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Budapesten, január 3. 1 . I. Mév, 1880. 

T A R T A L O M : Pessimismus, Optimismus és keresztéûy remény. — Szent beszéd, mely a budapest-belvárosi plébánia-
templomban a polgári év utolsó napján ta r to t t isteni tiszteleten mondatot t . — Egyházi tudósitások : Budapest. A kegyelem 
u j éve. Seatmár. A pogányositás. Borna. A szent atya karácsonyi beszéde, melylyel a bíbornoki testület hódoló üdvözletére 

válaszolt. — Irodalom : A fensőbb keresztény bölcsészet védelme. — Vegyesek. 

Pessimismus, Optimismus 
és 

keresztény remény. 
Teneamus spei nostrae confessi-

onem. Zsid. 10, 23. 

Az u j év beteges állapotban találja társadal-
munkat. A közérzület félre van vezetve. Iránytű 
nélkül hullámzik le-fel, ide s tova. Majd a remény-
telenség karjaiba dobja magát és-sötét gondolatok-
ba merülve végpusztulást olvas le a csillagokból, 
majd materialistikus észjárásában elmerülve azt 
tart ja, hogy mindennek ugy kell történnie, a mint 
történik, s azért ölbe teszi kezeit vagy siet a pilla-
nat élveit felhasználni s hazája 

. . . . feldúlt védfalából 
Bak palotát heverő helyének. 

Sem az egyik, sem a másik irány nem vezet 
üdvösségre. Az egyik ugy mint a másik nagy lelki 
betegség, melynek halál a vége. De gyógyitható. 
Csakhogy orvost kell változtatni; mert a kik mint 
orvosok sürgenek-forganak beteg társadalmunk kö-
rül, nem mások, mint ugyanazok, kik társadalmun-
kat egészségesből beteggé tették, jólétből a pusz-
tulás lejtőjére taszítottak. S kik ezek a kontár, ezek 
a halálnak dolgozó orvosok? Vájjon ki ne ismerné 
őket ? ! 

Még néhány év előtt is mindenre ezerjófü, egye-
düli panacea volt a szabadelvüség. Ha azt kérdezted, 
mi teszi Magyarországot nagygyá, virágzóvá, hatal-
massá, felelet más nem volt mint ez: szabadelvű re-
formok, institutiók, szabadelvű politika. Es e sza-
badelvű politika még Hellas sophistáinak üres fe-
csegését is messze felülmúló rubulistikával min . 
denre tudott bármely pillanatban ünnepi dictiót 
mondani, sőt magát a ,haza bölcsét' is annyira meg-
zavarta egy perezre hatalmas eszében, hogy jónak 
látta nekünk magyaroknak paraenesist tartani az 

amerikai rendszerről. Ennyire tartotta bűvkörében 
lefogva, lebilincselve a szabadelvüség az elméket. A 
nagy ábrándok iinnepies hangulatban tartották a 
nemzetet, mely csupa ,eszmékért1 rajongva elhagy-
ta a mindennapi munkát s most ennek folytán 
kezd szűkölködni a mindennapi kenyérben, s nincs 
reménye, s kezd aggódni, kezd rettegni, mert elvet-
ték hitét s nem tud többé imákozni : Add meg ne-
künk a mi mindennapi kenyerünket ! — Tiz év előtt 
a szabadelvű reformerek, féktelen ujitási viszkete-
gökben, magát az Ur Istent is csaknem egyenesen 
felszólították, hogy a világ kormányzásában ,sza-
badelvű reformokat' létesítsen. Ma épen e szabadel-
vüség és hivei, — mintha csak — ábrándos expe-
rimentióik, rombolásaik s meggondolatlan, elhamar-
kodott kontár törvényalkotásaikkal — nem is ők 
okozták volna bajainkat, oda állnak a jajgatók élé-
re, s amin t ezelőtt karmesterei voltak a nemzeti hű-
hónak, ugy most általános jajveszékelésre és szit-
kozódásra kezdenek taktust adni. Annyi naivságot, 
mint a mennyit e tekintetben a ,P. Napló' karácsonyi 
vezérczikkében kifejt, ritkán látott a világ össze-
halmozva. Leszid, legúnyol mindent, mit a libe-
r a l i s i n g nagynak, dicsőnek, szentnek hirdetett s 
uralkodása alatt létrehozott. Mondják, úgymond, 
hogy jogegyenlőség van; de ez csak puszta szó, inert 
a hatalom nem ismeri el a jog egyenlőségét s a ha-
talom kevesek birtokában van. Mondják, hogy sza-
badság van.; de minő szabadság az olyan, melyben 
a felnőtt i f júság katonafegyelem alatt áll, a férfiak 
pedig egy mindenható bureaukráczia nyomásának 
vannak alávetve. Mondják, hogy testvériség van ; és 
soha a gyűlölködés nem volt általánosabb s nem 
volt, hogy az egyesek annyira önmagukra voltak 
utalva, mint jelenleg." így megy ez hasábokon ke-
resztül. Dicséri a ,régi világrendet', melyben rokoni 
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szeretet fűzte össze a családtagokat, s felpanaszolja, 
hogy most „az egyforma életet folytatók nem ké-
peznek többé érdekszövetséget egymás támogatá-
sára, hanem a szabad versenyben egymás ellen tör-
nek." Sajnálja, hogy „a felekezeti kapocs lazán egye-
síti41 csak az embereket s rettenetesen haragszik a 
szabadelvüség által teremtett államra, „mely nem 
a hazafiság nemes ösztönére fekteti uralkodását, ha-
nem önmagában keresi czélját s polgárainak kény-
szerítésében találja az eszközt önfenntartására.41 

Államadósságok nagysága ; gazdag tökepénzesek 
privilegiált osztálya; improduktiv fogyasztó hadse-
reg; a gyáripar által teremtett munkás kérdés; ,a 
földbirtok mobilizácziója s a kereskedelmi hitel for-
máinak a mezőgazdaságra alkalmazása által töme-
gesen depossedált régi kis- és nagybirtokosok ; 
nemesekből lett hivatalkeresö uri proletárok s pa-
rasztokból lett napszámosok ; harmincz év alatt ti-
zenhét háború és e sok háborúnak következményei, 
„a feldagadt budget, a felcsigázott adók, az általá-
nos elszegényedés41, no meg „a lábrakapott reactio", 
— mindez egy lélekzetre van a ,P. Napló--ban eljaj-
gatva — ezen jelmondat a lat t : „Egész Európa a 
politikának nyomoréka lett41, — a nélkül, hogy a 
mea culpának csak nyoma is mutatkoznék, a nél-
kül, hogy a félre vezetett közönség, midőn a libe-
ralismus által okozott bajok már-már torkon ké-
szülnek ragadni az országot, tehát az utolsó, döntő 
pillanatban, őszintén felvilágosittatnék, hogy hogyan 
is hivjak azt a politikát, melynek mindezen szép 
dolgokat, ezen szalasztó állapotokat köszönhetjük. 
Azt hinné az ember, hogy valami, szabadelvű álar-
czot öltött ó conservativ szereplővel van dolga ; 
holott ugyanazon orvos tar t nagy okosan felolva-
sást a nemzet bajainak diagnosisáról, ki e bajokat 
okozta. Hogy ez utóbbiról, ő, — liberalisrnus vagy 
nem tud, vagy tudni nem akar, és mégis fölemelt 
fővel j á r a beteg körül, s a betegnek is alig van sej-
telme róla, hogy mostani orvosa még ha gyógyí-
tani akarja is, mérgezést hajt végre rajta, — ez te-
szi az ország, a nemzet, igen, ez teszi társadalmunk 
állapotát veszélyessé. Az orvos a diagnosisban ezt 
mondja: A régi világrend, melyben rokoni szeretet 
izről-izre összefűzte a családtagokat, megszűnt. Kis 
és nagybirtokosaink depossedálva, nemeseink pro 
betárokká, parasztjaink napszámosokká vannak téve. 
A mi a családi életet illeti, annak megalapítása a 
fiatal embereknek annyira megnehezittetik, hogy eb-
ből magából kimagyarázható a szerencsétlen házas-
ságok és a törvénytelen gyermekek nagy száma s az 

erkölcsök tisztaságának hanyatlása. A P . Naplónak 
saját szavai. Es mégis rögtön rá azt meri mondani be-
teg társadalmuknak szemébe, hogy ..a család nálunk 
még nincs megrontva s kivált a vidéken ép és 
erős41 . . . Ép és erős család — depossedálva, meg-
szűnt rokoni szeretettel, az erkölcsök tisztaságának 
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hanyatlásával! Ki magyarázza meg ez absurdumot? 
Ja j , ha a társadalom e biztatást igazságnak, e mér-
get gyógyszernek tart ja és beveszi ! Az ily Optimis-
mus rosszabb a legrosszabb pessimismusnál. Csak az 
igazság szabadit meg bennünket, a teljes, tiszta való 
igazság ismerete, s a belőle fakadó társadalmi meg-
térés erős szent akarata, és sem a pessimistikus re-
crimináczió, sein az öntetszelgő szépitgetés. 

Nemzetek és országok bűnei számára nincs 
túlvilági expiatio. Azokért itt e földön kell kiszen-
vedni a büntetést. De e büntetésnek korántsem kell 
lenni épen csakis a halálnak. Mennyit szenvedett p. 
csak hazánk is ezer év alatt . . . és még sem halt 
meg, mégis él . . . Tél nemzet e liazánl- Az isteni 
gondviselés nem gyönyörködik a halálban. „Mert 
Isten a halált nem szerzette, és nem örül az élők 
veszedelmén. Mivel teremtett, hogy minden legyen, 
és épségre alkotta a földkerekség nemzetségeit (et 
sanabiles fecit nationes orbis terrarum,) és nincs 
azokban vészhozó szer, sem pokol országa a föl-
dön.441) Tehát a nemzetek életre vannak alkotva, s 
ha betegek, gyógyíthatók. Ha hanyatlanak, össze 
kell szedni erejöket; ha bűneik terhe lenyomja s a 
a közszerencsétlenségek leverték, le kell rázni a bű-
nök súlyos lánczait és hivatásuk magaslatára kell 
ismét törekedniök felemelkedni. Ha igazságos az Is-
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ten és büntet, irgalmas is' és megkegyelmez. Igaz-
ságszolgáltatásának, büntetésének itt e földön ha-
tára van, de irgalmának nincs. Szent Bernard mondá, 
hogy büntetéseink okát Isten bennünk találja, kik 
semmik vagyunk, irgalmának oka azonban őben-
ne magában van. Nincs oly gonoszság, melyet Is-
ten meg nem bocsáthat, csak legyen, a ki a bocsá-
natot elfogadni akarja és tudja. A rosszat, a bajo-
kat, csapásokat azért bocsájtja egyesekre ugy 
mint nemzetekre, hogy megtisztitson, ut cribraret 
sicut triticum, — hogy a roszból nagyobb jót hoz-
zon elő kegyeltnekben kifogyhatlan jósága és min-
den hatósága. A bajok, csapások nagysága tehát el ne 
csüggesszen. Mióta Isten-ember vére vegyült az em-
beriség vérébe, az egyesek ugyan meghalnak, de a 
nemzetek a világ végéig bármikor megifjodhatnak, 
mert gyógyíthatók. —Igaz,bármerre fordítjuk tekin-

Sap. 1 ; 13, 14. 



tétünkét, mindenütt vészfellegek borítják a látha-
t á r t ; de hahinni és remélni és bűneinkből megtérni 
tudunk, a vészfellegek mögött mindenütt ott fog-
juk találni a mindenható szeretetet,mely nem akar-
ja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. 
Ragaszkodjunk tehát keresztény reményünk confes-
siójához. Teneamus spei nostrae confessionein ! Bár-
mennyire különösnek látszék első pillanatra, de 
igaz és tény. Tény, hogy a keresztény nemzetek 
sorsa a katholikus papság kezébe van letéve. Nálok 
van a verbum vitae aeternae, az Isten élő és újjá-
teremtő igéjének kétélű kardja, pertingens usque 
ad divisionem animae et spiritus, compagum quo-
que ac medullarum. Nálok van az újjászületés és az 
örök if júság kettős szentsége, melyekből, ha a nem-
zet tagjai újra születnek és az örök életre táplál-
tatnak, lehetetlen, hogy az egész nemzet uj já ne 
szülessen és ne éljen. Es lia ez igaz, — pedig igaz, 
mert ki merné kétségbe vonni? — akkor nekünk, a 
papságnak, itt ez országban, felelősségterhes osztály-
rész jutot t ki. Meg kell tanítani e nemzetet, hogy 
káromkodás helyett imádkozni tudjon legjobban 
valamennyi nemzet között. Inter vestibulum et al-
tare plorabunt saeerdotes, ministri Domini, et di-
cent: parce Domine, parce populo tuo!'*' Még ha 
összecsapnak is fejeink fölött a tenger veszedelmek 
hullámai: teneamus spei nostraeconfessionem. Csak 
tetterősen kell akarni, és teljes igazsággá, s az élet 
forrásává fog válni imánk, melyben Magyarország 
istenanyai védasszonyához fohászkodunk: Alma Re-
demtoris mater, . . . succurre cadenti, sur g ere qui 
curat, populo ! 

S z e n t b e s z é d , 
melyet a budapest-belvárosi plébániatemplomban a polgári év 
utolsó napján tartott isteni tiszteleten*) mondott dr Való Si-

mon, budapest-közp. papnöveldéi tanfelügyelő. 
„E világ elmúlik és az ő kívánsága, — a ki 

pedig Isten akaratját cselekszi, mindörökké meg-
marad." (I. sz. Ján. 2, 17.) 

Midőn Szodoma városának gonoszságai már tetőpon-
tra hágtak és égbe kiáltának bosszúért, — és midőn a rop-
pant városban azon tiz igaz sem találtatott, kikért az igaz-
szivü Ábrahám könyörgésére kész volt az U r megkegyel-
mezni Szodomának, — midőn mondom az elfajult város 
gonoszságainak mértéke már betelt és égből aláhulló tűzeső 
volt azt elpusztítandó — mint a sz. irás lapjai erői értesíte-
nek minket — elküldé az U r két angyalát Lóthhoz, Ábra-
hám jámbor unokaöcscséhez, akik igy szólának hozzá : 
„Mentsd meg lelkedet, — hátra ne tekints és a körülfekvő tar-
tományban sehol meg ne állj ; hanem a hegyre menekedjél, 
hogy el ne veszsz te is egyetemben) 

*) Az itt, ez alkalommal mondani szokott sz. beszédek jelentősé-
gének emelése végett közöljük. Szerk. 

») Mózes I. 19, 17. 

Az Ur Istennek hozzánk küldött ily angyalai, kk. hh ! 
mindazon pillanatok és órák, — mindazon alkalmak és ese-
mények, melyekben és melyek által Isten intve, figyelmez-
tetve szól hozzánk, melyekben és melyek által bizonyos 
igazságok oly benyomást gyakorolnak lelkünkre, hogy erő-
vel is alig birunk szabadulni tőle, melyekben és melyek ál-
tal lelki szemeinkkel élesebben látunk és a mulandó dolgo-
kat — a magok valódi alakjában és értékében szemléljük. 

Az Ur Isten ily figyelmeztető angyalaiul kell tekinte-
nünk a jelen órákat is, melyeket végtelen szent kegyelme 
a tőlünk búcsúzó ezen évnek alkonyán megérnünk engedett. 

Miként a sötét éjben átezikkázó villámnak fénye meg-
világítja az utas ösvényét és tájékoztatja a helyre nézve, me-
lyen áll : akként enged a jelen időpont nekünk is, kk. hh ! a 
közönségesnél élesebb tekintetet vetnünk a helyre, melyen 
vagyunk, az útra, melyen haladunk és a határpontra, me-
lyet akarva nem akarva el kell érnünk. 

„Mentsd meg lelkedet." E megrendítő szavakat kiáltja 
ma feléd minden: bensőd és ami körületted van. Ezt kiáltja 
az idő nagy órájának ütésre készülő zöreje ; ezt a haldokló 
év lélekharangjának közelgő moraja, — ugyanaz, mely ben-
nünket is idehozott, hogy eltemessük ezen évet,— ezt kiáltja 
a tova tünt mult, a futó jelen és az örökkévalósággal ölel-
kező jövő ! ! 

De leghangosabban kiált ja ezt maga halhatatlan lel-
ked, „amely nem szorítkozik sem a tüneményre, mely el-
múlik, sem a perezre, mely elfut ; — amely nem ütközhetik 
a földi dolgok, az idő korlátaiba anélkül, hogy magasabbra 
azokon túl ne tekintsen ; mely kisikamlik a jelenből, hogy a 
jövőt kérdezze. Hasztalan fognátok bárnjily magasra emelni 
a falakat, melyek a látható dolgokat környezik — ő azok 
fölé emelkedik . . . Hasztalan fognátok őt gyönyörökkel jól 
tartani és élvezetekkel megrészegíteni, a végből, hogy a föl-
det, mely őt hordozza, maradandó városául és állandó hazá-
jául tekintse és óhajtsa : — mindig hallani fogjátok szóza-
tát bensőtökben. Messzebb ! — messzebb ! még nem vagyok 
czélomnál; számkivetve vagyok, keresem hazámat; számki-
vettetésem társainak azt mondom: Menjünk! induljunk!!"2) 

Az idő, kk. hh. ! akár gondolunk reá, akár nem, fól-
tartóztathatlanul halad tova pályáján. — Minden perez 
közelebb hoz bennünket a sirhoz, az örökkévalóság ez a j ta-
jához, — és boldog azon halandó, ki akként töltötte küz-
delemteljes földi életét, hogy halálában végre föllelheti a 
mennyei örök békét! „Cselekedjünk jót, mig időnk van, — 
int az irás,— mert eljön az éj, melyben többé senki nem muu-
kálkodhatik." — „E világ elmúlik és az ő kívánsága, aki 
pedig Isten akaratját cselekszi, mindörökké megmarad." 

Állapodjunk meg, kk. hh ! az irás e szavainál, és, 
hogy lelkünk megmentésére a gyorsan repülő időt bölcsen 
használ juk: elmélkedjük e rövid órában földi és sirontuli 
életünkről ; — vessük, hasonlitsuk össze a mulandóságot az 
örökkévalósággal ! 

A boldogságos szent Szűz legyen velünk, míg elmél-
kedünk ! 

* * 

I. Az első különbség, mely a földi lét és az örökkéva-

2) Felix atya 18Ö3-ik évi aagyböjti értekezései. (Fordította Laka-
tos György. Eger, 1863. 185. lap.) 
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lóság összehasonlításánál szemünkbe ötlik az, hogy az örök-
kévalóság soha meg nem szűnik, az idő pedig és minden, a 
mi az időben foglaltatik, gyorsan elmúlik. 

Mi az i d ő ? . . . „Az idő egy rövid valami, a miben sem-
mi sincs a múltból, semmi a jövőből, a mi egy pillanatig 
tart és azután nincs többé". — így határozza meg az időt 
domonkosrendi sz. Antal. 

Valóban az idő csak egy pillanat ! Mikor egyet lép-
tünk, már kisikamlott lábaink alól, mikor utána kapunk, 
már eltűnt kezeink előtt, — és ha egyszer eltűnik, — eltűnt 
mindörökre. — Mi egy nap, — egy év? — Mik évek, év-
századok, sőt évezredek? Alig hogy kinappalodott, máris 
esteledik ; alig hogy kezdjük az évet, máris végéhez köze-
ledünk. Alig hogy az életbe lépünk, máris sirunk felé ha-
ladunk. „Avagy mi egyéb az élet, kérdi sz. Gergely pápa,3) 
mint lassú halál" : ugy hogy a bölcsőbeli gyermek, midőn 
járni tanul, első lépéseit máris sirja felé irányozza. — Él j 
bár ötven, kilenczven, sőt száznál is több esztendeig, a 
leghosszabb életkor határánál is csak azt fogod mondani, 
hogy életed ugy tűnt el, mint az álom és el fogod ismerni a 
bölcs Sirák fiával, hogy „az embernek napjai, haladják bár 
meg a száz évet, csak egy csöpp a tenger vizéhez hasonlitva, 
és mint a fövényszem, oly csekélyek esztendei az örökkéva-
lósághoz képest."4) — Valóban fel kell kiáltanunk a jámbor 
Jobba l : „Rövidek az ember napjai, hónapjainak száma ná-
lad vagyon — oh Uram ! — megszabtad határait, melyeken 
át nem lehet lépni."5) 

Avagy hol vannak többen azok közül, kik még csak 
tavai, ez alkalommal, itt e szent helyen jelen voltak ? ! — 
Sokan közülök vagy kinos betegség által ágyhoz szegezve, 
alig fölismerhetőleg sinlődnek, vagy pedig néhány lábnyi 
mélységben a megdermedt hideg föld alatt aluszszák álmai-
kat ; és túlzás nélkül lehet állítani, hogy rendes körülmények 
között is egy év multával legalább huszadrész fog ez al-
kalomból hiányzani közülünk, és pedig talán épen azok, a 
kik erre legkevésbbé gondolnak ! 

Midőn Xerxés, a perzsák nagyhirü királya, egy izben 
hadat indítván a görögök ellen, roppant hadseregét a Bospo-
ruson volt átszállítandó, és e végből a tengerszorosán hidat 
kellett veretnie, ő maga a híd közelében emelkedő halomra 
ült le és tűnődve nézte a hídon átvonuló rengeteg hadsere-
gét. Oly roppant számú volt az, hogy három napig és há-
rom éjig tar tot t az átkelés ! Hosszan nézte a gondolatokba 
merült király nagyszerű seregét ; egyszerre csak könvekbe 
láhadtak s z e m e i . . . . És midőn körülötte levő emberei a 
megindulás oka után tudakozódtak : „Nem tarthatom — 
úgymond — vissza könyeimet, midőn arra gondolok, hogy 
ezen inegszámlálhatlan ember közül száz év múlva egyik 
sem lesz már többé életben !" 

„El van végezve, hogy az emberek egyszer meghalja-
nak" 6) — mondja a nemzetek nagy apostola. És senki sincs, 
a ki ezt kétségbe merje vonni. Minden lépésünk, minden ha-
láleset, minden sírgödör, minden levágott fa. minden elfony-
nj 'adt virág, minden lehulló falevél figyelmeztet arra, hogy: 
„nincs itt maradandó városunk." 

I)e daczára, hogy évet év után, hónapot hónap után, 

») Ilomil. 27. in Evan?. _ Jézus Sirák fia 18. 8. — <•) Job. 14. 
5. - c) Zsid. 9. 27. 

napot nap után látunk föltartóztathatlanul tovatűnni ; da-
czára, hogy minden óraütés arra int, hogy napjaink meg 
vaunak számláivá e földön ; — daczára mondom az idő e 
komoly intőjeleinek: mi mégis ugy élünk ; mintha innen 
soha távoznunk nem kellene; mintha e föld göröngyeihez 
volna életczélunk, rendeltetésünk kötve ; mintha halálunk-
kal mindennek vége szakadna ! ! . . . 

Azért is, kk. hh. ! ha lelki üdvünk dolgában rendezni 
valónk van — a minthogy bizonyára lesz mindenikünknek ; 
— és ha jövő sorsunkat illetőleg a gondatlanság vádját ma-
gunkra vonni nem akarjuk : ugy siessünk elintézni, rendbe 
szedni azt mennél előbb ! I Ia elkövetett bűnök öntudata nyug-
talanít, ha Isteneddel és felebarátoddal meghasonlottál, ha 
hithideg, közöubös voltál, ha sz. vallásod parancsolta kö-
telmeid elmulasztásaiért kell szemrehányásokat tenned ma-
gadnak, ha nem jártál az Isten által kijelölt ösvényen, äz 
erény, az igazság, a feddhetetlen becsületesség, a tiszta er-
kölcsök utján : ugy siess és békülj ki a bűnbánat és őszinte 
töredejem által Isteneddel és lelkiismereteddel, és ami jó 
föltételeket magad elé szabsz, azokat állhatatosan és erős 
lélekkel végre is hajtani iparkodjál. 

Az idő múlandósága azonban figyelmeztessen arra is, 
hogy az idővel elmúlik mind az a mi az időben létezik. 
Azért, ha földi javakban bővelkedel, ha jólét, méltóság, te-
kintély, tisztelet és dicsőség környez, ne helyezd ezekbe re-
ményedet és szeretetedet, mert homokra épitsz házat, melyet 
a legkisebb balsors is összedönthet. A kinek életében a fél 
világ kincse nem volt elég, halálában egy szűk kopor-
sóval, egy szemfödővel és néhány arasznyi térrel fogja 
beérn i ! 

I I . A második különbség, mely az idő és az örökké va-, 
lóság közt létezik, az, hogy az örökkévalóság változtathat-
lan, az idő pedig és, ami az időben van, szünetnélküli válto-
zásnak van alávetve. 

Hogy mily változó minden a nap alatt, kk. hh. ! azt 
szembetűnőbben vesszük észre másokon és a körülöttünk 
levő dolgokon, mint önmagunkon. Ugyanis, kiket nem rég 
még mint gyermekeket ismertünk, most fölserdült fiatalok-
ká, — a fiatalok érett férfiakká, családapákká, és a nem ré-
giben még erőteljes férfiak őszülő, törődött aggastyánokká 
lettek. A hol elébb elhagyatott puszta térségek voltak, ott 
most paloták emelkednek, és ellenkezőleg, a hol nem régen 
még sürgés-forgás és vig élet pezsgett, ott most néma pusz-
taság és síri csend borong. Egyik család felül kerekedik, a 
másik el enyészik ; egyik ember a másiknak engedi helyét, 
egyik a másiknak lép megürült nyomába. Folytonos apálv. 
és dagály, szünetnélküli mozgás és változás az emberiség 
földi életének képe ! 

Avagy kicsoda az, ki azt állithatná magáról, hogy élet-
pályáján zavartalanul haladott, hogy örömpoharába soha 
üröm, boldogságába fájdalom nem vegyült ? Mint a hegyről 
lerohanó patak habjai, akként éltünk is ezer meg ezer ala-
kot ölt magára. „Az ember — úgymond Jób — mint a rét 
virága eléjön a föld színén és csakhamar elenyészik; fut 
mint az árnyék és soha ugyanazon állapotban meg nem ma-
rad."7) — Mint a forgókerék forog és változik minden a 
nap alatt. Szerencse és balsors, jólét és nyomor, egészség és 

") .Tób. 14, 2, 



5 

betegség, dicsőség és szégyen, élet és halál sokszor majdnem 
hihetetlen gyorsasággal változnak egy és ugyanazon em-
bernek életében. Akit ma még, mint a nap hősét egekig 
magasztalt mindenki, holnap már sárral dobálják és gyalá-
zattal illetik. Ma „hosanna", holnap „ feszítsd meya hallat-
szik minden felől ! Aki csak imént dúsgazdag volt és min-
denben bővelkedett, holnap nyomorban, mint koldus halhat 
meg. Akit csak néhány héttel ezelőtt gyönyörben és kéj-
ben láttunk úszni, és aki szilaj kedvében minden isteni tör-
vényt lábbal taposott, ki minden szentet sárba rántott, kit, 
mint a Libanon czédrusát kevélyen és büszkén állni szem-
léltek és megbámultak sokan, — ime nincs többé az élők 
között, és vajha óvó például szolgálna sorsa mindazoknak, a 
kik Krisztus és szentegyháza ellen vakmerően sikra száll-
nak ! — „Ha fölemelkedel is mint a sas, és ha a csillagok 
közé helyezted is fészkedet, onnét is levonlak téged"3) — 
úgymond az Ur Abdiás prófétája által. Es csak néhány hó-
napja még. hogy az U r e szavainak igazságát borzasztó 
módon láttuk teljesedésbe menni egy igen hatalmas, — egy 
világhírű uralkodó háznak reményteljes sarján,azon uralkodó 
házén, mely még csak e század elején, lerombolt trónok kö-
zött és a tűzbe boritott félvilág lángjainál,® állította fel ret-
tegett császári székét ! 

De minek festeném tovább, kk. hh ! az emberi életnek 
úgyis mindenki által, lépten nyomon tapasztalható állhatat-
lanságát és változását. „Hiúságok hiúsága és minden csak 
hiúság, kivévén Istent szeretni és egyedül őneki szolgálni."9) 

Igen, minden múlékony és változó, csak Istenben és 
az örökkévalóságban nincs mulandóságnak helye. — Aki 
egyszer bűnökkel terhelten költözik oda, elkárhozva marad 
örökké; sorsán többé sem maga. sem más nem segíthet,.nem 
változtathat soha. „Ha a fa délre esik vagy északra, mely 
helyre esik, ott marad."10) — Az örök kárhozatból, kk. 
hh. ! nincs menekvés, nincs szabadulás ! ! 

Ne is ámítsa magát senki azzal, hogy majd aggkorá-
ban fog bánatot és vezeklést tartani elkövetett bűneiért, és 
azért fiatal korában mintegy följogosítva véli magát, hogy 
az öregség rovására bűnt bűnre, gonoszságot gonoszságra 
halmozzon. „Esztelen — úgymond ez Isten Lukács evangé-
listánál — ez éjjel számon kérik tőled lelkedet!"11) 

De föltéve, hogy öreg kort érsz is el, elég vakmerő 
vagy-e azt gondolni, hogy a mihez egyszer fiatal korodban 
hozzászoktál és ami hosszú megszokás által mintegy máso-
dik természeteddé vált, azt gondolod-e — mondom, — hogy 
bűnös természetedről oly könnyen fogsz leszokni agg korod-
ban, midőn is nagylelkű elhatározásokra és a jó föltételek 
végrehajtására, egy szóval, őszinte, valódi megtérésre sem 
elegendő erőd, sem akaratod nem lesz ? ! A megrögzött bű-
nös többnyire olyan marad vénségében, amilyen volt fia-
talságában : miként a gyümölcsfa ugyanaz marad fajára 
nézve télen nyáron egyaránt, jóllehet leveleit lehullatta, 
gyümölcsöt nem hoz és csak száraz törzse és ágai meredez-
nek ég felé. Hogy a megrögzött bűnösök vénségökben 
nem vétkeznek, az, egy szent atyának (Ágostonnak; meg-
jegyzése szerint nem abban leli magyarázatját, mintha ők 
hagyták volna el a bűnt, hanem, mert a bűn hagyta el őket. 

8) Abdiás 1, 4. — 9) Kempis Tamás, de imitatioiie Chrsti Lib. I, 
1, 3. - I0) Prédikátor. 2, 3. — '•) Lukács, 11, 20. 

I I I . Végre az idő és örökkévalóság összehasonlításá-
nál arra jövünk, hogy ez amazzal összeköttetésben, kapcso-
latban van, hogy a sirontuli élet minősége a földi élet mi-
nőségétől függ. Aki mint vetett e földön, ugy fog aratni az 
örökkévalóságban.Itt e földön hogy élünk, nem a mi akara-
tunktól függ, azonban, hogy milyen legyen sirontuli életünk 
az örökkévalóságban, az nagyon tőlünk függ. „Ne csaljátok 
meg magatokat, í r ja sz. Pál12), az Istent nem lehet elámí-
tani. Mert a mit az ember vet, azt fogja aratni is. Aki — 
itt — testében vet, testéből arat ja majd a veszedelmet ; a ki 
pedig lélekben vet, lélekből aratja az örök életet." 

Nyár és ősz után telet és tavaszt, jövő feltámadásunk, 
nak ezen eleven képét várjuk mindnyájan, és azért eleve, a 
legnagyobb szorgoskodással szerezzük be azon dolgokat,me-
lyekre a tél folytán szükségünk leend. Miért nem gondo-
lunk tehát komolyan arra is, hogy a mulandó földi lét után 
az örökkévalóság következik ? Miért nem szorgoskodunk 
annak megszerzése körül is, mire az örökkévalóságban szük-
ségünk leend? Avagy több, becsesebb-e a test mint a lélek? 
„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is 
— mondja az örök Igazság — hogyha lelkének kárát vallja ? 
Vagy mit ad az ember váltságul lelkeért."13) 

Azért is, kk. hh. ! ha az idő, a változó szerencse, lia a 
halál és mulandóság fölött állani, ha az idő mindent magá-
val ragadó áramlatából megmenekülni és Istenben örökké 
élni akartok : — ugy higyjetek Istenben, mint az örök csal-
hatatlan igazságban, reményeijetek benne, mint az örök jóság 
és irgalom kútfejében, szeresétele őt, mint a véghetetlen örök 
szeretetet. — Vegyétek szövétnekül az Isten igéjét földi pá-
lyátokon és életetek minden körülményeiben szerinte élje-
tek, hogy vigasztalástokra legyen halálotokban és elvezes-
sen az örökkévalóságba. — Gyakoroljátok folyton az 
erényt ; mert gyorsan múlik az idő és csak az marad belőle 
számotokra vissza, amit jót vagy rosszat cselekedtetek benne. 

f Elmúlik e világ és-az ő kivánsága és csak az, aki az Isten 
C5 O 

karatját cselekszi, marad mindörökké." — Minden nap 
elveszett, el örökre, melyben Istennek nem szolgáltunk, 
melyben semmi jót sem cselekedtünk. Javaid és kin-
cseid, gazdagságot és fényes állásod, mind-mind elmúlik és 
elnémul körülötted halálod óráján : csak ez egyetlen egyed 
marad ama rettenetes órában : lelked, és ezzel, a mi jót vagy 
roszat cselekedtél ! Cselekedeteid egyedül fognak követni az 
Isten itélő széke elé. Szeressétek tehát Istent mindenek fe-
lett és felebarátotokat mint önmagatokat : ez a keresztény 
élet főtörvénye és összege. Krisztus szeretete fogja megmen-
teni lelketeket az időben, és az időből átvezetni a boldog 
örökkévalóságba ! ! % * $ 

Végre te Hozzád emeljük fel szemeinket mindenható 
örök Isten, atyja az időnek és örökkévalóságnak ! Most, 
két év válutján, szent Fölséged előtt földre borulunk, és 
megindult szívvel hálát mondunk mindazon megszámlálhat-O O 
lan jótéteményekért, szent kegyelmeid- és áldásaidért, me-
lyekben a lefolyt év alatt lelkünket és testünket részesíteni 
kegyes voltál ! Megilletődve rebegünk hálát, hogy az elmúlt 
évnek annyi esélyei, csapásai, annyi balsors között minden 
nagyobb veszedelem-és szerencsétlenségtől kegyesen megóvni 

'•') Gal. 6 ; 7, 8. — ») Máté, 16, 26. 
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méltóztattál. — Valóban „az U r irgalma volt, — Hogy 
annyi baj és szerencsétlenségek között, melyek a lefolyt év-
ben szegény hazánknak sok vidékét érték, „meg nem emész-
tettünk mink is."14) — Megszégyenülve és bánkódva bo-
csánatot kérünk hibáink- és vétségeinkért, mulasztásaink-
és hanyagságainkért, melyekkel az elmúlt évben sz. Fölsé-
gedet megbántottuk. — A muló évnek alkonyán nem arra 
kérünk, hogy gazdagságot és bőséget adj, nem dicsőség- és 
méltóságokért, nem gyönyörök- és élvezetekért, hanem azért 
könyörgünk, hogy sz. malasztod által világositsd meg el-
ménket, buzdistd, erősitsd akaratunkat, miszerint mindenha 
megismerjük — és cselekedjük is azt, ami Előtted kedves 
és ami nekünk lelki üdvösségünkre szolgál. Mindjárt most, az 
uj év küszöbénél, a Te dicsőségedre ajánljuk fel mindazt, ami 
jót vagy rosszat, örvendetest vagy szomorút fog számunkra 
hozni 1 És ha talán halálunk óráját is ez évre határoztad, 
ebben is egészen a te szent akaratodnak vetjük alá magun-
kat ; csak utolsó küzdelmünkben el ne hagyj minket, és ne-
engedd, hogy veled és sz. Fiaddal, Jézus Krisztussal, ki nem 
engesztelve muljunk ki, — kinek szent nevében zárjuk 
be az ó-évet és kezdjük az ujat, dicsérve e szent nevet most 
és mindörökké. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , január 2. A kegyelem uj éve. — A keresz-

tény aera 1880-ik évét kezdtük meg. Ennyi éve, hogy az 
emberiségre az üdv forrása felfakadt és módja van, csak ő 
is akarja földi és mulandó ugy mint mennyei és örök bol-
dogságát megalapitani. Ezer nyolczszáz nyolczvan év a ke-
gyelem évéből, melyet Isten végtelen irgalmából ajándéko-
zott az emberiségnek, igen, csaknem 11) század, mily bol-
dogságot varázsolhatott volna az átokteljes földre, mennyi 
bánattól és szenvedéstől menthette volna meg a társadalmat, 
mennyi örömszózattól visszhangozhatott volna meg e sira-
lom völgyében is a föld, ha e hosszu-hosszu századokra nyúló 
időt valóban ugy fogta, ugy használta volna fel, mint a ke-
gyelemnek ugyan annyi éveit, ha annyi századon keresztül, 
egyesektől elkezdve fel egészen a hatalom legfelső polczáig, 
kunyhókban és palotákban egyaránt mindenki egy gondo-
lattól vezéreltetett, egy irányban működött volna, megva-
lósítani t. i. az életben az evangelium isteni elveit ! Ezer-
nyolczszáz nyolczvan év alatt, ha mindenki felfogva felada-
tát, azon helyzetben, melyet az isteni Gondviselés szerint 
elfoglal, ha, mondjuk, mindenki az evangelium szellemében 
működött volna, felhasználva az isteni kegyelmet : képzel-
hető-e, hogy volna család, község, vagy állam, melynek 
irányadója nem Isten törvénye lenne ? Képzelhető-e, hogy 
léteznék törekvés, mely a szellemet az anyagnak, az istenit 
az emberinek alárendelni akar ja? Hogy a természetfeletti 
létrend ellen oly harcz folytattatnék, melynek áldozatul 
esik az emberiség földi és örök boldogsága ? Hogy létezhet-
nék ellenszenv, valóságos ellenségeskedés azon isteni insti-
tutio ellen, melynek első és főfeladata a világgal közölni az 
evangelium áldásait ? 

Az emberi ész tévedései, a szenvedélyek hatalma mint 
két hatalmas akadály, az idők folyamában megakadályozták, 
hogy az emberiség az legyen, a minek az evangelium tana 
következtében lenni kellene, a mivé a kegyelmi évek alatt 

Jer. sir. 3, 22. 

lehetett volna; és még ma is,' vagy talán sokkal inkább ma 
mint egykor, távol áll attól, hogy az evangelium emberi-
sége, az evangelium szerinti társadalom legyen. A keresz-
ténység ugyan eltörölhetlen bélyeget nyom még mai társa-
dalmunkra is, épen ugy mint mély nyomokat hagyott maga 
után a múlt századokban még ott is, hol az emberi tévédé-O 7 

sek egy időre győzedelmeskedtek. De ki tagadhatná azt,hogy 
korunk mégis sokkal távolabb áll attól, a mi a keresztény-
ség eszményiségét képezi, mint állott már a mult időkben ? 
Ki tagadhatná, hogy korunknak ugy mint a múltnak meg 
vannak tévedései, szenvedélyei és a mi különösen feltűnő, 
hogy e tévedések és szenvedélyek sokkal hatalmasabbak 
mint a múltban voltak, az elméket és sziveket sokkal in-
kább hatalmukban tart ják, mint a múltban, és igy a szelle-
mi pusztitás is sokkal nagyobb, mint a múltban? Vagyis, ki 
tagadhatná, hogy daczára a kereszténység ezer nyolczszáz 
nyolczvanadik évének, az emberiség kevésbbé keresztény, 
mint volt évszázadokkal ezelőtt ? Nem hirdettetnek-e ko-
runkban oly tanok, melyek a pogány világból kölcsönöztet-
nek, melyeket a lefolyt századok, daczára számos vallási 
tévelyeiknek, nem hirdettek? Nem észlelhetők e törekvések 
egyesek, társulatok, államok részéről, melyek a helyett, hogy 
az emberiséget az üdv forrásához vezetnék, attól elszakítani 
akar ják? A szellemek iranya bölcseleti, vallási, állami té-
ren azt tanusitja, hogy az emberiség a pogánysághoz köze-
ledik, a helyett, hogy mind inkább keresztényé lenni töre-
kednék. Szóval az emberiség nem használta fel a kegyelem 
éveit ugy, a mint felhasználni lehetett, kellett volna. 

Lehet-e, szabad-e, megengedhető-e az emberi társada-
lom és minden egyes érdekének megfelelő-e, hogy ez a jövő-
ben, a kegyelem ez uj évében is igy maradjon ? Lehet-e, sza-
bad-e, hogy az emberiség a kegyelemez u j évében is a mult 
nyomdokain haladjon ? Nem, az emberiségnek nem szabad a 
megkezdett uton tovább haladnia. Az erkölcsi és anyagi nyo-
mor, melynek az emberiség és hazánk is épen azon időtől 
fogva van kitéve, mióta a pogányság lejtőjére lépett, igen, 
az erkölcsi és anyagi nyomor, kell, hogy megvizsgálására és 
megfontolására birja az emberiséget azon oknak, mely őt 
ily kimondhatatlan nyomorba taszitotta ; kell, hogy szemei 
valahára felnyíljanak, és ha már épenséggel nem más szem-
pontból, de saját érdekének szempontjából felismerje, meg-
ragadja az eszközt, mely őt jelen helyzetéből megszaba-
dítva azzá teszi, a mivé lenni kell, keresztény emberré és a 
társadalmat keresztény társadalommá ; kell, hogy az elme 
azon tévedéseit, a sziv azon szenvedélyeit, melyek nyomorá-
nak minden téren okai, a keresztény igazság felismerése és 
a keresztény erények gyakorlása által helyettesítse ; kell, 
hogy ez átalakulást mindenekelőtt mindenki komolyan és 
egész elhatározottsággal önmagán valósítsa meg, honnan a 
családba, végre a társadalomba áthatva ez átalakulás, meg-
kezdődjék azon üdvös reactio, melynek czelja a már hatal-
masan terjedő pogány szellem tovább fejlődésének megaka-
dályozása és végleges kiirtása. 

Nem ringatjuk magunkat illusióban arra nézve, mint-
ha a szellemi fordulat, melyre az evangelium szellemében 
oly nagy szüksége van az emberiségnek, mintegy varázs-
ütésre megtörténjék. A szellemi sebek sokkal mélyebbek, a 
tévely sokkal nagyobb mérvű, hogysem azt egy pillanat 
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alatt megszüntetni lehetne. Valamint a tévely nem egy-
szerre lett ily hatalmassá ; valamint a mélység, mely tár-
sadalmunkat a kereszténységtől elválasztja, nem egyszerre 
lett ily nagygyá, mint minőnek azt lenni szemléljük : ugy a 
fordulat, a javulás sem történhetik meg egy pillanat alatt, 
annál kevésbbé, minthogy útját számos akadály állja. De 
lia egyrészt ezt tekintjük, ugy belátjuk másrészt azt is, 
hogy a jelzett irányban a kezdetnek meg kell történni, ha 
eredményhez akarnak jutni, ha azt akarjuk, hogy megmene-
küljünk azon végzetes katastrophától, melynek küszöbén ál-
lunk, melynek jelei napról napra mindinkább szemlélhetőb-
bekké lesznek, szóval, ha elakarjuk magunkról hárítani Is-
ten igazságos ostorát. Mi végből mi t. olvasóinkhoz fordu-
lunk, azon kitűnő phalanxhoz, mely e lapok elvei osztja és 
kérjük, hogy mint mindez ideig tették,tegyék és pedig meg-
kettőzött munkássággal tegyék ezután is,hogy érvényt szerez-
zenek köreikben azon elveknek,melyek egy jobb jövő alapját 
képezni alkalmasak : ébresszék a szunyadozókat, erősítsék az 
ingadozókat, szerezzenek híveket a társadalomban a keresz-
tény elveknek, szóval legyenek kezdeményezői az átalaku-
lásnak keresztény értelemben, hogy meglássék, miszerint ez 
uj év a kegyelem éve, mert az emberek ez időt az evangé-
lium szellemében használtak fel. E jobb jövőre való remény-
ben kívánunk boldog uj évet ! ^ 

Sza tmár , decz. 25. A jwgányositás pokoli erőködései 
daczára is keresztény marad a civilisait világ ; valaminthogy 
maga az emberiség ez idő szerint természeténél fogva ke-
resztény ; amely része még nem az, feléje hajlik, csak ismernie 
kell azt ; a mely pedig attól elpártolt, visszavágyik, visszatér 
hozzá, a kereszténységhez ; s valamint nem talál nyugalmat 
az emberi szív, ugy hányattatnak, vettetnek a népek és nem-
zetek is, m ig, szerencsés révpartra vettődve, Krisztusban 
meg nem pihennek. 

A világot a pessimismus szemüvegén át szemlélő el-
fogultat lia egyéb bizonyíték nem vezérelné is az emberiség 
keresztény typusának fölismerésére, egyetlen jelenség, a 
nagy sürgés-forgás, mely Isten Fiának megtestesülése ünne-
pét megelőzi, győzhetné meg őt az előhaladott világ keresz-
tény jellegéről : amaz élénk tevékenység, mely nem csupán 
a család tűzhelyére szorikozva, szent áhittal s buzgó örömmel 
üli meg a kereszténység e magasztos ünnepét, a szent kará-
csonyt ; de az emberi közlekedés mindennemű eszközeit is 
megragadja, hogy tudva vagy önkéntelenül bár, tanúskodjék 
a föld keresztény szinezetét illetőleg. A közlekedési forgalom 
karácsony körül oly nagy, mint soha egyébkor ; hogy na-
gyobb városokban ez alkalomra külön posta-szabályzatot 
kell teremtenni és hirdetni ki ; s magának a fürge vaspályá-
nak is dolgot ad ez alkalommal a sok Jézuska-ajándék tova-
röpitése. 

E gyors vaspálya hozta meg nekünk is, hosszabb tá-
vollét után, a legkedvesebb karácsonyi ajándékot, melylyel 
fninket, szatmáriakat, az isteni Gondviselés megáldott, leg-
kegyesebb püspök-urunk s főpásztorunk drága személyében, 
ki az országos gondoktól menekülve, vidám egészségben 
érkezvén meg körünkbe, a karácsony örömeit fokozá az ál-
tal, hogy az ünnep első napján, daczára a kegyetlen hideg-
nek, személyesen végzé, fényes segédlet mellett, az uj disz-
ornatusban az isteni tiszteletet s hirdeté Istennek öröm-igé-

jét, a rosz kutforrásának s egyszersmind gyógyszerének 
megjelölését tűzvén ki missió-szerü magasztos beszéde tár-
gaul. Megemlité, hogy a pogány hajdankorban a jó és rosz 
közötti ellentét magyarázatául két istenséget állítottak fel 
a bölcsek : a jó s a gonosz szellemet, melyek folytonos 
harczban tusakodnak egymás ellenében. A pogányságot ne-
gélyző jelenkori tudósok (?) ellenkezőleg a jó és rosz közötti 
külömbséget nem létezőnek, csupán képzeletinek s pusztán 
elnevezettnek leani vitatják.De ebből az emberi viszontagsá-
gok esélyeit csak ugy nem képesek megfejteni s a sebzett 
szivre gyógyirt találni s nyújtani, mint ama néma Sphynx 
a pogány imolák küszöbén. Oda mutatott a megyőző-
dés hangján a figyelmet lekötni s a szivet fogva tartani oly 
igen értő nagy szónok, — a rosznak valódi kutforására, az 
eredeti bűnre, mely megbontá az egyensúlyt a szellem s az 
érzékiség között, megfosztá az embert természetfölötti aján-
dékaitól s átszállott, Istennek megfoghatatlan Ítéleténél 
fogva, ivadékról ivadékra ; hisz a mit ősapánk elvesztett, 
jegyzé meg oly meggyőzőleg a magas szónok, azt nem hagy-
hatá utódainak örökségül. Aztán rámutatott a rosznak 
gyógyszerére, a megváltásra s ennek kezdetére, a megtestesü-
lésre.— A mély csend, a feszült figyelem, a megindulás jelei, 
a könyek, mindannyi tanúi valának azon nagy hatásnak, 
melyet a szent beszéd a hallgatók keblére tőn. 

Az ünnep előestéjén a város kath. nevelőintézeteit, 
nevezetesen az irgalmas szüzek zárdáját látogatá meg ő 
méltósága. 

A karácsonyi örömünnep alkalmából a helybeli leves-
osztó intézet javára száz forintot, a nőegyletnek, a szegé-
nyek segélyezése végett, szintén száz forintot s a tanítóképző 
intézet növendékeinek ötven forintot méltóztatott ő méltó-
sága kegyesen ajándékozni; a mely példa által folelkesiilve 
a káptalan, a városi hatóság utján, a nőegyletnek szintén 100 
ftot, a helybeli kath. kaszinó által meleg étellel ellátandó 
szegények részére pedig 40 ftot ajánlott fel. r. I. 

Róma. A szent atya karácsonyi beszéde, melylyel a bí-
bornoki testület hódoló üdvözletére válaszolt. — Szivesen fo-
gadom a karácsonyi ünnepek alkalmából a bibornok ur ál-
tal a szent collegium nevében kifejezett jó kivánatokat, me-
lyeket a keresztény béke fönséges eszméi sugalnak. Bizo-
nyára, ezen örvendetes ünnepen, ránk nézve a legjobb kívá-
nat az, mely a békét hirdeti, s egyszersmind ez felel meg 
leginkább korunk szükségletének. Az isteni Megváltó is, ki 
a békesség fejedelmének neveztetik, születése idejeül azt a 
pillanatot választotta, midőn a háború zavarai lecsillapod-
tak és az angyalok serege által tudatta a világra jövetelét 
és ugyancsak általuk hirdette a békét. Ha mindig érezhető 
volt ezen béke szüksége, ma még inkább érezhető, mint 
bibornok ur azt kiemelte. 

Ma heves megtámadásnak vannak kitéve a kath. egy-
ház tanai, tekintélye és providentiális hivatása a világon ; 
ma meg. vannak ingatva a társadalmi rendnek legmélyebb 
alapjai, belső zavarok zaklatják, roszakaratu és vakmerő 
egyének végső romlással fenyegetik ; ma a családi kötelékek 
meglazultak, fölbomlott a hitves társak közti összhang, a 
gyermekek nem ismerik többé az engedelmességet. 

Aggódó lelkünket megszabadítja, közös reményeinket 
föléleszti az Ur születésének emléke, mely a jóslat szavai 



szerint a földre hozta az igazságot és a béke bőségét. Orie-
tur in diebus Eiusjusti t ia et a bundantia pacis. És valóban, 
egyedül ő adhat valódi és teljes békét, azt a békét, mely-
nek alapját a rend, az igazság és az igazságosság képezi ; a 
katholika egyház pedig, melyet a Megváltó hitvesévé és az 
igazság mesterévé tett, legbiztosabb őre és védője az 
igaznak. 

A jelenben is fenséges és vigasztaló látmányt nyújt, 
mint őrzi meg a kath. egyház az általános visszavonás kö-
zepett is egységét ; s valamennyi ország és vidék püspökei-
nek egyetértése a szentszékkel, továbbá a klérus, a nép és a 
főpásztorok közti összhang a mi napjainkban is fényesen 
ragyog. 

Az egyház ellenségeinek merényletei sikertelenek, 
hiába kisértik meg ez egyetértést megszakitani vagy za-
varni ; mesterkélésök, Isten ségitségével, meghiusul, sőt el-
lenkezőleg elősegíti a nyáj és a pásztorok mennél szorosabb 
csatlakozását a legfőbb pásztorhoz és az apostoli székhez. 

A béke kincseiben bővelkedő egyház a könyörületes-
ség által inditva élénken óhajtja, hogy e becses gyümöl-
csökben mások is részesüljenek, s isteni Alapitójának pél-
dáját követve, mig egyrészt, nem hajtva a csábitásokra, 
rendithetlenül védelmezi az igazságot, másrészt szerető 
anya módjára fölkeresi az eltévedteket és az üdvösség aján-
dokaival megkínálja még ellenségeit is. 

És mi a Gondviselés átkutathatlan határozatából meg-
hivatván az egész keresztény család kormányzatára, Isten 
kegyelméből mindig ébren fogunk őrködni az egyház és a 
római szék szellemi és világi jogai fölött ; ennek szentel-
jük gyönge erőnket és egész életünket. De ugyanekkor meg-
szánván a tévelygőket és lelkesittetvén azon élénk óhaj ál-
tal, hogy azok is részesüljenek a javakban, melyeket a Meg-
váltó hozott a földre ; apostoli könyörületességgel tárjuk 
fól karjainkat számukra és fólhivjuk őket, térjenek vissza 
a Megváltóhoz. O benne talál nyugalmat a zaklatott és 
üdvöt a megromlott sziv ; O benne az evangeliomi tanok 
világánál helyes útra jut a tévelyek és a hamis tudomány 
tömkelegében eltévedt ész, és fölleli a tudományt, mely 
Krisztustól a kegyelem szerzőjétől származik, és melyet az 
értelem és a hit sugarai bámulatosan világitanak iueg. 

És itt, ez alkalommal, lelkünk mélyéből köszönetet 
mondunk az Urnák, hogy eddigi fáradozásunk sem volt 
eredménytelen, amennyiben legutóbb a világ összes püspö-
keihez intézett szavuuk, melylyel figyelmöket fölhívtuk a 
keresztény bölcseletre, mindenütt összhangzó hódolattal fo-
gadtatott. Nagy vigasztalásunkra szolgál ez, és alapos okot 
ad, hogy jó reményeket tápláljuk az emberi társadalom 
sorsáról, mert visszatérve Krisztushoz és az igazság ösvé-
nyén haladva az egész világ eljut a békéhez . . . Delectabi-
tur populus in pulchritudine pacis. 

Újból köszönetet mondva a bibornoki collegium jó 
kivánataiért, részünkről szintén minden jót kívánunk a sz. 
collegium valamennyi tagjának és kiváló rokonszenvünk 
zálogául lelkünk mélyéből apostoli áldásunkat adjuk. 

Benedictio Dei etc. 

IRODALOM. 
X A fensöbb keresztény bölcsészet védelme. E czi-

met is lehetett volna adni a következő műnek : Die Philo-
sophie der Vorzeit, vertheidigt von Joseph Kleutgen, Pries-
ter d. Gesellschaft Jesu. 2. javított kiadás, Innsbruck, Rauch 
1878/9. 2 köt. nagy 8-ad rét 862 és 920 lap, 18 márka. 

Mióta X I I I . Leo Aetemi Patris kezdetű encyctikáját 
a bölcsészeti tanulmányokat emeléséről kiadta, és de már az 
előtt is, számos mü jelent meg, melyek czélul tűzték ki az 
anyaszentegyházban kifejlett bölcsészet ismeretét közvetí-
teni. Az egész világ kath. ker. bölcselőinek összhangzó 
Ítélete alapján mindezek közt az első helyet foglalja el a 
fennczimzett, nem ugyan terjedelme s az egész bölcsészeti 
tananyag felölelése által, mert nemis tankönyv, — hanem a 
legvitásakb kérdéseknek, melyeket az ujabb speculatio össze-
bonyolított, minden oldalú és aquinói sz. Tamás mindent át-
ható s tisztán látó elmeélére emlékeztető világossággal való D DO 
kifejtése által. Midőn a hatvanas évek elején először megje-
lent, azonnal korszakot alkotónak nevezte el a competens 
itészet a bölcsészeti és hittudományok történetében. És ez 
csakugyan valósult is. Nem egy tekintetben mondhatni, 
hogy e mű úttörője volt a pápai encyclikának. Szerző már 
régóta Rómában lakik, mint a sz. szék egyik legtekintélye-
sebb tanácsosa főleg a bölcsészeti kérdésekben.Mennyire felel 
meg az általa képviselt irány a szent atya intentiónak, mu-
tatja, hogy ö szentsége Kleutgen atyát a Collegium roma-
nuba tanulmányi felügyelővé nevezte ki. Ebből látszik, hogy 
az egyház feje azt a felfogást, melylyel Kleutgen atya aqui-
nói sz. Tamás tanait védi és fejtegeti, tartja helyesnek és 
correctnek. Kleutgen atya a szigorúbb thomistak közé tar-
tozik. Jelzett műve a legremekebb művek egyike, melyeket 
a jelen század felmutat. 

VEGYESEK. 
— Rómából írják a Havas-féle ügynökségnek, hogy a 

zsinat sz. congregatiója már megindította a Manning bibor-
nok által eléje terjesztett ügyet, annak kijelentése iránt, 
hogy Angolországban a szerzetesi testületek azon püspök 
joghatósága alatt legyenek, kinek megyéjében vannak. A 
szerzetesi testületek az ellenkező elvet védik, mely pápai 
határozatokon alapszik. A zsinat congregatiójában mind a 
két fél támogatásra talál. Manning bibornok ezúttal szán-
dékosan nem jön Rómába, nehogy az mondassék, hogy a 
kérdés eldöntésére befolyását kizsákmányolta. 

— Herczeg-Prímás ő emja, mint az ,Uj Eszt.'-ban ol-
vassuk, a pozsonyi Ínségesek számára 3000 ftot méltóztatott 
nagylelküleg adományozni. 

— A budapesti tud. egyetem hittudományi kara dr 
Keszler Ferencz szatmári kanonokot, a főt. szatmári püspök 
ur a latere kanonokját, dr Podraczky István, rozsnyói kano-
nokot, papneveidei kormányzót és hittanárt, dr Kozma Ká-
roly, egri főmegyei cz. kanonokot, papneveidei kormányzót 
és hittanárt, dr Rapaics Raymond, egri főmegyei áldozárt, 
papneveidei alkormányzót és hittanárt kebelezett hittudo-
rokká választotta. 

— A czár nem is ember. Ezt nyilván hirdetik róla a 
szolgalelkek. „Tudják meg a társadalmi rend és béke ellensé-
gei, az orosz nép ellenségei,— ezt irta a moszkvai merénylet 
alkalmából egy odessai lap, — hogy ez utóbbira nézve a 
mennyei és a földi czár . . . testvérek." 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Nincs erkölcs Isten és vallás nélkül. — A lelkipásztorság köréből. — Egyházi tudósitások : Budapest. A 
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mint a glasgowi egyetem rektora. Spanyolország. A spanyol kath. saj tó felirata a sz. atyához. — Irodalom : U j a b b elbe-

szélések. I r t a Maszlaghy Ferencz. — Vegyesek. 

Nincs erkölcs Isten és vallás nélkül. 
i . 

Erkölcsiség alatt egyáltalán a szellemi és fen-
söbb czélokra való szabadakarati törekvést ért jük, 
miáltal az ember mint észlény végrendeltetését el-
éri. Ezen általános1) meghatározás szerint az ember 
erkölcsi élete nem más, mint az akarati cselekvés 
viszonya az erkölcsi rendhez, vagyis azon irányel-
vekhez, melyek utmutatásul szolgálnak arra nézve, 
hogy az ember szellemi méltóságának megfelelő 
végrendeltetését elérhesse ; ezen utmutató irányel-
vek az erkölcsi törvény tartalmát teszik. Ezeknél 
fogva erkölcsileg jó azon cselekmény, mely az em 
ber szellemi természetével és méltóságával, vagyis 
az erkölcsi észtörvénynyel öszhangzásban van. Ezen 
természeti erkölcsiséget érti szent Ambrus, midőn 
mondja: ..Omnia cum ratione facias, nihil sine ra-
tione; quia non es irrationalis, o homo, sed rationa-
bilis." (In Ps. 118.) 

Az erkölcsi rend és törvény alapját képezi az 
erkölcsiségnek, és mivel az ember erkölcsi lény, kell, 
hogy az erkölcsi rend szellemi természetének köz-
vetlen birtokát képezze. Mihelyt az ember eszével 
kezd élni, czéljai és javai közt lényeges különbsé-
get vesz észre. Vannak ugyanis czéljai és javai, me-
lyek az oktalan állatokkal közösök, például a test 
fenntartása; de vannak czéljai és javai, melyek ál-
tal az állatoktól lényegileg különbözik, mivel a 
szellemvilághoz tartoznak, ilyenek az igazság, jo-
gosság, lelki boldogság. Vannak azután feltétes és 
változékony javai ; de vannak feltétlen czéljai is, 
melyek változhatlanul és a rosz vagy jó következ-
ményektől függetlenül mindenkor és mindenütt 

' ) Nem szólunk itt in specie a keresztény erkölcs-
tanról. . .-"2 

érvényesek, milyenek például az őszinteség, lüíség, 
háladatosság, tisztelet, emberszeretet. Felismervén 
e lényeges különbséget, azt is át lát ja , hogy az ér-
zéki javakra vonatkozó czélokat a szellemieknek, az 
egyén i javakat az egyetemesen érvényes javaknak 
alá kell rendelni, hacsak a megállapított rendet 
felforgatni és emberi méltóságát lealacsonyítani 
nem akarja ; egy szóval felismeri az erkölcsi jó és 
rosz között létező lényeges különbséget. A czélok 
és javak ezen rendjét, melyet a gondolkozó em-
ber eszes természetében talál, erkölcsi észtörvény-
nek mondjuk, mert arra szolgál, hogy az ember er-
kölcsi életét, vagyis a végrendeltetésére való tö-
rekvést vezesse és kormányozza. Az erkölcsi tör-
vény nem pusztán értelmünkbe, hanem szivünkbe 
is van vésve, vagyis nem pusztán a megismerés, 
hanem egyszersmind a végrehajtás tárgyát képezi, 
és ezen utóbbi történik a lelkiismeret szózata által, 
mely a megismert erkölcsi törvény megvalósítását 
parancsszóval követeli és az ellenkezőt t i l t ja. Ezen 
követelés és tilalom daczára az erkölcsi törvénv 
szabadságtörvény, mert nem gyakorol kényszerítő, 
hanem csak erkölcsi hatalmat, melynek az ember 
ellenszegülhet, habár saját vesztére és romlására. 

Az erkölcsi észtörvény létezése oly szorosan 
van öntudatunkkal összeforrasztva, hogy az emberi 
természetet kellene kétségbevonni, ha ezen törvény 
ismerete valamely eszének használatával bíró egyén-
ben teljesen hiányoznék. Ezen öntudat, hogy egy 
fensőbb, tőlünk független kötelezettség alatt állunk, 
nagy fontossággal bir és tanúbizonyságot tesz az 
ember szellemi természetéről és fensőbb hivatásá-
ról, melyet megtámadni és elhomályosítani ugyan 
lehet, de egyes vonásai mindig és minden egyén-
ben fennmaradni fognak. Az erkölcsi törvény léte-
zése oly tény, mely az emberi társadalomra nézve is 

9 
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nagy horderövel bir, mert egyedül ez képes az em-
beriséget mint társadalmat és a társadalom külön-
böző osztályait fenntartani. Azért helyesen mondja 
egy tudós iró, hogy az egész emberiség tanúskodik 
egy magasabb elv mellett; egy f< Jtet len í^& zsá0ot 
ismer el, melynek megállapításai függetlenek cse-
lekményeink anyagi sikerétől; egy változhatlan kö-
telességet hirdet, bárminők legyenek az események, 
a körülmények, az idő, a hely, a haszon vagy a 
veszteség; az emberiség akkor is irtózik a bűntől, 
ha csak csekély mértékben veszélyes. Az erkölcsi 
törvény általános létezése és érvényéről tanúságot 
tesz Cicero, midőn mondja : „Nulla est gens adeo 
agrestis et vitae communis ignara, ut non comita-
tem, non benignitatem, non gratum animum ac be-
neficii inemorem diligat; quaeque ex ad verso su-
perbos, maleficos, crudeles, ingratos non asperne-
tur, non oderit." De leg. I. c. 11. Cicero szavait 
megerősíti sz. Pál apostol a rómaiakhoz irt levelé-
ben : ..Gentes, quae legem (érti a kinyilatkoztatás 
törvényét) non habent, naturaliter ea, quae legis 
sunt, faciunt, qui ostendunt opus legis scriptum in 
cordibus suis, testimonium illis reddente conscien-
tia ipsorum." (Rom. 2, 14.) Ezen törvény ellen az 
elmélet fegyverével ugyan lehet harczolni, de azt a 
gyakorlati életből kiirtani nem lehet. Jele ez annak, 
hogy szellemi természetünk alkatrészét képezi. Ta-
lálólag mondja sz. Ágoston: „Etiam impii cogitant 
aeternitatem et multa reprehendunt in hominum 
moribus." Ezt leginkább akkor látjuk, ha ilyenek 
mások részéről kárt és bántalmakat szenvedni kény-
telenek. Kik a változatlan erkölcsi törvényt tagad-
ják, ugyanazon ellenmondásba keverednek, melyet 
azok ellen lehet felhozni, kik az ember szabadságát 
megtámadják, mely az erkölcsi élet alapfeltételét 
képezi. Ugyanis bármennyire ragaszkodjanak saját 
elméletekhez, a gyakorlati életben mégis ennek foly-
tonos czáfolatával találkozunk; migellenben a gya-
korlati életnek oly idomitása, mely saját elméletök-
kel összhangzásban állana, mást soha sem eredmé-
nyezhetne, mint az esztelenség jogos vádját minden 
józanul gondolkodó ember előtt. Van-e helyesen 
gondolkozó ember, ki a társadalom tagjai között 
levő függési viszonyt, melynél fogva az egyik pa-
rancsol, a másik pedig engedelmeskedik, vagy az 
igéret- és szerződésszülte kötelezettséget csak vala-
ha is kétségbe vonta volna; ki különbséget nem 
téve a tudva és akarva elkövetett, és a nem szándé-
kos cselekedetek közt, saját és mások tetteinél a 
beszámitás mindig egy és ugyanazon mértékét al-

kalmazná? A hiu és ábrándos elméletek legélesebb O 
czáfolata a mindennapi tapasztalás és a józan ész 
gondolkozása. Azon elmélet, mely ellentétben van 
az élettel és ennek követelményeivel igaz nem lehet. 
A változatlan erkölcsi törvény ellenében arra hivat-
koztak, hogy némely népeknél a jó és roszról kü-
lönböző fogalmak uralkodtak. Például a spártai if-
jak lopását, a soknejüséget, a rabszolgakereskedést, 
az indiai özvegyek megégetését halott férjeikkel, és 
más hasonlókat lehet felhozni. Igaz, hogy a különböző 
népek az erkölcsi jó és roszról néha kiilönbözőleg 
Ítéltek; de az eltérések csak a törvény alkalmazá-
sára vonatkoznak. A különböző népek megegyeznek 
abban, hogy jó és rosz között állandó különbség 
van, és épsn ezen megegyezés az erkölcsi törvény 
eredetisége mellett tanúskodik. A különböző fo^al-
mak az erkölcsi törvényről azt bizonyítják, hogy a 
tudatlanság, valamint az emberi sziv hajlamai és 
szenvedélyei, sokszor akadályozzák az észtörvény 
tiszta felfogását, de alapvonásai, az úgynevezett 
„praecepta primaria vei communia", mindig meg-
maradnak; azért ezekre nézve nincs is helye a teljes 
tudatlanságnak, ép oly kevéssé mint a gondolkozási 
főtörvényekre nézve. Valamint ezek az elméleti ész. 
ugy amazok a gyakorlati ész lényeges meghatáro-
zottságát képezik. Mindezek szerint az erkölcsiség 
eszméje a bölcseleti ethika szempontjából nem más, 
mint a szabad akarat azon elhatározott készsége, 
melynél fogva magát mindenben alárendeli az er-
kölcsi törvénynek, hogy az emberi méltóságnak 
megfelelő végrendeltetést elérhesse. 

Most már azon sarkalatos kérdés merül fel, 
mi képezi alapját és végforrását az erkölcsi tör-
vény- és következésképen az erkölcsiségnek; he-
lyes-e az úgynevezett független morál elmélete, 
vagy talán inkább nem Isten legszentebb akaratja 
mint létalapjára kell-e az erkölcsiséget vissza-
vezetni ? 

A lelkipásztorság köréből. 
Nagy lelki megnyugvással s az erkölcsi igaz-

ságszolgáltatásnak fölemelő gondolatai közt eleve-
nitem föl egyházi köreinkben azon időszakot, midőn 
a „Korkérdések" később pedig „Katholikus kérdé-
sek" voltak szőnyegen s egyes lelkesültebb irók ör-
vendetes föladatuknak tárták, egyenes megbízás 
nélkül is, azok megvitatását s elterjesztését. De fáj-
dalom ! Mint annyi üdvös kezdemény nálunk, ugy 
azok is megfeneklettek a közrészvétlenség homok 
tengerében. Igy maradnak félben legreménydúsabb 
szellemi építkezéseink ! Ki tudhatná azt, mit hoz a 
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jövő? Ne habozzunk egy perczig sem. Minden kétséggel 
szemközt ugy kell munkálkodnunk, mintha épen ránk vá-
rakozott volta a korona föltevésének rendkívüli dicsősége. 
Munka vagy épen harcz közben fosztatni meg a védelem s 
előhaladás eszközeitől, útközben dőlni ki a sorból, minden-
kor a bátrak sorsa volt. 

A természet úttörő oekonomiájában lát juk a hegyek 
alakulásának módját s a „lassú viz partot mos" régi köz-
mondásnak gyakorlati utmutatását. íme ! Ellenségeink nem 
vetnek meg semmi jelentéktelennek látszó körülményt,vagy 
közrehatási alkalmat. Ok tudják, hogy porszemenkint hord-
ja össze a szél a kis halmokat s cseppenkint hull ezekre 
fölülről az életadó harmat. Ki ne örülne szive mélyéből azon 
kizöldült látkörnek, melyet a nap sugarai aranyoznak meg 
szemeink előtt? Ily fénypontokat a lelkipásztorság is mu-
tat De hogy lesz ezentúl? Nem sohajt-e föl magában 
sokszor a takarékos gazda : ugyan ki fogja az ő fáradhatlan 
törekvéseinek gyümölcseit örökölni? Vájjon egy jámbor, 
hálás utód-e, vagy egy megátalkodott tékozló fiu? Hány 
helyütt nincs már meg a legfiatalabb fa sem, melyet annak 
idején a leggondosabb kéz ül tetet t? Aggódó szivvel tekint-
hetünk a jövőbe. 

liégi megsemmisült remények árnyait sem látjuk 
többé mozogni a képzelet falain. Emlékezzünk csak vissza. 
Mennyire fölbuzditott olykor egy-egy ujabb lendület, hatá-
rozottabb vállalkozás, önfeláldozási készség, megbizhatóbb 
pártfogás mindnyájunkat egyházi közügyeink terén, vala-
hányszor a jobbrafordulás reménye kecsegtetett ? ! S mint el-
lankadtak s lelapultak a lelkesedés szárnyai ismét, ha az 
apathikus szélcsentl beállott, hogy megtanuljunk hallgatni. 
Ez a véjzteljes otium jellemzi azoti időközt, mely 1873-tól 
mai napig tiint le, mintha erőszakos homályával a közelgő 
halálra akarna figyelmeztetni. Mennyire vagyunk ez egyet-
len kath. jellegű s ujabb időben jelentkezett könyvkiadó 
társulat (Sion-egylet) eszméjével, mely részvényeken akar 
megalakulni ? Valóban nincs róla hiteles tudomásunk.Ugyan 
a kath. politikai kasinók sorsa kisért-e itt is? El fog ben-
nünket nyomni az ellenállhatlan áradat, melyet a korszel-
lem ural. 

Nem is tudnám megmondani, hosszú évek folytán há-
nyadszor tolul már árva tollam alá a népies iratok 
közérdekű meginditása országszerte, először ingyen kiadás-
ban. Ez nagy szónak látszik lenni, ha az eredményt vala-
mely könyvárushoz kötjük. Csak maradjunk az egyházi té-
ren. Én bejártam sok ezernyi pórhajlékot s csak kivételesen 
nem találtam egy-két házban nyomtatványt. A hol senki sem 
ismerte a család tagjai közül a betűt, mégis akadtam nyo-
mára a könyv iránti előszeretetnek. Tényleg még az utolsó 
paraszt is rostéit tudatlannak kiáltatni. Pedig valóban még 
folyvást kérdés : melyik iidvösebb, czélszerűbb : a tudatlan 
becsületesség-e, vagy az irni olvasni tudó ravaszság? Mi-
előtt a kettő közötti Ítélet fölött elmélkednénk, azt az egyet 
bátran ki lehet mondani, hogy jóirányu olvasmányok utján 
nagy elönynyel lehet a nép szivének nemesítése s vallásos ér-
zületének előmozdítására hatni. 

E két világsarkon fordul meg a közboldogság örök 
mozdonya. 

Valahára kimerítő mennyiségben jutottam hozzá az 

úgynevezett „ponyvairodalom" tárházához. És mit kell lát-
nom? Oly elriasztó kórtünetét a szellemi fölvilágosodásnak, 
melynek terjesztése tisztább és biztosabb irányban érde-
melné meg a fáradságot s áldozatkészséget. No de ami hasz-
not hajt ! A kath. papság legnagyobb része, mely még nem 
tanult meg az ujjai közt nézni, el fog, és méltán, rettenni, ha 
bővebben meg fog e lapok utján ismerkedni azon átkos 
iránynyal, mely a ponyvairodalom száz és száz olcsó s mé-
telyes kiadványaiban nyilvánul. Eddig nem is hederítettünk 
rá, mint szokás mondani, ha bucsuhelyekről összehordva 
egyes füzetkéket láttunk a nép kezében. Legfölebb is más 
okosabbal kárpótolva, visszatartottuk a botrányosabb iratot. 
Most azonban már át kezdem látni, miért vannak más nem-
zetek a magyarok barbárságától eliszonyodva oly képtelen 
rosz véleménynyel rólunk, hogy még primitiv érdemeinket 
is készek a közerkölcsiség rovására tőlünk megtagadni. 
Ennyi népirodalmi szemét legtöbbet nyom az előítélet 
mérlegén. 

Mintha hallanám ennek őszinte kijelentésére a piquans 
megjegyzéseket a túlsó oldalon, hol anyira debattiroznak a 
katholikusok butasága ellen. „íme ! egy ellensége a censura 
eltörlésének, melylyel természetesen minden régi feudális 
nyűg összeköttetésben áll !" „Azt óhajtanák a papok, hogy a 
világraszóló szabad vívmányok megszűnjenek s egyedül ők 
lehessenek a szellemi kincsek sáfárai s a közfelvilágosodás 
korlát] 

an egyedárusai (a bucsuengedélyeket is ide értve) 
mint hajdan a pápák, tulajdonkép a jezsuiták fénykorában 
stb." (Isten nyugtassa szegény Toldy Pis tá t ! ) A népiratok 
ügye igen közelről érintkezik a régtől vajúdó kátéügygyei. 
En nem űzök gúnyt egyiknek sem hátrányára, mivel a té-
nyek maguk sokkal leverőbb hatással vannak a jóakaró érzü 
letre,mintsem hogy valami ügyetlen szójátékkal lehetne egyet 
ütni az égető kérdésre : de ily általános vergődésben, minőt 
álláspontunk mutat a sokféle ellenséggel szemközt, még 
tovább is a béketűrőt példázni, nevetséges kishitüségnek 
tartom. Hivatkozhatom itt püspöki tekintélyre is a régi 
gárdából, ki annyit munkálkodott a népiratok terjesztése 
körül személyesen is, nemcsak közvetett hatással, hogy szin-
tén jól esett az általa még a nép számára szerkesztett lap-
ban néhány nap előtt nyilvánosan saját neve alatt olvas-
hatni : „A szerencsétlenség akkor köszönt be egész borzasz-
tóságában, mikor az Istent a családi körből hitetlenség ál-
tal kizárják ; mert Isten helyét 3enki mással betölteni nem 
lehet. Idejárul, hogy mikor a család köréből, hitetlenségbe 
esett tagjai miatt, az Isten eltávozik, eltávozik az isteni 
félelem is, mely mintlángpallosu cherub állt őrt a küszöbön; 
távol tartván attól a csábitás ördögeit, kiknek nyomában 
veszély és kárhozat jár ." (Szabó Imre) 

Ha szabad kérdezni : melyik csábitó veszélyesebb, az-e, 
ki egyenes vakmerőséggel lép föl, vagy az, ki álarczot 
használ, sőt pokoli tűz helyett langyos verőfényt küld előre, 
hogy annál jobban behizelegje titkos ártalmát a tapaszta-
latlan szivekbe ? Ilyen az a gyanútlan kis könyv, mely potom 
áron csempésztetik a nép közé. „Egy vén remete története, 
A szép szaraczén leány, Hatvani Imre tanár stb., amint leg-
először vettem szemügyre. Igen szépen mondja a szombat-
helyi püspök: „A tartalom lehet akármi ; lehet Istent bántó, 
vallást, erényt, szemérmet sértő ; csak a gerjedező hiúságot, 
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a divat majmolását ne sértse." A kelendőségről nem lehet 
kételkedni ; ami olcsó, azt vásárolják. I lá t ami jó éa olcsó 
könyvkiadó társulatnak hol van az éji homályban? Számta-
lan eset bizonyitja, hogy a szülők pár krajczárral olcsóbban 
nem használható iskolai könyveket hoznak gyermekeiknek 
a vásárról s valóban, ugy cselekszenek,mint valaki a dugasz-
szal, hogy ha már bevette, meg is eszi : ezek is kényszeritik 
a kicsinyeket tiltott könyvet használni — otthon. Minden 
félreértés kikerülése végett ki kell jelentenem, hogy azt a 
jó és olcsó könyvkiadó társulatot akarom értetni, melynek 
még létesülnie kell, — kizárólag a népszerű nyomtatványok 
kiadása, — terjesztése, — állandó fentartása s az ellenséges 
áramlat visszaszorítására kath. önsegélyzési uton, hogy 
jóravaló népünk a veszély torkából, mely erkölcsi és anyagi 
lételét végső elnyeléssel fenyegeti, még idő előtt kiragad-
tassék. 

A módozatokról gondoskodni, a létföltételeket meg-
határozni, azoknak jutott embergondviselési szempontból 
angyali föladatul, kiket első sorban Sión őreiül tisztelünk. 
Mi lelkipásztorok, kik a nép rétegei közé vagyunk ékelve, 
kivétel nélkül érezzük annak kiáltó szükségét, hogy há-
tunk mögött födözetet érezzünk a jó elvek által biztositott 
tömegben. Korszerű fegyverzet nélkül sereget csatába ve-
zetni annyi volna, mint lemészároltatni. Az sem kath. elv, 
hogy futni szégyen, de hasznos, Igaz, hogy ősapáink legna-
gyobb részt élő szóból meritették életviszontagságaink közt 
mind a személyes bátorságot, mind a kitartó béketűrés eré-
nyét ; hanem összehasonlítván a mostani időket, habár most 
is minden igaz hitből él, sokféle ágazattal szaporodtak a ka-
tholicismus ellenségei, kik legsikeresebben harczolnak elle-
nünk, midőn nem látjuk őket ; midőn a nép, amint mondják, 
— zsebében viszi haza a tüzet, kebelében a kigyót, tenyerén 
pedig az áruba bocsátott lelkismeret foglalóját. 

Még tovább is tétlenül nézze a kath. papság ezen 
szemfényvesztő já tékot? Nem állanak már rendelkezésünkre 
szerény özvegyi fillérek, melyeknek önkénytes átadása érde-
met nyer az Ur előtt a farizeusok kérkedésének lesujtására, 
kik abból várnak legtöbb hasznot, amit adnak? En haj-
landó vagyok hinni, hogy a nép maga is meg fogja érteni a 
szép szót, ha a czél fönségéről kellőképen fölvilágosittatik. 
Előleges mutatványokkal kell az utat egyengetünk. Saját 
tapasztalásomból mondhatom, hogy midőn templomi énekei-
met helylyel közzel pár száz példányben kinyomatva a nép 
között elosztottam, példányszerü ajtatossággal halálta meg 
a lelkipásztori előzékenységet s messze mérföldekre vitték 
diadalérzettel az uj énekek dallamát és szövegét ugy an-
nyira, hogy nem egyszer magam is tanuja valék, midőn 
utánnyomatva és ezernyi példányokban megszaporítva 
nekem is hoztak másolatokat — saját műveimből. Többször 
volt szerencsém ily közösen betanult szent ének-födözet alatt 
vezethetni a népet bucsuhelyekre. Mily általános meglepe-
téssel sorakoztak hozzánk a más vidékiek! Mennyi ostromot 
kellett az enyimeknek kiállani, mig egyik másik áriát 
(még jó pénzért is) betanítottak ! Egész éjen át kellett éne-
kelniök, hogy más felebarátaiknak lelki örömet szerez-
zenek. 

Az újság ingerénél fogva, minden egyes népszerű 
nyomtatványnak biztositott a sikere az elavultak fölött, 

melyeknek az a hátrányuk van, hogy nagyon is kiszámítot-
tak a köznép könnyen félrevezethető butaságának kizsák-
mánylására. A betyár kalandok leirása, mennyiben érzékeny-
nek mondható a nemzeti sajátság kifejtései miatt, annyiban 
durva és indokolatlan Most már oda kell törekednünk, 
hogy a visszahatást ébren tartsuk, s a valódi és örök szép 
iránti érzéket meghonosítsuk. De minderre közlönynyel 
kellene rendelkeznünk, nem csak heti lapokban, hanem ami 
fő, olcsó röpiratokban, melyekből minden érdemesebb család 
asztalán lenne egy kis ünnepi olvasni való, melyből az ő 
legjobb barátja a tiszta erkölcs példája mosolyogna, ha ugy 
tetszik, képekben is, kicsinyjére nagyjára. A liberalismus 
tényezői minden legkisebb tért elfoglalnak, hogy a népet 
különféle irodalmi vállalataikkal eláraszszák. Tessék csak 
bárkinek, ha kedve tart ja , figyelemmel kisérni az ily nép 
számára czélzott műveket. Az első két füzetben, s lia még a 
negyedikkel meg nem bukott, ugyancsak pofozza a jó-
hitüeket ; sőt többet mondok, tavaly egy szépirodalmi fo-
lyóirat a 25-ik füzetben kezdte meg aljas fondorkodását a 
kath. intézmények ellen. Igazi szervezett hadjárat az igaz-
ság és becsületérzés ellen, melyet a vnllásos hit nevelt 
egyedül életrevalóvá. 

Es mi katholikusok, az ország nagy többsége, mikor 
kezdünk a régi kerékvágásból kimozdulni? 

Nehogy ezen kérdés merésznek tűnjék föl, az által ve-
szem élét, hogy őszintén meghódolok egyesek nagy tettei 
s emberbaráti szereiének nyilvános jelei előtt, melyek arra 
mutatnak, hogy magyar hazánkban, kivált az egyházi 
férfiak közt, nagy és kifogyhatlan a hajlam jó cselekedetek 
gyakorlására bármily irányban. Csak azt az egyet nem 
foghatom meg, hogy socziál-democratikus mozgalmaknak 
közepette miért nem tömörülnek jobban a még kéznél 
levő összes anyagi tehetség forrásai szellemi érdekeink kö-
rülsánczolására ugy, hogy a minden oldalról vérig zak-
latott kath. nép is bizalommal tekinthetne ezen hatalmas 
töltésekre, midőn az ellenség fegyvere egyeseket fog majd 
szemelni a tömegben, kik t. i. az egyenruhát viselik. Ki 
fogja akkor a papságot födözni? Az az ideálom, hogy a 
szeretet vallásának csatornái nyittassanak föl minden rész-
ről, melyeket át a keresztény becsületsséget biztosabban le-
hessen vezetni a nép szivéhez. 

Ezen egyetlen év oda jut tatot t bennünket, hogy igen 
sok helyen csak egy harmadát fizették meg a hivek papi 
tartozásuknak. Gyakoribb esetek merülnek föl, hogy a 
gyermekágyas anyák egész szemtelenül kivonják magokat 
az egyházi avatás szertartása alól, mely pedig rájok nézve 
igazán királynői megtiszteltetés az egyház részéről : csak-
hogy a meghatározott dijt ne kelljen megfizetni. Ma holnap 
egyesek ily érdekkel fognak előállni : „én templomba nem 
járok, beteghez papot nem hivők, keresztelni, temetni ugy 
is kell : nincs a papnak raj tam semmi követelése." Van-e 
ennek összeköttetése a fent jelzett népiratok ügyének fölka-
rolásával — pandúr nélkül —? — kérdi valaki. A mi közné-
pünk bizony olyan bárgyú, (ha saját érdekeit sem számít-
juk,) hogy pusztán irásilag őt kapaczitálni alig lehetne. De 
hiszen azért neveztem korkérdést, hogy ezek utján meg le-
hessen a néppel bővebben ismertetni vallási és polgári kö-
telmeit, melyeket mások némi fénybe burkolnak ugyan, de 
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aztán, ha azokat teljesíttetni is kell, maradnak a puszta szó-
nál. De verbis quantum vis. 

„Habent Moysem et prophetas." I t t ugy hiszem nincs 
hiány; de vannak oly életbevágó kérdések is, melyeket csak-
is a kijelölt uton módon lehet feszegetni. Nem rég olvastuk, 
hogy Morvaországban egy buzgó papot az oltárnál lőttek le. 
Ha ez páratlan volna is a maga nemében,mégis elég iszonya-
tos volna. Miáltal lehet a papságnak e kemény sorsát meg-
kérlelni? Ugy tartom, nem mondok ujat, ha sokakkal ismét-
lem, hogy a párbér és szolgálmányok törvényszerű kárpótlás 
melletti megszüntetése által. Ez mindennapi imádságunk 
•egyik tárgya a mindennapi kenyér mellett.Vegyük föl azt a 
körülményt, hogy a pap mindig utólag, gyakran két-három 
•évvel is később fizettetik, más más törvényes vagy törvény-
telen követelők, midőn már minden úgynevezett adóképes-
ség fenekig ki van meritve. Mert valóban az országnak van 
rá gondja, hogy a szegény misera plebs contribuens respiriu-
mot ne kapjon. A papi járandóság már mindennek a kese-
rűje. Vájjon ki huzza a rövidebbet? Máskorra kell hagy-
nom ezen kérdés bővebb kifejtését. Addig bizonyosan elfogy 
« panaszos elemózsina. Sántha Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

által megerősített bizonyitványnyal igazolják, hogy ők ki-
jelentették elhatározásukat, miszerint a lelkészi pályára 
lépni törekesznek" stb., ezek után a felirat a következő in-
dokolást használja : „Hogy a gymnasium két felsőbb osz-
tá lyába járó növendékek, ha sorozás alá esnek és a theolo-
giai tanfolyamra szándékoznak lépni, fölmentessenek a 
védkötelezettségi tényleges szolgálat alól, azért is méltá-
nyos és indokolt intézkedésnek kell tartanunk, mert csak 
ez esetben részesülnek a protestáns papnövendékek ugyan-
azon előnyben, melyet a római kath. egyház papnövendékei 
folytonosan élveznek. Ugyanis a nevezett egyház szabályza-
tai alapján már a gymn. 6 osztályát végzett tanulók felvé-
tetnek a papnövendékek közé, és így, ha a hadkötelezettek 
életkorukat a gymn. 7-ik és 8-ik osztályában érik, a tényle-
ges szolgálat alul, mind a törvény, mind az utasítás értel-
mében felmentetnek." Ugyanezt kéri a felirat a protestán-
sok részére a felekezeti egyenjogúság nevében. 

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a felirat mint fel-
irat ellen nincsen szavunk; ellenkezőleg, nagyon természe-
tesnek találjuk, ha a ref. egyetemes konvent elhárítani tö-
rekszik azon akadályt, mely útjában áll sokaknak, hogy 
protestáns lelkészi pályára léphessenek. A mi azonban az 
imént idézett indokolást illeti, arra nézve már van megjegy-
zésünk. Végtelenül csodálkozunk ugyanis afelett, hogy olv 
tekintélyes testület, minő egy egyetemes ref. konvent, saját 
ügyének támogatására felhasznál valamely indokot, mielőtt 
annak alaposságáról meggyőződnék.Egy ily testülettől, mely 
egy egész vallásfelekezet nevében ily ünnepélyesen és hiva-
talos alakban nyilatkozik, jogosan meg lehet várni, hogv 
azon kérdésekben, melyekben nyilatkozik tökéletes tájéko-
zottsággal bírjon, hogy indokai, főleg ha azok történeti ter-
mészetűek, a kritikát minden tekintetben kiállják és meg-
czáfolhatók semmiképen se legyenek. Mindez, azt hisszük, 
oly természetes követelmény, hogy bizonyítgatni felesle-
ges, hiszen ezek hiányában könnyen megtörténhetik, hogv 
maga az ügy fog szenvedni. 

A ref. egyetemes konvent felirata az emiitett indoko-
lási pontot illetőleg e kellékekkel nem bir ; elárulja tökéletes 
tájékozatlanságát a kath. papnövendékeknél alkalmazásba 
jövő hadkötelezettségi törvényről ; indoka, legalább e pont-
ban, egészen téves és semmis : mi felett annálinkább lehet 
csodálkozni, minthogy kath. lapok épen e kérdést katholikus 
szempontból nem egyszer tárgyalták és a hadkötelezettségi 
törvénynek modositását a kath. papnövendékekre nézve kö-
vetelték. A tényleges állapot ugyanis az, hogy katholikus 
papnövendékek, vétettek légyen bár fel a 6-ik osztályból, ha 
a 7-ik vagy 8-ik osztályban a hadkötelezett kort elérik, épen 
ugy besoroztatnak a rendes katonaság közé, mintha soha 
papneveldében nem lettek volna : mire nézve nem egy esetet 
lehetne felhozni, és volt eset, midőn már theologus papne-
vendék elvitetett a papneveldéből, mivel már mint 8-dik osz-
tályú sorozás aláesett ; volt eset, midőn felszentelt pap tény-
leges szolgálatra köteleztetett: mely ,kedvezmények' és ,pri-
vilégiumok', vagy ,előnyök', oda késztették püspökeinket, 
hogy a 6-ik osztályból is csak oly korbelieket vegyenek fel 
papnövendékeik sorába, kik hadkötelezett korba csak ak-
kor jutnak, midőn már theologusok ; mert a törvényt ne-
künk is, kik katholikusok vagyunk, ugy értelmezik, hogy 

Kudapest, január 6. A katona kötelezettség és a reform, 
•egyház egyetemes konventje. — Még a mult évben mintegy 
két hónappal azelőtt jelentették a lapok, hogy a magyar-
országi ref. egyház egyetemes konventje feliratot intézett az 
•országyyüléshez, melyben kéri, hogy a véderőről szóló tör-
vényben megadott katona kötelezettségi mentesség kiter-
jesztessék a 7-ik és 8-ik gymnasiuini osztályokat hallgató 
azon növendékekre, kik koruknál fogva ugyan sorozás alá 
esnének, de kijelentik, hogy ők egyházi pályára lépni szán-
dékoznak. Mikor e tudósítás a lapokat bejárta, magát a fel-
iratot még nem ismertük ; nem ismertettük ennélfogva az 
indokokat sem, melyekkel az egyetemes konvent kérelmét 
támogatja. Most azonban közölve levén e felirat egész ter-
jedelmében a ,Protestáns Hetilap'-ban, és igy ismert levén 
előttünk a felirat indokaival együtt, nem zárkózhatunk el a 
szükségesség elől, hogy e felirathoz hozzá ne szóljunk ; mert, 
mint már az más alkalommal is szokásos volt, ugy most is 
foganatba vétetett, hogy a katholikusok e feliratban is fel-

•emlittetnek és ugy állíttatnak oda, mintha a véderő alkal-
mazásánál, az egyenjogúság és a protestánsok hátrányára, 
tudja Isten minő elnézés, minő kedvezményben részesülné-
nek, szóval, mintha a protestánsoknak e kérdésben jogosult 
gravamenjeik volnának, és azért a jogegyenlőség nevében a 
katholikusokkal egyenlősítést követelnek. 

De lássuk magát a feliratot. Miután a felirat a tani-
tók és képezdei tanulók érdekében felszólalt, áttér a ,hit-
tanszaki' tanulók vagy papnövendékekre, és elmondva, hogy 
^az egyházkerületek által megállapított szabályok értelmé-
ben hittanszaki tanulóknak, vagy papnövendékeknek nem-
csak azok tekintendők, kik hittani tanfolyamokat hallgat-
nak, hanem azon gymnasialis tanulók is, kik nem önhibá-
jok miatt tanulmányozásaikban megkésvén, a gymnasium 
két felső osztályában már hadkötelezett korba lépnek és a 
főgymnasium igazgatósága és az illetékes superintended 



papnövendék csak az, ki theologiát hallgat, nem pedig, ki 
gymnasiumba jár . Téves tehát az indokolás e pontja, téves 
egészben és részeiben. Téves, mintha a római kath. egyház 
papnövendékei ,folytonos' előnyöket élveznének ; téves, mint-
ha a 7-ik vagy 8-ik osztályból őket be nem soroznák ; téves 
az állítás, mintha a protestánsokon sérelem követtetett volna 
el; téves, mintha a jogegyenlőség megsértetett volna; téves, 
mintha ez alapon lehetne valamit követelni : mert mint a fen-
tebb mondottakból kitűnik, a kath. papnövendékeknek épen 
semmi kedvezmény sem nyujtatik, azért, mert katholikusok, 
a protestáns hittanulók felett azért, mert protestánsok. 

Mi, mint már fentebb is emiitettük, jobban szerettük 
volna, ha ez az indokolás elmarad, mert alig tudjuk ma-
gunknak elgondolni, hogy oly tekintélyes testület ennyire 
tájékozatlan legyen azokban, a mik körültünk csaknem 
évenkint történnek. Mind a mellett ez ismét egy adattal 
több, hogy felismerjük, mily fogalomzavar uralkodhatik 
ott mayáról az egyházról, hol ily mindennapi kérdés is isme-
retlen ! Valóban mi sem volna óhajtandóbb, mint hogy pro-
testáns atyánkfiai egy kissé több figyelmet fordítanának 
annak alapos ismeretére, hogy mi a kath. egyház ; hogy 
több szorgalmat fordítanának annak külviszonyai ismeré-
sére, hogy igy, ha annak ügyeihez hozzászólnak, e hozzá-
szólás tájékozottságukat bizonyítaná ; mert azt talán be fog-
ják látni ott is, hogy a kellő ismeret és tájékozási hiány az 
emberek tekintélyét nem mozditja elő, sőt esetleg az ügy-
nek is kárára lehet. 

Rónia. IX. Pius leendő sírjának helye iránt már most 
rendkiviilileg mutatkozik a kegyelet. A b. e. pápa tudvale-
vőleg sz. Lőrinez bazilikájában ohajtott eltemettetni ; maga 
határozta meg a helyet, maga készitette a feliratot : Ossa et 
cineres Fii P. I X . Sum. Pont. Vixit Ann . . . , In Pontificatu 
Ann . . . . Orate pro eo. — 1878. febr. 13-án Pecci Joachim 
bibornok, a római sz. egyház camerlengója, most X I I I . Leo 
pápa, magához hivatta az elhunyt pápa rokonait s előttük 
felolvasta a végrendeletet, melyben világosan meg volt je-
lölve a sir helye s ki volt mondva, hogy a költségeknek nem 
szabad meghaladni a 400 scudit. Azt is meghagyta a nagy 
pápa, hogy sirján semmi czimer ne legyen, csak a szokott 
halálfő és csontok. 

Sz. Lőrinez bazilikájának földalatti részét, hol I X . 
Pius sirja lesz, még N. Konstantin építtette. Ez ősrégi szent 
helynek naponként van látogatója, kiket a IX . Pius iránti 
keo-yelet visz oda. A buzgó látogatók száz és száz különféle 
nyelven fogalmazott feliratokban fejezik ki érzelmeiket. 
Van itt felirat papoktól, szerzetesektől, világiaktól, régi 
pápai katonáktól, olasz katonáktól, özvegyek, árvák, ifjú 
jegyesek, egész családok és szerzetesi rendházak, tan- s ne-
velőintézetek, iskolák, társulatok, olvasó-köröktől, egyszó-
val minden rendű é3 rangú hivektől. íme néhány példa. 
Nem válogatunk ; vesszük, a hogy szemünk elé kerülnek. 
Megjegyzendő, hogy csaknem valamennyi feliratban az el-
hunyt nagy pápa segélyül van hiva. Nem érte imádkoznak, 
hanem hozzá. „Pio Nono, igy szól az egyik, te az égből lá-
tod lelkem nyomorult állapotát ; látod, mennyire óhajtok 
bűnömből kiemelkedni, de ereje visszatart. Te, ki gondola-
taimban olvassz, oh I X . Pius, imádkozzál érettem Isten-
nél !" (B. 1879. okt. 25.) — „IX. Pius, védd az égből hódoló 
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szolgádat. G. A. t." — „Mi is buzgó imát küldünk a hal-
hatatlan IX. Piushoz." (Négy aláírással.) — „Oh IX . Pius, 
imádkozzál érettünk süket-némákért !" (Hat aláírással.) — 
„Pericoli Ráfael az egyház és a pápák szabadságának visz-
szaállitásaért." — „Oh szent atya, IX . Pius pápa, imádkoz-
zál a te Rómádért!" — „IX. Piusnak, a vértanúnak, a fiúi 
kegyelet hódolatával" (egy dalmát pap.) — „ IX. Pius, béke 
angyala, imádkozzál értem bűnösért !" — „Oh IX . Pius, te 
ki látod gondolataimat, imádkozzál, hogy teljesüljenek." — 
„IX. Piusnak, a Nagynak, nem segitség, hanem hódolat." 
(Egy pápai zuáv.) — „Szent I X . Pius, imádkozzál értem 
Jézushoz,ki benned annyira megbízott." —„Fusco Paschalis 
boldogaak érzi magát, hogy látta a népek Atyja sírjának 
helyét, és áldja azon pillanatot, melyben a nagy Pilist elő-
ször látta." — „Oh halhatatlan I X . Pius, csak egy tekintetet 
reám és szegényeidre, kiket a földön annyira szerettél !" — 
„ IX. Piusnak, X I I I . Leónak hódolat." — „Dicsőség a hal-
hatatlan IX . Piusnak, a szentnek, nagynak, nagylelkűnek !" 

— „Oh nagy Pius, imádkozzál méltó utódodért, X I I I . Leó-
ért, hogy lássa a győzelmet." — „Szeretett atya, imádkoz-
zál értem szegény árváért!" — „Oh szent IX . Piust ! X I I I . 
Leo méltó hozzád." — „Kegyelmes IX . Pius, imádkozzál 
azért, ki téged annyira szeret." — „Oh IX. Pius, a népek 
üdve, imádkozzál azért, kit e siralom völgyében hagytál, s 
ki műveidben nagynak ismert téged." 

Vége nem volna, ha mind elésorolni akarnók e feli-
ratokat. Ennyi is elég lesz azonban annak megitelésére, mily 
jelentőssége van a bitbuzgalom eme nyilatkozatainak. A 
számtalan imaszerű felirat közé néha valami vakmerő sértő 
szavakat karezol, melyeket a bazilika őrei s magok a hívek 
szorgosan letisztítanak. Egy ily sértő felirat után rögtön a 
következő rendreutasitás olvasható : „Ki egy holtat insultál, 
becstelen. Ki IX . Piust bántja és p«dig halála után, két-
szeresen becstelen és apagyilkos. — Éljen IX. Pius és nagy-
nevű utódja X I I I . Leo pápa-király !" — A krypta falait 
ezenfelül köröskörül szebbnél szebb, igen értékes és nagy 
művészettel készitett koszorúk s más ajándékok díszítik. 
Különösen feltűnik két szekrény, fekete fából kristálylyal, 
bennök egy-egy ezüst koszorúval, melyeknek ezüst levelein 
következő felirat olvasható : A- PIO- I X LA' SUA' ROMA. 
— ITALIA- AL- M A R T I RE- INVITTO. 

London. Gladstone mint a gtasgoivi egyetem rektora, 
kit e méltóságra az ifjúság választott meg, oly beszédet 
mondott, mely több tekintetben sajátságos fényt vet az an-
gol szellemre. Gladstone liberális ember, a liberális párt feje, 
és mégis, a mi a szárazföldön hallatlan dolog lenne, vallás-
ügyi dologban, természetesen az anglikanismust értve, a 
legclerikálisabb nyilatkozatot tette. Beszédjében mindeni k 
előtt kiemelte a skót egyetemi ifjúság komoly irányit szel-
lemét, mely az oxfordi és cambridgei egyetem ifjúságától 
nagyon elüt s főleg abban különbözik, hogy a glasgowi egye-
tem nemcsak az államnak szolgáltat ügyvédeket és orvoso-
kat, hanem a presbyterián egyháznak jeles lelkészeket. Es 
itt a többi közt a papi állásról igy szólt : „Szerencsésnek 
érzem magam számok segélyével bebizonyíthatni, hogy Eu-
rópában még elég ifjú találkozik, kik az egyházi szolgálatra 
szentelik magokat. Es ösztönöztetve érzem magam, ifjú, re-
ményteljes férfiak ezen gyülekezete előtt, tanúbizonyságot 
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tenni a ker. papi állás méltósága mellett. Jelenleg épen 
a kisértetek idején élünk, hanem ugyanez csak emeli azon 
méltóságot, melyet emiitettem. Legyetek erősen meggyő-
ződve, hogy azok, kik vagy nyiltan kimondják vagy titkon 
gondolják, miszerint a kereszténység elleni liarcz már be 
van végezve,— sőt meg is van nyerve, számításukban csalód-
nak . . . A hit erős vár és én legbensőbb meggyőződésemet 
mondom ki, midőn azt állitom, hogy az emberi hit még nem 
szakadt el örökre a kereszténység lényegétől és azon alap- ' 
igazságoktól, melyek annak lelkét képezik ; és ha valaha ez 
elszakadás megtörténnék, cz az eset nem volna egyéb mint 
kezdete és csalhatatlan jele minden műveltség teljes és ala-
bos hanyatlásának a világon. A kereszténység még tökélet-
len fejlődési állapotában (itt szónokból rationalismus szól) 
első hatalma a világnak, uralkodik a világ fölött." 

Ezután a scepticismus, a gondolkozásban való lcönyel-
műség ellen fordul s igy fo ly ta t ja : „Bizonyára a tudo-
mánynak vannak ágai, melyek már részint teljesen fel van-
nak forgatva, vagy legalább felforgathatok ; vannak azon-
ban mások, melyek változhatlanok, és ezekhez kell számí-
tani a morál felemelő és fenntartó elveit. — Beszédem elején 
szóltam az anyagi és szellemi érdekek harczárói, mely oly 
feltűnően jellemzi korunkat. Még egy más vitás kérdést aka-
rok érinteni, mely szintén jellemző vonása századunknak, 
t. i. a hit kérdését. Én azokhoz tartozom, kik abban a meg-
győződésben élnek, hogy a jelenlegi támadás távol van 
ugyan attól, hogy végleg diadalra jusson, azonban nem meg-
vetendő becsű jele egy, habár bizonytalan, néha elfajuló és 
nyakra főre hamarkodó szellemi mozgalomnak, mely a gond-
viselés bölcs szándékában talán arra van rendelve, hogy ne-
héz megpróbáltatások által épen azon vallást állitsa ismét 
helyre és erősitse, melynek megsemmisítésén annyira törték 
magokat az emberek." 

így szólt Gladstone, az angol liberalismus fő embere. 
Mindenesetre tanulhatnának tőle a többi államok szabadel-
vűi, kik hitetlenségben egymást tulliczitálni törekszenek. 

Spanyolország. A spanyol Tcatholikus sajtó felirata a 
szent atyához, az Immaculata jubilaeuma alkalmából, igy 
szól: „Szentséges a tya! Az alulirt katholikus irók, magok 
nevébeD és képviselve mindazokat, kik a spanyol sajtóban az 
egyház és szentszék jogait védik, legmélyebb tisztelettel 
borulnak le a pápai trón elé, hogy szentséged előtt legerő-
sebb s legodaadóbb ragaszkodásukat és igazán fiúi szerete-
tüket fejezzék ki, midőn az egész egyház szűz Mária, Isten 
anyja t i tkát készül megünnepelni, azon napon, melyen huszon-
ötödik éve fog betelni, hogy hitágazatilag kihirdetve lőn. 
E fölöttébb kedves és áldásdus hitágazat oly szorosan össze 
van fűzve a katholikusok elméjében és szivében a római pápa 
tévmentességével, — kinek tévedhetlen tanitói hivatalától 
e hitágazatot az egész egyház mint legfényesebben ragyogó 
világosságot fogadta a jelen század homályai közepett, — 
ugy hogy,midőn hitünk adóját alázatosan lerójuk és Istent di-
csőiteni, a menyország királynéját pedig eredeti szeplőtelen 
tisztaságában tisztelni és magasztalni törekszünk, a hála le-
gélénkebb érzelmei által érezzük magunkat inditva, hogy 
szemeinket az igazság tanszékére emeljük, melyet szentséged 
•oly méltóképen foglal el,elismerve és hirdetve,hogy e világos-
ság reánk tőle származott, mely nemcsak a legtisztább szűz-

nek emberfeletti szépségét ragyogtatja előttünk, hanem a ke-
gyelemnek egész természetfölötti és isteni rendjére is fényt 
dérit, midőn annak csodás visszaverődését az egyszerű te-
remtmények legszebbikében feltüntetti ; és hogy ugyanezen 
tanszékről kell jönnie, a mint jött mindig a világra, mióta 
Krisztus megalapította, a segélynek, melyre most inkább 
mint valaha szükségünk van a hit és az egyház tekintélye, 
sőt az erkölcsös élet minden törvénye s az igazi polgárisodás 
ellenségeivel vivott csatákban. 

Azért is, szentseges atya, mi, szolgáid, a kath. sajtó 
irói, figyelmesen hallgatunk és fogunk hallgatni tévmentes 
szavadra, tisztelve sz. személyedben magát az Üdvezitő sze-
mélyét s készek leszünk engedelmeskedni a te, mint legfőbb 
pásztorunk szavát követni elménk teljes tanulékonyságával 
s tekintélyed s tévedhetlen tanitói hivatalod iránt akaratunk 
őszinte odaadásával, ugy hogy vérünket is készek vagyunk 
ontani, lia szükséges lenne, azon igazságok védelmére, me-
lyeket szentséged vall és tanit, és azon jogok fenntartására, 
melyek téged mint a forradalom által lefoglalva tar tot t pá-
pai államok királyát és mint Jézus Krisztus helyettesét, 
egyetemes királyt minden népek és nemzetek, a föld minden 
fejedelemsége és hatalmai, különösen, ha ez lehetséges volna, 
azon nemzett fölött megilletnek, mely hajdani időkben ki-
válóan megérdemlette a katholikus előnevet felvenni. F o -
gadja szentséged fiúi kegyeletünk és erős, föltétlen ragasz-
kodásunk ezen alázatos, de forró és őszinte kijelentését, 
melylyel szent tekintélye és felséges személye előtt meg-
jelenünk ; és mint atyai kegyessége sugallja, adja reánk 
áldását, melyet hevesen óhajtunk, hogy méltóképen ünne-
peljük, a mennyire elégtelenségünktől kitelik, e dicső év-
fordulatot, s hogy előmozdítsuk a hit s a vallás és a 
szentszék jogainak győzelmét. 

Madrid stb. Carbonero y Sol Leó a La Cruz szerkesz-
tője ; Carulla József Mária a La Civilizáción szerkesztője ; 
Nocedal Ramon az El Siglo Futuro szerkesztője; Or t iy Lara 
I. M. a La Ciencia Cristiana szerkesztője ; De Vildósola 
A. I. és de la Hoz y Limiers Vincze a La Fé szerkesztői ; 
Martinez Sanz Mihály a Mensuario cle Maria szerkesztője ; 
Villamii Manó a La Ilustracion Católica szerkesztője ; Su-
arez Bravo Zefirin az El Fenix szerkesztője; de Vargas J u -
lián a La Civilizáción Católica szerkesztője ; Salmerou Jó -
zsef a La Lectura, Católica szerkesztője. • 

IRODALOM. 
X Ujabb elbeszélések. I r ta Maszlaghy Ferencz. Bu-

dapest, 1880. 354 lap. 
Mult számunkban bemutattuk a legremekebb művek 

egyikét, melyet századunkban a bölcsészeti irodalom terén 
egyházi férfiú tollából felmutathatunk. Most, a komoly s 
nem minden fejtörés nélkül élvezhető mű után bemutatunk 
szintén egyházi férfiú tollából egy egészen más genre-ban 
irt remekművet, mely, korunk igényeihez leereszkedve, az 
igaz, jó és szép örök eszméit, a mindennapi élet keretében, 
gyönyörködtetve ismerteti, terjeszti, védi, — gyógyítva a 
kedélyt, ott a hol szükséges, gyengéden, észrevétlenül, mint a 
friss üde levegő a megrongált egészséget. Öt szebbnél szebb 
elbeszélést ad a finom izlésü szerző fennczimzett művében, 
melyet nem ajánlani kell, mert erre nem szorul, hanem kö-
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szünetet kell mondani érte a szerzőnek, ki katholikus ma-
gyar irodalmunkban e tért, egyéb bokros teendői mellett, 
oly lelkiismeretes munkássággal műveli. 

— Értesítés. Dogmatikám I l - ik kötelének első füzete 
épen most küldetvén szét postával, van szerencsém a mé-
lyen tisztelt megrendelő urakat értesíteni, hogy ezen mun-
kám I l - ik kötete is két külön füzetből s körülbelül 60—62 
nyomtatott ivből fog állani, épen ugy, mint az első kötet. 
A második füzet sajtó alatt van már, s'a mint megjelenik, 
szét fog küldetni. 

Bátor vagyok továbbá Dogmatikámat a mélyen tisz-
telt katholikus közönség pártfogásába ajánlani. Ezen mun-
kából már nem igen sok példánynyal rendelkezem, s mivel 
egy ily 62 ivnyi kötet kiadása és bérmentes szétküldése 
majdnem 3000 o. é. forintba kerül, ismert irodalmi viszonya-
ink között alig lehet ahhoz alapos reményem, hogy e sze-
rény de mégis terjedelmes munka második kiadásban is 
megjelenjen : azért tisztelettel felhivom azokat, a kik ezen 
munkámat megszerezni óhajtják, hogy azt addig, mig pél-
dányokkal szolgálhatók, megrendelni méltóztassanak. — 
Egy-egy kötet ára bérmentve küldve 5 frt. 50 kr. o. é. A 
munka megrendelhető nálam. Szegényebb sorsú tisztelt pap-
társaimnak adhatok belőle még néhány példányt erga per-
solvenda sacra. 

Egyébiránt magamat, mélyen tisztelt pártfogóim ke-
gyeibe és imáiba ajánlván, mély tisztelettel vagyok Kassán 
deczember 27-én 1879. Bépászky József hittanár. 

= A Füssy Tamás által szerkesztett ,Tájékozó' társ-
lapja gyanánt dr Czobor Béla ,Egyház művészeti Lap'-ot 
indit meg uj évtől kezdve. A ,Tájékozó' már ismeretes levén 
közöljük a vett előfizetési felhívásból csak a most keletkező 
társlapra vonatkozó részt: „Az egyházi művészeti lap" te-
hát a „ Tájekozo" társlapja gyanánt fog jövő 1880-iki évtől 
kezdve, minden hó 15-ikén l ' / 2 —2 ivnyi nagy nyolczadrét 
alakban megjelenni. — Lapunk irányát már czime jelöli, 
programmját pedig a következő néhány pontban mutatjuk 
be. -— Eőczélunk az egyházi művészetek körébe vágó érte-O./ _ o 
zésekkel terjeszteni a vallásos ihletű irányt, mely az egyház 
és szent vallásunk méltóságához kevésbbé illő felfogású ké-
pek, öltönyök, edények, bútorok, egy szóval templomi sze-
relvények mellőzésével, az egyházi művészet összes ágait a 
régire, melytől meszsze eltértünk, van hivatva visszavezetni. 
Értekezéseinkben és egyéb közleményeinkben kiváló tekin-
tettel leszünk hazai egyházi műemlékeinkre, melyeket t. ol-
vasóinkkal megismertetni szintén czélul tűztük ki. Ezek a 
minták, melyeket ha egyszer megérteni, felfogni képesek 
vagyunk, tőlük eltérni bizonyára nem fogunk. Közölni fo-
gunk rajzokat, a tér és körülmények szerint felölelve mind-
azt, a mi Isten házára vonatkozik, akár az építészet, szob-
rászat, festészet, akár az u. n. kisebb művészetek (mint a 
himzés, szövészet, ötvös-művészet, egyházi zene stb.) körébe 
tartozzanak. — A másik czél, melynek elérésére törekszünk, 
kizárólag gyakorlati. A lelkészkedő papság köréből nem 
egyszer hangzanak föl panaszok az egyházi készletek beszer-
zése alkalmából a túlhajtott árak, valamint az áru silány-
sága fölött. A központtól és gyáraktól távol eső megrende-
lők jóhiszeműségét nem ritkán szokták kijátszani. — Ezen 
visszaélés elhárítása czéljából közölni fogjuk a bel- és kül-
földi megbizható művészek, gyárak és szállítók árjegyzé-
keit — kikkel összeköttetésben leszünk, — lehetőleg rajzok 
kiséretében, valamint esetről esetre — ha erre fölszólitta-

tunk — a megrendeléseket lapunk előfizetőinek szivesen 
közvetitjük is, a mennyiben egyházias stylü paramentumok 
beszerzéséről vau szó. — Teret nyitunk t. előfizetőinknek a 
bonyolultabb liturgikus kérdések fölvetésére, melyeket egy-
háztörténeti emlékek nyomán megvilágítani s lehetőleg meg-
oldani kedves kötelességünknek tartandjuk. — Végül hozunk 
az egyházi művészetek szakába vágó irodalmi termékekről 
könyvismertetéseket és kritikai tanulmányokat, valamint e 
nemű újdonságokat és vegyes hireket. — Egyszóval a lel-
készkedő papság kezébe oly folyóiratot akarunk nyújtani, 
mely a gondozására bizott egyházak műtárgyainak fölisme-
résére és megbecsülésére épugy kalauzul szolgáland, mint 
ujabb stylszerü egyházi paramentumok beszerzésére. — A 
íhi a lap technikai kiállítását illeti, kiváló gondunk leend 
reá, hogy minden évfolyam képekkel illustrait befejezett 
kötetet képezzen. — A lapba szánt közleményeket a szer-
kesztőségbe (Budapest, IV. kerület, lövész-uteza 13. sz.) 
kérjük intézni. 

Budapesten, 1879. deczember. 1. Dr Czobor Béla, fehér-
megyei áldozár s egyetemi m. tanár. 

Előfizetési föltételek. Mind a két folyóirat csak együtt 
rendelhető meg. — Előfizetési ára egy évre 6 frt. Félévre 
3 frt. Az előfizetési pénzek a „Tájékozó" szerkesztőségébe 
(lővész-uteza 13. sz.) küldendők. 

VEGYESEK. 
— Rómából írják a Foss-féle ügynökségnek, hogy 

Nina bibornok beadta lemondását s azt a szent atya négy-
szemközt (sic) elfogadta. Utódjául Jacobini bibornokot 
említi Már hányadszor ? ! 

-j- Főmagasságu Simor János bibornok herczeg-pri-
más ő eminentiája áldozatkészsége országszerte sokkal is-
mertebb, hogysem magasztalásra szorulna. Az elmúlt évben 
országunk biboros főpapja jótékony czélokra több mint 
70,000 frtot adományozott, mely roppant összeghez hozzá 
nem számitvák ama jelentékeny segélyezések, melyekben 
egyes ügyefogyottak és szegények ő eminentiája határtalan 
jóságából részesülnek. Csak a közelebb elmúlt év vége felé 
is számos adakozásoknak jöttünk tudomására ; igy a ver-
bóczi templomra 1200, a bessei iskolára 200, az Erzsébet-
egyletre 100, a fővárosi apáczák vezetése alatt álló leány-
iskolák növendékeinek karácsonyra 200, a pozsonyi oltáregy-
letnek 200, a komáromi apáczák házára 1000, a győri jó-
tékony-egyletnek 100, a pozsonyi Miasszonyunkról nevezett 
zárdára 400, az esztergomi városi szegényeknek karácsony-
ra 300, az aggfalvi iskolára 100, a marczelházi iskolára 100, 
a rajcsányi leégetteknek 100, a nagyszőllősi barátzárdára 
200, a pozsonyi beteglátogató nénéknek 200, a selmeczi 
leánynevelő apáczáknuk 1600, az egyházmegyei szegényebb 
segédlelkészek számára 5000 frtot adományozott ő eminen-
tiája. Csak e rövid s alig egy hóról szóló kimutatás is tanu-
sitja, mennyit áldoznak hazánk főpapjai országos, közczé-
lokra. Mi lenne szegény hazánkból a nagylelkű, adakozó 
főpapok nélkül ! A nehéz idők súlya alatt, midőn egyenkint 
tűnnek tova a jobb jövő utáni reményeink, még mindig ma-
rad egy, mi a közromlás közepette a csüggedő lelket föl-
emeli, s ez az, hogy mindaddig lesz az országnak erkölcsi 
hitele, mig ily valódi,s áldásos honszeretettel telt szivü fő-
papjai lesznek. (,.!/. Állam'.) 

P é t e - r f i l l é r . 
Jézus és Mária sz. nevében szentséges XIII. Leó pápánknak pé-

terfillérül N. N. küld 15 forintot. 
Szerkesztőségi teleplion. 

T. olvasóinknak, kik újévi s más becses üdvkivánataikkal meg-
tiszteltek, hálás köszönetet inonduuk. 

Az ,Egri Népújság• főt. szerkesztőjének. Igaza van. Boldog 
uj évet ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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levélben, intézendők. 

Budapesten, január 10. 
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I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Nincs erkölcs Isten és vallás nélkül. — Egyházi zenénk ügyében. — Egyházi tudósítások : Budapest. A 
liberális aera gyümölcsei. Szombathely. Főpásztori szózat az u j év alkalmából. London. Manning bibornok az iskola-kér-

désről. — I roda lom: A vallásbölcsészet tankönyve, Stöckl. — Vegyesek. 

Nincs erkölcs Isten és vallás nélkül. 
i l . 

A felvetett kérdés helyes megoldása csak ugy 
lehetséges, ha tisztában vagyunk az ember végren-
deltetéséröl, az Isten létezéséről és azon viszonyról, 
mely Isten és ember, Teremtő és teremtmény közt 
létezik. Igaz ugyan, hogy az emberi ész a természet-
feletti kinyilatkoztatás világossága nélkül is meg-
ismerheti az erkölcsi rend végalapját, mint ezt sz. 
Pá l apostol a rómaiakhoz irt levelében (1, 20.) 
t a r t j a és a vat. zsinat (sess. 3. c. 2.) hirdeti : „Ba-
dem Sancta Matër Ecclesia tenet et docet, Deum, 
re rum omniumprincipium et finem, naturali huma-
nae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci 
posse; invisibilia enim ipsius a creatura mundi per 
ea, quae facta sunt, intellects conspiciuntur. " De 
az is áll, hogy az emberi ész a régi és uj történe-
lem tanúsága szerint ezen kérdés megfejtése körül 
nagy tévedésekbe esett; mert lehetetlen, hogy azon 
bölcseleti rendszerek, melyek Isten és emberről a 
legtévesebb eszmékkel bővelkednek, az erkölcsiség 
végforrását helyesen tudják megfejteni. A keresz-
tény hitigazságon kivül egyedül a theismus vagyis 
azon rendszer, mely a személyes Istent a minden-
ség központjává teszi, képes ezen nagyfontosságú 
kérdést észszerlileg megoldani. A theismus pedig 
épen ugy, mint a keresztény kinyilatkoztatás, azt 
bizonyítja, hogy az erkölcsi rend végalapját Isten 
szent és bölcs akaratában birja, akár az erkölcsi 
törvény tartalmát, akár annak kötelező erejét te-
kintjük. 

1. Isten, a világ Teremtője, szabad akaratból 
teremté ugyan a világot, de végtelen bölcsesége 
nem engedhette, hogy czél és törvény nélkül te-
remtse a mindenséget. A világnak szükségképen 

öszhangzásban kell lenni Isten tökélyeivel, az ő 
bölcsesége- és szentségével. Isten teremtői akara-
tában tehát benfoglaltatott a világrend, mely sze-
rint minden azon czélnak szolgál, mivégre a világ 
teremtve van. Mivel pedig az Isten legtökéletesb és 
feltétlen lény, a végczélt, melynek minden szolgál, 
csakis Istenben lehet keresni ; mert nem lehet a 
feltétlen lény más valaminek, ami Istenen kivül lé-
tezik, alárendelve. A józan ész belátását megerősíti 
az apostol szava is : „Ex ipso et per ipsum et in 
ipso sunt omnia, ipsi gloria in saecula." (Rom. 11, 
36.) Ez Istennek örökkévaló törvénye (lex aeterna), 
hogy minden, ami létezik, Isten dicsőségét hirdesse 
és saját körében az isteni tökélyek képmása és az 
isteni világeszme kifejezése legyen. A „lex aeternau 

tehát az Összes teremtményeket végczéljukhoz, azaz 
Istenhez irányozza. „Sicut ratio divinae sapientiae, 
in quantum per earn cuncta sunt creata, rationem 
habet artis vei exemplaris vei ideae, ita ratio divi-
nae sapientiae, moventis omnia ad debituin finem, 
obtinet rationem legis. Et secundum hoc lex aeter-
na nihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, se-
cundum quod est directiva omnium actuum et mo-
tionum." (S. Thorn. Aq. I. 2. qu. 93. a. 1.) Az örök-
kévaló törvény ezek szerint kiterjed az összes te-
remtményekre, de ezek különböző természete sze-
rint kiilönbözöleg kell nyilvánulnia. Az észnélküli 
teremtmények szükségképen és physikai kénysze-
riiltségből hirdetik a Teremtő dicsőségét, inint né-
ma képmásai az Isten szépsége és bölcseségének ; az 
eszes teremtményektől az örök törvény azt követeli, 
hogy öntudatosan, észszel és szabad akarattal di-
csőítsék a mindenség Alkotáját. Az első esetben az 
örökkévaló törvény alapját képezi a physikai, a 
második esetben az erkölcsi világrendnek. Mindakét 
világrend tehát a „lex aeterna'*1 kifolyása, csakhogy 

3 
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az erkölcsi rend annak sokkal tökéletesebb kinyo-
mata, minélfogva sz. Tamás definitiója az erkölcsi 
törvényről kiváló értelemben áll : „Lex naturalis 
nihil aliud est, quam participatio legis aeternae in 
rationali creatura." Az eszes teremtmény kitünte-
tése abban áll, hogy nem puszta kényszerültségből 
hódol az örök törvénynek, hanem belátás és az 
akarat szabad elhatározásának segélyével azon tör-
vényt sajátjává, benső öntudatos élettörvénynyé 
teszi. A czélok és javak rendét ugyanis maga az 
Isten szabta és természetünkbe oltotta; de ezen 
rendet az ész ismeri fel törvényül és szabja cselek-
vésmódul az akaratnak. Ilyen értelemben tehát az 
emberi ész öntörvényhozással bir, de azon megszo-
rítással, hogy e törvényt nem önkénye, hanem a 
czélok és javak azon rende szerint mondja ki, melyet 
maga a Teremtő természetünkben megállapított.1) 
Ezen erkölcsi tevékenység által az ember kiválólag 
a világkormányzó Isten képmásává lesz. Ezek foly-
tán sz. Tamás hivatkozva a 4. Zsoltár ezen szavai-
ra : „Signatum est super nos lumen vultus tui, Do-
mine'*', az erkölcsi észtörvényt isteni világosságnak 
nevezi, mely által a jót a rosztól megkülönböztet-
j ü k : „quasi lumen rationis naturalis, quo discerni-
mus, quid sit bonum et quid malum, quod pertinet 
ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio 
luminis divini in nobis/*' (I. 2. qu 91. a. 2.) Mind-
ezekből kitűnik, hogy az erkölcsiség Isten bölcs és 
szent akaratában végforrását bir ja ; ez a teremtés 
eszméjéből szükségképen következik, mert teljes 
szabadságában állott ugyan Istennek, észlényeket 
és egyáltalán világot teremteni, vagy sem ; de vég-
telen bölcsesége és szentségénél fogva nem állott 
hatalmában azoknak önmagától független törvényt 
adni. Az eszes teremtmények erkölcsisége nem más, 
mint Isten erkölcsiségében vagyis szentségében való 
részvétel, mondja egy keresztény bölcsész.2) Ezen 
isteni erkölcsiség vagy szentség Istennek azon sze-
retete, melylyel önmaga iránt viseltetik. Ezen ok-
nál fogva az Isten szereti és kell, hogy szeresse azon 
rendet, melyet bölcsesége szerint a teremtmények-
nek kitűzött. Ha már az emberezen Isten alapította 
rendet szereti, akkor szereti azt, a mit Isten szeret, 
a minek eszméje Istenben van, és igy bizonyos te-
kintetbenmagát az Istent is szereti. Az eszes teremt-
mény tehát résztvesz az Isten szeretetében és szent-
ségében, mely minden erkölcs legmélyebb alapját 
képezi, ha cselekedeteit az erkölcsi renddel ösz-

!) Purgstaller, Erkölcstan 48 1. 
2) Balmes, Ethik. 39 1. 

hangzásba hozza. Ezen bölcsészeti levezetést meg-
erősíti sz. Leo pápa is, midőn egyik beszédjében 
ezeket mondja : „Sí fideliter, dilectissimi, atque sa-
pienter creationis nostrae intelligamus exordium, 
inveniemus hominem ideo ad imaginem Dei condi-
tum, ut imitator sui esset Auctoris, et hanc esse na-
turalem nostri generis dignitatem, si in nobis quasi 
in quodam speculo divinae benignitatis forma re-
spondeat ." (Serm. 11. cap. 1.) 

2. Az erkölcsi törvény isteni eredetét a tör-
vénynyel összekötött szentesités is bizonyítja. Va-
lamely törvény sanctiója alatt a törvényhozó szi-
lárd akaratát ért jük, azon rendet, melynek fenn-
tartására a törvény hozva van, mindenképen bizto-
sítani, vagy a törvény megtartása, vagy a megsér-
tett törvény megboszulása é.s kiengesztelése által. 
Aki a törvényhozó által megállapított rend ellen 
feltámad, megérdemli, hogy ugyanazon rend által 
lenyomassák. Ez a büntetés eszméje. „Quicunque pec-
cat, contra aliquem ordinein agit, et ideo ab ipso 
ordine consequens est, quod deprimatur, quae qui-
dem depressio poena est." (S. Tliom. I. 2. qu. 87. 
a. 1.) A bűnhődés és kiengesztelés szükségessége 
oly szorosan van az erkölcstörvény megsértésével 
egybekötve, oly mélyen van az emberi szivbe vésve, 
hogy semmiféle álokoskodással azt eltörölni nem 
lehet; ennél fogva nem lehet az más, mint az Isten, 
a legfőbb biró kárhoztató Ítéletének öntudata, mely-
ről minden nép vallási tisztelete tanúságot tesz. 

A törvény szentesítése az embernek azon vele-
született vágyára támaszkodik, melynélfogva bol-
dog akar lenni; de boldogság és erkölcsiség a leg-
szorosabb kapcsolatban vannak. Csak az erkölcsi 
rend megtartása által nyerheti el az ember a neki 
megfelelő boldogságot; azért kell, hogy mindakettő 
ugyanazon végczélban találkozzék. Már a pogány 
írók a boldogság alatt a legfőbb jót értették. Hogy 
pedig valamely boldogság legfőbb jó lehessen, há-
rom kellék szükséges. Először ugyanis megkívánta-
tik, hogy önmagában jó legyen ; mert, lia jóságát 
mástól vette, nem lehet legfőbb jó. Másodszor szük-
séges, hogy teljes és tökéletes legyen, és ment le-
gyen minden hiánytól, mert csak ilyen boldogság 
képes szivünk vágyait kielégíteni. E boldogság 
végre állandó és maradandó legyen, mely kizárja a 
sziv azon gyötrelmét, hogy az elnyert boldogságot 
elvesztheti. „Sí amitti vita beata possit, mondja 
Cicero, beata esse non potest." De mindezen kellé-
kek csak azon legfőbb lényben vannak egyesítve, 
ki végoka és kútforrása minden jóság- és bol-
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dogságnak. Isten teremtő akarata oltotta a tökéletes bol-
dogság után törekvő vágyat az emberi szivbe és ezáltal a 
szabadakarati törekvésnek a helyes irányt is kijelölte. Min-
den egyéb czél, minden más boldogság ezen legfőbb jónak 
legyen alárendelve : ez az erkölcsi rend. Az ész megerősíti 
az evangelium szavát : „Boldogok, kik az Isten igéjét hall-
gatják és megtartják azt." 

3. Az erkölcsi rend alapelvei, mint emiitettük, szük-
ségesek, változatlanok, az ember egyéni akaratától függet-
lenek. Ezek következtében az erkölcsiség végalapját az 
emberen kivül kell keresnünk, és mivel minden az Istenen 
kivül feltétes és létezésének okát nem önmagában birja, az 
erkölcsi élet változatlan és szükséges alapelveinek csakis a 
feltétlen lény lehet kútforrása. A lelkiismeret tanúbizonysá-
got tesz arról, hogy egy fensőbb erkölcsi világrend létezik, 
és hogy jó és rosz közt lényeges különbség van, minélfogva 
a jó önmagában véve jó, a rosz önmagában véve rosz, elte-
kintve attól, hogy a rosznak is néha jó következményei 
vannak. A lelkiismeret sérthetlenségét csakis ugy magya-
rázhatjuk meg, ha azt isteni tekintélyre alapítjuk. „Lelkiis-
meret Isten nélkül, mondja igen szépen Lamartin, törvény-
szék biró nélkül. A lelkiismeret világossága nem más, mint 
viszfénye Isten eszméjének az emberben. Törüljétek ki az 
Istenben való hitet, s az ember lelkében sötét éj fog visz-
szamaradni." A lelkiismeret és erkölcstörvény fensőbb ere-
detét a pogányok is elismerték. Igy például Sophokles 
„Antigoné" színművében a lelkiismeretet az istenek nem-
irott és sérthetlen törvényének tekinti, melyet halandó em-
berek parancsai miatt megszegni nem szabad. Epiktet sze-
rint az Isten a velünk született lelkiismeret őrizete alá he-

lyezett bennünket. De különösen Cicero, a nagy római szó-
nok, az, ki világos és határozott szavakkal védi az erkölcs-
törvény változatlan, örök és isteni jellegét: „Ilanc video 

sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum 
ingeniis excogitatam, neque scitum aliquod populorum, sed 
aeternum quiddam, quod universum mundum regeret im-
perandi prohibendique snpientia." (De leg. I. 2.) „Omnes 
gentes et omni tempore una lex sempiterna et immutabilis 
continebit ; unusque erit communis imperátor omnium Deus, 
inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit, naturam ho-
minis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etsi caetera 
supplicia, quae putantur, effugerit." (De rep. I. 3.) Habár 
Cicerónak az istenségről nagyon ingadozó fogalma volt, 
annyi az idézett helyekből mégis világosan kitűnik, hogy a 
nagy szónok az erkölcsi rend megalapítására szükségesnek 
tartotta az emberinél magasabb tekintélyre hivatkozni. 
Ezen meggyőződésnek kifejezést adtak azon pogány tör-
vényhozók is, kik törvényeiknek isteni eredetet szerettek 
tulajdonítani. 

4. Kitűnik az erkölcsi rend isteni eredete azon körül-
ményből is, mely szerint az erkölcstörvény tulajdonképi 
életerejét a vallásból meríti ; ettől elszakítva, elhervad és 
csakhamar életképességét is veszti. Ezen állítás igazságát 
a tudomány és tapasztalás egyaránt bizonyítják. A pogány 
erkölcstudományi rendszerek egyik főhibája volt, hogy az 
erkölcsiséget a vallással nem tudták szoros összeköttetésbe 
hozni ; innen származtak a nagy ellentétek, melyek ezen 
rendszerek közt uralkodnak. Ugyanazt lehet az ujabb ratio-

nalista philosophiában is észrevenni. De még inkább mu-
tat ja a tapasztalás és gyakorlati élet, hogy az erkölcsiség 
gyökerét a vallásban kell keresni. Igaz ugyan, hogy a val-
lástalan ember is némileg elismerheti az erkölcsiség alapel-
veit, de ezáltal csak az erkölcsi törvény erejét és szüksé-
gességét lá t juk bebizonyítva, valamint azt is, hogy az er-
kölcstörvény az eszes természet lényeges tartalmát képezi, 
melyet egészen kiirtani nem lehet. Ezen körülmény továb-
bá világosan mutat ja az atheismus következetlenségét is, 
mely ugyanis kényszerítve van, legalább elméletileg, az 
okozatot elfogadni, holott az okot tagadja. A közéletben 
mindig azt látjuk, hogy az igazi vallásosság és erkölcsiség-
egyenes arányban haladnak vagy sülyednek. H a valakinek 
még van erkölcsi érzéke és lelkesedése az emberiség maga-
sabb czéljai iránt, ugy szükségképen a mostani időben kell 
neki azon meggyőződésre jutni , hogy az erkölcsiség Isten 
és vallás nélkül csak hiu ábránd. Egyedül azon tántori that-
lan meggyőződés, hogy az erkölcsi törvény, mely a lelkiis-
meret szavában parancsoló hatalommal lép föl, a legszen-
tebb törvényhozó és legigazabb biró törvénye, lehet min -
denkor annyi erővel felruházva, hogy az ember az ellenkező 
vágyak és indulatok daczára is mintegy kényszerítve érezze 
magát ezen törvény kötelező erejét elismerni. Ahol a val-
lási meggyőződés és az élő hit az Istenben hiányzik, ott az 
erkölcstörvény is lassanként minden hatályosságát és élet-
erejét el fogja veszteni, mint a fa, melyet gyökerétől elvá-
lasztunk. Ilyen Isten legszentebb tekintélyét nélkülöző tör-
vényekről áll az, amit Lactantius egyháziró mond : „Nihil 
ponderis habent illa praecepta, quia sunt humana et aucto-
ritate maiori, id est, divina illa, carent." (Inst. div. 1. 
I I I . c. 27.) 

A felhozott érvek világosan bizonyitják, hogy az er-
kölcsi törvény és következőleg az erkölcsiség is létalapját 
egyedül Isten bölcs és szent akaratában kell keresnünk, 
miből szükségképen az következik, hogy az erkölcsiség for-
rása a vallás, melytől azt elválasztani nem lehet. De ezen 
szoros viszonynak, mely Isten és az erkölcsi törvény között 
létezik, még más nagyfontosságú következménye is van. 
tudniillik az, hogy az erkölcsi észtörvényt változtatni nem 
lehet. Az erkölcsi rend ugyanis az Isten szentségének és 
bölcseségének szükséges kifolyása, mert Istennek akarnia 
kellett, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtett ész-
lény minden tettében Teremtőjéhez hasonló legyen és szent 
akarat ját teljesítse ; ez pedig az erkölcsi természettörvény 
lényeges tartalmát képezi. Hasonlóképen belátjuk, hogy 
azt, a mi szellemi természetünk alkatrészeihez tartozik, az 
Isten maga sem változtathatja meg ; inert észlényeket ész-
és erkölcsellenes törvényekkel a bölcs Isten nem teremthet. 
Ezen okoknál fogva némelyek ellenkező nézetét nemcsak a 
theologia, hanem a józan bölcsészet is elveti. Aquinói sz. Ta -
más szerint ezen állítás Istent ellentétbe hozza önmagával. 
„Dicendum, quod sicut Apostolus dicit 2. Tim. 2. Deus fide-
lis permanet, negare seipsum non potest ; negaret autem 
seipsum, si ordinem suae iustitiae auferret, cum ipse sit sua 
iustit ia; et in hoc Deus dispensare non potest, ut homini 
non liceat non ordinate se habere ad Deurn, aut non subdi 
ordini iustitiae eius, etiam in his, secundum quae homines 
ad invicem ordinantur." (I. 2. qu. 100. a. 8. ad 2.) 
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Egyházi zenénk ügyében. 
„Musica sacra est pars integrális cultus ecolesiastici." 

Ezen állítást senkisem fogja tagadni. S mert az egyházi 
zene az istenitisztelet kiegészitő része, azért nem resteltek 
vele foglalkozni az egyház oszlopai. Egy sz. Ambrus, egy 
N. sz. Gergely, kivált az egyházi ének fölvirágoztatását 
minden erővel elémozditani ügyekeztek. Sz. Gergelyről 
mondják, hogy személyesen tanitott az általa alapított római 
énekiskolában. Innen érthetjük azon buzgalmat, melylyel ez 
ügyet később is az egyház nagyjai fölkarolták. S mikor az 
emberi hang mellé a zeneszerek is be lettek bocsátva a cho-
rusba, a kath. egyház fejei, nemkülömben zsinatok s lelkes 
püspökök nem szűntek inteni, kérni, dorgálni, hogy a zene 
is szent legyen, épületes, lélekemelő, olyan mint maga a mi 
sz. liturgiánk. 

Az egyházi zenének ezen fönséges hivatása ügyében 
bátorkodunk egy két szót mondani, rámutatva, mennyiben 
nem felel meg a ini egyházi zenénk igen sok esetben ezen 
czéljának. 

A zene terén laicus létünkre talán jobb volna hallgat-
nunk ; azonban bátorit azon körülmény, hogy az egyházi 
zene nemis zeneismerők és gyakorlók, hanem a hivő közön-
ség részére szolgál, amiértis némileg jogunk van hozzá szól-
nunk s elmondanunk azt, ami a zene érdekében szivünkön 
fekszik. 

A közelmúlt szent napok alatt elég alkalmunk volt 
hallani miséket, gradualékat, offertoriuinokat, közönségese-
ket és pastoralékat, vesperákat és litániákat, de olyanokat 
ám, hogy a recsegő trombita, zajló dob, sivitó hegedű s lejti 
pásztornótáktól csak ugy kábul bele még most is agyonkin-
zott hallérzékünk. 

De mivel is kezdjük? Azt akarnók e helyen mondani, 
hogy a kiknek befolyásuk s képességük engedi, oda hassa-
nak, hogy az egyházi zene necsak névleg, hanem valóság 
szeriut is legyen egyházi, azaz épületes, áhitatgerjesztő. 

Nem oly könnyű dolog ezt létesiteni. A karmester re-
pertóriuma telve van a czopfkor müveivel; a chorus tagjai 
ezeket százszor játszották, betéve tudják, s mert művészi 
mázzal birnak vagy gyakran csakugyan magukban művé-
sziek, kedvelik ; az effectus kábitó, mert hiszen orgona, trom-
bita, dob, hegedű, emberi torok össze viszsza hajtva, keverve, 
borzasztó lármát üt. Ellenben a stilszerű egyházi zenében 
az ilyen szédelgés nem jár ja ; előadásában szigorúbb rendet 
kell tartani, az érzék és érzelemre több figyelem forditandó, 
u j és jó művek megszerzése sok pénzbe, begyakorlása sok 
fáradságba kerül, igy tehát maradunk a régiek mellett, s 
hagyjuk a hangokat eszök nélkül ugrándozni, ficzkán-
dozni, mint a czopfkori templomok ékítményein a duzzadt-
arczu, göndörhaju, vigyorgó, meztelen vagy elég szemér-
metlenül öltözött angyalkákat. — Az egyházi építészet már 
kijózanadott annyira, hogy a mi uj létesül, homlokán hordja 
a jobb izlés nyomait. Az egyházi festészet s vele a szobrászat, 
a komoly Cornelius, Overbeck s társaik lángeszének hatása 
alatt szintén méltó az Isten házához. A paramentumokban 
mindenütt már keresik a komolyabb alakot és rajzot ; az 
egyházi edényeken is uralkodik a művésziebb és czélszerübb 
gondolat ; a zene terén is — ki tagadná ? — nagy a mozga-

lom. A Cecília-egyletek sok jót eszközöltek már ; de sajnos, 
nálunk legtöbb helyen még mindig kénytelenek vagyunk 
tűrni, hogyan produkálja magát chorusainkon a zenészeti 
hanswurst. 

VII. Sándor pápa (Const. Piae sollicitudinis, 23. aug. 
1637) meghagyá, hogy dum officia divina celebrantur és 
mig az Oltáriszentség ki van téve,semmiféle más ének ne éne-
keltessék,mint melynek szövege a breviárium vagy missaléból 
van kölcsönözve; s kivánja, hogy emelett szemmel tartassa-
nak az egyházi időszak szelleme és az officia propria. XIV. 
Benedek pápa az egyházi zenétől kettőt kiván : hogy a l i tur-
gikus szöveget egészen és érthetően adja. Ezen rendeleteket 
csak említeni kell, s mindenki észre veszi, hogy biz mi azok-
hoz nem tart juk magunkat. Igy pl. az introitusnak sehol 
nyoma sincsen, csak a kyriével kezdik. Ezt meg agyon is-
métlik, csavarják s tépik. S egyátalán a liturgikus szöveget 
ugy össze vissza húzzák, hogy végre belőle csak tarka szó-
halmaz marad vagy hangzó semmi, — ha zene kiséri. Mert, 
tetszik tudni, némely szerző oly széditő alióba hozza a tem-
pót, hogy az énekesek, kik pedig nem igen szoktak lenni 
lateinerek, a textusból csak az Áment tudják érthetően ol-
vasni ; amely szegény szócska más szerző előtt csak arra 
valónak látszik, hogy raj ta a hangok tarka vegyüléke vég-
telen fugákban futtatási próbákat tartson. A zene kiszorítja 
a l i turgiát ; pedig ez a fő, a zene csak ékszer! Hogy más 
példát hozzak föl, az angyali éneket — a glóriát — menny-
kőcsapásos égiháboruhoz hasonlóvá teszik és feneketlen 
hangtengerré változtatják, amelyben, mint a big deák leves-
ben a falat, ugy úszkál itt-ott egy trillás női hang vagy 
érthetetlen bassmorgás. 

A gradualék és off'ertoriumokban legféktelenebb a zene-
szerzők phantasiája. Mintha itt minden járná, a karmesterek 
a meglevőket majd gradualéknak, majd offertoriumoknak 
veszik ad l ibi tum; az ünnepi szövegről nem is álmodnak. 
Igy hallottunk a közelmúlt napokban pastoralét -— egyszer 
offertoriumnak, másnap gradualénak. Szövege: Pastores 
loquebantur invicem etc. Tagadhatlan szép compositio ; ka-
rácsoni konczertben hóditó hatással lenne, de karácsoni sz. 
misén az áhitatot fenekestül fölforgatja. Vegyük csak ! A 
teljes cliorusi apparatus intonálja: Pastores" és még egyszer 
„Pastores." Pausa ; azután : „Loquebantur invicem" négyszer 
(!) oly crescendóban,hogy az utolsó — fülhasitó ,cem'-ben vég-
ződik. Erre egynehányszor „transeamus usque Bethlehem" 
és azután egész özöne a hangoknak a karnak minden nyila-
sából, a torkok, sipok, fuvolák, trombiták, dobok és hege-
dükből ! Ein Höllenlärm ! Azután da capo : loquebantur 
invicem négyszer és végig, és igy mindössze ugyanaz némi 
variatióban négyszer. Ez azután valóságos egyházi zene-
bona ! — Idegen előtt az ilyen Effecthascherei a róm. kath. 
cultus méltán magasztalt fönségét nem ajánlhatja. 

Nem ritkán a sok ismétléssel annyira nyújt ják az egyes 
szöveget, hogy az imádkozó közönség nem győzi türelem-
mel ; s ha kitartásuk fonala még tart a Sanctusig, az urföl-
mutatás után bizonynyal elszakad ! A choruson meg izzad-
nak, a hurok pattannak, a lapok meg referálnak, ilyen meg 
ilyen volt ez a solo, az a duett . . . A szöveg ismétlése az 
egyházi zenében nem kerülhető ki teljesen ; a melódia néha 
erővel követeli. De azért nem szükséges ám, azt a végtelen-
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segig nyújtani. Igíizán boszantó, mikor százszor kiáltják 
dona, dona, donna, donna pacem, da pacem, pacem, pa-a-a-
a-cem . . . holott a szent misében egyetlen dona nobis pa-
cem van. 

A hangszereket nem tiltja az egyház, de követeli, hogy 
csak olyanok alkalmaztassanak, melyek az emberi hangot 
támogatják, de el nem nyomják. ( X I V . Benedek.) Hány 
kisebb városi v. falusi templomban van 4—5 gyönge énekes, 
és emellett mindennemű fuvó és vonó hangszer ugyancsak 
markos és széles mellű legények keze ügyében. S ba megin-
dul a zaj, akkor ja j a gyöngédebb fülűnek és j a j az áhítat-
nak. Hallottunk p. litániákat. Latinul értünk. De nem 
volnánk képesek megmondani, az Ur Jézus sz. nevéhez, 
vagy a b. Szűzhöz szállt-e a litánia. Yolt elég hang, visitó 
hegedű, tra, tra, trombita, közbe közbe bass morgás, és 
mindez összevissza, itt-ott egy „nobis, nobis;" hanem mivolt 
tulajdonképen az egész, azt ma sem tudjuk. Még a Zukunfts-
musik királya, Wagner Richard is azon a nézeten van, 
hogy az emberi hang, mint a sz. igének közvetlen terjesztője 
van hivatva arra, hogy az egyházi zenében uralkodjék, nem 
pedig a hangszerek által előidézett disz, vagy a triviális he-
gedülés, mint az a legtöbb ujabbkori egyházi zenedarabban 
előfordul. „És, teszi hozzá, — ha az egyházi zene eredeti 
tisztaságához egészen vissza akar térni, kell, hogy a vocal-
zene legyen annak egyedüli képviselője." (V. ö. Haberl, Ma-
gister choralis. 10. 1.) 

Máskor meg oly puha, oly édeskés, sőt néha sikam-
lós melódiák hangzanak Isten templomában, hogy az em-
ber operában, vagy bálteremben hiszi magát, s lia az oltár-
ról nem hangzanék a szent : Sursum corda ! v. Dominus 
vobiscum, egyiknek másiknak képzelme könnyen másutt 
akadhatna meg ! 

I t t eszünkbe jut az apostol szava: „Mulier in ecclesia 
taceat.íl Miért legyen épen a choruson nő a főszemély? 
Több székestemplomban fiuk viszik a sopran és alt hango-
ka t ; teltebb, kedvesebb hangjok mint a nőké. Yesződséggel 
j á r fiukat betanitani, igaz, s ha jól énekelnek, elváltozik 
hangjok ; de az Isten ügyeért nem kellene a fáradságot kí-
mélni, nem emlitve azt, hogy a nőknek távoltartását a cho-
rustól még más okok is tanácsolják. 

Szaporíthatnék az észrevételeket ; azonban nem fá-
rasztjuk a szíves olvasó türelmét. Milyen szép volna, ha si-
kerülne, — városokban könnyebben lehetne, ma már sokan 
tanulnak énekelni, — férfiakat, kik az oltárért lelkesülnek, 
szövetkezésre bírni, hogy eredeti méltóságát az egyházi ze-
nének visszaadják . Székesegyházak mellett rendesen van-
nak fizetett zenészek ; ezek képeznék a szövetkezésnek mint-
egy magvát. Igaz, templomaink szegénysége miatt nem le-
het a zenére sokat költeni ; jó akarat mellett azonban mégis 
lehetne egyetmást eltávolítani, ami nem a chorusra való, 
mást meg megszerezni, ami igen is oda való. Egy czopfkar is 
elég embert és költséget igényel. 

De mikor a mi Ízlésűnk el van rontva ! Ugy va-
gyunk mint a divathősök. A legnevetségesebb viseletet 
szépnek tartják, mikor divatos. Csakhogy a liturgia nem 
a divat, az egyéni gusztus törvénye alatt áll ! 

E sorokkal nem akarunk senkit gyanúsítani, vagy 
plane megbántani. A figyelmet akartuk fölhivni arra, ami 

annyi figyelemreméltó, — a mi magasztos liturgiánk kiegé-
szítő részének, az egyházi zenének ügyére. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 9. A liberális aera gyümölcsei. — A 

liberalismust 1867-ben nálunk is inaugurálták nagy pompá-
val. Még nagyobb dicsénekkel mutatták be az országnak. 
Magasztalták, mint a haladás egyedüli emeltyűjét, mely a 
nemzetnek valóságban fogja meghozni az Eldorádót. És a 
nemzet hitt, hitt legalább is hasonlíthatatlanul nagy rész-
ben a szép és magasztaló szavaknak. A különbség legfellebb 
csak az volt, hogy a liberalismus a nemzetben fokozat sze-
rint különbözött. Yolt liberális, liberálisabb és legliberali-
sabb párt és csak kevesen találkoztak, kik más mint liberá-
lis nézetben voltak. A nagy nevek nimbusa, a nagy sza-
vak hatása, és valljuk meg, hogy egy részben a nemzet 
hajlandósága is az uj dolgok iránt, mind ezek hatalommá 
emelték a liberalismust úgyannyira, hogy azoknak, kik 
másképen gondolkoztak, a nagy szabadság miatt mocczanni 
sem volt szabad, ha csak magokat az általános liberális 
sajtószabadság türelme által agyonzuzatni nem akarták. 

Szegény Magyarország, szegény egykor boldog ha -
zánk! Nem gondoltad, nem hitted, hogy legnagyobb ellen-
ségedetfogadod be, midőn megengedted,hogy a liberalismus 
falaid közé bevonuljon; nem gondoltad, hogy azon gyümöl-
csöket termi meg számodra a liberális aera, melynek kese-
rűségét, Isten tudja, mikor hevered ki. Vagy kihevered-e 
egyáltalában valaha ? Igen, keserű gyümölcsöt termett ha -
zánkra a liberalismus, épen ugy, mint a külföldre, mert 
természetét nálunk sem tagadta, nem tagadhatta meg. Oh 
erre az időszakra, mióta a liberalismus üli hazánkban or-
giáit, minden becsületes hazafi csak fájdalommal tekinthet ! 
A legfőbb baj azonban mégis, mit a liberalismus a nemzet-
nek okozott, hogy erkölcsét megrontotta. Vagy honnan ma-
gyarázzuk meg azon kimondhatatlan corruptiót, mely a 
nemzet minden rétegében otthonos, és jegyezzük meg, hogv 
csak azóta, mióta a liberalismus uralkodik nálunk ? Nap-
nap után alig olvashatunk másról, mint csalás, lopás, sik-
kasztás, megvesztegetésről. Áldani lehet a napot, midőn nem 
mondjuk, hogy scandalumról nem értesül a világ, hanem, 
midőn nagy scandalum hirét nem hallja, és pedig nem a 
nemzet alsóbb, hanem felsőbb és művelt köreiből, melyek 
mégis tanultak valamit, kikről nem lehet mondani, hogy 
nevelésben nem részesültek. Nincsen többé biztonság oly 
helyeken sem, oly embereknél sem, kikre a nemzet eddig 
egész bizalommal tekintett. E bizalom a tapasztalt esemé-
nyek után tökéletesen megrendült, mert nem lehet tudni, 
hogy a kikben eddig a nemzet bizott, nem állanak-e a libe-
ralismus hatása alatt, és kiben tegnap bizott, nem csalatko-
zik-e meg benne a következő napon; és minhogy csak azok 
tekinthettek nyugodtan a jövőbe, kik a liberalismusnak 
hódoltak, erkölcsi pusztítását kiterjesztette a liberalismus 
oly körökre is, melyeknek kötelességük lett volna az er-
kölcsrontó liberalismus megakadályozása. Ezek is, látva, mi 
minden sikerül ez aera alatt, az általános liberális mania 
befolyása alatt, elvesztve a biztos iránytűt, a liberalismus-
hoz szegődtek, liberálisok lettek, miáltal a liberalismus jel-
lemrontó természete is constatálva van, és a nemzetre e te-



kintetben is oly csapást hozott, hogy csak évek hosszú során 
keresztül lesz képes magát ismét összeszedni, feltéve, hogy 
sikerülni fog magát a liberalismus befolyása alól emancipálni. 

A liberalismus megrontotta a nemzet jellemét, megron-
totta erkölcseit, mert elvette lelkiismeretét. Lehetett-e ez 
máskép, vagy nem épen igy kellett-e mindennek történni ? 
Ha visszatekintünk a történt dolgokra, ugy be kell valla-
nunk, hogy a nemzet corruptiója csak természetes követ-
kezménye a liberalismusnak, ez annak szülője. A liberalis-
mus nem ismer természetfeletti létrendet, nem hisz egy ily 
létrend alkotójában : mi természetesebb tehát, mint hogy 
nem levén hite, nincsen erkölcse sem, nem hisz az Istenben, 
nem hiszi, hogy Ennek egykor számot kell adni minden 
tetteiről ; és igaz tetteit ù ezen hite, vagy inkább semmi 
hite sem rendezi be, attól tartva legfeljebb, nehogy tettei, 
melyek a büntető codex paragraphusába ütköznek, valami-
képen napvilágra jöjjenek. A liberális ember lelkiismerete a 
büntető codexen-kivül magát kötve semmi által sem hi-
szi, mert szerinte olyan másféle kötelező törvény nem léte-
zik. A liberális aera óta elkövetett csalások, lopások, sik-
kasztások, melyek ezer számra mennek, fényesen illustrál-
ják a liberális morált és mást nem mondhatunk, mint hogy 
ezek az erkölcsök egész világításba helyezik a liberális hitet 
is. Elborzad az ember a liberalismus e theoriája és praxisa 
felett, de a tények tények maradnak mindig, melyeket so-
phistikával kétségbevonni, tagadni lehet, de megcsúfolni 
nem lehet. Ha most elgondoljuk, hogy ez a liberális vallási 
theoria annyi éven keresztül uralkodik ; ha elgondoljuk, 
hogy a gyakorlatban annyi éven keresztül űzetik, — űzetik 
a legtöbb esetben olyanok által, kik a nemzet előtt nevük, 
állásuknál fogva tekintélyben, tiszteletben állottak : lehet-e 
csodálkozni afelett, hogy e theoria és praxis az alsóbb léte-
gek által is mint egyedül helyes és szabad fogadtatott el, 
szóval, hogy a liberalismus által okozott corruptio általá-
nos lett, és hogy a nemzet erkölcse, jelleme veszedelmes mó-
don megrontatott. Azt hisszük, hogy ez oly természetes 
következmény, hogy inkább afelett lehetne csodálkozni, ha 
e következmény be nem állott volna. 

E már mélyreható bajnak csak egyetlenegy orvossága 
van, ha t. i. a nemzet visszatér őseinek hitéhez és erkölcsé-
hez. A magyar ember szava, Ígérete egykor többet ért, mint, 
fájdalom, napjainkban a liberális ember által a legünnepé-
lyesebb módon kiállított okmány, vagy ami még megren-
dítőbb és helyzetünkre a legvilágosabb, mint a liberális 
ember által letett es/cti.Soha annyi esküdözés nein történt mint 
napjainkban, és mégis legkisebb a bizalom ; mert a régi ma-
gyar ember tetteit a vallásosság, az Istenben való hit vezé-
relte, mig mai nap irányadó a liberalismus, melynek sem 
hite, sem erkölcse. Adjátok, ismételjük, adjátok vissza a 
nemzetnek ősei hitét és akkor elfognak tűnni köréből a li-
beralismus erkölcsei, vagy helyesebben mondva, erkölcste-
lenségei, akkor nem lesz többé ok panaszkodni a minden-
napi lopás, csalás és sikkasztás felett, vissza fog jönni ismét 
az idő, midőn a nemzet világszerte ismeretes jelleme és be-
csületessége példányképül fog szolgálni másoknak. Szóval : 
félre a liberális aerával, és legyen ugy mint régen volt! [ 

Szombathely. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. 
— A viszontagságteljes 1879-ik évnek végére jutottunk és 

újnak léptük át küszöbét, mely hogy mit hozzand ránk, ki 
tudná megmondani ? Prudens futuri temporis exitum calli-
ginosa nocte premit Deus. Sötét a fátyol, mely a jövendőt 
takarja s nem áll hatalmunkban azt föllebbenteni. Nem is 
szükséges. Kifogyhatatlan szerettetel őrködik fölöttünk a 
mennyei Atya, bizzuk bölcseségére sorsunk intézését. Le-
gyen mindenben az ő szent akaratja, miképen mennyben 
azonképen itt a földön is. Mindig azt akarjuk, amit ő akar, 
ugy akarjuk, amint ő akarja, azért akarjuk, a miért ő akarja. 
Igy lesz az legjobban, sőt igy lesz az egyedül jól. A mi föla-
datunk, hogy „a hivatáshoz, melyre hivatva vagyunk, mél-
tólag jár junk." (Efez. 4.1.) „Legeltessük az Istennek reánk 
bizott nyáját, gondot viselvén nem kényszerűségből, hanem 
szabad akaratból Isten szerint, sem a rut nyereség kedveért, 
hanem jó szándékból ; sem ugy mint uralkodók az U r örök-
ségén, hanem példája levén a nyájnak szivből." (sz. Péter I . 
5. r. 2. 3.) „Hirdessük az igét, legyünk rajta alkalmas és al-
kalmatlan időben, intsünk, kérjünk, dorgáljunk teljes türe-
lemmel és tudománynyal." (sz. Pál I I . Tim. 4. r. 2.) Szol-
gáltassuk ki a kegyelem eszközeit szent félelemmel, aláza-
tossággal és égő buzgalommal, járuljunk a kegyelem oltárá-
hoz elszolgálni a szentséges szent Mise-áldozatot elevenekért 

ö O 
és a holtakért; szentséges Atyánkért Krisztus földi hely-
tartójáért, az apostolok fejedelmének utódjáért és apostoli 
királyunkért, kettős anyánkért : az egyházért s hazáért, kér-
vén az Istent : hogy ő, kitől a szent kivánatok, helyes taná-
csok és igaz cselekedetek vannak, adja meg szolgáinak a 
békességet, melyet a világ nem adhat ; hogy sziveink paran-
csolatainak meghódoljanak, a háború rettentései eltávoli-
tassanak és Ö az oltalma alatt nyugalmas idők legyenek 
(Rituale.) 

És mert mindnyájunk meggyőződése szerint az iskola 
a templom előcsarnoka, s a kié az iskola, azé a jövő, ernye-
detlen szorgalommal gondozzuk mindnyájan, egyet sem véve 
ki, az iskolát, s az oktatás és vallásos nevelés előmozdítására 
tegyünk meg mindent, de mindent, a mi tehetségünkben 
áll. Lebegjen előttünk Megváltónk példája, kinek maiasz-
tos ajkairól hangzottak a szavak : „Hagyjátok a kisdedeket 
hozzám jőni, és ne tiltsátok őket ; mert ilyeneké mennyek-
nek országa." (Math. 19, 34.) 

Főpásztori megelégedéssel jelenteni ki, hogy iskoláink 
rendezése a lefolyt években szépen előre haladt, a kath. tan-
ügy püspöki megyém területén örvendetes lendületet nyert. 
De mivel még mindig vannak hiányok, melyeket pótolni, 
kivánni valók, melyeket teljesiteni kell, mivel épen a tan-
ügy az, mely folytonos jóakaratú tevékenységet kiván, és 
épen ez a tér az, melyen megállapodni nem szabad, fogad-
ják megyém tiszteletreméltó lelkipásztorai, Krisztusban sze-
retett munkatársaim, szokott megszivleléssel ez irányban 
hozzájok már több izben, ezúttal is intézett főpásztori intel-
memet és atyai kérelmemet az iránt, hogy az iskolaügyet 
szeretettel karolják fel, lankadást nem ismerő buzgósággal 
teljesitsék e részben kötelmeiket. — Különösen lelkészkedő 
papjaimnak, mint egyúttal iskoláink igazgatóinak és isko-
laszéki elnököknek, a tanítókkal való közlés végett, a kö-
vetkező rendeleteket ajánlom figyelmükbe: 

1. A vallás- és közokt. m. kir. minisztériumnak julius 
17-én 19,046. és nov. 6-án 29,423. sz. a. kelt leiratai értei-
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mében, mindazon tanitók, kik 1868-ik óta alkalmaztattak, 
de képesitési okmánynyal nem birnak, ha ezt egy év alatt 
meg nem szerzik, állomásaikról elmozdittatnak. 

Hivják fel komolyan, saját maguk érdekében, a netán 
ezen osztályba tartozó tanitókat, kiknek névsora egyébiránt 
az esperes urakkal már közölve van, hogy használják fel a 
bekövetkező évet a legnagyobb szorgalommal önképzésükre 
s rajta legyenek, hogy a képesítő vizsgát az év végéig mul-
liatlanul letegyék, mert ellenkező esetben a fennemlitett ma-
gas leirat értelmében kénytelen leszek őket állomásukról 
elmozdítani. Figyelmeztessék egyúttal emiitett tanitókat, 
hogy a magánképesitési vizsga letehetésére szükséges enge-
dély kieszközlésére a magas ministeriumhoz czimzett s kel-
lően felszerelt kérvényeiket felterjesztés végett hozzám ide-
jekorán beküldjék. 

2. Az 1879. évi X V I I I . tcz. a magyar nyelvtanítását 
minden népiskolánál kötelezőleg elrendeli. Ámbár a törvény 
hozatala előtt a nem magyar ajkú iskolákban a magyar 
nyelv tanítását elrendeltem s szeretettel felkértem lelkész-
kedő papságomat, hogy ebben a tanítóknak lehetőleg segéd-
kezet nyújtsanak, és kedves tapasztalásból tudóm, hogy az 
•eddigi fáradozást több helyen nem kis siker koronázta ; most 
midőn erre országos törvény is kötelez, újból felkérem lel-
készkedő papjaimat, hogy kettőztetett buzgalommal azon 
legyenek, miszerint a gondjaikra bizott iskolákban a ma-
gyar nyelv mennél nagyobb sikerrel taníttassák. Részemről 
is kész vagyok segédkezet nyújtani arra, hogy a magyar 
nyelv tanításában nem eléggé jártas, vagy épen járatlan 
tanitók javára Vasmegye tekintetes közönsége által nagylel-
kűen kezdeményezett póttanfolyam még a jelen évben meg-
tartható legyen, mire nézve kötelező intézkedésemet annak 
idején közzé fogom tenni. 

3. Vasmegye tek. közigazgatási bizottságának decz. 
3-án tartott ülésében 1443. sz. a. a hozott határozata kap-
csán az országos nyugdij ügy rendbentarthatása végett 
meghagyom a Vasmegye területén fekvő kath. iskolák is-
kolaszékeinek, hogy az előfordult tanitó változást 187ő8 
tanévtől kezdve, a múltra nézve jan. 21-ig, a jövőben pedig 
•a tanitó halála vagy végleges eltávozása, az uj tanitó me-
gérkezésétől számitott 21 nap alatt a községi elöljárónak 
írásban bejelentsék, ki azt tovább jelenteni bírság terhe alatt 
van kötelezve. 

4. Szigorúan meghagyom a kath. iskolaszékeknek, 
hogy semmi szin alatt meg ne engedjék, az 1868. évi 
X X X V I I I . tcz. 137. §-val ellenkező azon eljárást, miszerint 
a tanitók maguk mellé, akár, hogy saját teendőiket reájuk 
ruházák, akár, hogy őket a tanitói hivatalra előkészítsék, 
gyakornokokat fogadjanak fel, és ha valamely iskolában ily 
yyakornokok volnának, azokat rögtön eltávolítsák. 

London. Manning bibornok az iskola kérdésről nem 
régen ismét nevezetes nyilatkozatot tett az itteni Hammer-
smith-féle tanitóképző intézetben tartott dijkiosztás alkalmá-
ból. O eminentiája személyesen nem jelenhetvén meg, magát 
püspök-segédje által képviseltette, kit Ripon marquis a 
nagynevű konvertita kisért. Manning bib. távollétét követ-
kező levél által pótolta. 

„Fájdalommal látom magam,úgymond, az utolsó pilla-
natban kényszerítve eltérni szándékomtól,hogy jelen legyek a 

szűz Máriáról nevezett tanintézet díjkiosztásán. Meg kell 
elégednem azzal, hogy megirom, a mit mondani akartam. 
Minden éo uj bizonyítékot hoz az iránt, hogy Angolország és 
Európa jövője az iskolákban lesz eldöntve, és hozzá adhatom : a 
szegények iskoláiban-, mert igaz ugyan, hogy a kik felsőbb 
tanintézetekben nevekedtek, értelmi fensőbbségök által ve-
zérszellemek lehetnek; mindazáltal mégis a szegények ké-
pezik a nemzeteket és népeket s utoljárá is a tömeg az, mely 
a társadalom mérlegét egy vagy más oldalra lenyomja. 

Ha a nép a kereszténységen kivül nevekedik fel, a ke-
resztény Európa s a keresztény Angolország megszűnt lé-
tezni. Részemre tehát nagy öröm és hálával veszek tudomást, 
hogy daczára a törvényhozás ellenkező befolyásának, kilencz 
év óta, az angol nép akaratát oly erélylyel fejezte ki, melyet 
félre nem lehet érteni, az iránt, hogy gyermekeinek vallásos 
nevelés adassék. 

Öröm látni, hogy a Francziaország és Belgiumban a 
népiskola szent jellegének teljes eltörlése végett (desacra-
tion) hozott törvények erőteljes ellenállást keltettek s ha-
talmas visszahatást szültek a franczia és belga népnél a ke-
resztény nevelés érdekében. 

Ezt a tettet kell nektek követnetek s folytatnotok 
védelmezni. Szerencsés vagyok értesülni, hogy ezer és ezer 
jól képzett tanitó, erősen ragaszkodva hitökhöz munkál-
kodik Angolországban katholikus örökségünk javára, s hogy 
nemsokára ott fogtok velők találkozni a műveltség és harcz 
terén. 

Az ő felsége kormányának iskola-felügyelői által adot t 
kitűnő jelentés igen nagy megelégedésemre szolgált. El-
mondhatom, hogy a katholikus tanitóképző iskolák egy 
cseppet sem állnak hátrább más iskoláknál, s hogy tanitók 
és iskolák tekintetében mi oly folytonos és gyors haladást 
tettünk, hogy daczára kedvezőtlen helyzetünknek általában, 
nem sokára, e tekintetben, senkinél sem fogunk hátrább áll-
ni Angolországban." O ö 

A bibornok ezen leveléhez fényes és alapos megvilágí-
tásul szolgált azon beszéd, melyet Ripon marquis mondott, — 
a kath. egyház e nagy meghóditottja s nagv nyeresége a sza-
badkőművesség és protestantismussal szemben, ki miután 
megtérése előtt több évig, mint a királynő magántanácsosa, 
az egyesült királyság közoktatásának elnöke volt, most épen 
oly alázatossággal mint kitűnő szakismerettel a kath. sze-
gény iskolák bizottságát kormányozza. 

Ripon marquis a többi közt így szólt : „Kiemelek ő 
eminentiája leveléből egy helyet, hogy szemeik előtt fel-
tüntessem azon előnyöket, melyekkel önök (tanitók) birnak, 
melyet mi katholikusok angol hazánkban bírunk és köteles-
ségünk védeni azon oldalról, melyet a jelen körülmények közt 
nem lehet elégé kiemelni és hangsúlyozni. 

O eminentiája érintette az ügyek állását a kath. okta-
tásra nézve, a mint az más országokban létezik. Véletlenül 
épen ma olvastam egy belgu beszédét, melyet a lillei kath. 
congressuson mondott Francziaországban. Szónok megható o o o 
képet rajzol a nehézségekről, melyek ellen a kath. tanügy-
nek az ő hazájában harczolnia kell s azon erőlködésekről, 
melynek felette diadalt áratni akarnak. Az ügyek ily ál-
lása, melyet nemcsak Belgiumban, hanem különböző mér-
tékben Franczia- és Olaszországban s egyebütt is tapaszta-
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— engem mindenekelőtt arra indit, hogy kifejezzem hálán-
kat első sorban a végtelen jóságú Istennek, azután pedig 
kormányunknak az előnyökért, melyekben mi más országok 
katholikus hiveihez képest részesülünk. (Tetszés.) Kétség-
kívül nekünk is van miért panaszkodnunk. Küzdenünk kell 
az akadályok- és hátrányokkal, melyek kissebbségünkkel 
járnak ; de minden angol szeret valamiről panaszkodni, s ha 
van erre okunk, elévülhetetlen kiváltságunkkal élve, mint 
britt polgárok zugolódunk. (Nevetés.) De ha a külső országok 
állapotait szemléljük, azonnal belátjuk, mily kevés okunk 
van itthon panaszkodni. Lássuk például, mi történik Bel-
giumban. A katholikusok egyszerre azt vették észre, hogy 
a törvényhozásban történt változás következtében kényte-
lenek voltak az ország területén uj kath. iskolákat alapitani, 
melyeket a hivek saját költségükön kénytelenek felállítani 
és föntartani. Az ügyek ily állásánál, ha jól figyelembe ve-
szitek, mily bőkezüleg segélyezi a kormány főképen a ka-
tholikus oktatást, azt hiszem, meg fogtok arról győződni, 
hogy előnyben vagyunk oly hitsorsosaink felett is, kik kn-
tholikusnak nevetett országokban élnek. Határozottabban 
katholikus jellegű intézet nem is képzelhelő, mint a mely-
ben ma megállapodtunk ; és íme, a költségek háromne-
gyed részét a kormány viseli. A nehézségek közepette, melye-
ket az egyháznak le kell győzni, kétségkivül bátorításul 
szolgál ez reánk nézve, hogy megmutassuk erőslelküségün-
ket és állhatatosságunkat. Azonban ugy hiszem, az idegen 
országokban történtekből más tanulságot is vonhatunk. Mi 
angol katholikusok nem érdeklődünk eléggé külső hitsorsa-

o oo 
ink ügyei iránt, figyelmünket túlságosan saját dolgainkra 
l'orditjuk. Nekünk már vannak kizárólagosan kath. iskolá-
ink, melyeknek föntartásához a kormány bőkezüleg hoz-
zájárul. 

„Az idegen katholikusok természetesen ide fordítják 
figyelmüket ; a szabad Angolországra mutatnak és hangoz-
tatják, mit tesz a katholikusok neveltetése értekében, de e 
hivatkozás sikere a fölhozott intézkedések mikénti kivitelé-
től függ. Ha azt lehet elmondani, hogy ez ország kath. is-
kolái érnek annyit, mint a protestáns iskolák és azok a me-
lyeket az iskolai ügyek közegei fölállítanak; ha ellehet mon-
dani, hogy iskoláink tanítványai méltó helyet foglalnak el a 
versenyben, melyben részt vesznek : akkor a mi példánk a 
continensen élő testvéreinknek nagy segítségére fog szol-
gálni az általok folytatott nemes küzdelemben, és ugyanez-
által nagy kötelességet fogunk leróni maga, az angol nem-
zet iránt." (Zajos tetszés.) 

IRODÁIM. 
A vallásbölcsészet tankönyve. Lehrbuch der Reli-

gionsphilosophie von dr Alb. Stöckl, Domkapit. u. Prof. an 
der bischöfl. Akademie in Eichstätt. 2. bővitett és javított 
kiadás. 1879. Mainz, Kirchheim. VI I I . 236 lap. 

Daczára korunk mindenre kiterjedő búvárkodásának s tud. 
törekvéseinek, alig van valami, a mit kevésbbé igyekeznének, 
főleg épen a tudós és művelt körök, alaposan ismerni, mint 

azt, a mire épen korunknak van legnagyobb szüksége, — a 
vallást. Ezt igyekszik a nagyhirü szerző előttünk fekvő mü-
vében, különös tekintettel a tanuló ifjúságra, megvilágítani 
s ez által a további tanulmányozásra e téren az alapot meg-
vetni s egyszersmind serkenteni. A vallásbölcsészet fogal-
ma és felosztásának kifejtése után, szerző az első részben 
szól a vallás lényeges alkatelemeiről, a másodikban a pogány 
vallásokról, a harmadikban megismerteti a kinyilatkozta-
tott vallást, — folytonos tekintettel korunk ellenkező téve-
lyeire. Daczára, hogy czimén tankönyv áll, nemcsak az is-
kolában használható, hanem használhatja, és pedig nagy 
hasszonnal bárki, — az egyházi szónok és hittanár épen 
ugy mint bármely művelt világi, ki a vallásról felvilágosí-
tást s józan irányeszméket óhajt szerezni. 

= Beküldetett: Isten Igéje szent beszédekben. Szer-
keszti: Fábián János, esztergom-vizivárosi plébános. V. év-
folyam. 1. fűzet. Tartalom: l . U j év napján — 2. Újév után 
való vasárnap. — 3. Vízkereszt ünnepén. — 4. Vízkereszt 
után I . vasárnapra. — 5. Jézus sz. nevének ünnepére. — 
6. Hetvened vasárnapra. — 7. Hatvanad vasárnapra. — 
8. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére. — 9. Ötvened 
vásárnapra. 

VEGYESEK. 
— Kóma. Az „Aurora" jan. 3-i számában „Bismarck 

és a Vatikán" czim alatt egy czikket közölt, mely általáno-
san feltűnt. Mindenek előtt constatálja e czikk, hogy a né 
met kanczellár a Vatikánnal kezdett tárgyalások fonalát 
Hübler ur által ismét felvétetni fogja. (Ezt berlini hirek is 
megerősitik. Ezek szerint Stolberg gróf és Puttkamer e na-
pokban a Rómával folytatott tárgyalások ügyében kihallga-
táson voltak a császárnál. Hübler titk. tanácsos jelenleg 
Benlinben van, hogy ujabb instructiókat szerezzen és Jaco-
bini prouuntiusnak a porosz kormány megállapodásait meg-
hozza, ki azokkal egyenesen Bómába fog utazni. így a ber-
lini hír, a mint azt az ,Augsb. Postzeit.' előadja. De folytas-
suk az ,Aurora' czikkének ismertetését.) Az ,Aurora'e tény-
hez következő fejtegetést fűz : „Vájjon jó véget fognak-e 
érni a tárgyalások? A jövő nem az olympi Zeus vállain 
nyugszik, hanem a németén, ki ez ügyet befejezheti, ha 
akarja. Annyiban örvendetes eredmény éretett el, hogy a 
német kanczellár indíttatva érezte magát a Vatikánnal tár-
gyalásokba bocsátkozni, hogy az előbb proklamált hadi 
állapotot megszüntesse. A hatalmas és szerencsés kanczellár 
sokkal magasabb állásbau van, mintsem hogy kénysze-
rítő okok nélkül kereste volna a tárgyalásokat a Vatikán-
nal. Mint protestáns és praktikus politikusnál nem szabad 
sem sentimentalismust, sem könyelműséget keresni. E tár-
gyalásokra, melyeket mi az őszinteség szellemében kezd-
tünk, akár a birodalom katholikusainak szilárd magatartása 
birta rá, akár pedig azért tette ezt, mert a katholika egy-
házban felismerte a kiválóan conservativ, fenntartó erőt, 
épen most, midőn a német társadalom alapjaiban meg van 
ingatva : az erkölcsi vívmány a szent székre nézve világos. 
Óhajtjuk, hogy ezen okos férfiú, ki az uj birodalom sorsát 
intézi, megtegye az utolsó lépést a katholika egyház elis-
merésére. 

— Puttkamer porosz közoktatásügyi miniszter a ha-
tóságokat utasitotta, hogy a kath. ifjúságnak ezentúl tanó-
rák előtt szent misére kell menni, hová őket a tanítói kar 
kisérni köteles. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

Az örökemlékü pápai encyclika megjelenésének évfordulója 
alkalmából. 

Bevezetés. 
Az u. n. socialis kérdés, mely gyakorlati alak-

zatában mint, munkáskérdés jelentkezik a társada-
lomban, manap már több tekintetben az első helyet 
foglalja el. 

Elterjedését tekintve nemcsak nemzetközi ér-
dekeket érint, nemcsak egyes földrészekre szorítko-
zik, hanem reményeivel és fenyegetéseivel — noha 
különféleképen — az összes emberi társadalmat 
felöleli. 

Belterjes horderejénél fogva pedig betűszerinti 
értelemben az emberiség nagyobb részére nézve va-
lóságos létkérdéssé vált. 

Nemkülönben a mayán- és közélet szerves fejlő-
dése- s alakulásához való viszonyánál fogva a jelenkor-
nak sark-kérdése a socialis kérdés. 

Korunk a szabadelvű áramlattól sodortatva 
méhében még többféle politikai eszményt rejteget, 
melyek megvalósításában számtalan szabadkőműves 
államférfi, tanár, képviselő és ujságiró fáradoz. 

Ezen eszmények ködképeiből domborodnak ki 
nagyobbrészt az u. n. politikai és nemzetközi kérdé-
sek, melyek már évtizedek óta a levegőben lebegnek, 
és melyek csak töredékesen levén megoldva, mint 
folyton felfeltíinedezö fekete pontok a politikai lát-
határon, a nemzetek békés munkáját akadályozzák. 
Mindezek többé kevésbbé a közel jövőben végleges 
megoldásukat követelik, hogy a kimerült népek va-
lahára megpihenhessenek. 

Ámde hiába késziti az építőmester papiron a 

legszebb tervrajzot, s hiába gyönyörködik benne, ha 
nem áll rendelkezésére alkalmas építészeti anyag, 
mely az épület szilárdságának s kitartásának biztosí-
tékait nyúj t ja neki. Hasonlóképen valamely politikai 
épületnek kivitele és solidaritása a társadalmi osz-
tályzatoknak az államépületbe való szerves beillesz-
tésétől tételeztetik fel. 

Az állam nem egyéb, mint szervezett társadalom 
kicsiben. A társadalmi rendkülönbségek az állam-
alakulás létfeltételei közétar toznak; ezeknek fel-
förgatása az állami szervezetnek felforgatását is 
kérlelhetlenül maga után vonja. 

Ez a jeien helyzetnek s ignaturája; s azért lát-
noki tehetség nélkül is bizton állithatni, hogy sem 
a diplomatáknak, sem a hadvezéreknek sikerülni 
nem fog a politikai téren definitivumhoz jutni, mindad-
dig, mig a socialis kérdés megoldásának kulcsát 
meg nem találják. Egyedül csak evvel oldhatók 
meg minden nagy politikai kérdések véglegesen, 
melyek már egy évszázad óta annyira összehal-
mozódtak. 

Ez oknál fogva a socialis kérdés kiválóan poli-
tikai kérdés. 

Erre nézve már nem forog fön semmi kétely. 
A bizonyságok oly nyilvánvalók, hogy hitetlen szá-
zadunk sem tesz kifogást ellenök. Az Európát meg-
rezkedtető párisi orkán s a minden államban fenye-
getöleg czikázó villámlások óta, az ,Internationale' 
létéről s félelmes elágozásáról már nem kételkedik 
senki sem. A tapasztalásból vont bizonyság is meg 
van. Ártatlan áldozatok tömeges legyilkolása, füs-
tölgő romhalmok, csaknem minden fejedelem ellen 
ismételten kivont tőrök s elsütött pisztolyok kiirt-
hatlan nyomokat hagytak fön a társadalomban. Mint 
hírlik, a kormányok tanakodtak s tanakodnak egy-
más közt, vájjon minő eszközök volnártak képesek a 



26 

socialismus daemonját megfékezni, vájjon minő rend-
szabályok volnának életbe léptetendök az annyira 
fenyegetett társadalom létalapjainak s az állami 
rendnek megvédésére. 

Annyi tehát manap már bizonyos, hogy a po-
litikai kérdések a socialis kérdéssel összenőttek, s azért 
csak együttesen oldhatók meg. 

Ennek oka pedig abban rejlik, mivel az összes 
erkölcsi világrend egy megoszthatlan egészet, egységet 
képez. Világosabban szólva: lehetetlen, hogy más 
erkölcstan és jog legyen az állami vagy nemzetközi 
és más a magánélet viszonyaiban. A politikai és 
diplomatiai morálnak azonosnak kell lennie az 
egyéni és társadalmi morállal, és viszont. A hide-
gen számitó, a pusztán csak hasznot és hatalmat 
vadászó önzés, mely Machiavelli tana szerint a po-
litikának legfőbb vezérelve, manap már a magán-
életben is egyedül lett irányadóvá. Istennek 10 
parancsolatja, ezen magna chartája a társadalmi szabad-

r ságnak s rendnek, száműzve levén a politikából, a tár-
sadalmi téren is száműzetni fog, — ha sikerülni fog az 
Isten elleni lázadásnak müvét betetőzni. 

Ezekután nyilvánvaló, hogy a socialis kérdés 
sikeresen csak ama megmásithatlan elvek alapján old-
ható meg, melyeken mint természetes talaján az összes 
emberi társadalom nyugszik. Ezen társadalomalakitó 
s szervező, tehát egyszersmind társadalom-föntartó 
s rendező elemek az erkölcsi világrendnek örök elvei. 
Minthogy pedig ezeknek tévmentes hirdetője s kép-
viselője a ker. kath. egyház, azért első sorban van hi-
vatva tanaival, kegyszerei- s intézményeivel a socia-
lis kérdést véglegesen megoldani. 

Minél számosabbak s hatalmasabbak ama té-
nyezők, melyektől az emberiség űzőbe véve, tetsze-
tős felvilágosodás s haladás lidérczei után kapkod: 
annál mélyebbre kell a horgonyt vetni, mely az ál-
lamhajót az örvénytől visszatartja, annál biztosabb-
nak kell lenni az iránytűnek, mely azt a szirtektől 
és zátonytól megóvja. Helyesen mondja egy hirneves 
protestáns államférfi : „Minél kiterjedtebb s élén-
kebb a socialis mozgalom, annál kevésbbé elégséges 
a politikai eszély a mozgásba hozott társadalom ve-
zényletéhez. Ehhez a föld hatalmasságainál fensőbb 
hatalom szükséges, ehhez magasabb látkör kell, 
mely a jelen életen túlterjed, ehhez Isten szükséges 
s az ő örökkévalósága." (Guizot Dupanloupnak ,Le 
prochain Concile' czimü müvében 27, lap.) 

Ez az élet szük ösvényén túlterjedő szellemi 
hatalom a kath. egyház. Ez az élet sötét tenge-
rén tévmentes tantekintélyével világító pharos ; ez 

az egyedül conservativ hatalom, mivel Boileau szép 
megjegyzése szerint egyedül az igazság conserva-
tiv. Nem én, hanem a nemzetek apostola mondja, 
hogy az egyház oszlopa s erőssége az igazságnak. 

De az egyház a haladás is egyúttal, mivel ö az 
eleven, a munkás szeretet. Mint ilyen vajmi lelemé-
nyes : ezer szemmel, ezer könyörületes szívvel, ezer 
ápoló kézzel tevékeny a nyomor enyhítésében. Is-
teni alapitójának s mintaképének socialis hivatását 
folytatva, kezdettől előszeretettel zarándokol a sze-
gény nyomorultak közt, mindenfelé osztva segítsé-
get, vigasztalást . . . S míg a gazdagokat vagyonuk 
igazán socialis czéljaira figyelmezteti, s őket a 
ker. könyörületesség boldogító kiváltságaira fel-
hívja: — saját utánozliatlan, mivel isteni, szerveze-
tében kifogyhatlan forrásait leli a socialis nyomor 
enyhítésének ; jótékony intézetei millió alakban szór-
nak áldást a társadalomra. Transit benefaciendo. 
Bizonyság 19 százados történelme. Maga Göthe 
kénytelen bevallani : „A ker. religio önmagától 
álló életerős lény, melyen a sülyedt és szenvedő 
emberiség mindig felemelkedett. Mint ilyen a phi-
losophia fölött áll s nem szorul ennek mankóira." 
(L. Göthe's polit. Anschauung u. Richtung von Dr 
Kosegarten. Berlin 1863.) 

Ámde ezen tevékeny szeretetnek áldásos gyü-
mölcsei csak azon esetben boldogitandják az embe-
riséget, ha az egyház mint tévmentes hirdetője a con-
servativ igazságnak, mint teljhatalmú képviselője a ker. 
társadalmi elveknek, — az őt megillető befolyást gyako-
rolhatja a társadalomra ; lia a ker. igazságnak, szeretet-
nek, önmegtagadásnak az isteni jogban gyökerező szabad-
sága biztosítva van. (L. XIII. Leo mult karácsonyi 
Encyclikáját.) 

E feltételtől, jelesen azon befolyástól, melyet 
amaz erkölcsjogi elvek a társadalmi bajok orvoslá-
sában gyakorolnak, függ a válasz ama problémára, 
mely mint Damokles kardja lebeg a mai társada-
lom fölött, vájjon t. i. a jelen társadalmi viszonyok 
közt valószinü vagy lehetséges e, hogy a socialis 
kérdés békés módon megoldassák ? Biztosan csak 
annyit lehet e kérdésre felelni, hogy valami módon 
a socialis kérdés bizonyosan megfog oldhatni, és pe-
dig nem messze jövőben. Erről gondoskodni fog Isten, 
az emberiség bölcs kormányzója és szent törvény-
hozója. Epen oly bizonyos továbbá, hogy végleges, 
megnyugtató megoldása csak a kereszténység szellemé-
ben, mi a megtestesült igazság, szabadság s jog, — szóval 
az erkölcsi világrend alapján fog létesülni. 

Ebben is valósulni fog az isteni ige : }.Az igaz-
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ság szabaddá tessen benneteketHa nem tetszik ezen 
alap, azok fogják meginni a keserű levet, kik más 
alapon tesznek kisérleteket. A végleges, egyedül 
igaz megoldása a társadalmi problémának, — ha 
halasztást szenved is, de azért el nem marad. 

Valamint az egyes ember, ugy a társadalom 
sem ur nélküli dolog. Istennek tulajdona ; lénye-
ges szervezete isteni mü : következőleg Isten igaz-
sága, benső öszhangja s rendja, vagyis az erkölcs s 
jog örök elvei képezik a társadalomnak természetes 
életfeltételet, élettörvényét. Egyedül Isten az ut, az 
igazság s az élet társadalmi téren ; egyedül Isten-
ben van a, társadalmi üdv. 

Ezen isteni végzést sem tagadni, sem megtá-
madni nem lehet büntetlenül. 

S ime ebben nyilvánul Istennek jósága, igaz-
ságossága s mindenhatósága, ki gyógyithatókká 
tette a nemzeteket. Avagy mint Görres szépen mond-
ja : „A Gondviselés az erkölcsi világrendben a tár-
sadalom számára hasonló gyógyerőket tette le azok-
hoz, melyeketa kültermészet physikai rendjében ész-
lelünk." (L. Hist Polit. Blätter 1844. II.B. 5 —14. S.) 

Nincs erkölcs Isten és vallás nélkül. 
I I L 

Midőn a tizenhetedik században a protestantismusból 
a deismus és rationalismus keletkezett, ezen irányt követő 
bölcsészek az erkölcsiség alapját nem Istenben, hanem ma-
gában az emberi természetben kezdték keresni és ezáltal a? 
ethikai autonomiát vagyis a vallástóli független morál takar-
ták megalapítani. Már Hobbes és Locke, angol bölcsészek, 
hódoltak azon eszmének, hogy az erkölcsiség nem függ a 
vallástól; azonban teljesen kifejtve és rendszerbe hozva lett 
ezen tan Shaftesbury által. Ezen erkölcstudományi bölcsész 
az erkölcsiség alapelveit egyedül az emberi természetből 
akarja levezetni ; nézete szerint a hajlamok képezik az er-
kölcsök irányelveit, melyek az embert cselekvésre indítják, 
Shaftesbury szerint az emberben háromféle hajlamot kell 
megkülönböztetni : természetszerű, természetellenes és önző 
hajlamokat. A természetszerüek a közjóra, az önző hajlamok 
magunk jólétére vonatkoznak; ezekkel ellentétben vannak 
a természetellenes hajlamok, melyek mindig roszak. Az önző 
hajlamok lehetnek jók vagy roszak, amint a közjóval meg-
férnek vagy ellenkeznek. A természettel öszhangzó hajlamok 
mindig jók. Szükséges, hogy az emberi hajlamok kellő 
egyensúlyban legyenek, és ezen egyensúly helyreállítása és 
fentartásában áll az erkölcsi cselekvés, mely bizonyos erköl-
csi ösztön vagy érzék által vezéreltetik. Ezen erkölcstudo-
mányi rendszer értelmében lehet az ember erkölcsileg jó és 
erényes minden hit és vallás nélkül, vagyis az atheismus az 
erkölcsiségnek nem árt. Shaftesbury a vallást még meg-
hagyja ugyan, de csak a műveletlen és szenvedélyek által 
vezérelt nép számára, hogy a vallás ál<al féken tartassék ; a 
művelteknél erre elegendő az erkölcsi érzék. Valóban furcsa 

erénytan, mely az ember egész erkölcsi életét. Ezen élet 
számtalan küzdelmeit és nehézségeit az emberi sziv ingadozó 
és csalékony hajlamaira akarja épiteni ! Shaftesburyt az er-
kölcstudományi bölcsészek egész sora követte Angolország-
ban, kik az erkölcsi autonomia alapelvét bővebben kifejteni 
és különbözőleg módosittani törekedtek, mignem H u m e 
skepticismusa az egész bölcselkedésnek más irányt adott. 

Mélyebb belátással és azért nagyobb eredménynyel is 
Kant rendszere törekedett szilárd alapra fektetni az erkölcsi 
rend függetlenségét. Kant azon tehetséget, mely az akarat-
nak a törvényeket szabja és azt cselekvésében vezérli, gya-
korlati észnek nevezte. Ezen gyakorlati észt tekinté Kant az 
erkölcsiség kutforásának, A gyakorlati ész törvényei feltét-
len parancs — kategorischer Imperativ — erejével birnak. 
E törvényeket függetlenül minden külső indoktól, egyedül 
tiszteletből maga a törvény iránt kell teljesíteni. Ebben 
áll Kant erkölcsisége. Az észtörvény iránti tisztelet az, mely 
az erkölcsi erényt megalapitja. Kant erkölcstana épen ezen 
oknál fogva nagy befolyást gyakorolt a nemesebb szivekre, 
mivel az ész és szabadakarat méltóságát az érzékiséggel és 
hasznossággal szemközt igen kiemelte ; de veszedelme is épen 
ebben rejlik, mert az emberi énnek autonom törvényhozási 
jogot adott, melynek feltétlenül engedelmeskedni kell, és pe-
dig egyedül a törvény iránti tiszteletből. Minden más indok, 
jutalom, büntetés vagy engedelmesség Isten iránt a tiszta 
erkölcsiséggel szerinte nincsen öszhangban. így az erköl-
csiség egészen önmagára van hagyatva. Ezen elmélet szerint 
az ember jó lehet, és kell is, hogy jó legyen, vallás nélkül, 
mert a gyakorlati ész, feltétlen parancsaival, elégséges. An-
nak daczára, hogy Kant az ethikai főelve megalapítá-
sánál a vallási elemet egészen kiszoritotta, mégis kénysze-
rűit a vallást szegitségül hivni. A legfőbb jó, mondja Kant, 
az erkölcsiség és boldogság közti önhangzásban áll ; de ezen 
czél egyedül azon feltét alatt érthető el, ha a természet fö-
lött oly lény uralkodik, ki képes az erkölcsiséghez mért 
boldogságot megadni. Ennélfogva az erkölcsi törvényeket 
egyszersmind isteni törvényeknek is kell tekinteni és igy az 
erkölcs vallássá lesz. Kant okoskodása szerint nem a vallás 
képezi kutforrását az erkölcsnek, hanem megfordítva, a 
vallás csak eredménye az erkölcsnek, csak a gyakorlati ész 
postulatuma, hogy az erkölcsi cselekvésnek megfelelő bol-
dogság létesülhessen. Ezen észellenes viszonyt igen szépen 
és találólag jellemzik Palásthy következő szavai: „Katio, 
quam vocarunt practicam, erat illorum regina in throno 
majestatis sedens; haec postulavit quasdam veritates theo-
ricas, uti : Deus, et praemium virtutis, et festinanter doce-
batur, quod sit Deus, et quidem ille, qui quasi famulus ra-
tionis practicae, deliberatum virtuti praemium in fu tura 
vita tribuat. Sic conversus nascebatur rerum ordo, pyramis 
in apice posita est, ut veritates fidei e praeceptis morum 
concludantur, quasi postulata rationis statuantur." (Theol. 
mor. cath. I . p. 35.) 

K a n t azáltal, hogy a vallást, mint mellékes segédesz-
közt rendszerébe utolagosan felvette, önmagával ellenmon-
dásba keveredett ; mert szerinte a vallás erkölcsiségből szár-
mazik és az erkölcsi törvényt mégis isteni törvénynek kel-
lene tekinteni. Az erkölcstörvény vagy valóban isteni tör-
vény, és akkor a gyakorlati ész már nem lehet végforrása 
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az erkölcsiségnek, tehát elvetendő Kant alaptétele; vagy az 
erkölcsi törvény nem igazán isteni törvény, banem csak ilyen 
nek kell tekinteni az erkölcsiség érdekében : ezen esetben a 
vallás valódi becsét és hatályosságát veszti, mert csak se-
gítségül hivatik az önálló morál támogatására. Azonkívül, 
ha pusztán a törvény iránti tisztelet indoka bír erkölcsi 
becscsel, mikép lehet másrészről az erkölcsi törvényt isteni 
törvénynek tekinteni azaz olyannak, melyet tiszteletből Is-
ten iránt kell teljesíteni? Ebből világosan következik, hogy 
ha már egyszer az erkölcsiséget elszakitjuk az Istentől, a 
vallást többé, következetesen, erkölcsi motívumnak felhasz-
nálni nem lehet. Kant többi okoskodása is bizonyítja, hogy 
az erkölcstörvényt Isten nélkül megmagyarázni és megala-
pítani nem lehet. A német bölcsész szerint épen nem lehet 
belátni az erkölcsi törvény szükségességét és változatlansá-
gát, mintegy sötét fatumnak kell azt tekinteni, melyről az 
ember magának számot nem adhat ; elegendő, ha annak 
megfoghatlanságát tudja. Ha Istenben keressük az erkölcsi-
ség végalapját, az erkölcsi törvény szükségességét és válto-
zatlanságát könnyen lehet megérteni. Azután honnan szár-
mazik Kant kategorikus imperativusa, melylyel az erkölcsi 
törvény benünket kötelez, ha mimagunk vagyunk a törvény-
hozók? Csak azon törvény birhat valóban kötelező erővel, 
mely az embernél fensőbb törvényhozótól ered ; mert az er-
kölcsi kötelezettség azon czélnak, melyet a törvény végre-
hajtása által teljesíteni akarunk, szükségességét teszi fel ; 
olyan czél, melyet magunk, függetlenül minden fensőbb ha-
talomtól, tüzünk ki, szükségesnek nem mondható, tehát er-
kölcsi kötelezettséget sem fog eredményezni. Ezekből kö-
vetkezik, hogy a gyakorlati ész tételei, pusztán mint ilye-
nek, eltekintve minden magasabb tekintélytől, kötelező erő-
vel nem birhatnak, mert a kötelem lényeges előfeltételei 
hiányzanak. „Lex est directiva actuum, qui conveniunt sub-
iectis gubernationi alicuius ;r,unde nullus, proprie loquendo, 
suis actibus legem imponit." (S. Thorn. I. 2. qu. 93. a. 3.1) 
Továbbá az erkölcsi törvény iránti tiszteletnek, melyre Kant 
oly nagy súlyt fektet, nincsen kellő hatálya, mihelyt tud-
juk, hogy az erkölcsi szükségesség olyas valami, amit meg-
magyarázni képesek nem vagyunk ; valódi tiszteletről csak 
akkor lehet szó, ha az erkölcstörvényt egy legfőbb és leg-
szentebb akarat kifolyásának tekintjük, mely a törvény 
megtartását tőlünk követeli. Azon törvényt, melyet az em-
ber saját tekintélyével hoz, csak addig fogja becsülni, amed-
dig önmagát becsüli ; ezen önbecsületnek pedig igen subjec-
tiv értéke van.2) 

Az erkölcsi autonomia, melyet Kant megszilárdítani 
iparkodott, tulajdonképen nem más, mint az erkölcsi világra 
alkalmazott liberalismus. Valamint ugyanis a politikai li-
beralismus rendszere Istent a politikai és társadalmi életből 
kiszorítani törekszik, épen ugy a független morál ezt végre-
hajtani iparkodik az erkölcsiség országában. Ezen erkölcsi 
liberalismus álláspontját világos szavakkal rajzolja I lar t -

') Az öntörvényhozásnak csakis ugy leliet helyes értelme, ha az 
ész uem saját tekintélyével hozza a törvényt, hanem az erkölcsi termé-
szetünkben megállapított rend szerint, ez pedig Istentől származik. így 
például a szabadakarati Ígéret által törvényt szabunk magunknak ; de 
ezen törvény kötelező ereje az erkölcsi rendtől származik, mely paran-
csolja, hogy a tet t Ígéretet híven megtartsuk, valamint Isten is hű igé-
rotsihöz ^ 

2) V. ö. Katholik, 1877. II. 337—:S45. 1. 

mann, a modern hitetlen philsophia egyik főharezosa, kö-
vetkező szavaival: „A valódi erkölcsiség C3ak az erkölcsi 
autonómiával veszi kezdetét, és a külső tekintélyre támasz-
kodó erkölcsi törvény, habár mint nevelési eszköz fejletlenek 
számára jó szolgálatot tesz, a valódi és egyedüli erkölcsiség 
erkölcsellenes megtámadójává lesz, ha önmagát akarja an-
nak helyére tenni. A modern erkölcsi öntudat egészen tisz-
tában van arra nézve, hogy olyan cselekmények, melyek 
csak valamely idegen akarat engedelmes végrehajtásai, so-
ha, általában véve, erkölcsi becsülésre igényt nem tarthat-
nak, és hogy az erkölcsi becsülés csak az öntörvényhozás 
által vezérelt önelhatározásnál veszi kezdetét."3) Ezen sza-
vakból világosan kitűnik, hogy az erkölcsi liberalismus 
szerint az erkölcsiség végforrása az ember maga és az önál-o c o 
lóság megvédése, minden külső indok és akarat ellenében, 
képezi főczélját. Más szavakkal ez annyit jelent, hogy az em-
ber önmagában birja léte és élete végczélját. így a libera-
lismus ezen neme is eszünkbe jut ta t ja a csábító kigyó azon 
szavait, melyek már ős szüleinket elvakították : „Eritis sicut 
dii scientes bonum et malum." 

Az erkölcsiség Isten nélkül nem bir létalappal. Ezt 
akartuk a független morál ellenében bebizonyítani. Ha 
ugyanis az erkölcsi törvényt észszerüleg megalapitani, an-
nak tartalmát és eredetét alaposan értelmezni akarjuk, az 
embertől függetlenül és szükségképen létező erkölcsi világ-
rendet kell feltennünk, melynek az ember, mint erkölcsi lény, 
alá van vetve, és melyet neki szabad elhatározással teljesí-
teni kell, ha végrendeltetését elérni akarja. Ezen erkölcsi 
világrend nem létezhetik Isten nélkül, ki azt végtelen böl-
csesége és szentsége szerint szabadakarati teremtményeinek 
előszabta. Világos és bizonyos tehát azon nagy igazság, 
inely a keresztény hit egyik alapját képezi, kogv nincsen 
erkölcsi törvény Isten és vallás nélkül, és hogy erkölcsi kö-
telesség Istennek teljes alázatossággal és engedelmességgel 
szolgálni. Ez a tisztes erkölcsiség alaptörvénye, mely az 
ember szellemi méltóságát nemcsak nem csökkenti, sőt in-
kább teljes fényében ragyogtatja. Csak ezen szabad szolgá-
lat és engedelmesség által lehet az ember önmagának ura. 

O O O 
Valódi és teljes önuralomra csakis ugy juthatunk, ha tel-
jesen alávetjük magunkat Istennek; mert „Deo servire, 
regnare est." X 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 13. Katholikus leánynevelés. — Nem 

első izben történik, hogy e kérdéshez szólunk. Nem azért, 
mintha e kérdés, a katholikus leánynevelés, elhanyagolva 
volna; hála Istennek, e tekintetben mi magyarhoni katholi-
kusok, kivált a legújabb évtized alatt annyit tettünk, hála 
főpásztoraink és egyes nagynevű katholikus családok bőke-
zűségének, mely a lelkek üdve szeretetében leli forrását, 
igen, annyit tettünk e téren, hogy a versenyt bárkivel is 
fényesen kiálthatjuk, illetőleg mások nem képesek velünk 
versenyezni. Leányiskolák leányiskolák mellett emelked-
nek, városokban és nagyobb községekben, hol apáczáink az 
igazi vallásos nevelés jótéteményeiben részesitik azokat, 
kiktől jó részben függ, hogy a jövő generatio vallásosabb 
legyen, mint a jelen. E bizonyítványt a katholikus bő-

3) Die Selbstzersetzung des Christenthums 30. 1. 
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kezüségről a leánynevelés terén, kell, hogy mindenki ki-
szolgáltassa az egyháznak hazánkban is. A tapasztalat bizo-
nyítja is, hogy a figyelem a katholicismus bőkezűség iránt 
nem hiányzik; nyomról nyomra követik az ellentáborban az 
egyház működését, feljegyzik tevékenységét s commentálják. 
Elismerik, hogy az egyház a leghelyesebb fegyvert alkal-
mazza, midőn annyi gondot fordit a leánynevelésre ; de ez 
az elismerés, mondhatjuk, sohasem ment a legigazságtala-
nabb megjegyzésektől, melyek hivatva vannak megfosztani 
leánynevelő-intézeteinket, kiválólag, melyek apáczák gon-
dozására vannak bizva, a megérdemlett bizalomtól. E 
miatt szólunk mi ismét a kath. leánynevelésről. 

Az a buzgalom, az a bőkezűség ugyanis, melylyel 
leánynevelő-intézeteink egymásután emeltetnek, megdöb-
bentette az ellentábort. Jajkiáltás hallatszik onnan, nem cse-
kély, mintha a miatt a nemzet veszélyben volna. A ,Prot. 
Egyh. s Isk. Lap' egész vezércziket szentelt ez ügynek és 
a protestánsokat ébredésre inti, azon esetből indulva ki, 
hogy ez apácza intézetekbe protestáns lelkészek is küldik és 
neveltetik leányaikat, minek oka abban rejlik, hogy a 
protestánsok protestáns leánynevelő-intézetekkel nem bír-
nak, miért is ily intézetek létrehozására buzdítja a czikkező 
a protestánsokat. „Róma mindenkit gyermekének tart, — 
úgymond, — Róma hódit, protestánsok ébredjetek !" Mi va-
gyunk annyira méltányosak, hogy protestáns szempontból 
nem teszünk kifoarást az ébresztő czikk ellen; de van más 
okunk, mely jogos kifogásunkat követeli, t. i. azon mód, 
azon indokok, melyekkel czikkező czélját elérni óhajtja. 
„Megfoghatatlan, úgymond, a mit a magyarhoni protestan-
tismus tesz. Hogy nem ébred és nem látja, hogy a közép-
osztály leányai reá nézve elvesznek, hogy az apáczai, je-
zsuitái (?) nevelés, hová tovább kedvesebb, mert elsőbb a 
prot. családok előtt ; nem veszi észre, hogy a protestáns 
papné büszkén tekint az apácza-köntösben (?), apáczák ve-
zetése alatt előtte szembesütve haladó, őtet nem köszönt-
hető (?), vele szóba nem állható, — leányára? S nem veszi 
észre, hogy minő hadjáratot folytat ellene a jezsuitismus ?" 
És ismét a külföldről áttérve hazánkra kérdezi : „Hát a ma-
gyar korona országaiban nem ugy lesz-e? Hát itt nem ké-
szül-e a clerus évtizedek óta? Csak 4—5 év óta mi törté-
nik? Minden városban még a legprotestansabban is apáczák 
jelennek meg, ingyen kinálkoznak nevelni a növendékeket 
és hódítanak. Vájjon ki küldi ezeket, ki emeli a palotákat? 
A megyés püspök és a titkon lépő jezsuitismus." 

De legyen elég az idézetből. Ezekből is eléggé világos, 
hogy mily argumentumokkal (?) akarja czikkező a szülő-
ket a kath. leányiskoláktól elijeszteni. Nevezetes minden-
esetre, hogy a protestantismus nem levén képes semmi 
olyasmit előhozni, a miből a katholikus iskolák hátramara-
dottságát bizonyithatná, a szülőkben az ellenszenvet akarja 
felébreszteni, de, a mint mi hisszük, hasztalanul. Az előíté-
lettől el nem vakított protestáns szülők is bizonyára belát-
ják, miszerint mesebeszéd az, mintha a kath. főpásztorok 
leányiskolákat a ezélból alapitanának, hogy egy pár protes-
táns leányt kitérítsenek ; belátja mindenki, hogy ezen isko-
lák alapításánál az első és főczél a katholikus leányok vallá-
sos neveltetését biztosítani, és ha a protestáns szüléknek 
épen ugy tetszik, a kath. püspökök nem zárják ki az ő 

gyermekeiket sem a kath. iskolákból, alkalmuk levén leg-
alább igy a gyakorlatban megismerni, mennyire tévesek a 
protestáns írók nézetei a katholicismusról. A mint e pontra 
nézve tisztában van önmagával minden higgadtan itélő pro-
testáns ember, ugy másrészt azok, kik gyermekeiket már 
ott neveltették, legyenek bár azok ,papnék', bizonyára meg 
vannak győződve annak alaptalanságáról is, mintha gyer-
mekeik őket nem üdvözölhetnék, mintha nekik nem beszél-
hetnének, hiszen a katholicismus a szüléket tisztelni ta-
nítja, és ha a rend tekintetében, az utczai találkozásnál neta-
lán nem beszélnének is egymással, ez ellen semmi józan em-
ber nem tehet kifogást, jól tudva, hogy benn az intézetben 
még protestáns lelkész és lelkésznének is van módja magát 
gyermekével kibeszélni. És ami azt a szemlesütést illeti,talán 
csak nem lehet az ellen e frivol világban kifogása senkinek 
sem, hogy az apáczák a gondjaikra bizott gyermekeket, 
szerénység és szemérmetességhez szoktatják? Talán, nem,— 
nem talán, de bizonyos, hogy a protestáns tiszteletesek és 
tiszteletesnék is jobban örvendenek, ha leányaik az intézet-
ből szerényen jönnek haza, mintha frivolok volnának, és 
bizonyos, hogy ellenkező esetben leányaikat az intézetbe 
vissza nem vinnék. Különben legyenek nekünk czikkező 
ellen tanúink protestáns szülők, lelkészek, ugy mint nem 
lelkészek, kiknek leányai katholikus nevelőintézetben nevel-
tettek. Hallottak-e panaszt gyermekeiktől valaha, mintha 
az apáczák irányukban propagandát gyakoroltak volna ? Mi 
nem kételkedünk, hogy e kérdésre a szülőktől tagadó vá-
laszt kapunk, azaz czáfolatát az általunk idézett czikknek. 

Egyébiránt minden protestáns szülőnek tetszésétől 
függ küldeni vagy nem küldeni leányát kath. nevelő inté-
zetbe. Erőszakot, mint más, ugy ez irányban sem használnak 
a katholikusok ; de annyit jogosan megvárhatnak, hogy ha 
már megnyitják intézeteiket más felekezetűek részére, hogy 
akkor ne gyanusittassanak ; ne tulajdonittassék nekik olv 
szándék, melylyel nem birnak ; ne alkalmaztassanak reájok 
gyűlöletes czimek, annál kevésbbé, mert ez hálátlanság oly 
részről, honnan a jótéteményt mégis igénybe veszik. Azon 
protestánsoknak pedig, kik az ily czikkeket olvasták és haj-
landók jurare in verba ,Pr. E. s I. L.', kérjük vizsgálják 
meg önmagok ez ügyet. Meg vagyunk győződve, hogy a 
tapasztalat meg fogja őket győzni a felől, hogy az ily és 
hasonló czikkek alaptalanok és a legigazságtalanabbak. Q 

Róma. (Ered. tudós.) Vatikáni hírek. — Az már tud-
va van, hogy a szentatya a vatikáni zsinat helyiségeit szét-
bontatta. Ebből az egyházellenes sajtó mindjárt tőkét csi-
nált. Legnagyobb képtelenséget állítottak azok, kik azt 
mondták, hogy a szent atya ugy fogja a vatikáni zsinat ha-
tározatait eltörölni, mint széthordatta a zsinat helyiségét. 
Egyébiránt ezt az ügyet a kath. napi sajtó már eléggé meg-
világította. Menjünk át más dologra. 

Ismeretes dolog, mennyire uralkodnak Braziliában a 
szabadkőművesek mao-ának a császárnak védnöksége alatt. ~ o 
A szabadkőművesség mindenütt, a hol teheti, az egyház 
leigázására, kiirtására törekszik. Igy tesz Braziliában is. A 
kath. egyház sorsa e katholikus nemzet körében a legszo-
morúbb, ugy, hogy a szent szék kénytelen volt közbelépni 
és a brazíliai kormánytól a lelkipásztorok és hivek részére a 
vallás szabad gyakorolhatását követelni. Nina bibornok ő 
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eminentiája ez iránt igen erős hangú jegyzéket küldött liio 
Janeiróba, s kijelenté, hogy a szent szék kényszerülve lesz 
szigorúbb eszközökhöz nyúlni, ha a kormány a jelen álla-
potokat meg nem szünteti. Jegyzéke végén a bibornok 
államtitkár figyelmezteti don Pedro császár kormányát, 
hogy az országban liuzamosb idő óta már három püspöki 
szék áll üresedésben, a nélkül, hogy a kormány csak szándé-
kot is mutatott volna e székek betöltésére. Felszólitja végül 
a kormányt, hogy a Braziliával kötött Concordatum értel-
mében mennél előbb tegye meg az üresedésben levő püs-
pökségekre a kijelölést, ellenkező esetben a szent szék kény-
telen lesz egymaga eljárni. 

Midőn a szent atya szózata a bölcsészeti tanulmányok-
nak aquinói sz. Tamás szellemében való felvirágoztatásáról 
az egész kath. egyházban oly öszhangzatos és általános hó-
dolattal s engedelmességgel találkozik, önként érthető, hogy 
azok közt, kiket a pápai szózat nyilatkozatra s megfelelő 
tevékenységre ébresztett, elsőnek kell lenni több czimen az 
angyali tudor nagyérdemű rendjének, a dömés rendnek. 
Es csakugyan, minthogy e rend uj általános főnöke még 
nem foglalta el hivatalát, a karácsonyi ünnep alatt, az ed-
digi rendfőnöki helyettes, Sanvito József Mária atya, sietett 
a rend nevében X I I I . Leo Pápa előtt hódolatát és háláját 
kifejezni az Aeterni Patris kezdetű encyclika kibocsájtása 
alkalmából. Mily szellemei fogadta aquinói sz. Tamás rendje 
az ő bölcseségét (sapientiam s. Tliomae) magasztaló pápai 
szózatot, mutatják a h. rendfőnök következő szavai : „En-
gedje Isten, hogy a szentséged gondjaira bizott nyáj min-
denha oly készséggel kövesse a főpásztor szavait és intelmeit 
a milyennel a hitszónoki rend mindenkor fogadta s fogadni 
legőszintébben igéri a jövőre nézve is." Ezen hódolatnak és 
Ígéretnek kifolyása vala ugyanazon rendfőnöki helyettesnek 
körirata az egész rendhez. Ebben, kiindulva magából a pá-
pai encyclikából, feltünteti annak kiváló korszerűségét, em-
lékeztet a dömés rendben mindig friss emlékezetben maradt 
thomistikai traditióra és szellemesen megfelel azon ellenve-
tésre, hogy hiszen a dominikánusoknak fölösleges aquinói 
sz. Tamás tanait ajánlani. A mint lehetséges volt sz. Dávid-
nak, sz. Ágoston megjegyzése szerint, felszólítani és buzdí-
tani a teremtményeket, hogy dicsőítsék Istent, akkor, mi-
dőn erre minden teremtmény minden pillanatban, a maga 
módja szerint, hajlandó és kész : épen igy óhajtotta és akarja 
ő is, úgymond, buzdítani sz. Domonkos fiait, hogy sz. Tamás 
tanainak ösvényein, őseik nyomdokában, mindig nagyobb és 
nagyobb lelkesedéssel haladjanak s mennél több kincset hoz-
zanak napfényre az eszme-világ azon tárházából, melyet az 
angyali tudor művei alkotnak. Gondoskodni, hogy művei 
mennél jobban elterjedjenek, védeni és kifejteni, magya-
rázni, megvilágítani e tanokat, segédkezet nyújtani azon 
lelkeseknek, kik a pápa szózatára thomistikai akadémiákat 
alapitnak, — ime, ez azon magasztos czél, melyet a dömés 
rend buzgó főnök-helyettese szerzetes társai elé kitűzött. 

München. Szózat Albertus Magnus emlékszobra ügyé-
ben. — A lauingeni városi tanács, több nagynevű hittudor, 
művész és tudóssal egyesülten, uj év napjáról keltezve, a 
következő felhívást intézte Németországhoz : Németország 
a középkor egyik leghatalmasabb szellemének, Albertus Mag-
nusnak, ki a svábföldi Bolstädt grófok nemzetségéből szár-

mazott,régóta méltó emlék-szoborral tartozik,melynek felállí-
tására Lauingen, dunamenti város, hol A .M. 1193-ban szüle-
tett, halálának 600 évi fordulóján, 1880. nov. 15-én, min-
dent megtenni készül. E szellem-óriás,korának csodája, való-
ságos élő és járó-kelő tudomány-egyetem volt egy maga, 
még mielőtt a német birodalomban csak egy főiskola is lé-
tezett. Nem ok nélkül nevezték kortársai s az utókor 
Doctor universalisnak. Mint nyilvános tanár, Parisban, 
1245-ben, a merész röptű dömés szerzetes első vezette be 
Aristoteles bölcsészetét Nyugatra, hol azt elejénte csak 
arabs és latin fordításból ismerték, mint a nemeslelkü Ha-
neberg bebizonyitá, Avicenna és Maimonides nyomán. A. 
M. visszautasítván Aristoteles bölcsészeiéből az anyag örök-
kévalóságát,megalapitá a középkori ker. bölcsészetet s tanít-
ványai élén egy aquinói Tamást adott a világnak. Mint a 
scholastikusok egyik ős atyja, megdönté a pogány fatumot, 
mert ethikáját az emberi akarat szabadságára fektette. Ter-
mészettudományi műveltsége által valamennyi kortársát 
felülmúlva, a mint a logikában és metaphysikában, ugy a 
physikában is uj utakat tört és előhírnöke volt Bacon Ferencz-
nek s az uj kor termézzettudósainak. Művei X X I kötetet 
töltenek be, köztük több növénytani és csillagászati művel. 
Hasonlóan Gerberthez, ki a pápai széken II , Syltester neve 
alatt ült, korát megelőző tudományossága miatt csodaszerű 
bűvész gyanánt tiszteltetett,és szájról szájra jár t róla a monda 
hogy tél közepén bűvös kertet varázsolt elé s titkos szerke-
zet által alakokat hozott önkéntes mozgásba. Mint regens-
burgi püspök 1260— 1262-ig épité a dömések templomát, 
s miután a kölni rendházba tanítani visszament, a gótli épí-
tészet legtökéletesb művének, a szintén 1880-ban teljesen 
kiépülendő kölni dómnak tervezetében főfő része volt. E k -
ként Albertus, a nagy, nem csupán Svábföld,hanem az egész 
német nemzet büszkesége s azért aere perennius nevéhez mél-
tán illő, hogy megfelelő emlék-szobor dicsőítse őt. A terve-
zett szobor Angelico Fiesole rendtársának mesterileg készí-
tett festménye után 8 lábnyi nagyságú alakban minden kitel-
hető műgonddal fogja feltüntetni a Dr universalist. A szobor 
alapzata sienitből 25 láb magas lesz.Felállítása, Lauingen vá-
rosánaklegszebb épülete,a városháza előtt,a nagy férfiú halá-
lanapján fog megtörténni.A költségek, kedvező körülmények 
folytán, 20,000 márkára fognak rúgni. A város polgársága 
s a környék lakói mindenkitelhetőt megtesznek, s legfelsőbb 
engedélylyel felszólítják a művelt közönséget, a magas klé-
rust és a tisztelendő lelkipásztorokat, hogy az ünnepelt hír-
nevéről felvilágosítva a népet, a szobor költségeinek fede-
zéséhez kegyes adományaikkal járulni szíveskedjenek. Lau-
ingen város tanácsa köszönettel fogadja a segélyt s az ado-
mányokról nyilvános számadást fog tenni. 

Paris. Msgr Czaczki pápai nuntiusról közlik a lapok, 
hogy közte és Freycinet miniszterelnök közt az uj év alkal-
mából következő eszmecsere folyt le. A nuntius ig)' szólt: 
„Örvendek, hogy a ministerium élén oly férfiút látok, ki-
nek szabadlelkü és békülékeny nézetei, kinek nemes jelleme 
és türelme ismeretesek, egy férfiút, ki a kormány hatalmát 
bizonyára a legigazságosabb és valóban liberális szellemben 
fogja gyakorolni és a kinél mindig a legpártatlanabb támo-
gatásra számíthatunk." Erre Freycinet következőleg vála-
szölt : „Biztosithatom önt, hogy szándékom a legbecsülete-
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sebb s legőszintébb. Nemcsak nem táplálok ellenséges érzel-
meket s terveket a kath. vallás iránt, sőt ez engem maga 
iránt mély tiszteletre gerjeszt. A mit óhajtok, az, hogy 
megkíméljem a vallást a politikával való igen közvetlen 
érintkezéstől, hogy igy kikerüljünk minden zavart, mely tö-
rekvéseinket megbénítaná s mindnyájunknak csak nehézsé-
geket, kellemetlenségeket és bánatot okozna." Szép, . . . sza-
vak ! — Mgr Czaczkiról beszélik továbbá, hogy rendkívül 
előzékeny s teljesen birja a magas körök tiszteletét s rokon-
szenvét. Egy alkalommal a ,Temps' szerint igy nyilatko-
zott : „Egész büszkeségem abban áll, hogy megmutassam, 
mily szépen megélhet a köztársaság a vallással és a vallás a 
köztársasággal." 

Kölu. A leölni dóm nem sokára készen fog állni. A 
góth-épitészet e legnagyszerűbb remeke, e „kőbe öntött köl-
tészet", f. évi augusztus-hóban teljesen be lesz fejezve. Min-
den része hi ven az eredeti tervhez ujittatik ki vagy épül 
újból. Ki készítette e tervet, senki sem tudja, épen ugy mint 
a hajdani ephesusi templom, e világcsoda építőjének nevét is 
senki sem tudta megmondani. A kölni dómnak sajátságos, 
érdekes története van. Ott hol a dóm áll, már a 4. vagy 5. 
században volt keresztény templom sz. Péter tiszteletére. 
Vájjon Hildebald érsek a mostani ujat kezdett-e épiteni, 
vagy csak a régit bővítette ki, kétséges. Evkönyvek jelen-
tik, hogy Kölnben 873-ban dóm-szentelés volt. 1248-ban a 
régi templom leégett és Hochstaden Konrád érsek 1249-ben 
letette az uj alapjait. E páratlan mű tervrajzának szerzője 
iránt ujabb időben nagy érdeklődés mutatkozott, azonban 
minden igyekezet daczára sem az ő sem az első épitő mester 
nevét kitudni eddig nem sikerült. A régi krónikákban csak 
azt olvashatni, hogy a dómon Rite Gerő nevü épitész és 
művész dolgozott. 1332-ben szentelték fel a chorust, 1437-
ben készen állt a déli torony előcsarnoka s maga a torony 
170 lábnyi magasságig. A 15. század vége felé kerültek a 
csodaszép üvegfestmények az ablakokba. A 16. és 17. szá-
zadban a dóm belseje gazdagodott emlékekben és diszitmé-
nyekben, de ekkor már, természetesen, nem mindenkor styl-
szerüen. Azóta egész a jelen század elejéig az épités szüne-
telt, a dóm befejezetlenül csonkán állt. A nagy franczia for-
radalomkor az ész istennőjét imádó forradalmárok légbe 
akarták röpíteni. — 1807-ben penditette meg először Schle-
gel Frigyes a dóm befejezésének eszméjét. Indítványa 
viszhangra talált ugyan ; de majdnem félszázad mult el, 
mig a sok szó testté kezdett lenni s a munka megin-
dult. I I I . Frigyes Vilmos király évenkint 10,000 tallért 
adott az építési alaphoz. IV. Frigyes Vilmos, ki 1842 szept. 
4-én a továbbétités alapjait lerakta, a segélyt évenkint 
50,000 tallérra emelte. Egyidejűleg dóm-épitő egylet is ala-
kult, mely Európa minden országában élénk támogatásban 
részésült. Nagyon előmozditotta az építést I. Lajos bajor 
pártolása, ki a déli hajó valamennyi ablakát saját költségén 
üvegfestményekkel diszité föl. Evek előtt azt hitték, hogy 
az óriási mű 1875-re kész lesz, de biz a munka egész mai 
napig tart és mint emiitők, csak f évi augusztusban lesz 
befejezve. A góth építészét remekei közöl három kiváló, 
u. m. a freiburgi, strassburgi és kölni Németországban van. 
Mintegy megkövülései a kornak, melynek keletkezésöket 
köszönik. Nagyság, erőteljesség, hit által fékezett merészség, 

kimeríthetetlen alkotási gazdagság, a szögletes alap-alakzat 
daczára mindenfelé élethű elsimulás és gyengéd lágyság,mely 
mintegy a sziklát is megphuhitani látszik, — ezek képezik 
a góth építészet jellemvonásait. Azonban ma már ki ne is-
merné őket? Volt idő, midőn Ízléstelenségnek tartatott a 
legremekebb művészet s remek művészet gyanánt bámulta 
a múltjától elszakadt kor a barok-izlés kificzamitott tor-
zonborz alkotásait. A kölni dom, melynek tornyai 511 láb 
magasan fognak kiemelkedni a mindennapiság színvonala 
fölött, a 19. század tisztultabb Ízléséről fog tanúskodni. Es 
ezt egyedül annak köszönhetjük, mert a művészet visszatért 
a keresztény traditióhoz. Ha ehhez a társadalom is vissza-
térne, soczialis kérdés, kulturharcz s a mik e csapások nyo-
mában járnak, mind megszűnnének. 

IRODALOM. 
X Doctrinae divi Thoinae Aquinatis tria priucipia 

cum suis consequentiis, ubi totius doctrinae compendium et 
connexio continetur, auetore ß . P . Ant. Reginaldo, O. Praed. 
in 12-0 pp. VII—582. Parisiis, Lethielleux, 1878. Ára 7 
frank 50 cent. 

Aquinói sz. Tamás bölcsészeiének a keresztény népek, 
a katholikus tudósok tudatában való fölfrissitésére a moz-
galom, mint ezt már nem egyszer jeleztük s egyszer ér-
demlegesen ki is fejtettük, sokkal régibb, mint az Aetemi 
Patris kezdetű pápai encyclika. E hatalmas szózat C3ak re-
mek alakba öntötte az eszmét s kiszabta ama lelkes törek-
véseknek, melyeknek maga ezen encyclika is létét köszön-
heti, kiszabta a törvényeket, hogy a reform nagyszabású és 
sikeres legyen. 

A pápai encyclikát megelőző s arra a szellemeket elő-
készítő törekvésnek szüleménye a fentemiitett mű u j kia-
dása is. A sz. Tamás tanai iránt keletkezett érdeklődés ugya-
nis nem elégszik meg pusztán az angyali tudor műveinek 
átkutatásával, hanem a történelem fonalán felkeresi minda-
zon szellemeket és műveket, melyekben a thomistikus tan 
az illető kor igényei és körülményeihez mérten nyilatkozott. 
E müvek mintegy utmutatók a keresztény bölcsészet törté-
netének utszélén. Ily utbaigazitó művek aquinói sz. Tamás 
tanainak mikénti felfogására nézve egyebütt is, de kivált a 
dömés rend körében találhatók. Reginald atya idézett köny-
vét méltán ily tájékoztató műnek lehet tartani. Reginald 
Antal atya a 17. században élt s a toulouse egyetem büszke-
ségei közé tartozik. X . Incze pápa Rómába hivta, hogy részt 
vegyen a hires, de auxiliis keletkezett vitákban. Reginald 
emlitését és műveinek dicséretét korántsem azon szándék-
ból tesszük,hogy a sz. Tamás tanai fölött hajdan s még most 
is vitatkozó felek akár melyikének pártját fogjuk. Ez egy-
szerű recensiót nem tart juk ily kényes kérdésben érdemleges 
nyilatkozatra alkalmasnak. Elég az hozzá, hogy Reginald 
atya korának s rendjének egyik legtekintélyesebb tudósa 
vala s miután negyven évnél hosszabb idejig búvárkodott 
aquinói sz. Tamás műveiben, elhatározta azoknak szellemét 
mintegy kivonatolni s néhány főelvre visszavezetve az egész-
ből egy tekintetre átlátható rendszert alkotni. Igy kelet-
kezett a Doctrinae divi Thomae Aquinatis tria principia, 
mely, habár készülése közben szerzője meghalt, még befeje-
zetlen alakjában is Reginald legsikerültebb műve. A három 



főelv, melyre sz. Tamás bölcsesége támaszkodik, Reginald 
szerint ezek : Ens est transcendens. Deus est actus purus. 
Absoluta specificantur a se, relativa ab alio. Szerző kifejtette 
az elsőt teljesen, a másodikat nagyobb részt, a harmadikig 
nem juthatott, mert meghalt. A bölcsészeinek és hittudo-
mánynak következő részei vannak e műben feldolgozva : 

az ontologia, lélektan, angyaltan, istentan, a megtestesülés-
ről szóló tan. A harmadik elv fonalán szerző aquinói sz. 
Tamás erkölcstanát szándékozott kifejteni. Mindenesetre az 
emberi ész monumentális termékei közé tartozik s uj kia-
dása nagyban elő fogja segíteni aquinói sz. Tamás tanainak 
becsülését. 

= Felhívás előfizetésre a „Cliristlicli-paedagogische 
Blatter für die österreichische Monarchie" czimű lapra. — E 
lapok 3. évfolyamukba lépnek és a keresztény iskola és ne-
velés érdekeit képviselik korunk vallás és egyházellenes 
törekvéseivel szemben. Felvilágosítanak az iskola-kérdésben, Ö ' 
mely a legtöbb országban égető kérdésnek nevezhető. Tu-
dósításokat hoznak a monarchia minden országából sőt a 
külföldről is. Közlik az ide vágó törvényeket, rendeleteket, 
utasitásokat és határozatokat.Számos irodalmi művet megis-
mertetnek. Adnak kidolgozott katechesiseket. Mellékletben 
igen terjedelmes és teljes sorozatát közlik az ajánlható if jú-
sági iratoknak. 

A munkatársak és levelezők köre folyton terjed s a 
szerkesztőség nem szűnik meg törekedni ujabb, jeles mun-
kaerőket megnyerni. 

Ausztria főt. püspökei s a katholikus sajtó e lapokról 
igen kedvezőleg nyilatkoztak s azt melegen ajánlották. 

Megjelennek e lapok havonkint kétszer, 5-én és 20-án, 
nagy 8-ad rétü alakban, többnyire lJ2 ivnyi melléklettel. 
Előfizetési ár bérmentes megküldéssel, csak 2 ft, — oly cse-
kély összeg, hogy mellette a lap kiállítási költségeit csak 
az előfizetők nagy száma képes fedezni. Minthogy e lapok 
főleg a katecheták érdekeit képviselik, bátorkodunk a főt. 
lelkipásztorokat és kateclietákat tömeges pártolásra fel-
hívni. 

Legczélszerübb előfizetni postautalványnyal egyene-
sen a szerkesztőségnél, Bécs I. St. Peter, Nr 9. 

— Köszönettel vettük: 1) A nyitrai megye 1880-iki 
Schematismusát — Schematismus cleri dioeceseos Nitriensis 
pro anno a Christo nato M D C C C L X X X . — Védszentek : 
sz. András, Zoerárd és Benedek remeték és vértanuk. O 
mga, főt. Roskoványi Ágoston püspök ur, a nagytudomá-
nyu főpásztor, a nyitrai püspökök sorában szent István 
király óta 66-ik s a jelen évvel kormányzásának harmadik 
évtizedét kezdi. Ad multos annos ! 

2) Schematismus ulmae provinciáé SS. Salvaioris in 
Hungaria ordinis Minorum S. P. Francisai, strictioris obser-
vantiae, pro anno Domini 1880. Agriae. Typ. Lyc. archiep. 
— Az egész sz. Ferencz-rendjének mennyei védnöke a szeplő 
nélkül fogantatott szent Szűz. A tartomány czime : SS. Sal-
vatoris gloriose transfigurati. Protektora Bilio Alajos bibor-
nok, a római egyház főpoenitentiarusa. Egyetemes rendfő-

nök a Portu Romatino Bernardin atya. A rend szigorúbb 
observantiáju felének általános procuratora P. Venceslaus 
ab Aesio. E magyarországi rendtartomány főnöke Pazsicky 
Simon János. — Az egész rendtartomány áll 342 személy-
ből, kik közül 68 laicus testvér, 15 ujoncz növendék, 3 gym-
nasiumi növendék, 23 bölcsészethallgató növendék, 35 hit-
tanhallgató növendék, 195 áldozár. Ez utóbbiak közül 14 
plebános-helyettes, 1 lelkész, 40 segédlelkész, 3 lelkiatya 
nőszerzeteseknél, 2 lelkiatya raboknál, 33 gymnasiumi ta-
nár, 1 képezdei tanár, 18 elemi és polgári iskolai tanitó, 20 
hitelemző, 5 nép-hitküldér, 4 hitküldér külföldön. A rend-
tartomány által gondozott plébániák híveinek száma 57,084, 
a rend tagjai által oktatott s nevelt ifjúság száma 11,804, a 
tartomány 25 rendházában bűnbánatra jelentkezett hívek 
száma 1878. nov. 1-től 1879. okt. 31-ig: 227,090. Gondo-
latnak is nagyszerű szám ! Csak folytassák ! Isten igéje s az 
u j élet szentségéből fog újra születni Magyarország. 

jVEGYESEK. 
— A pápa, midőn f. hó 5-én a szerzetes rendek főnö-

keit fogadta, a szerzetes rendeket az egyház végvárainak, 
határőrségeinek nevezte. E tulajdonságuknál fogva a forra-
dalom az egyházüldőzést rendesen a szerzetes rendeken 
kezdi. O szentsége intette a rendfőnökeket, hogy az Isten 
iránti bizalmat megőrizni igyekezzenek. 

— A bécsi ókatholilius hitközség még mindig fennáll. 
Ezt mutatja azon körülmény, hogy az alsó-ausztriai hely-
tartóság e napokban erősitett meg három egyént e hitköz-
ség kormányzó-tanácsosi minőségében. Az illetők valószí-
nűleg hárman együtvéve képezik az egész hitközséget, mint 
„Gemde Zeit." megjegyzé. 

— A porosz koronaherczeg nagyon érdeklődik a Vati-
kánnal folytatott tárgyalások menete iránt. F. hó 7-én fo-
gadta kihallgatáson Hübler titk. tanácsost, ki Bismarck 
ujabb instructióiért tért vissza Berlinbe. 

— A katholikus tudósok nemzetközi küldöttsége, mely, 
mint mgr Tripepi indítványozta, aquinói sz. Tamás napján 
fog tisztelegni a szent atya előtt, következő napi rendhez 
lesz kötve. Márczius 6-án gyűlés, melyen dicsbeszédek fog-
nak tartatni aquinói sz. Tamás tiszteletére. 7-én a küldött-
ség előbb sz. Tamás oltáránál misét fog hallgatni, azután 
kihallgatásra megy a szent atyához. Este az árkádok aka-
démiája ünnepélyes ülést fog tartani a vendégek tiszteletére. 

— Az eichstädti lyceum és papnevelde tanárai feliratot 
intéztek a szent atyához, melyben hódolatukat fejezik ki az 
Aeterni Patris kezdetű encyclika iránt, mely a bölcsészeti 
tanfolyamba aquinói sz. Tamás rendszerének behozatalát 
rendelte el. 

— A wurzburgi egyetem alapítása 298-ik évfordulóját 
f. hó 2-án ünnepelte. A jelenlegi Rector magnificus, Scholz 
hittudor, a bibliai tanulmányok és keleti nyelvek tanára, az 
ó-szövetségi szentirás alexandriai, görög fordításáról érte-
kezett. Az ezen alkalomra kitűzött pálya-tételek közül a 
hittudományára 3 mű érkezett be, melyeknek egyike meg-
nyerte a dijat, a másik szerzője ingyenes promotióra ítélte-
tett érdemesnek, a harmadik mű dicséretben részesült. A 
hittudományi kar uj tétele igy szól : Adassék elé a vallásos-
népoktatás története Nagy Károly óta. 

— A keresztény civilizáczió terjedésére nézve nagyje-
lentőségű esemény, hogy Afrika egyedüli keresztény ős or-
szága, Ethiopia és Abyssinia kezdi, épen akkor midőn Eu-
rópa, az izlam által ráerőszakolt korlátokat ledönteni, hogy 
szabadon s közvetlenül érintkezhessek Európa ker. népeivel. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, január 17. 5. I. Félév. 1880. 

T A R T A L O M : A titulus (lioeceseos. — Socialismus, Communismus, Nihilismus, vagyis a társadalmi kérdés egész nagy-
ságában és teljes összefüggésében. — Egyházi tudósitások : Budapest. „Pillanatnyi elvesztegetni való időnk sincs." Iran-

cziaország. Félix atya nyilt levelei. — Irodalom : Egyház és állam a belga alkotmányban. — Vegyesek. 

A titulus (lioeceseos. 
Egyházjogi tanulmány. 

I. 
Kiindulva azon ép oly helyes mint szükséges 

elvből, ho£v a clerus sorába felveendő számára, mi-
' (DJ ' 

után jövő hivatása egy üzlet gyakorlásával vala-
mint a megélhetés iránti nehéz anyagi gondokkal 
nyilván összeegyeztethetlen, eszközök élte tisztessé-
ges fenntar tására meglegyenek, az egyházjog rég-
től fogva ahhoz ragaszkodott, hogy senki se bo-
csáttassák a felszenteléshez, anélkül, hogy tisztessé-
ges életfenntartása minden körülmények közt bizto-
sítva ne volna. E biztosíték felszentelési czimnek,titu-
lusnak neveztetik. A módozat, melylyel e követelés-
nek elágtétetett, az idők szerint különböző vol t ; a 
tr ienti sz. zsinat által megál lapí tot t mai jog szerint 
senki sem bocsátható rendszerint (a világi papság-
ból) a magasabb rendekhez, mielőtt a püspöktől a 
felszentelés esetére élte illendő fenntartásához ele-
gendő egyházi javadalmat nem kapott, vagy ilyenre 
nem lett bemutatva, vagy kinevezve. (Cap. 2. sess. 
21. de ref.) Ha az egyházmegyének több papra van 
szüksége, mint a hány javadalma vagyon, akkor 
megengedi ugyanazon zsinat az egyház szüksége 
vagy haszna tekintetéből az ordinatiót a Patrimo-
nium és pensio czimére is. 

Ezen egyházjogi, a papságot szükség ellen biz-
tosító felszentelési czimek nincsennek mindenüt t ér-
vényben; egyes egyházmegyék, egyes intézetek pap-
növendékei pápai kiváltság folytán más czimre is 
szenteltetnek. Igy a Propaganda vezetése alat t lévő 
intézetek növendékei, a collegium germanico-hun-
garicum, a prágai seminarium növendékei a missio 
czimére, a salzburgiak a papnövelde, a flórenczi, 
velenczei papnövendékek az egyházi szolgálat czi-

mére szenteltetnek fel. Ausztriában és Németor-
szágban a felszentelés az úgynevezett mensa czi-
mére történik, mely pápai engedélyen nem alap-
szik, hanem Róma által csak mint elkerülhetlen 
szükségből keletkezett türet ik. Ezen utóbbi czimről 
valamint a felsoroltakról egyáltalán az egyházjogi 
kézikönyvek elegendő felvilágosítást nyúj tanak, el-
mondják keletkezésüket, fejtegetik mibenlétüket s 
jogi következményeiket; nem oly beszédesek azon-
ban magyar különlegességünkre a t i tulus dioece-
seosra vonatkozólag még a magyar szerzők sem, 
azért érdektelen nem leend, annak történelmi kifej-
lődését s jogi hatásait közelebbről megvilágítani. 

A) Történelme. Magyar egyházi zsinataink r i tkán 
foglalkoztak a felszentelési czim kérdésével. Elő-
ször intézkedik ez i rányban a nemzeti esztergomi 
zsinat Kálmán király s Lőrinez esztergomi érsek 
alat t 1114. körül, rendelvén: „Nullus presbyter 
sine t i tulo ordinetur, de eodem nullús habeatur in 
clero, qui non est t i tu la tus alicui ecclesiae." Cap. 
XVIII. Péterfy, Sacra Concilia Ecclesiae Hungáriáé 
Posonii 1741. I. 57 1. Kétséges nem lehet, hogy e 
helyen a „ t i tu lus" bizonyos, meghatározott egyhá-
zat jelent, mely számára minden pap volt felszen-
telendő, ki ezen egyházban tett szolgálatai fejében 
illő eltartásához szükséges jövedelmet húzott, mi-
után ezen időben más t i tu lus az egyházhan még 
nem ismertetett . Az akkori egyházi törvénykönyv, 
a decretum Gratiani, csakis a t i tu lus ecclesiae vagy 
beneficii-t ismeri, közölvén a 70 distinctio első ká 
nonjában a chalcedoni egyetemes zsinat határoza-
t á t : „Neminem absolute ordinari presbyterum vei 
diaconum, vei quernlibet in ecclesiastica ordinatione 
consti tutum, nisi manifeste in ecclesia civitatis, vei 
possessionis aut in martyrio, aut in monasterio, qui 
ordinatur, mereatur ordinationis publicatae voca-
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bulura." A ti tulus patrimonii s pensionis későbbi 
keletii; csak a III. laterani zsinat 1179. szabványá-
nak (cap. 4. de praeb. et dignit. III. 5.) téves ma-
gyarázatából keletkezett ; még kevésbbé gondol-
ható, hogy az esztergomi zsinat atyái holmi t i tulus 
mensae-re reflectáltak, mely sokkal későbbi száza-
dok szüleménye, ámbár kivételkép Németországban 
már 1334-ben előfordult.1) Ezért teljesen téves a 
magyarázat, mely e canonhoz Péterfyben van csa-
tolva: „Prohibetur, ne clericus, nullius ecclesiae 
ministerio destinatus, vei sine Uteris a communitate 
vei privato homine datis, ordinetur, quibus eidem 
honesta sustentatio promitti tur, si beneficio, aut vi-
ribus pro ministerio necessariis privaretur." A ca-
non értelme, véleményünk szerint, inkább ez : ren-
deli 1) hogy mindenki bizonyos egyház számára 
pappá szenteltessék, 2) hogy azok, kik nem ekkép 
volnának felszentelve, bizonyos egyház szolgála-
tába utasíttassanak. 

E canon tehát a Gratián-féle rendeletnek, de 
nem teljes, ismétlése. Az akkori egyetemes jog kö-
vetelése vala, hogy nem csak a nagyobb, de a ki-
sebb rendek is (quemlibet in ecclesiastica ordina-
tione constitutum) bizonyos titulussal, meghatáro-
zott egyház számára adassanak fel, a magyar canon 
pedig e követelést a papi ordóra szorítja meg. 

Mint tudjuk, a pápák, nevezetesen III. Incze 
az egyházi javadalmat czim gyanánt minden rend 
számára sürgette (cap. 16, 23. de praeb. et dign.); 
intézkedése azonban csak nagynehezen a subdiaco-
natust illetőleg lépett életbe; a többi kisebb rendek 
mindinkább czim nélkül adattak fel, mi oka volt an-
nak, hogy eredeti rendeltetésük megszűnt s ténykedé-
seik világiak által végeztettek. A római szentszék 
abbeli követeléseinek, hogy legalább az alszerpapok 
czimmel rendeltessenek, nyoma minálunk is észlel-
hető Guido bibornok s pápai követ a magyar egy-
ház számára 1267-ben adott rendeletében : „Nul-
lum subdiaconum vei diaconum vei presbyterum 
nisi ad certum ti tulum ordinetis",2) — mely az 
esztergomi canont módositja. 

Későbbi zsinatok gyakran foglalkoznak a fel-
szentelendőkkel, előadják azoknak szükséges tulaj-
donait, meghatározzák részletesen, ki szentelhető 
fel, ki nem; igy a nyitrai zsinat 1494. cap. 21.s), a 
veszprémi 1515.,4) a nagyszombati 156Ü. cap. 30 ;5) 
de a felszentelési czim szükségét egy szóval sem 
emiitik. E hallgatásból mi biztosat sem lehet kö-

!) Richter, Lehrb. des kath. und ev. Kirchenrechts. 5. 
kiad. Lipcse 1858. 220 1. — 5) Cap. 14. Péterfynél i. h. I. 901. 

vetkeztetni ; meglehet, hogy a czim szükségességé-
ről szóló törvény oly lelkiismeretesen megtartatott , 
annyira átment az életbe s gyakorlatba, hogy ép 
ezért fölöslegesnek látszott azt a zsinati határoza-
tokban még különösen kiemelni; de az is meglehet, 
hogy a czimnélküli úgynevezett absolut szentelések 
annyira elharapództak, miszerint a zsinatok ezek-
nek elejét venni meg sem kísérelhették. 

Bár a zsinatok eme hallgatása ki nem zárja ez 
utóbbi feltevést, az mégis tévesnek bizonyul, te-
kintve azon körülményt, hogy a magyar egyházban 
még a reformatió utáni időkben is, midőn az javai-
ból mind a protestantismus, mind a török által 
sokat veszitett, felszentelési czim követeltetett,mely 
a felszentelendönek életfenntartását biztosítsa; a 
változott helyzetnél fogva, a nagy veszteségek után 
azonban az egyház többé a javadalom czimét mint 
kizárólagosat fönntarthatónak nem vélte, hanem a 
másik két subsidiarius, a trienti zsinat által rendelt 
czimre is szentelt. Bizonyitja e fegyelmet következő 
adat : a nemzeti zsinat Pázmány primás alatt egy-
öntetűséget akarván behozni a felszentelendök s 
plébánosok vizsgálatjára nézve synodaliter meg-
szabta6) a kérdőpontokat mind két tekintetben. 

Ezen zsinati instructio seu modus examinandi 
eos, qui ad ordines sacros vei etiam minores ad-
mitti volunt,1) követeli az ordinandustól : „Testi-
monium habeant ergo bonutn, et non tantum, sed 
recens, tum de aliis requisites tum de titulo alicuius 
benefkii ecclesiastici, quod sibi ad victum honestum 
sufficiat aut de patrimonio, aut de censu aut sponsione 
cautioneve. Id siquidem ex antiquo iure cautum esse : 
scilicet, ne quis ad sacros ordines adrnittatur, sine 
titulo ecclesiastico vei sine patrimonio: c. I. et c. 
fin. Dist. 10. (hibásan 70 helyett) et concilium Tri-
dentinum antiquos canones revocando sess. 21. cap. 
2. sancivit, ne ullus quantumvis idoneus saecularis 
clericus maioribus ordinetur, nisi prius habeat be-
neficium sufficiens ad vitám, quod resignare non 
possit, nisi facta mentione, quod ad illius beneficii 
t i tulum sit promotus, vei patrimoniuin, vei vero 
sufficientem ti tulum mensae. Ordinari sine benefi-
cio vei patrimonio potest quis, dummodo quis fide-
iassor inveniatur, qui spondeat, se necessaria ipsi 
ordinando subministraturum." Ezen szabvány in-
dokolása után megjegyzi az instructio : „Haec de 
extraneis praecipue inquirenda esse, ipsa experien-
tia magistra docuit.a 

3) U . o. I. 287 1. *) IL o. I. 249 1. ' ) U. o. I I . 116 1. 
6) C. X V I I . Péterfynél i. h. I I . 331 1. 7) U. o. I I . 436 1. 
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Ezen instructio ekkép kétségtelenül bizonyítja, 
hogy még a 17-ik században minálunk a eanoni 
szentelési czimek, a beneficium, patrimonium és 
pensio, elő voltak irva s hogy akkor az úgyneve-
zett tit. dioeceseos még nem ismertetett, mert ellen-
kező esetben az instructio azt megemliteni el nein 
mulaszthatta volna. 

Kánonszerü czim nélküli szentelések azonban 
már a 17. században sein hiányoztak valamint az 
azokból szükségkép kifolyó káros hatások sem, 
mint az Lippay érsek javaslatából kiderül, ki az 
egyház köriil érdemesült, utóbb munkaképtelenné 
váit s igy (mert czim nélkül szentelt) koldusbotra 
ju to t t papok érdekében a következőket javasolta a 
nagyszombati nemzeti zsinatnak 1648. cap. 10: 
„Semper mihi et illud obversabatur animo, quam 
indignum sit, sacerdotes emeritos, qui vei senio 
confecti, viribus exhausti vel morbis corrupti et 
inutiles redditi, laborare amplius nequeunt, cum 
omnem vitam laudabiliter ecclesiae Dei impendis-
sent, omni ope et auxilio destitui, mendicato vive-
re, quin etiam rerum omnium penuria affligi vel 
penitus interire; quod omnino charitati et pietati, 
qua nos praesertim ecclesiasticos invicem comple-
cti oportet, répugnât, offensioni etiam est, non sine 
causa saecularibus ; censerem igitur pro talibus quo-
que instituendam esse habitationem aliquam hic 
Tyrnaviae ecclesiae vicinam, ubi haberetur eoruin 
cura essetque tantula, quae posset, fundatio; ut ad 
hoc quoque tarn pium opus domini praelati concur-
rerent, ex quorum dioecesibus reciperentur etiam 
huiusmodi déficientes sacerdotes."8) 

Hogy a 17. század első felében a tit. dioeceseos 
még nem ismertetett, az eddigiekből biztossággal 
áll i thatjuk ; de mikor kezdődött az nálunk divni s 
mely jogalapon történt a canoni czimektől való el-
térés, pápai engedélylyel vagy sem, azt a rendelke-
zésünk alatt lévő jogforrásokból kisütni nem lehet 
s magyar egyházjogiróink sem nyújtanak felvi-
lágosítást. 

Lakics,9) ámbár terjedelmesen szól a canoni 
czimekról, a tit. dioeceseost meg sem említi. 

Porubszky10) semmit sem mond felőle, épen 
csak hogy említi e szavakkal: „In Hungaria clerici 
saeculares subdiaconi ordinari soient ad tituluin 
dioecesis." Cherrier,11) Szvorényi12) után, e czim fe-

8) Péterfy u. o. I I . 380 1. 9) Institutiones Jur i s eccl. 
torn. I I . vol. I. 257. 10) Ju s ecclesiast, Agriae 1858. 109 
I. " ) Enchiridion J . E. Budae 1837. I I . 18 1. ») Jus priva-
tum ecclac Hungaricae. Veszprimii 1804. I. 54 1. 

löl ekkép nyilatkozik : „Apud nos in Hungaria 
omnes clerici saeculares ad t i tu lum dioeceseos ordi-
nantur, vi cuius omnis ordinatus decentem susten-
tationem ab illo, qui praeest dioecesi, suo iure prae-
tendit." Ennél nem kevesebbet tudunk a német 
Rechberger után is.13) 

Anélkül, hogy történelméről, jogalapjáról nyi-
latkoznának, az ezen titulusból kifolyó jogokat va-
lamint kötelességeket szabatosabban határozzák meg 
Papp Szilágyi,14) Csiky,15) Kazaly,16) Szeredy;17) 
igy pl. Papp-Szilágyi e czimről mondja : „Hodie 
ordinationes generaliter fiunt ad ti tulum dioecesis, 
ita, ut ordinatus iushabeat applicationis ad aliquod 
officium dioecesanum et perceptionis beneficii cum 
eoconiunct i ; quod sí non adimpleatur, episcopus, 
qui ordinavit, ordinatum intertenere debet." És 
Szeredy : „Ez által egyrészt az illető megye szolgá-
latára egész éltökön át lekötelezvék, másrészt pe-
dig joguk van arra, hogy állásukhoz illő ellátá-
sukról a megye gondoskodjék, még azon esetben is, 
ha elaggott koruk, betegség vagy bármely szeren-
csétlen eset következtében hivatalképtelenekké vál-
nának." 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggéséiben, 

í . §. 
Keresztény elvek az emieri munkáról. 

Az anyagi világrend az emberi munkásságot igénybe 
veszi mindazon javak előállításában, felosztásában s fogyasz-
tásában, melyek az emberi élet szükségleteit kielégíteni 
hivatvák. 

A munka, és pedig ősszüleink bűne folytán, a verejté-
kes munka, nemcsak törvénye földi létünknek, hanem az 
erkölcsi s anyagi rendben eszközölhető minden vívmányok-
nak nélkülözhetlen előfeltétele. 

Az isteni gondviselés, mely végtől végig elér, s min-
dent bölcsen elintéz, akként rendezte be az öszszes emberi 
tevékenységet, hogy egységet létesitsen a különféleségben 
Avégett levén teremtve az ember, hogy társadalomban él-
jen, physikailag s erkölcsileg magát abban kifejlessze, mű-
velje : — mindkét irányban sémit sem tehetne embertársai-
nak közreműködése nélkül. Ennélfogva a munka, mely az 
egész életet elfoglalja, kiválóan társadalmi jelleggel bir 
mivel abban az emberiség minden tagjának meg van a 
maga osztályrésze, mivel a munkára mindenkit a természet-
törvény egyetemesen kötelez. 

13) Handbuch des Österreich. Kirchenr. Linz 1815. I I . 
15 1. jegyzet. 14) Enchiridion Juris ecclae orientális cath. 
M. Varad. 1862. 312 1. 15) Az egyházjog tankönyve. Te-
mesvár 1873. I. 154 1. 16) K. Egyházjogtan. Vácz 1877. II . 
kiad. 123 1. 17) Egyházjog. Pécs 1879. II. kiad. I. 305 1. 
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A mindnyájunkkal közös munka bizonyos átalánosan 
érvényes törvények uralma alatt megy véghez, melyek az 
ember erkölcsi s physikai természetéből folynak, s azon tény-
leges visszonyoknak megfelelnek, melyek közt a társadalom-
ban él. Az anyagi rendre vonatkozó törvények fönsőbb jele-
tőséget nyernek azon törvényektől, melyek az erkölcsi rendre 
vonatkoznak, s azért ezeknek mint fönsőbbrendüeknek alá 
vannak rendelve. Ezen utóbbi törvények azon egyetemes 
örökérvényű vezérelveket ismertetik velünk, melyek az er-
kölcsi világrend egén változatlan fényben tündöklenek, hol 
egyedül igazi végczélunk van. Magukban véve az anyagi 
életrend törvényeinek, melyek pusztán csak a földi javakra 
vonatkoznak, — nincs több állandóságuk s egyetemességük, 
mint azon különböző s mindig változó ténykörülményeknek, 
melyek szerint azok alakulnak. Az izlés, a vágyak s a többi 
szükségletek annyira változók, hogy itt is ugy mint a di-
vatban azt lehet mondani, miszerint az egyedüli szabály a 
változatosság. Ide já ru lnak a többi külkörülmények, melyek 
az ember elhatározásaira annyira befolynak s a vidék, az 
éghajlat s egyéb földtani viszonyokkal együtt folytonosan 
változnak. 

Az egyedüli állandó s változatlan az emberi életben, 
ez az erkölcsi tökély eszméje, ez a kiolthatatlan szomj nö-
vekedni műveltségben, szabadságban s jellemnagyságban ; 

I szóval mindazon társadalmi erényekben, melyek az igaz, a 
jó, s a nemes eszméjét valósitani hivatvák. Ez az emberi-
ség megmásithatlan hivatása, ez azon fönséges czél, melyet 
a világtörténelem bizonysága szerint minden időben elérni 
törekedett. Ezen fensőbb czélra vanatkozik mindaz, a mi 
állandó s egyetemes az anyagi rendben ; s valahányszor 
ebben bizonyos állandó s egyetemes tüneményt észlelünk, 
mely e miatt törvény jellegével bír, — bizonyosak lehe-
tünk, hogy annak végoka az erkölcsi rendben gyökerezik, 
hol valósággal az emberi élet befejezését leli. 

A nehéz feladat, melyet az anyagi rennben teljesíteni 
kell, nem más, mint annak különböző, folyton hullámzó, s 
gyakran egymással összeütköző érdekeit egyetemes életjavak 
és czélok köré csoportosítani, melyek az emberiség hivatá-
sának súlypontját képezik. Ez az igazi kiindulási pont, ez a 
vezérfáklya, ez az okok s okozatok harmonious kapcsa, mely 
nélkül elméleti kutatásunknak nem volna tudományos jel-
lege, összefüggő rendszere ; gyakorlati kivitelében pedig 
hiányzanék a czélirányos terv, következőleg a siker. 

A ker. igazság az erkölcsi tökéletesség alapelveit is-
merteti velünk, evvel hivatásunk eszményképét állí t ja sze-
meink elé, s egyúttal az eléréséhez szükséges erkölcsi s 
anyagi rend törvényeit szabja ki. Ezen eszményképet ki-
domborítani ; megmutatni, hogy mindazon kérdésekben, me-
lyek az emberi munkát, s a belőle származó erkölcsi s anya-
gi javakat érintik, egyedül csak a ker. elv alkalmazása elé-
gíti ki az emberi társadalom jogos s méltányos kívánalmait, 
vagyis az élet igazi szükségleteit, — ez jelen feladatunk. 
A kereszténység elvei s az emberi társadalom törvényei közt 
oly szép öszhang van, hogy azok a munkára alkalmazva, — 
mely mint mondók, az egész társadalmat elfoglalja, — a nap-
jainkban már oly égetővé vált munkás vagy társadalmi 
kérdést legbiztosabban fogják megoldani. 

Ezen megoldás akkor leend teljes, ha a ker. elvek 

szülte jótéteményeket korunk társadalmi főtévelyeinek gyá-
szos következményeivel szembesítjük. Ez leszen eljárá-
sunk. Az anyagi rend nagy kérdései közt a munkás kérdést 
megoldandók rá kell mutatni a társadalom rákfenéjére : ez 
a kevélység s az érzékiség. Ezek a hajdankor hatalmas 
nemzeteit tönkre tették, s ha a mai hitetlenségnek sikerül 
azok uralmát a ker. népek fölött meghonosítani, ezeket is 
minden bizonnyal tönkre fogják tenni. Tanúbizonyságul hi-
vandjuk az eszmék s tények történetét, s mind az elvont 
kutatásból, mind pedig a társadalmi életből levonandjuk az 
érveket, annak beigazolására, hogy minden társadalmi ha-
ladás, nagyság, dicsőség a ker. elvekből sarjadzik fel ; mig 
minden társadalmi hanyatlás, romlás és pusztulás a hitetlen-
ség s a fékvesztett szenvedélyeknek átkos következményei 
szoktak lenni. 

A társadalmi rend két sarkelven alapszik : ez a tekin-
tély s a szabadság, melyekből a kereszténység két erényt 
fejlesztett: ezek az önmegtagatás s a felebaráti szeretet. A 
munka törvényeit magyarázandók mindenek előtt ama ket-
tős alapelvből fogunk kiindulni, melyek elválaszthatlanul 
összefüggnek, s a ker. szellemnek a különféle jognézletekre s 
erkölcsökre való befolyása folytán nevezett kettős erényt 
szülték, melyek nélkül a munka áldásos nem lehet. 

Minden anyagi s erkölcsi javak közös munkának gyü-
mölcsei lévén, melynek betöltéséhez minden társadalmi té-
nyezők, szervek s erők közreműködnek, ezeknek együttes 
czélirányos működéséhez összetartó kapocs,közös vezérlet ok-
vetlenül szükséges : ez a tekintély. Ez már a dolog termé-
szetében fekszik s a tapasztalat is bizonyitja. Valahányszor 
t. i. az emberek bizonyos munkára egyesülnek, a közös ve-
zetés, a tekintély szüksége beáll azonnal. Enélkül az egyes 
erők szétforgácsoltatnának ; s azért magokra hagyatva az 
emberek természetszerűleg szükségét érzik annak, hogy ma-
gokat a tekintélynek alávessék. E tekintélynek hivatása a 
társadalmat összeségében, s minden egyes tagját külön, 
életczéljaihoz vezetni; és pedig mindenek előtt az erkölcsi, 
azután, pedig az anyagi rendben ; melyeket azonban, a tár-
sadalmat szerves egésznek tekintve, — melynek egységes 
végczélja van, — egymástól elszakitani nem lehet. A tekin-
télyt mindazon jogok megilletik, melyek feladatának betölté-
sére szükségesek. Valahányszor az egyesek, visszaélve a sza-
badsággal, mások jogait megcsorbitják, vagy pedig a társa-
dalmat akadályozzák czéljainak valósításában, melyeket elébe 
a Gondviselés tűzött ki, mindannyiszor a tekintélynek kell 
beavatkoznia, hogy mindnyájunknak jogait, vagyis a köz-
szabadságnak, a társadalmi élet feltételei közt, az őt megillető 
helyet biztosítsa. Nemkülönben valahányszor az egyes tár-
sadalmi tényezők nem elégségesek az életczélok valósításá-
ra, mindannyiszor a tekintély segitségökre siet, nehogy a 
társadalmi rend s jólét csorbát szenvedjen. Ez volt minden 
időben nemes hivatása a tekintélynek. S ezen egyetemes tü-
nemény nem egyéb, mint természetünk egyik alaptörvényé-
nek nyilatkozata, mely szerint az emberi nem szerves egy-
séget képes, s azért teremtésétől kezdve, minden általakulá-
sain keresztül, a szerves tagozat, osztályzat, rangfokozat a 
társadalom létfeltételei közé tartozik, melyeknek elseje s 
legfőbbike a tekintély. 

Ámde fónnen hirdetve az emberi társadalom ezen 



Létfeltételét, következésképen a tekintély beavatkozásának 
jogosultságát, valahányszor a társadalmi rend érdekei azt 
követelik, — sohasem szabad feledni, hogy az ember sze 
mélyes szabadsága s felelőssége következtében hivatva van 
önelhatározásból cselekedni. A társadalom akkor lenne iga-
zán tökéletes, ha minden egyes tagjának szabadsága öi'ökös 
öszhangban volna a tekintélylyel, melynek feladata csopor-
tosítani az erőket, s ezeket egyenlő hathatós módon czéljok 
felé kalauzolni. Ilyen maradt volna a tekintély s a szabad-
ság közti viszony, ha azoknak szép öszhangzata meg nem 
zavartatik ősatyánk engedetlensége által. S hiu minden 
remény, hogy a társadalom vissza fog helyeztetni valaha 
ezen boldog öszhang állapotába. A Teremtő elleni lázadás az 
az emberi élet feltételeit gyökeresen megváltoztatta ; párt-
viszályok s harczok ütik fel véres fejőket mindenütt. A tár-
sadalmi feladat abban áll, kevesbíteni a szakadásokat; ki-
•engesztelni a tekintélyt a szabadsággal, egyesitvén ezeket 
az evangeliumi törvény közös és szelid járma alatt. A te-
kintélynek ninc8 egyéb hivatása, mint vezérelni, védeni az 
•egyéni szabadságot s a munkát, mely csak a szabadság lég-
körében tenyészik és gyümölcsözik igazán. Minél jobban meg-
egyezik a szabadság Krisztus tanával, mely minden társada-
lomnak élő törvénye, a tekintélynek kényszerhatalma annál 
kevésbé leend szükséges, s a társadalom mindinkább köze-
ledni fog azon emberileg lehető tökéletes állapothoz, mely-
ben a tekintély és szabadság, az igaz, jó s nemes eszméitől 
á thatva s lelkesítve, ezeket a társadalom javára minden erő-
ből valósítani fogják. 

Továbbá ki kell mutatnunk, minő irányelveket szab 
ki a kereszténység szelleme az emberi szabadságnak a társa-
dalmi javak előállításában, megosztásában, s elfogyasztásá-
ban ; fel kell derítenünk, hogy a munka anyagi jólétet köl-
•csönözve az embereknek,evvel egyúttal az erkölcsi tökéletes-
séget segiti elérni, mely után egyedül szabad nekik töre-
kedni az anyagi vagyonosodás közepette. 

Az anyagi rend megmásithatlan törvényei szerint 
•egyedül a munka minden javaknak szülőanyja. Kifejteni az 
anyagi rend törvényeit, annyit tesz, mint kifejteni a munka 
törvényeit. Ennélfogva tehát magyarázni a ker. elveket az 
•emberi munkáról, jelezni ennek sajátképi jellegét a társa-
dalom jelen helyzetében, kijelölni termékenységének felté-
teleit s forrásait — első gondunk leszen. 

De a munka, mint már föntebb jeleztük, a társadalmi 
szervezetnél fogva közösen megy véghez. Magának a mun-
kának s a belőle származó javaknak megosztása előidézi 
-mindnyájunknak közreműködését a munkában. Ugyanis az 
«mberi természet sajátságos berendezése hozza magával, 
hogy minden egyes ember csak bizonyos javak előállításá-
ban öszpontositja minden erejét: miből következik, hogy 
minden munkás saját maga által előállitott javak árán 
szerzi be azon javakat, melyeket ő elő nem állított, de me-
lyek életszükségleteinek kielégítésére nélkülözhetlenek. Be-
szélni fogunk tehát a munkából származó javaknak meg-
oszlási és szervezeti törvényeiről is. 

Az embernek hatalmában áll anyagi javait szaporí-
tani s tökéletesíteni ; de ezen hatalma természetesen nem 
végnélküli. Vájjon minő korlátokat szabott neki ebben a 
Gondviselés, melyek bölcs intézkedésének következményei, 

tekintve az emberiség tényleges állapotát, vagyonosodási 
erejét s anyagi jólétét? E kérdések teszik ama főnehezséget 
az anyagi rend fejtegetésében, mely az emberi társadalom 
keletkezése óta nem szűnik ónsulylyal reá nehezedni, s a 
melynek megoldásában lángeszű férfiak minden tehetségű-
ket kimerítették, anélkül, hogy sikerült volna a szegénysé-
get, vagy legalább a nyomort megszüntetni. Következnek 
azon kérdések, melyek az emberi osztályzatok közti külön-
bözetekre s a munkásoknak az anyagi jólétben s a nélkülözé-
sekben való részeltetésökre vonatkoznak, a mint azt az em-
beri társadalom minden időben szemünk elé állítja. 

E kérdések összege teszi az u. n. társadalmi vagy 
munkáskérdést, melynek következő elemei vannak : Honnét 
van a különbség némelyeknek gazdagsága s másoknak sze-
génysége, vagy épen nyomorúsága között, mely minden em-
beri társadalomban a legszembeötlőbb tünemény ? Mi ezen 
nyomorúságnak tulajdonképeni lényege s jellemvonása; 
melyek okai e nyomorúságnak? S vájjon melyek az ennek 
enyhítésére szolgáló segédeszközök ? — E kérdések megoldása 
mindenekelőtt fel fogja tűntetni az erkölcsi rendnek befo-
lyását az anyagi rendre, mely itt nyilvánvalóbb, mint bár-
hol egyebütt ; azután pedig felderíti egész fényében a ke-
resztény religiónak társadalomföntartó erejét ; mig más ol-
dalról élénk színekkel fogja vázolni a keresztényellenes u .n . 
socialisticus tanoknak társadalombontó következéseit. 

S mivel a kereszténység szelleme a szeretet, látni fog-
juk, hogy egyedül a tevékeny szeretet szolgáltatja azon 
vezéreszméket és segédeszközöket, melyek a socialis kérdés-
nek megoldását elősegíteni és siettetni hivatvák. 

Ugyanis a tulajdonjog elvei szerint az anyagi javak 
megosztása a szigorú igazság (justitia) törvényei szerint 
történik. Ámde ez köztapasztalatilag elejét nem veheti sem 
a különféle természetes eshetőségeknek, sem az emberi sza-
badsággal való visszaéléseknek, sem pedig azon előre nem 
látható bonyodalmaknak, melyek az ingó vagyonnak rendes 
forgását akadályozzák, s a társadalmat sokszor oly zavarba 
döntik, mely Ínségre szokott vezetni. Mind ebben az igaz-
ság szigorát alkalmazni csak a szabadság rovására s evvel 
a társadalmi rend feltételeinek veszélyeztetésével lehetne 
egyedül. De ahol a baj fészkel, onnét indul ki annak 
orvoslása is. Az emberi szabadság visszaélései szülik a tár-
sadalmi nyomort ; ez gyógyszer nélkül maradna, hacsak ama 
szabadság egyúttal nem nyújtaná a gyökeres gyógyeszközt 
is a nyomor enyhítésére. E gyökeres gyógyszer a ker. sza-
badság szülöttje a szeretet. Avagy ki merné állítani, hogy a 
társadalmi rend, csak az anyagi jólét szempontjából tekintve. 
— tökéletes, ha hiányzik benne ama szabadság s könyörü 
let szülte erény, melynél fogva azok, kiknek fölöslegük van 
ebből azon embertársaikat részesitik,kik nem voltak képesek 
a jog és igazság határain belül annyit szerezni, amennyi ne-
kik okvetlenül szükséges az élet föntartására ? Valóban nem 
állana a társadalmi tudományok mai színvonalán oly nem-
zetgazdász, ki valamely nép anyagi jólétének feltételei kö-
zött kiváló helyet nem adna az emberbaráti, vagy jobban 
mondva, a felebaráti szeretetnek. Ez figyelmünket ép oly jog-
gal megérdemli, mint azon jogi törvények, melyek az anyagi 
javak szerzési s megoszlási módozatait szabályozzák ; hisz 
mindkettőnek egy a czélja, t. i. biztosítani az emberiség 
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számára nélkülözhetlen életszükségletei kielégítésének esz-
közeit, melyekhez minden egyes embernek elidegenithetlen 
joga van, épen azért, mivel ember. 

El jutva e ponthoz visszapillanthatunk kutatásaink 
eredményére. A ker. szeretet koronázandja minden tanain-
kat ; valamint az életben is az a társadalmi épületnek bete-
tőzése. E szeretet működésében találandjuk az áldozatkész-
séget s önmegtagadást, ami minden társadalmi haladásnak 
éltető eleme, lelke ; mivel ez fékezi a szenvedélyeket, ápolja 
a társadalmi erényeket, egyesíti az embereket minden töké-
letesség s boldogság örök kútfejével, Istennel. Ennek kap-
csán vonandjuk le az emberi társadalom múltjából azon ta-
nokat, melyek czáfolhatlanul bizonyítják, hogy egyedül 
csak a kath. egyház által hirdetett hit- s erkölcstanok, va-
lamint a velők öszhangzólag fejlődő társadami tudományok 
elvei, — nyiltan elfogadva s becsületesen alkalmazva 
a közéletben, — fogják sikeresen megoldani a napjaink-
ban már oly égetővé vált socialis kérdést, mely már ismétel-
ten fejedelmek elleni gyilkolási merényletekben tört ki. Ez 
újjászületését fogja eszközleni a mai társadalomnak, s ezt a 
polgárosodás fénysugaraival fogja övezeni, s a közjólét, mege-
légedés áldásaival boldogítani,mely után minden sziv epedez. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 16. „Pillanatnyi elvesztegetni való 

időnk sincs .'" — Az idők komolysága érleli a jó gondolato-
kat és bárcsak, a mi egyszer igy megérett, ne maradna az 
elmében, ne alakulna csali szóvá, hanem ténynyé válnék. Ko-
moly időket élünk s e komolyság napról napra növekszik, a 
társadalom alapjai borzasztóan meg vannak minden ország-
ban ingatva, nagy szerencse, ha a jó gondolatok a hatalma-
sáli elméjében még jó korán megfogamzanak, megérlelőd-
nek és a hatalomnál fogva tényé válnak, mert megelőzhe-
tik azt, a minek különben jönni kell, a katastrophát, a tár-
sadalom véres felforgatását. Az ősz Vilmos, az uj német 
császár, ki annyi jó és rosz napot átélt életében, kinek a ta-
pasztalat elég anyagot nyújt a gondolkozásra, hogy az ese-
ményekből a helyes következtetést levonja, a komoly helyzet 
következtében kezd gondolkozni, és pedig helyesen gondol-
kozni. Az összeesküvések lánczolata, a fejedelmek ellen in-
tézett merényletek sokasága, a rend felforgatására irányzott 
szakadatlan törekvés felébresztették a német császár figyel-
mét, keresni kezdte az eszközt, melylyel megakadályozhatni 
lehetne a rohamosan közelgő veszélyt és törekvésének sikere 
lett, mert az eszközt meg is találta. „Ha politikánk irányát 
meg nem változtatjuk, — igy szólt az ősz ti jedelem a leg-
utóbbi orosz merénylet alkalmával, — ha nem gondolunk 
arra, hogy itjuságunk egészséges és solid nevelésben része-
süljön, ha nem a vallásoktatásnak adjuk az első helyet, ha 
csak segélyeszközökkel kormányzunk egyik napról a má-
sikra : ugy trónunk össze fog dőlni és a társadalom borzal-
mas események martaléka lesz. Pillanatnyi elvesztegetni 
való időnk sincs." 

íme, az idők komolysága által megérlelt gondolat, 
szavakban kifejezve egy hatalmas fejedelem által és hozzá 
téve, hogy „egy pillanatnyi elvesztegetni való idő sincs", 
hogy tehát e gondolatot realizálni kell, mert minden elvesz-
tett pillanat óriási léptekkel vezet a veszélyhez és talán épen 

egy elvesztett pillanat felhasználása képes volna a társadal-
mat még megmenteni. Ki is vonhatná kétségbe, hogy társa-
dalmunkra nézve, ha a fordulat legközelebb be nem áll, a 
veszély fog beállani? Az Isten nélküli, sőt Isten elleni kor-
mányzás ma már minden államban oly annyira természetes-
nek találtatik, hogy csodálkozva nézik azokat, mint valami 
eltévedt szellemeket, kik arról beszélnek, hogy az állam is 
alá van vetve az isteni törvényeknek, hogy tehát az állam-
nak is kötelessége törvényhozásában szem előtt tartani az 
isteni törvényeket. Ez az állam fellázadása az Isten ellen, 
nemcsak nem adja meg az Istennek ami az Istené, hanem 
maga részére követeli a mi az Istené. Elmaradhat-e ily bűn-
nek büntetése megtérés, önmagába szállás nélkül ? Deus 
glóriám suam nemini dabit. A mily igazak e szavak, oly 
bizonyos, hogy a büntetés be fog következni, ha az államok 
Istenhez nem térnek, ha más irányú politikát nem fognak 
követelni, ha törvényeikben az eddigi hitetlen irány helyett 
az isteni törvényeket nem fogják irányadókul elfogadni. Az 
államok odáig jutottak, hogy már elérkeztek az alternatívá-
hoz, vagy-vagy, — vagy elvesznek, ha az eddigi uton fognak 
tovább is haladni, vagy ha megakarnak menekülni, meg 
kell térniök, vissza kell adni Istennek ami az Istené, kö-
vetni kell Isten által az államok részére kijelölt utat. Igy 
értjük mi Vilmos császár szavait, midőn mondja: „Ha poli-
tikánk irányát meg nem változtatjuk : ugy trónunk össze 
fog dőlni és a társadalom borzalmas események martaléka 
lesz, és e tekintetben egy pillanatnyi elvesztegetni való 
idő sincs." 

A trónokat és a társadalmat azonban nemcsak az er-
kölcstelen politika, a hitetlen törvényhozás, tehát az állam 
által elkövetett bűnök fenyegetik veszélylyel, hanem ugyan 
ily veszély fenyegeti a hitetlen tudomány (?) részéről is,mely 
a vallásoktatás elhanyagolásának, kicsinylésének, vagy épen 
tökéletes mellőzésének következménye. Valamint az állam^ 
ugy a tudomány (?) is fellázadt Isten ellen korunkban. Ko-
runk tudományos felfedezései az emberi elméket gőgössekké 
tették. A mit tud, a mit felfedez, azt önmagának tulajdo-
nítja, nem fontolva meg, hogy eszét, tehetségeit Istentől 
bírja. Gőgös felfuvalkodottságában önmagát Istentől eman-
cipálni akarja és hogy függetlenségét bizonyítsa, elméjét és 
minden szellemi tehetségét Isten ellen fordítja, és hogy 
megmutassa, mennyire nincsen neki szüksége semmi fen-
sőbb segítségre, megveti a tanitmányt, mely őt Istentől való 
függésére emlékezteti. Az emberi ész ily felfuvalkodottsága 
mellett jöhetett csakis létre a közös, felekezetnélküli, job-
ban mondva, hitetlen iskolák rendszere, melyben a val-
lásoktatásnak, vagy épen semmi helyre nincsen, vagy ha van, 
ez csak egy csepp a hitetlen irányban előadott tantárgyak 
tengerében, nem levén képes ellensúlyozni ama számtalan 
téves, hitellenes nézeteket, melyek minden tantárgy mellett 
előadatnak. Az ily, Istentől emancipált, vallástalan elmétől 
ugyan mit várhat a társadalom ? Aki nem érzi függését Is-
tentől, az ő törvényétől, aki nem tart ja magát kötelezett-
nek megtartani Isten törvényét s életét a szerint beren-
dezni, ugyan ki iránt fogja érezni függését? Ugyan ki-
nek törvényét tart ja önmagára kötelezőnek? Aki fellá-
zadt Isten ellen, aki emancipálta magát Istentől, ki ellen 
nem fog az fellázadni, kitől nem fogja az magát emanci-
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pálni ? A hitetlen tudománynak, a vallás iránti közönynek a 
társadalomból el kell tűnni, mert „ha nem a vallásoktatás-
nak adjuk az első helyet, ugy a trónok összedőlnek és a tár-
sadalom borzalmas eseményeknek lesz martaléka. I t t épen 
ugy mint az állam irányának megváltoztatásánál, pillanat-
nyi vesztegetni való idő sincs. 

Az ősz fejedelemben a gondolat tehát, felfogásunk 
szerint, megfogamzott; sőt az ősz császár egy lépéssel to-
vább is ment, gondolatát ki is nyilatkoztatta. Fog-e még 
egy határozott és erélyes lépéssel tovább is menni ? Fogják-e 
szavait a tettele is követni? Fog-e ő mindenekelőtt a saját 
maga által megjelelt helyes irányban haladni ? IIa meg-
gondoljuk az agg fejedelem szomorú tapasztalatait, ha meg-
gondoljuk, hogy ő nyilatkozatában a trónok veszedelméről 
is megemlékszik, ha meggondoljuk, hogy bizonyára ő is 
jól ismeri az összefüggést a trónok és a társadalom viszonya 
közt, hogy ez utóbbinak helyzetétől nagyon sok függ a 
trónok létezése, vagy nem létezésére nézve, akkor nem ké-
telkedünk kinyilatkoztatni, hogy mi a fordulat kezdetének 
nézünk eléje, hogy Vilmos császár szavait a tettek is fogják 
követni. O maga mondja, hogy pillanatnyi elvesztegetni 
való idő sincs : fel kell tehát tenni, hogy ő egy pillanatot 
sem fog elmulasztani, mely a trónokat és a társadalmat 
meg fogja menteni ama borzalmas eseményektől, melyeknek 
martalékaivá válnának a mulasztás következtében. Senki 
sem örvendene e fejedelmi ténynek jobban, mint épen a ka-
tholikusok; mert az bizonyos, hogy Vilmos császárnak első 
kötelessége volna a katholicismust felszabadítani ama bó-
kokból, melyekbe verte. De örvendene a katholicismus visz-
«zanyert szabadsága mellett a felett is, hogy ismét kifejt-
hetné áldásos működését a társadalom érdekében. Bebizo-
nyítana, hogy ő oly elem, melyet a társadalom nem nélkü-
lözhet, mely nélkül a társadalmi reformatio nem is képzel-
hető. Tehát, hogy még egyszer mondjuk, a szavakat hallot-
tuk, várjuk a tényeket. $ 

Francziaország. Félix atya nyilt levelei, J ules Ferry 
törvényjavaslata, az u. n. 7. tvezikk ellen, mely az u. n. el 
nem ismert szerzeteket a tanítástól eltiltja, nagy sensatiót 
keltenek minden irányban. Az első levél czime : Ferry Gyula 
ur és a 7. tvezikk, bevezetésül. A többi levelek czimei igy 
következnek: A 7. tvezikk és a család joga; a 7. tvezikk és 
az állam joga; a 7. tvezikk és a két Francziaország; a 7. 
tvezikk és a clericalismus ; a 7. tvezikk és a jezsuitismus ; 
a 7. tvezikk és a szabadság; a 7. tvezikk és a közjog. — 
Félix atya logikája és hatalmas eloquentiája ismeretes. 
Mind a kettő fokozott mérvben nyilatkozik e levelekben, s 
•a mit a notre-damei conferencziák hires szónoka eddig tud-
tunkkal csak Renan ellen használt, itt újra elé veszi, — a 
gúnyt, a finom, maró gúnyt, melylyel a nyakas ministert, 
ki a hires 7. tvezikkhez tárczáját kötötte, érdeme szerint 
ostorozza. Szemére veti Ferrynek, az első levélben, ,lázitó 
sétáit', — igy nevezte egy párisi lap Ferry körutait, — me-
lyeket törvényjavaslata érdekében az ország különféle vidé-
kein tett. Figyelmezteti, hogy, lia a4Vive l'art. 7-féle kiál-
tásokat a nép önkéntes nyilatkozatának veszi, akkor a Vive 
la Commun, ,éljen a teljes amnistia'-féle kiáltásokat, melyek 
Louis Blanc és Blanqui körutain az ő tiszteletére kiabált 
Vive Tart. 7-et tulkiáltották, szintén a nép önkéntes szavá-

nak fog kelleni tekinteni, — de akkor aztán mi lesz a mi-
nisteri tárczából? A ki szelet vet, vihart arat. A haza sor-
sával játszani több az egyszerű könnyelműségnél. 

Ily bevezetés után Félix atya következőleg folytatja : 
„Addig is mig szónoki és politikai jeleseink a Senatusban 
a parlamenti szószék magaslatáról interpellatióikat intézhe-
tik önhöz s leszámolhatnak önnel, minister ur, engedje meg, 
hogy én, nem oly magasról és csekélyebb ékesszólással, 
szintén meginterpellálhassam excellentiádat, mindazon tisz-
telettel, mely a magas állást megilleti, de egyszersmind azon 
szabadsággal, melyre minden polgárnak teljes joga van ; 
engedje meg, minister ur, hogy azt kérdezhessem öntől, mi-
féle indokokból merészli ön, egy köztársaság szabadelvű 
ministere, tőlem, ki ép ugy franczia vagyok, mint ön, és, ne 
haragudjék meg, épen oly jó polgár is vagyok mint ön, 
igen, hogyan merészli ön tőlem megvonni a jogot, hogy a 
franczia ifjúságot taníthassam? Hogyan igazolja ön a józan 
ész előtt azon törvényt, mely engem, minden tekintetben jó 
francziát és polgárt, minden képtelennek vagy méltatlannak 
nem bizonyult polgár leggyökeresebb jogától megfosztani 
akar, azon jogtól, hogy oktatást adjak azoknak, kik oktatá-
somban részesülni akarnak? 

Vájjon talán sok azt kérdezni egy szabadelvű minis-
tertől, hogy mondja meg az okát, miért foszt meg engem 
szabadságomtól ? Kevesebb szivességet azok iránt, kiket ál-
dozataiul szemelt ki, bizonyára nem tehet, mint lia kinyi-
latkoztatja feláldozatásuk okait. Ha van valami legitim ok, 
a miért a haza üdvére áldozatul esünk, szívesen vesszük a 
feláldoztatást, még akkor is, lia ez életünket kivánná. Nem 
mától kezdve tudunk mi, lia kell, meghalni. Azonban egy 
törvény nevében, mely mintegy megrendelésre kovácsolta-
tott ellenünk, követelni tőlünk, hogy áldozzuk fel a mi előt-
tünk legkedvesebb, kedvesebb még életünknél is, hogy ál-
dozzuk fel azon szabadságunkat, hogy azon ifjúság nevelé-
sének szentelhessük magunkat, melynek tanítására és neve-
lésére Isten hivatást adott, jzt követelni tőlünk, és hozzá 
még a nélkül, hogy a követelésnek, a feláldoztatásnak okát 
adnák, bizonyára annyit jelent, mint hogy magunkat kétsze-
resen feláldozzuk, oktalanul, semmiért. Ezt az oknélküli fe-
láldoztatást mi nem fogadhatjuk néma megadással. Az ál-
dozatok jogához tartozik megkérdezni attól a ki üti : Miért 
versz engem ? Maga Jézus Krisztus, vagyis az istenemberben 
személyesült ártatlanság és igazság, nem tartotta méltóságán 
alulinak szemben a főpappal okát kérdezni a bántalmazásnak, 
melylyel illették. Egy szolga arczul üté, és Jézus igy szólt: 
„Ha rosszul szólottam,bizonyítsd be; ha pedig jól beszéltem, 
miért ütsz engem ?" 

Ezen elemi joggal mi is élni akarunk, és hogy élhes-
sünk vele, kikérjük magunknak mindenkitől. Ha azon vitá-
ban, mely keletkezőben van, a szám és erő győzni fognak a 
jog és igazság ellen ; lia azon csapás, melyet ön reánk mér, 
bennünket csakugyan érni fog; szólal, ha csakugyan áldo-
zatul kell esnünk : legalább, vigasztalásunkra, mondják meg, 
miért áldoznak fel bennünket. Bizonyára senki sem fogja 
azt mondhatni, hogy követeléseink túlzottak s hogy jogaink 
határain átlépünk, midőn az ész, a becsületérzés és igazság 
nevében azon sommás interpellatióval jelenünk meg a köz-
társaság egyik minister ura előtt, mondja ki hangosan azon 
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vétséget, melyben bűnösök vagyunk, hadd halljuk azon oko-
kat, ha vannak okai, melyek miatt megfosztani akar ben-
nünket szabadságunktól, hogy tanítsunk, s következőleg 
ezer és százezer szülőt azon szabadságuktól, hogy gyerme-
keiket ott és azok által neveltessék, hol és kiknél nekik 
tetszik ? 

Es midőn mi az ellenünk tervezett ostracismus okai 
után kérdezősködünk, mi korántsem oly okokat értünk, 
melyekről azt lehet mondani: „A szivnek saját okai van-
nak, melyeket az ész nem ismer." Mi oly okokat akarunk 
hallani, melyek nem a szivből, hanem az észből vannak me-
rítve ; melyeket nem szenvedély, hanem az igazság, nem 
gyűlölet, hanem a jogérzet sugall ; szóval okokat, melyeket 
a becsületérzés helyesel, melyek a józan ész előtt kiállják a 
próbát. Ezen indokokat várja a senatus, várják a szülők. 
Mindenünnen egy szó kiált ön felé : Fery Gyula ur szabad-
ságunkat akarja elconfiscálni : legyen tehát Ferry Gyula ur-
nák annyi bátorsága, hogy megmondja a proscriptio okait." 

IRODALOM. 
X Egyház és állam a belga alkotmányban. L'Église 

et l'État dans la Constitution belge. Pa r Albert Nyssens, 
advocat à la cour d'appel de Gand. Bruxelles, Larcier 1880. 
110 lap, Ára 2*50 frank. 

I. Napjainkban alig van kérdés, mely élénkebben, sőt 
mondhatni, szenvedélyesebben foglalkoztatná az elméket 
és sziveket, szóval az egész embert, mint az egyház és ál-
lam közti viszony kérdése. E kérdésre nézve a katholikus 
keresztény és a liberális vagyis forradalmi elvek közt fel-
tétlen ellentét van. Egész Európában főleg e kérdés körül 
van elfoglalva a sajtó s a politikai pártok tusája. Ssázszor 
és ezerszer a legkülönfélébb alakban felvetve folyton napi-
renden van ugy a tudományban mint a politikai vitákban. 

Ezen kérdésnek elméleti s elvont tanulmányozása mel-
lett kiválóan azon practikus megoldási kísérletek hívják 
fel a gondolkodó figyelmét, melyek napjainkban különösen 
oly gyakoriakká váltak. A laicismus, az elvilógiásodás és 
általános saecularizatio e századában is a polgári társada-
lomnak annyi érintkezési pontja van a vallási társadalommal, 
hogy ezeknek helyes felismerése és szem előtt tartásától 
száz meg száz probléma üdvös megfejtése függ. Bizonyára 
ha valaha, ugy korunkban szükséges szabatosan megállapí-
tani s igazolni azon jogelveket, melyek az egyház és állam 
közti viszony fölött mindkét félre nézve kötelezőleg ural-
kodnak. És ha valahol szükség van erre, ugy bizonyára ná-
lunk, hol a kontárkodásnak és experimentatiónak oly ked-
vező tolaja van az elmék könnyelműségében és felületes-
ségében. 

IIa e kérdésnek már elméleti vizsgálását annyira érde-
kessé teszik a legkülönfélébb s legczifrább vélemények, me-
lyeket ábrándokban oly gazdag korunk gombamódra felsza-
porodva mutat fel, mennyivel érdekesebb e kérdést valamely 
állam, nép, törvényhozás és alkotmány konkrét keretében 
tanulmányozni s azon finom szálakat felkutatni, melyek e 
kérdést valamely nemzet politikai és társadalmi életéhez 
fűzik. Es ha érdekes az amerikai, az angol, a franczia valá-
sügyi rendszer kifejlődésével és jelenlegi alakjával megis-
merkedni : bizonyára nemcsak nem lehet érdektelen, sőt 
minden gondolkozó figyelmét méltán felhivja magára azon 
alakulás, melyet az egyház és állam közti viszony az épen 

félszázados belga alkotmány keretében ért el, azon alkot-
mányéban, mely Európában minta-alkotmánynak tartatott 
sokáig s tartatik most is sokak által. 

Szerző ezt a kérdést veti fel : hogyan, mily értelemben 
akarták az 1830-iki alkotmányozók szabályozni az egyház 
és állam közti viszonyt? Mily államkormányzási elvetszen-
tesitnek a belga alap-törvények : vájjon az állami minden-
ható fenhatóságot az egyház felett, vájjon a két társadalom 
és hatalom gyökeres szétválasztását, vájjon a két hatalom 
kölcsönös önállóságát, összekötve a kölcsönös támogatás el-
vével? A belga szabadelvűek a két elül emiitett rendszer 
valamelyikét vallják, különösen tetszik nekik az állam fen-
hatósága, supremátiája az egyház felett. A katholikusok 
természetesen a harmadik helyen emiitett rendszert követik, 
a kölcsönös önállóság és támogatás elvét vallják. Ennek be-
bizonyításával foglalkozik szerző a történeti igazság és jog 
részrehajlatlan szabatosságával irt röpiratában. Czélul tűzte 
ki tisztázni a belga alkotmány vallásügyi elveit. Megkér-
dezi az alkotmányozó congressus vitatkozásait és az ország 
történetét. Felhozza és meglatolja mind azon bizonyítéko-
kat, melyeket az említett három rendszer mellett híveik 
felhoztak. Szerző következtetései s állításai a legszigorúbb 
logika művei, melyek minden komoly kritikát kiállnak. 
Irálya egyszerű, világos ; bizonyos méltóság ömlik el az 
egészen, mely a jogtudós azon öntudatából származik, hogy 
tisztában van magával. Mig megdönthetlen, néha egészen 
u j bizonyítékokkal mutat rá ezen főfő kérdés helyes meg-
oldási módjára, az alatt nem mulasztja el figyelmeztetni 
azon komoly veszélyekre, melyek a liberalismus jelenlegi 
törekvéseiben rejlenek. Mindkét tekintetben fölöttébb tanul-
ságos nyomról követni a könyv eszmemenetét s legalább 
főbb vonásokban megismerkedni termékaranyhoz hasonló 
becses tartalmával. 

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

jesztésére, a pécsi székesegyházi káptalannál üresedésben 
levő mesterkanonokságot dr Laubhaimer Ferencz, pécsi 
székesegyházi tiszteletbeli kanonok és a budapesti tudo-
mány-egyetem nyilvános rendes hittanárának adományozom. 

Kelt Bécsben, 1880. évi januárhó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
X Eltérünk a szokástól és még egyszer kiemeljük a 

fenti kir. Ik. kinevezést, legforróbb üdvkivánatainkat nyilvá-
nitva a kitüntetett kartárs iránt, kiben a fejedelmi kegy a 
magyar papság egyik legkiválóbb diszét találta el. Öröm-
mel s hálával emliti fel a ,Religio', hogy ő nga munkatárs 
volt, — maradt és marad. 

— 0 cs. és ap. kir. Felsége, mint Esztergomból értesü-
lünk, legk. elrendelni méltóztatott, hogy a sz. Ágostonról 
nevezett bécsi fensőbb papnevelő intézetbe a bosniai lelki-
pásztorkodást viselő sz. ferenczi szerzetesek közöl négyen 
befogadtassanak Az első, kit a fejedelmi kitüntetés ért, Dul-
janovics atya, az Esztergomban tanuló bosnyák növendékek 
lelkiigazgatója, ki a hittudományi tanfolyam IV. évét Esz-
tergomban végezte. 

— A szent atya aquinói sz. Tamás müveinek uj kiadása 
iránt kezdi beváltani adott szavát. Nemrég nevezte ki 
ez ügyben az előkészitő bizottságot, melynek elnökévé Zi-
gliara bibornokot tette. A bizottság, ha dolgozatával elké-
szül, azt de Luca bibornok elé fogja terjeszteni, ki, mint 
tudva van, a S. Congregatio studiorum praefectusa. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A titulus dioeceseos. — Socialismus, Communismus, Nihilismus, vagyis a társadalmi kérdés egész nagy-
ságában és teljes összefüggésében. — A Szent-István-Társulat f. évi január lő-én tartott vál. ülése. — Egyházi tudósitá -
sok: Budapest. „Magyar hírlapírói kör". Győr. Rózsafüzér-társulati gyűlés. Róma. A manacói fejedelem és Hamilton 

Mária herczegnő házassági ügye.— Irodalom: Hét nagyböjti szent beszéd. — Vegyesek. 

A titulus dioeceseos. 
Egyházjogi tanulmány. 

II. 
Midőn ugy a jogforrások inint a jogtudó-

sok e kérdésnél cserben hagynak, vélekedésünk, me-
lyet e czim eredetére s alapjára nézve előadunk, 
csak kisebb-nagyobb valószínűséget igényelhet. 

Németországban az egyházi javak nagymérvű 
saecularisatiója által az egyháznak egyáltalán lehe-
tetlenné tétetett, máskép mint csak igen megszorí-
tot t módon az egyházjogi czimet követelni; az álla-
mokra mint jogutódokra az egyházi javakban az 
ezekkel összekötött kötelességek is átháramlottak, 
mihez nyilván az is tartozik, hogy belőlük a papok 
szükséges száma fenntartassák ; mint ily jogutódok 
kénytelenek voltak e czélból az úgynevezett t i tulus 
mensae-t létesíteni, mely, miután a pap illő ellátását 
minden körülmények közt nem biztosítja, a római 
szent szék által helyeselve, approbálva nincsen és 
csak a körülmények okozta vasszükségböl tiiretik. 
Elegendő, a canonok által követelt biztositék a pap 
illendő fenntartásához nincsen, pap pedig mégis 
csak kell, ergo meg kell elégedni talis qualis bizto-
sítékkal. — Minálunk Magyarországban hasonló 
körülményeknek véljük tulajdonithatni az egyház-
jogi czimektől való eltérést. A török hódoltság 
alatt s még inkább a protestantismus folytán tö-
mérdek egyházi birtok az egyház számára menthet-
lenül elveszett ; nem került az az állam birtokába, 
hanem nagyobbára magányosok ültek annak tulaj-
donába, következőleg az államnak nem volt nálunk 
azon szoros jogi kötelessége, mint Németországban, 
a papok illendő eltartását biztosítani s igy nem is 
alapította, mint ott, a t i tulus mensae-t. Az ellenre-
formatio terjedtével a papok nagy számának szük-
séglete nőttön nőtt, nem volt pedig annyi javada-

lom, melyre azok felszentelhetők lettek volna, még 
kevésbbé jelentkeztek oly papjelöltek, kik a t i tulus 
patrimonii-t vagy pensionis-t bírták volna; ily szük-
séghelyzetben mit tehettek a püspökök egyebet, 
mint hogy az egyházmegye szolgálata számára 
szenteltek elegendő papokat, azon feltétellel, hogy 
ellátásukról gondoskodandnak az által, hogy nekik 
a megyében alkalmazást adnak, ha pedig bármily 
okból alkalmazhatók nem volnának, ellátásukat ma-
gukra vállalják. S ezen az egyházmegyei szolgálat 
s a püspök által biztosított illő életfenntartás nevez-
tetett — ki által először? — titulusdioeceseos-nak. 

Nem hisszük, hogy e czim a római szent szék 
által valamikor expresse lett volna jóváhagyva, 
egyrészt azért, mivel ily jóváhagyás, helyeslés nyo-
mára sehol sem akadhattunk, másrészt és főkép, mi-
vel tudjuk, hogy a római szent szék ez ügyben szi-
vósan ragaszkodik a trienti zsinat határozatához s 
inkább felmentést engedélyez a canonszerii czimek-
től bizonyos meghatározott számú esetekre, vagv 
bizonyos időre, mintsem hogy uj felszentelési czim 
behozatalát helyeselné. 1845-ben néhány püspök u j 
felszentelési czimet gondolt ki, mely abban állott 
volna, hogy minden egyes ordinandus bizonyos meg-
határozott összeget (200 frankot) egyszer minden-
korra fizetett volna egy egyházi alap létesítéséhez, 
melynek kamatjai oly papoknak, kik betegség vagy 
bármily okból az egyházi szolgálatra, vagy örökre 
vagy ideiglenesen alkalmatlanok lettek, életfenn-
tartásához szolgálnának. Kérdést intéztek tehát Ró-
mába: „An approbanda sit haec forma tituli cleri-
calis, quae quasi patriinonium dici pot(?rit, adeoque 
episcopo indultum sít concedendum promovendi 
clericos ad sacros ordines absque legitimo, nec suf-
ficient! titulo, ita ut sit approbanda institutio no-
vae huius ordinationis tituli ?" És a Congr. Cone. 

6 
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Trid. 1850. aug. 24. „negative, et providebitur in 
casibus particularibus", t. i. dispensatio által felelt. 
A püspökök e válaszon meg nem nyugodván kifej-
tették, miszerint a felszentelési czim aluli felmentés 
által a papok életfenntartása biztosítva nincsen és 
sürgősen kérték a congregatiót, engedné meg a fel-
szentelési czim uj alakját, vagy mellőzve a czim 
elnevezést, engedné meg legalább, bogy a nagyobb 
rendekre felszentelendők 200 frankot fizessenek, mi 
által jogot szerveznek tisztességes ellátásra. A püs-
pökök és szerzetesek congregatiója azonban ez uj ké-
relmet is visszautasította 1860. máj. 14.1) A vatikáni 
zsinat, ha tovább tart , hihetőleg változtatott volna 
a trienti szigorú követeléseken. E zsinatnak a fel-
szentelési czimekről szóló schetnája ugyanis, mely 
azonban tárgyalás alá nem került, az egyházjogi 
szabványokat enyhíteni s a jelenlegi idöviszonyok-
hoz alkalmazni akarta, következőket javasolván: 
mivelhogy az egyház majd mindenütt javaitól többé 
kevésbbé megfosztva vagyon s javadalmak felszen-
telési czimül hiányzanak, legtöbb felszentelendő 
sem oly vagyonos, hogy örökségi czimet, oly mó-
don, mint azt a canonok követelik, állithatna, en-
gedtessék meg a püspököknek egyszer mindenkorra, 
a tit. beneficii és a szigorú canoni patrimonium 
hiányában, bármily, általuk elégségesnek itélt, lehe-
tőleg biztosítandó patrimonii t i tulusra, vagy ha 
ilyen sem volna előállítható, az egyházmegyei szol-
gálat czimére egyáltalán annyi papjelöltet szentel-
hetni, mennyire szükségük van.2) 

B) Jogi következményei. Előadván ekkép a tit. 
dioec. eredetét és jogalapját, a belőle kifolyó, a püs-
pökre ugy mint a felszenteltre vonatkozó jogi kö-
vetkezményeit körvonalozzuk. 

1. Az ily czimre felszenteltnek jogigénye va-
gyon minden más idegen megyebeli előtt azon me-
gye javadalmára, melynek czimére felszenteltetett. 
A trienti zsinat cap. 2. sess. 21. de ref. szerint a 
felszentelt illő ellátása biztosításának rendszerinti 
módja az, hogy elegendő javadalma legyen ; minden 
más biztosíték, a patrimonium és pensio is, csak 
kivételes, rendkívüli : miből természetszerűleg fo-
lyik a megye vagyis kormányának abbeli köteles-
sége, hogy mindenek előtt azok kánonszerü vagyis 
javadalommali ellátásáról gondoskodjék, kik iránt 
le van kötelezve; és igen furcsa volna, ha a megye 
ellenkezőleg előbb azokat kánonszerüen ellátná, 

*) Vecchiotti, Institutiones canonicae Augustae Tau-
rinorum 1876. I I I . 46 sk 1. — 2) Vering, Lehrbuch des 
Kirchenrechts. Freiburg 1876. 454 sk 1. jegyzet. 7. 

kik iránt sehogy sincs lekötelezve, az idegen megye-
belieket merő liberalitásból, — mintsem azokat, kik 
iránt, felszentelvén őket, kötelmet vállalt magára. 
Ugyanez következik a I l i . lateráni zsinat kánonjá-
ból. (cap. 4. X. III. 5.) Ez nem csak kötelezi a 
püspököt azt sajátjából fenntartani, kit czim nélkül 
szentelt; hanem egyszersmind azon kötelmet is rója 
reá, hogy ily felszenteltnek javadalmat adjon. A 
nagyobb királyi collatiótól függő javadalmakra 
nézve ebbeli óhaját, hogy azok is azon megye pap-
jainak adományoztassanak, melynek területén fe-
küsznek, a magyar egyház ismételten kifejezte : „Et 
ubi vacatio contigerit, teneatur dominus cancella-
rius pro tempore existens, id Maiestati suae effica-
riter in memóriám revocare, ita ut deinceps sua 
Maiestas cetera quoque bénéficia ut plurimum et 
ante alios illius dioeceseos sacerdotibus conferre 
dignetur, in qua bénéficia sita esse dignoscuntur."3) 

2. Az ily czimre felszenteltnek kötelessége egész 
életén át az illető megyét szolgálni, ott s azon hiva-
talban, a hová és a melyre öt a püspök rendeli ; a 
megye szolgálátából, melynek czimére szenteltetett, 
ki nem léphet sem más megye szolgálatába sem a 
magányéletbe, mert csak ezen szolgálat fejében van 
az ily felszenteltnek 

3. joga arra, hogy állásához illő ellátásáról 
egész életén át a megye gondoskodjék, még azon 
esetben is, lia elaggott kora, betegség vagy bármily 
szerencsétlenség következtében hivatalképtelenné 
válnék. A „megye" szó alatt, melyet az ujabbak 
Csiky, Kazaly, Szeredy e helyen használnak, mig a 
régiebbek, Szvorényi, Rechbauer, Cherrier, Papp-
Szilágyi állhatatosan „piispök"-öt irnak, a megyének 
feje, a felszentelő püspök s annak hivatalutódjai4) 
értendők a laterani többször idézett canon szerint. 
E kötelezettséget vállalja magára a püspök szükség-
kép a felszentelés által, ugy hogy bármily legyen az 
akadály, mely miatt a felszentelt hivatalt önvétkén 
kivül nem viselhet, ő reá az eltartási kötelem há-
ramlik s ez nem csak betegség, aggkor folytán be-
következett munkaképtelenség esetében áll, hanem 
akkor is, midőn a püspök oly egyént szentelt, ki-
nek hivatalt, melyből megélhetne, nem adhat, mert 
pl. nem birja a szükséges nyelveket. Jóllehet az 
ujabb időben több megyében keletkezett nyugdij-
alapok nagy részben a püspök ezen kötelmén köny-
nyitenek, s részben a püspök helyébe e tekintetben 

®)~Synod. nat. 1633. Péterfynél i. h. I I . 330 1. s syn. 
prov. 1638. cap. 9. N-ro 2. U. o. I I . 370 1. — *) Engel, Col-
legium univ. J . C. Salisburgi 1688. lib. I. tit. 14 n-ro 15 
142 sk. I. 
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lépnek, mind azon által a püspök marad a leköte-
lezett, ki pótlólag közbelépni tartozik, midőn a 
nyugdijalap vagy elégtelen, vagy oly szükséglet 
fódözése felmerül, melyre a nyugdijalap szánva 
nincsen, minő pl. ideiglenes munkaképtelenség. 

4. Ezen ti tulusnak jogi következménye gyanánt 
végtére tekinthető a segédlelkészeknek a püspök 
általi kinevezése és visszahivása. Nincs kétség, hogy 
a trienti zsinat értelmében nem a püspök nevezi ki 
a segédlelkészt, hanem a plébános maga szabadon 
választ azok sorából, kik a püspök által quoad eu 
ram approbálva vannak, s ép ugy szabadon el is 
bocsátja azt. Bizonyítja ezt világosan a trienti zsi-
nat következő rendelete : „Episcopi etiam tamquam 
Sedis Apostolicae delegati in omnibus ecclesiis pa 
rochialibus vei baptisinalibus, in quibus populus 
ita numerosus sit, ut. unus rector non possit suffi-
cere ecclesiasticis sacramentis ministrandis et cul-
tui divino peragendo, cogant rectores vei alios, ad 
quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiun-
gere, quot sufficiant ad sacrarnenta exhibenda et 
cultum divinum celebrandum."5) 

E helyből világos, hogy a trienti atyák a plé-
bánosoknak hatalmat adtak, annyi papot fogadni, 
mennyi elég a szentségek kiszolgáltatására és az 
isteni tisztelet elvégzésére; mert, ha a püspöknek s 
nem a plébánosnak volna joga kinevezni és küldeni 
a plébánosnak segédet, az atyák bizonyára a szava-
ka t : cogant r ec to re s . . . . sibi adiungere nem hasz-
nálják, mivel a kinevezett s a püspök által küldött 
segéd eo ipso már adiunctus volna. 

Tanúskodik e mellett XIII. Incze pápa 1723. 
május 13-ról keltezett „Apostoliéi muneris'*' kez-
detű constitutiója, melynek 11. §-ében ez áll : riQuodsi 
parochi ab episcopis moniti, congruo iisdem termino 
praefixo coadiutores sive vicarios temporarios, quoties 
opus fucrit, assumere neglexerint, poterunt ipsi eppi 
eos, quos huic muneri idoneos censuerint, auctori-
tate propria deputare, cum assignatione ante dictae 
portionis fructuum. Et nihilominus ubi etiam prae-
dicti coadiutores aut vicarii temporales a parochis 
nominati vei assuinti fuerint, eorum de idoneitate 
episcopis constare per examen debeat, antequam ad 
exercitium admit tantur ; nec satis ait, quod ad con-
fessiones audiendas antea fuerint approbati, nisi 
aliis etiam qualitatibus, ad curam animarum recte 
exercendam opportunis, praediti noscantur. Quibus 
si careant, nec parochi deinde intra alium similein 

5) Cap. 4. sess. 21. de ref. 

termintim ab eppis praefigendum, alios vere idoneos 
nominaverint, tunc pariter ad ipsos eppos libera spe-
etet deputatio cum dicta congruae assignatione." 

Igaz, hogy ezen constitutió csak Spanyolor-
szágnak szól, s igy magában nem általános érvé-
nyű, de XIII. Benedek „In supremo mili tantis" kez-
detű 1724. szept. 23-ról keltezett bullájában azt 
megerősítette s az egész egyházra kiterjesztette. 

Ugyanez különben a canonisták általános ta-
nitása is.6) 

Ezen eljárás, hogy a plébános szabadon válasz-
szon segédet s azt ép ugy el is bocsáthassa, a vál-
tozott körülmények folytán mind azon országok-
ban fenntartható nem volt,1) hol a canonszerü 
czimre a szentelés nem történik. A trienti zsinat 
idejében ezen praxis lehetséges volt, mert akkor 
minden felszenteltnek czime volt, mely élte fenn-
tartására elég volt ; s ha esetleg az ilyen el is bo-
csáttatott a plébánostól, szükségbe, Ínségbe nem 
ju to t t ; ellenben a jelenlegi szentelés mellett termé-
szetesen sok pap a legnagyobb szükségnek volna ki-
téve, ha valamely plébánostól elbocsátva nem ta-
lálna mást, ki őt segédnek elfogadná. A viszonyok 
változása szülte a clerus javára a jelenleg divó, a 
trienti zsinattal ellenkező szokást, mely szerint a 
püspök, kinek hivatása az elegendő t i tulus nélkül 
felszentelt papok ellátásáról gondoskodni, önálló-
lag nevezi ki s hivja vissza a segédlelkészeket. 

Dr Hamvas. 

Socialismus, Comniuuismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

2. §. 
Az emberi munlca létoka és törvényei. 

I . Az ember nemcsak érzéki hanem eszes lény is, azért 
tevékenységet fejt ki vagyis munkálkodik mind az anyagi 
mind pedig az erkölcsi rendben. Valamint az anyagi ugy az 
erkölcsi rendben is ama tevékenység mozgásba hozza minda-
zon erőket s tehetségeket, melyek az emberi természetet 
vagyis személyiséget alkot ják. A szellemi tevékenység-
igénybe veszi a testi szervek közreműködését, az anyagi 
munka pedig az ész igazgatására s az akarat ösztönzésére 
szorul, hogy gyümölcsöző legyen, s azért az végelemzésben 
az erkölcsi renden alapszik. Általán véve pedig a munka fe-
löleli az összes emberi tevékenységet. 

Isten képére levén teremtve az ember, bizonyos ér-
telemben Alkotójának teremtő hatalmában osztozkodik. O 
ugyan nem képes valamit a semmiből létrehozni ; de meg 

6) Tanaik olvashatók összeállítva Vering Archivjában 
39 köt. 11 sk. 1. — 7) Jelenleg már csak Svajcz néhány 
plébánosa választja szabadon segédjét. Archiv 42 köt. 4141. 

6 * 
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van adva neki u j eszméket szerezni, ismeretkörét szélesbi-
teni, uj felfedezéseket tenni, az összes természetet uralmának 
alávetni, titkaiba behatolni, erőit czéljaira felhasználni : szó-
val az eszme- s az anyagvilágban szabad tevékenységének 
nyomaival mindenütt találkozunk. A munka által egyetem-
leg véve az ember mintegy folytatja az időben Istennek te-
remtő munkáját . Általa mindjobban tökéletesiti magát, Is-
tenhez közeledik, hozzá mindinkább hasonló lesz, s igy a 
munkával is az Isten tökéletességeit hirdeti, őt dicsőíti, mi 
a teremtésnek végczélja. 

Mióta ősatyánknak bűnbeesése folytán mondatott : „Át-
kozott a föld a te munkádban . . . Orczád verejtékével eszed 
a kenyeret" (Gen. I I I . 17, 18.), azóta a munka fárasztó te-
herré vált az emberre nézve. Ezt el nem viselné összes te t -
terejének megfeszitése nélkül. Ugyanis a munka érzéki ter-
mészetével annyira ellenkezik, hogy csak azon feltét alatt 
fogja azt végrehajtani, ha önmagát legyőzi, megtagadja, s 
érzéki, minden fáradság ellen fellázadó természetét az ész 
uralma alá haj t ja . Ezen önmegtagadásnak szükségessége a 
munkához — következménye az első bűnnek, mely miatt 
ősszüleink kiűzettek a gyönyörűség paradicsomából, hogy 
miveljék a földet. (Gen. I I I . 23.) Azóta a munka a büntetés 
jellegével bir. Ezt készséggel elfogadva Isten kezéből, a 
munka épen kinos terhe miatt tiszteletet s érdemet szerzend 
az embernek, általa anyagi jólétre s erkölcsi nagyságra fog 
szert tenni. 

Az emberi szellem működésében a test szerveihez van 
kötve ; azonkívül az emberi élet létalapjában egységes egész 
levén, lehetetlen, hogy, tekintve az embert mint működő 
tényezőt, lényeges különbség legyen az erkölcsi s anyagi 
rend munkái közt. De a különbség azonnal szembeszökő, 
mihelyt tekintjük a tárgyakat, melyekre az emberi munka 
irányul. Bizonyára senki sem fogja összetéveszteni az ex-kölcsi 
rend javait az anyagi rend javaival. Az igaz, szép és jó 
eszméi mindig különbözni fognak az anyagi javaktól, mi-
lyenek étszer, ruha, lakás sat. A munka, mely az emberiség 
fönsőbb igényeit elégiti ki, mely az emberek közt az életel-
vül szolgáló szellemi ismereteket terjeszti : ezen munkát 
bizonyára senki sem fogja azonosnak mondani azon munká-
val, mely előállitja a nyers anyagot, ezt átidomítja, forga-
lomba hozza, szóval vagyont szerez az alsóbbrendű életszük-
ségletek kielégítésére. A munkának e kétrendbeli gyümölcse 
ugy különbözik egymástól, mint szellem s anyag különböz-
nek.Mi a felvett tárgyhoz hiven leginkább a munkának azon 
törvényeiről szólunk tüzetesen,melyek szerint a munka a többi 
termelő erők u. m. természet s tőke segítségével az anyagi 
javakat szerzi meg az emberiségnek, mivel ezek fensőbb, 
szellemerkölcsi czéljainak valósításához nélkülözhetlen elő-
feltételek. Ezen szorosan vett munka alatt kell érteni az em-
bernek minden tevékenységét, melyet az anyagi javak létre-
hozása végett fejt ki, tehát mind azon tevékenységet, mely 
közvetlenül vagy közvetve arra szolgál, hogy a természet-
től adományokat vagy erőket nyerjünk, s ezeket az emberi 
szükségletek fedezésére alkalmatosakká tegyük. 

Noha pedig ezen tárgyunk az emberi működés minden 
egyéb tárgyaitól különbözik, mindennek daczára márcsak 
az emberi élet egységének szempontjából sem lehet azt 
egyedül önmagában vizsgálni, eltekintve az erkölcsi rend 

törvényeitől, — melyek az egész életet kormányozzák. Mi-
vel az anyagi rend csakis az erkölcsi rend kedvéért létezik, 
igen természetes, hogy az anyagi rend elemei, törvényei s 
eredményei létokukat s kiindulási pontjokat az erkölcsi 
rendben lelik. Az emberi munka lényegileg erkölcsi erőkifej-
tés, azért lehetetlen hiven körvonalozni sikeres működésének 
feltételeit az anyagi rendben,hacsak egyúttal be nem pillan-
tunk ama felsőbb rendbe, honnét az kiindul, s a melyre 
minden eredményei végelemzésben vonatkoznak. Eszerint 
tehát az erkölcsi rendből vonjuk le azon törvényeket, me-
lyek az emberi munkát szabályozzák az anyagi javak elő-
teremtésében ; azután pedig megállapítjuk s kifejt jük azon 
eredményeket, melyeket azok az anyagi rendben létrehoznak 
s a melyben az időnként meg-megujuló visszontagságok 
néha megrázkódtatják az erkölcsi rendet is,melyben él tu la j -
donképen az ember önmagához méltó életet. 

Minden társadalmi tevékenvség megoszlik a szellemi o o 
s az anyagi munka között; de a társadalom együttleges éle-
tének ezen különféle ténykedései nem lehetnek idegenek 
egymásra nézve, valamint a test nem lehet idegen a lélekre 
nézve s viszont; sőt azok ama kölcsönös segélyt hozzák 
egymásnak, mely általános törvénye a társadalmi életnek. 
Mindkét rendbeli munka közt az erők megoszlása azon arány-
ban fog véghez menni, mely minden társadalom életfelté-
teleinek megfelel. Ezen feltételek elseje minden társada-
lomban bizonyos egyensúly. Ez függ mindegyik népnek gond-
viselésszerű hivatásától, nemzeti jellegétől, erkölcseitől s 
történeti múltjától, nemkülönben a műveltség s polgáriso-
dás azon fokától, melyet elért. Általánosan érvényes sza-
bályt felállítani lehetetlen ; de annyi bizonyos, hogy az 
igazi felvilágosultság s nagyság csak azon nemzetek osztály-
része, kiknél már annyira előrehaladt a munka minden 
ágaiban, miszerint lakóinak nagy része fel van mentve az 
anyagi munka terhe alól, következéskép a társadalmi együtt-
lét veszélyeztetése nélkül tevékenységüket szellemi dolgok-
nak szentelhetik. Egyedül az anyagelviség hívei azok, kik 
a társadalom virágzását s jólétét az anyagi javak végnél-
küli fejlesztésében és szaporításában lenni állítják. 

Az emberi munkának közvetlen czélja a Gondvise-
léssel közreműködni nyers termények előállításában, s áta-
lalakitásuk folytán nekik oly tulajdonságot adni, hogy az 
életszükségletek kielégítésére alkalmasak legyenek. Az em-
bernek dolgoznia kell szüntelen, mivel ő s a természet fele-O 7 

mészti nagyobbrészt munkája gyümölcsét. Az ember csak 
ugy élhet, hogy fogyaszt, a természet s az idő is fogyaszt 
szüntelenül : a meleg- s a hidegnek, a szárazság s a nedve-
ségnek, minden évad- s éghajlatnak meg van a maga min-
dent felemésztő behatása, melynek mi sem képes ellentállni, 
s a melytől fennhagyott űrt betölteni siet az emberi kéz. Az 
ember tehát a termelés és fogyasztás örökös körében mozog 
s látja lefolyni életét a meg-megujuló munka terhe a la t t : 

. . . . Redit labor actus in orbem 
Atque in se sua per vestigia volvitur annus. 

A Szent-István-Társulat 
/. évi január 15-én tartott vál. ülése. 

Elnökölt Tarkányi Béla apátkanonok, társ. alelnök. 
Elnök az uj évben a most először egybégyűlt választ-



mányi tagokat szívélyesen üdvözölvén, addig is, mig a ta -
vaszi közgyűlésen részletes jelentést teend, kötelességének 
tar t ja a Társulat multévi működéséről néhány szóval rövi-
den számot adni. 

lag illetmény ül kiadott könyvei sorozatát a Társulat 
„Házi könyvtárában" egyházi és hazai történetünk egyik 
nagy alakjának „ Vitéz János11 esztergomi érseknek életirá-
sával nyitotta meg, rajzolva a nagy alakhoz méltó történet-
írónktól, Fraknói Vilmostól. Továbbá folytatta „IX. Pius 
pápasága" tanulságteljes történetét a I I . kötettel Füssy Ta-
mástól', s „A keresztény álláspontja a természetben11 czimü 
derék munka II . kötetét Soos Mihálytól; közrebocsátá az 
„1879-ik évkönyvet11 s ebben a Társulat multévi kiadványai-
nak egyik nagyértékű gyöngyét, a Társulat bíboros fővéd-
nökének, Magyarország lierczegprimásának] a közgyűlésen 
mondott elenyészlietlen hatású elnöki beszédét. Ezekhez t á r ' 
suit az 1880-ik évre szóló Naptár. Ennyit adott a mult 
évre tagilletményül a Társulat a szabályszerű 90 ív helyett 
115 iven, összesen 25,000 példányban. 

Ez alkalommal egyszersmind jelenté alelnök, hogy az 
1880 évi tagilletményből „Aeneas Sylvius élete" czimű mun-
kának utolsó ivei vannak sajtó alatt, s egyúttal bemuta-
tá „IX. Pius pápasága" I I I - ik befejező kötetét, mely sza-
bályszerű bírálatra adatni rendeltetett. 

A Társulat másik nagy föladatát, a katholikus népis-
kolai könyvek kiadását az előbbi évekéhez képest hasonló s 
némely részben fokozódó mérvben folytatta az igazgatóság, 
•összesen 474,000 példányban adván sajtó alá népiskolai tan-
könyveket s egyéb nyomtatványokat, melyek közöl az 1879. 
X V I I I . törvényczikk folytán tótajku kath. népiskolák szá-
mára irt Magyar ABC-és könyvet emeléki az alelnök, me-
lyet az év vége felé már 2-ik kiadásban volt szükség sajtó 
alá adai. — Most már a „Magyar Olvasókönyv" (Ukorszka 
Oitanka) kerül sajtó alá a I l - ik osztály számára, megirva 
ugyanazon szerzőtől, Zelliger Józseftől. 

A következő uj tagok jellentettek be : alapitótaggá lett 
Supka Jeromos zirczi apát. Rendes tagok : Albert Miklós 
pákai káplány ; Bardocz István plébános ; Sefcsik János kört-
vélyesi segédlelkész ; Weisz Frigyes diszműáru-kereskedő ; 
Gradl F . Adolf budapesti papírkereskedő ; Engelmann Osz-
kár pazmaneumi növendékpap; Szabó János püspökla-
dányi kántor ; Géczy Alajos püspökladányi tanitó ; Balá-
zsevics Norbert tanár Szentesen ; Marchall Endre tanitó 
Szentesen ; Nagy Rozália tanitónő Szentesen ; Virág Lajos 
jegyző Szegváron; Záhora József szélaknai plébános ; özv. 
gr. Keglevich Gyuláné ; Walter Antal pécsi püspöki titkár ; 
Keserics Ferencz pécsi püspöki igtató ; Derne János kassai 
főgymnasiumi tanár ; Payersteiner Mihály szent-györgyi 
plébános, Zupkó Ágoston dósai plébános ; Stipula József 
árokszállási segédlelkész. 

A titkár jelentette, miszerint néhai Cselko József volt 
nagymácsédi plébános a társulatnak alapitványképen 100 
forintot hagyományozott oly czélból, hogy annak kamatai 
fejében a nagymácsédi hívek évenkint könyveket kapjanak 
•a társulattól. 

A nagylehotai, a pusztadobosi, alsó szolnoki, tinnyei, 
kömpöcz-pusztai, bulcsi és fricsi r. kath. kitközségek elemi 

iskoláinak szegény tanulói részére ingyen tankönyvek szavaz-
tattak meg. 

Ezután tárgyaltatott a kiküldött pénzügyi bizottság 
által elkészített és benyújtott költségvetés 1880-ra.A. választ-
mány e költségvetést egyhangúlag elfogadta, mely a köz-
gyűlésnek be fog mutattatni. Előirányoztatott bevételül 
77,829 frt 94 kr, kiadásul 77,816 frt 90 kr. A társulat ala-
pítványi tőkéi 47,417 frt 10 krt tesznek. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a multévi 
bevétel tett 83,317 frt 42 k r ; a kiadás 79,581 fr t 44 krt . 
Pénztári bevétel folyó 1880. január 1-től 15-ikéig tesz 4963 f t 
48 kr, a kiadás 2765 frt 67 kr, pénztári maradvány 1317 
frt 81 kr. 

Ügynökségi üzletforgalom. A társulat kiadványaiból és 
és a bizományba vett könyvekből 1879. évben az ügynök-
ség elárusított 504,463 példányt és 19,055 szentképet. Ezekért 
készpénzben bevett 65,460 forint 85 krát. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ráth József és Szalay 
István választmányi tagok kéretvén fól az ülés befejez-
tetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január^20. „Magyar hírlapírói kör." — A 

főváros közelében legutóbb vivott bűnös párviadal, mely-
nek kimenetele egyik politikai lap szerkesztőjére nézve sze-
rencsétlen lett, a hírlapirodalommal foglalkozókat sorako-
zásra indította. „Magyar hírlapírói kör" czim alatt ,zárt 
kört' akarnak alapítani, melynek czélja „egyrészt a magyar 
hirlapirodalmi hang méltóságának megóvása, másrészt az 
időszaki sajtó szabadságának megvédelmezése." E czél el-
érése szempontjából a hirlapirók gyülekezete egy kilencz-
tagu bizottságot küldött ki, hogy a kör alapszabályait el-
készítse. Jókai Mór elnöklete alatt az alapszabályok el is 
készültek, és azok íme előttünk fekszenek, amint a bizottság 
azokat 18 §-ban összeállította. Semmi kifogásunk nem le-
vén az ellen, hogy a magyar hirlapirói kar tömörül, ha 
mégis ezen alapszabályokhoz hozzászólunk, tesszük ezt 
azért, hogy kiemeljük azt, a mit mi azokban helyeslünk, azt 
is, a mit nem helyeslünk, végül pedig azt is, a mit azokban 
nem találtunk, de hogy megtaláljuk, óhajtottuk. 

Helyesnek találjuk, hogy a magyar hirlapirói kör a 
hirlapirodalmi hang méltóságának megóvását tűzte ki egyik 
czéljául ; mert az tagadhatatlan, hogy a magyar hírlapiro-
dalom hangja elfajul t ; erélyességét a gorombaságban ta-
lálja, pedig e kettő nagyon is különbözik egymástól. Csak 
az az óhajtandó, hogy e hang méltóságának megóvása ne 
csak szó, hanem tett is legyen ; hogy e méltóságot a hang-
ban a sajtó ne csak a politikában, politikai ellenfeleivel 
szemben tartsa meg, hanem ott is, hol a kath. egyház in-
tézményeiről, vagy egyházi személyekről van szó; mert mi 
ugy véljük, hogy a sajtó ezekkel szemben sincsen felhatal-
mazva a gorombáskodásra, nincsen felmentve attól, hogy 
ezek irányában is megtartsa a hang méltóságát. Ha e te-
kintetben a sajtó magát fékezni fogja, mi csak örömmel 
fogadjuk képviselőinek határozatát, hogy a sajtó hangjá-
nak méltóságát óhajtják megóvni. Helyeseljük a 3-ik §. ha-
tározatát, mely szerint a körnek csak jellemes írók lehetnek 
tagjai. Tudjuk ugyan, hogy e szó is ruganyos a szerint, aki 
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használja; de mindenesetre jó jelnek tartjuk, hogy e qualifi-
catio világosan kitétetett. I t t ismét csak azt az egyet óhajt-
juk, hogy a jellemek nem valami tág morális törvény sze-
rint, hanem egész szigorúsággal vizsgáltassanak meg, ami 
már azon egyetlen egy szempontból is kivánatos, hogy igy 
ne csak az irodalmi hang, hanem az irodalmi testület mél-
tósága is megóvassék, a mi mindenesetre a jellemtől függ. 
Helyeseljük, hogy a biráló bizottságnak birálata közben a 
közerkölcsiséget is szeme előtt kell tartani, melyet megsér-
teni a hírlapirodalom egyik legnagyobb bűnei közé tarto-
zik, holott azt inkább előmozditani kötelessége. Ha a biráló 
bizottság e feladatának lelkiismeretesen minden párt tekintet 
nélkül fog megfelelni, ugy egyik legüdvösebb tényező lehet 
társadalmunkra nézve. És nem is kell mondanunk, hogy mi 
mennyire örvendenénk, ha e feladatnak minden irányban 
pontosan megfelelne. Végül helyesnek találjuk, hogy a bi-
ráló bizottság felhatalmaztatik, roszalását nyilvánosan kife-
jezni, ha tiszteletet érdemlő egyéniségek megsértése eseté-
ben magán panasz nem emeltetnék is. I t t is azonban csak 
az az egy óhajtásunk van, hogy e ,tiszteletet érdemlő egyé-
niségek' sorozatában bennfoglaltassanak nemcsak a politikai 
pártfőnökök, hanem az egyháziak is, mert hitünk szerint ezek 
is tiszteletet érdemelnek. 

Nem helyeseljük azonban, nemcsak, hanem határozot -
tan elitéljük, hogy az alapszabályokban bennfoglaltatik az, 
amit egyenesen elkerülni, kizárni kellett volna. A ,magyar 
hirlapirói kör', azon eset alkalmából alakul, hogy egyik 
lapszerkesztő párviadalban meglövetett,. Az ember azt 
hinné, hogy e kör alapszabályaiban a párviadalt kárhoztat-
va találja ; de nem ; a kör alapszabályainak egyik 10. §-a azt 
megengedi és indokolásában is ezt elég világosan kimondja. 
Ezt mi határozottan elitéljük és felette megbotránkozunk. 
A sajtónak ugyanis egyik feladata az országgyűlés által 
illetékesen hozott és szentesitett törvényeket védelmezni, 
azokat tiszteletben tartani és a közönségre is ez irányban 
hatni. De mi látunk irói kört alakulni, mely ahelyett, hogy a 
törvényt védelmezné, hogy a közönség részéről a törvény 
iránt tiszteletet követelne, azt önmaga lábbal tiporja. Ki az, 
aki ily eljárás felett méltán meg nem botránkoznék? Ki az, 
aki elismerné, hogy az iró kötelessége öntudatának magas-
latán áll, látva, hogy épen a törvény ellen tesz? Ki helye-
selné tehát, hogy irók ily törvényellenes intézkedést fel-
vesznek alapszabályaik közé? Van azonban e tényben még 
egy más momentum is, ami botránkozásunkat még nö-
veli. Nekünk itt nem csak hirlapirókkal, hanem országgyű-
lési képviselőkkel is van dolgunk. A hirlapirók egy jó része 
ugyanis országgyűlési képviselő is egyúttal, kik tehát mint 
ilyenek befolytak a büntető codex ama §§-ainak megállapí-
tásába, mely büntetést szab a párbajt vivókra. És e körül-
mény az, mely növeli megbotránykozásunkat a magyar hir-
lapirói kör emiitett §-ára nézve. Mit tartsunk az oly hir-
lapiró-képviselőről, aki az országgyűlésen tiltakozó szavát 
emeli az ellen, a mit az irói kör tagjának megenged? A köz-
erkölcsiséget hogyan védelmezi az a hirlapiró, ki a közer-
kölcsiség védelmére hozott törvényt nem védelmezi? Vagy 
nincsen abban erkölcstelenség, ha valaki a törvényt meg 
nem tartja, és hogy meg nem tart ja, azt hirdeti? Ezért 
nem helyeseljük mi az idézett §-t és annak mellőzését 

követeljük. (A történt felszólalások után talán már mellőz-
tetett. Szerk.) 

Végül azt emiitjük fel, a mit a ,magyar hirlapirói kör' 
alapszabályaiban nem találtunk fel, pedig óhajtottuk volna, 
hogy azt feltaláljuk. A kör alapszabályainak egyik pontja 
ugyan felemiit qualification nevezetesen pedig követeli a 
jellemességét a hirlapiróban, és ez, mint emiitettük, helyes, 
de szerintünk nem elég. A jellemesség még nem tesz valakit 
képessé hirlapirásra, habár az is követeltetik : és épen azért 
óhajtottuk volna, hogy a kör alapszabályai tüzetesen felem-
lítették volna a jellemességen felül követelhető többi quali-
ficatiót is, nevezetesen, hogy megkövetelnék a hirlapirótól 
az alapos képzettséget és keresztény érzületet, mely két fel-
tétel nélkül a hirlapiró a társadalomban üdvösen nem mű-
ködhetik a közönségre, az ő javára nem hathat. Ha az alap-
szabályok e qualificatiót felemlítették és követelték volna, 
ugy a ,hirlapirói kör'^ egy kis üdvös purificatiót vitt volna 
végbe azon qualificálhatlan sorokban, melyek magukat az 
,irók' közé számítják, a hirlapirói kar nem csekély hátrá-
nyára, a közönségnek pedig valóságos veszedelmére. Nomi-
na sunt odiosa sed copiosa ; de vannak, kiket épen Jókai 
is ismer, kikről tudja, hogy az általunk követelt qualifica-
tióknak meg nem felelnek : miért nem vétette tehát fel a 
3-ik §-a, mint elnök, az emiitett két pontot is? Higyje meg, 
hogy sok, igen sok embernek bizalmát visszanyerte volna 
ez által a sajtó, melyet épen azon elemek miatt elveszített. 
Remélhetjük-e, hogy a kör alapszabályai ily módon mó-
dosíttatni fognak? ^ 

Györ, januárhó. Rózsafüzér-társulati gyűlés. — Az élő 
lelki rózsafüzér győri anyatársulata f. hó 8-án tartotta ügyei 
rendezésa és körülbelől 5200 o. ért. frtból álló tekintélyes 
pénz vagyona mikénti kezelése végett egybehivott rendes 
gyűlését, melyből a következőket hozzuk nyilvánosságra. 

E Francziaországban keletkezett sz. czélu s áldásos 
eredményű társulatot már ő szentsége XVI- ik Gergely pápa 
1832 január 27-én kelt apostoli levelében jóváhagyta, sőt a 
társulat számára a bucsuk kegyelem kincstárát is megnyi-
totta. Ugyan ő hasonló lelki hasznok és szabadalmakkal 
a Győrött létesült társulatot is megajándékozni és felhatal-
mazni kegyeskedett, 1844 augusztus 13-án kelt hiteles ok-
levéllel, mely Győrött a püspöki levéltárban őriztetik. — 
Miután pedig a győri anyatársulatnak az országban sokfelé 
elterjedt fióktársulatai vannak, ezekre nézve, valamint a 
jövőben alakulókra is szolgáljon szives figyelmeztetésül, 
miszerint a fióktársulatok csak ugy részesülnek a fenneve-
zett pápa által engedélyezett lelki hasznokban azaz búcsúk-
ban, — melyekről különben a társulati imakönyv világos 
magyarázatot nyújt, — ha a győri anyatársulatba bekebe-
lezvék, s e bekebelezésről okmánynyal birnak. Mert a társu-
latnak 2-ik pontja szerint : „Mindegyik társ, ki a társulat 
hasznaiban részesülni kiván,tartozik beadni vezeték és kereszt 
nevét, hogy beirassék a társulat névjegyzékébe, és felvételi 
jegyet nyerjen." Ha tehát bárhol az országban ily fióktársulat 
alakul, az illető lelkész szíveskedjék erről jelentést tenni a 
győri anyatársulat igazgatóságánál, jelenleg nsgos Bertha 
János prép.-kanonok urnái, — s ő a fióktársulatnak azon-
nal ingyen küldi meg a felvételi okmányt. Vegye továbbá 
becses tudomásul minden fióktársulat azt is, hogy az év-
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közben netán történt változásokat, — az elhalt és újonnan 
jelentkezett tagok névsorát az anyatársulatnak évenként 
beszolgáltassa, mert a társulat összes, időközben elhalt tag-
jaiért itt Győrött évenkint november elején ünnepélyes re-
quiem szokott tartatni. — Megemlítjük ez alkalommal az 
ugyan e gyűlésen hozott igen szép határozatot. Folyó év 
február 4-én fogja tartani aranymiséjét a buzgalmáról 
országszerte ismeretes s nagy tiszteletben álló J á k y Ferencz 
oslii plébános ur, több jámbor társulat buzgó terjesztője s 
igazgatója, ki csupán az örökös rózsafüzér társulatnak 
26,000-uél több tagot szerzett. Ugyanazért a győri-rózsa-
füzér anyatársulat egy 4 tagu küldöttséget nevezett ki a 
jeles férfiúnak Osliban tartandó ünnepélyére, mely ez al-
kalommal a társulatot képviselje, s hódoló tiszteletét nyil-
vánitsa ; kinek mi is szivből kivánjuk, hogy őt a fölséges 
Úristen dicsőségének s a lelkek üdvének előmozdítására 
még igen sokáig éltesse! Venczell Károly társulati jegyző. 

Róma. A manacói fejedelem és Hamilton Mária her-
czegnö házasági ügye, melyben az ad hoc kinevezett bibor-
noki bizottság e napokban mondta ki a semmisségi Ítéletet, 
az egyházellenes sajtónak alkalmul szolgált a pápaság rá-
galmazására. Azt mondták, hogy a pápaság más mértékkel 
mér a szegénynek, mással a gazdagnak, s hogy a fejedel-
mek házassági elválasait mindig elősegitette. Ezen rágalom 
tönkre silányitására nem kell egyéb, mint végig tekinteni 
az egyház történetén. Az egyház a házasság kötésénél ismét 
érvényre emelte, a mit nem lehet eléggé kiemelni, az emberi 
szabadságot, különösen a nő részéről, kit a pogány világ 
majdnem kivétel nélkül adásvevési tárgynak tartot t a há-
zasság megkötésénél. Ezen természetjogi elvhez hiven az 
egyház mindig semmisnek nyilvánította az oly házasságkö-
tést, melyről kétségtelenül be lett bizonyítva, hogy a köl-
csönös beegyezés reá nézve kezdet óta hiányzott. Ezt pedig 
Hamilton Mária herczegnő oly világosan bebizonyította, 
úgymond az ,Aurora' e tárgyról irt remek czikkében, mint 
a nap. 

A nevezett jeles lap, mely most a római napi lapok 
közt legközelebb áll a szent atya magasztos intentióihoz, igy 
ad ja elő a dolgot : Mindenki tudja, hogy a Hamilton család 
rokonságban van a Bonaparte családdal : és igy I I I . Napoleon 
jognál és törvényéi fogva gyámja volt a herczegnőnek. Neki 
természetesen kancsal szemmel kellett néznie azon eshető-
ségre, hogy a Hamilton-ház gazdagsága és befolyása házas-
ság által valamely német fejedelmi családra száljanak át, 
ellenben óhajtania kellett, hogy oly fejedelem kezére ke-
rüljenek, ki politikailag iránta le van kötelezve. O volt te-
hát és a császárné násznagy e házasság kötésnél, melynek 
oly szomorú vége lett. A két i f jú egy banketten látták egy-
mást és a machaÍ8Í kastélyban néhány hónapig együtt ma-
radtak, hogy megismerkedjenek. Ezen kisérlet, melynek 
az egyesülést létre hoznia s az érzelmeket fokoznia kellett 
volna, az ellenkezőt okozta ; csak még inkább eltávolította 
egymástól a sziveket, ugy hogy a hajadont, részint, mert 
sehogysem tudott megbarátkozni az eljegyzés módozatai-
val, részint mert a formák sem nyerték meg tetszesét, ré-
szint más okok miatt, melyeket felsorolni i t t nem volna 
helyén, a remélt érzelmek helyett irtózatra (aborrimento) 
gerjedt , mely arra bírta, hogy édes anyja előtt kijelentse, 

miszerint reá nézve lehetetlen ezen férfiúval egybekelnie. 
Ha az anya hallgatott volna e szerencsétlen gyermek sza-
vára, mindennek vége szakad. Hanem az anya elhatáro-
zásaiban maga sem volt egészen szabad. A császár akarta 
e házasságot s mindenki tudja , mily erősen szokott ragasz-
kodni akaratához: árthatott volna azon családnak mely 
iránt mindenkar jószivü volt. Hamilton herczeg özvegye 
nem érzett magában elég erőt az ellentállásra. Sürgette le-
ányát, fenyegette, s a házasságot minden áron akarta. Hiába 
sírt gyermeke, hiába kerülte gyűlölt jegyesét, hiába vesz-
tette el egészségét, jó szinét és 18 éves korának üdeségét ; 
anyja vagy nem tudott ellentállni a félelemnek, vagy azt 
remélte, hogy az idő fog segiteni leánya idegenkedésén ; nem 
engedte szivét meglágyulni és határozottan megmaradt a sze-
rencsétlen házasság eszméjénél. Hamilton Mária készült az 
egybekelés idejére, megkoszorúzva, mint a pogányok áldo-
zatai, és néhány órával, hogy az áldozat végbe ment, zoko-
gás közt jelenté ki anyja előtt, hogy a fejedelem közt és 
közte egész örvény van, hogy soha sem fogja őt szerethetni 
és férjének tarthatni . Az ifjú hölgy érzelmei a vallási szer-
tartás után nem változtak; kényszeritve kelt egybe, kény-
szerítve teljesité a nő kötelességeit. Monaco mosolygó ege 
nem volt reá semmi hatással, kit zsarnoki láncz kötött le ; e 
fejedelmi lak reá nézve fogház volt, melyből menekülni 
igyekezett, még a falakon l e is ugorva. Midőn anyja Nizzá-
ban lakott, minden harmadik negyedik napon megszökött 
Monacóból anyjához, és midőn a herczeg érte ment, nehogy 
kezeibe kerüljön, menhelyet barátnőinél keresett. Vissza 
vitetve Monacóba, elkeseredettsége oly nagy volt, hogy az 
orvos életét féltvén, kénytelen volt férjét kérni, hogy ne is 
mutatkozzék előtte. 

E z t az életet (1869. szept. 21-től) 1870. jan. végéig 
folytatta, midőn, teherben, elhagyta a fejedelem liázát, s 
többé nem is látta azt, ellenállva I X . Pius, ő felség és más 
fejedelmi személyek kéréseinek, kik összehozni akarták a 
két lelket, kiket legyőzhetlen elenszenv tartott elválasztva. 

Ezek tények, melyek nem a . képzeletből hanem a 
strassburgi püspök által vezetett vizsgálatokból és hiteles 
tanuk számos és bámulatosan öszhangzó vallomásaiból van-
nak merítve. 

Midőn tehát Hamilton Mária kérelmet adott be, hogy 
házassága a monacói herczeggel feloldassák, a szent szék-
nek mi volt a teendője? Vizsgálatot elrendelni, bizonyíté-
kokat gyűjteni, vájjon megvolt-e a szabad beleegyezés vagy 
nem ; és ha nem, — visszaadni az áldozatnak szabadságát, 
melyet joga volt követelni. Ez meg is történt és mindenki, 
kiben józan ész és érzelem lakik, nemhogy vádolná, in-
kább elismerést fog szavazni a szent széknek. 

Az egyház nem proklamálta a divortiumot, hanem 
miután tényekkel és tanúságokkal bebizonyíttatott, hogy 
hiányzott a feloldhatlan kötelék érvényes megkötésére el-
kerülhetlenül szükséges szabadság, kinyilatkoztatá, hogy e 
kötelék nem létezik, és az egyik fél jóhiszeműségére való te-
kintetből megmentve a gyermek becsületét és illő szárma-
zását, mind a két félt hagyja szabadságával élni, mely úgyis 
csak látszólag volt feláldozva." 

Igy az ,Aurora'. A kinek ez nem elég, annak vagy 
esze vagy szive nincs helyén, — vagy egyik sem. 
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IRODALOM. 
-j- Hét nagyböjti sz. beszéd. Tartotta a győri székes-

egyházban dr Balits Antal papneveidei hittanár. Győr 1880. 
128 nyolcz r. 1. 

A nagyböjti komoly szent idő gyakran még olyanok-
ban is, kik egész éven át a földieket hajbászszák, a mulan-
dóságnak, bűnnek s világnak szolgálnak, komolyabb gon-
dolatokat kelt s arra inditja őket, hogy egyszer már ők is 
elmélkedjenek az égiek fölött, s gondoskodjanak halhatat-
lan lelkűkről. Innen van, hogy a nagyböjtben még azok is 
elmennek az Isten igéjének meghallgatására, kiket egyéb-
kor hasztalan keresnénk ott. Fölötte fontos tehát, hogy ek-
kor az Ige hirnöke is jól átgondolt s szorgalommal kidolgo-
zott beszéddel lépjen a szószékre, és maga részéről mindent 
elkövessen, hogy az üdv ezen napjai haszon nélkül el ne 
múljanak, hanem hogy hallgatói azokat őszinte bűnbánatra s 
lelkük megszentelésére fordítsák. Megtörténik azonban,hogy 
hitszónokaink közöl némelyek körülményeiknél fogva a sz. 
beszédek tüzetesb kidolgozásában akadályozva vannak és 
mások segélyére szorulnak. Ezeknek a legmelegebben ajánl-
juk dr Balits Antal, győri papneveidei hittanár, fönt jelzett 
hét nagyböjti sz. beszédjét, melyeket már több főpásztor is 
dicsérőleg ajánlott a lelkészkedő papság figyelmébe. 

A beszédek tárgyát : az ember végczélja, a halálos 
bűn, a bűnös szokás, gyónás, a bűnös halála, a pokol és a 
szenvedő Jézus képezik, mind oly igazságok, melyek ko-
moly megfontolása fölötte alkalmatos arra, hogy szivünk-
ről a töredelmetlenség jégkérge leolvadjon, keblünkben a 
bánat tüze kigyúljon és akaratunkban a javulás föltétele 
megfogamodjék. Ezen igazságokat szerző mély és alapos 
hittudós szakavatottságával tárgyalja. Ervei világosak, be-
győzők, részint a mindennapi tapasztalás és érzelmek, ré-
szint a hagyomány- és szent Írásból kölcsönzöttek. Csak 
itt-ott fordulnak elő oly érvek, melyek a gyöngébbek föl-
fogását túlhaladják, de azok szükség esetében könnyen el is 
hagyhatók. Irálya a tárgy komolyságához mért, szép és 
erőteljes, melyet a müveit örömest hallgat és a legegysze-
rűbb is megért. Leírásai élénkek s hatályosak, a példák jól 
választottak és az egészből a hit melege, a bűnbánatot hir-
dető buzgalma s valódi egyházias szellem ragyog felénk. 
Ezen okoknál fogva ismételve ajánljuk e jeles beszédeket t. 
paptársaink figyelmébe, hogy azok segélyével hiveiket a 
jövő nagyböjt alatt töredelmes gyónáshoz s a húsvéti bá-
rány méltó vételéhez mennél jobban elkészíthessék. b. 

— A sz. Istvánról nevezett ősrégi esztergomi papne-
velde magyar egyházirodalmi iskolája előfizetésre való fel-
hívást küldött be Lukas József „A Sadowai Iskolamester" 
czimü legújabb művére. A kedves Írásmóddal páratlanul 
álló szerző e korszerű művének lefordítására a tárgy fon-
tosságán kívül ugy e műnek az európai kritikától köztet-
széssel való fogadtatása inditott minket. Tárgya : „Mi ká-
rokat okoz a modern iskola a társadalomban és az egyház-
ban" fejtegetve mint culturkérdés s nem mint nemzeti, fele-

kezeti vagy párt-kérdés. Hogy mily remekül oldja meg a 
feladatát, és hogy szerzőnk nem a mindennapi irók készült-
ségével lép a küzdőtérre, az „Uj Magyar Sión" folyóirat 
ekkép okadatolja : „A t. olvasó közönség csakhamar maga 
meg fog győződni, hogy nem közönséges, obskurus vagy 
szélcsapó emberrel, hanem distinguált komoly férfiúval van 
dolgunk. Ér t jük a fölényt, melyet szellemi tudomány, mű-
veltség, tiszta jellem kölcsönöz. Tökéletesen tájékozva és 
szorgos tanulmányozás után itél. Bámulatosan otthonos ug v 
az egyházi mint a politikai téren. Sokat olvasott, sokat ta-
nult, tömérdeket gyűjtött , jele hogy nem sötétség embere. 
Geniális fölfogása, elmés irmodora, találó élcze, mulattató 
humora már az első lapokon leköti az olvasót, s tartja fogva 
az Amen-ig." Amennyire körülményeink és időnk engedték, 
hazai viszonyainkhoz is alkalmaztuk a művet. A mű 8-ad 
rétben 25—30 ivnyi terjedelemmel f. é. április havában fog 
megjelenni. Ára 1 fr t 50 kr. Tanítóknak és növendékpapok-
nak 1 frt 20 kr. Bolti ára 2 frt. A szives megrendelésekre 
márczius közepéig várunk. Gyűjtőknek 10 előfizető után 1 
tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Esztergom, 1880. január 
hó 10-én. Az egyházirodalmi iskola tagjai. 

VEGYESEK. 
— Sz. Benedek centennariuma Monte Cassinóban 

nagyszerű fénynyel lesz megünnepelve. Minthogy sz. Be-
nedek napja márczius 21-ikére, tehát virágvasárnapra esik. 
a szent atya, mint tudjuk, m. é. aug. 2-án kelt brevéjével 
elrendelte, hogy a triduum april 4, 5, 6-án tartassék. Kik e 
három napi ajtatosságban Monte Cassinóban vagy a sz. Be-
nedek-rend akármely, férfi vagy nő-szerzetes templomában 
részt vesznek, különös búcsúkban fognak részesülni. Sz. Be-
nedek rendjének főnökei, apátjai, az egész világról Monte 
Cassinóba fodnak zarándokolni. 

— Poujoulat, a nagynevű katholikus publicista, a le-
gitim monarchia egyik oszlopa, benső barátja volt Guibert 
bibornok párisi érseknek, ki őt gyakran meglátogatta. Pou-
joulatra vonatkozólag a római ,Aurora', miután szóról szóra 
közié az .Univers', necrologját, jan. 11-i számában követ-
kező megjegyzést tesz. „Hozzá tehetjük ehhez, hogy azon 
művekben, melyeket Michaud-dal együtt irt p. Keleti és 
palaestinai leveleiben, Poujoulat több helyes érzéket és tisz-
tább elveket vall, mint munkatársa; habár nem mindent le-
het nála is helyeselni, a mi még inkább áll Toskana és Róma 
czimü művéről, mely nem egészen ment helytelen állítások-
tól és téves ítéletektől. Midőn e műveket irta, Poujoulat 
i f jú volt. Évek multával s a tapasztalás befolyása alatt 
megtisztuláson mentek át elvei. Fő művei Jeruzsálem törté-
nete és Sz. Ágoston története." 

-— Az albii érsek főpásztori körlevelet intézett egyház-
megyéjéhez, melyben az Aeterni Patris kezdetű pápai ency-
clika szellemében aquinói szent Tamás bölcsészeiének ta-
nulmányozására buzditja papságát és tudományosan mű-
velt híveit. 

— New- Yorkban f. hó 3-án a katholikusoknak nagy 
napjok volt. Ekkor vitte át ő eminentiája, Mac Closkey ér-
sek, több püspök jelenlétében, az eddigi new-yorki püspö-
kök s az utolsó előtti érsek földi maradványait a sz. Patrik 
tiszteletére szentelt uj székesegyházba. 

P é t e r f i l l é r . 
Starill Ignácz furtai lelkész 5 f r t . 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Katholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való közlekedéséről. — Az emberi munka létoka 
és törvényei. — A legszentebb szivnél közbenjáró Miasszonyunk mint a betegek gyógyítója. — Egyházi tudósítások : 
Budapest. Az osztrák delegatio és a Vatikán. Róma. Egyházpolitikai hirek. Bölcsészeti tankönyvek a pápai intézetekben. 
Ünnepélyek, szent beszédek Epiphania nyolczada alatt. Németország. Melchers kölni érsek a kulturharcz végéről. Spa-
nyolország. Kath. nemzetek prot. evangelizácziójának mi a legjobb eredménye? — Irodalom : Egyház és állam a belga 

alkotmányban. — Vegyesek. 

Katholikusoknak nemkatholikusokkal 
a szent dolgokban való közlekedéséről. 

(Communicatio in sacris.) 

I. 
Az egyház kezdettől fogva minden időben ki-

váló figyelemmel viseltetett a kebeleben nem levők, 
a másfelekezettiek iránt is. Ezen figyelmét nem csak 
az egész emberiséget átölelő üdvmissiójának kifo-
lyásául kell tekintenünk, melynél fogva Krisztus 
tanát egész a világ végéig minden teremtménynek, 
hivönek ugy mint hitetlennek hirdetni tartozik; de 
tekintenünk kell azt ama, szintén kötelességszerű 
gondoskodás követelménye gyanánt is, melylyel 
hiveitől minden támadható lelki veszedelmet, mely 
a fölmerülő különféle tévtanokban, a gyakorolni 
szokott csábitások ezer nemeiben, egy szóval a rom-
lott emberek gonosz akaratában ép oly bő, mint 
kárhozatos forrással bir, — távoltartani, vagy ha 
a körülmények kényszerítő hatalma miatt már tá-
vol nem tarthatja, e veszedelmeknek a hitéletre kár 
hozatos befolyását tehetsége szerint a lelkekre ár-
talmatlanná tenni, meddösiteni tartozik. Miként 
ugyanis a jó szülök gyermekeiket nemcsak egymás 
közötti társalgásaikban kisérik szemmel, hanem fő 
gondjukat különösen azoknak a házon, a családon 
kivüli magokviseletére, érintkezéseikre, összekötte-
téseikre szokták fordítani, nehogy a jó mag, melyet 
gyermekeik szivébe elvetettek, a látott rosz példák 
által elnyomassák : akként kiséri, kell kisérnie a 
kath. egyháznak, e legjobb, e leggondosabb nevelő 
anyának is, hiveit nemcsak egymásközötti társal-
gásaikban, hanem a más vallásbeliekkel való viszo-
Ö ' 

nyaikban és közlekedéseikben is. 
Communistikus és nihilistikus eszmékkel telt 

korunk arra tör, hogy minden téren, anyagin ugy 

mint szellemin, nivellirozzon, a felsőbbség és alá-
rendeltség, a jó és rosz, az erény és bűn közötti 
korlátokat ledöntse; és ebben, ámbár talán nem 
egészen tudatával ebbeli tette horderejének, a mo-
dern szabadelvüség segédkezet nyúj t neki akkor, 
midőn állambölcseletének egyik maximájául azt 
tiizte ki, hogy az állam, mint ilyen, minden vallás-
felekezettel szemközt, közönyös álláspontra helyez-
kedve minden hitvallást egyenlően nemcsak meg-
tűrjön, de óltalomban is részesítsen, és igy a val-
lási formák sokféleségét biztosítva, egyúttal min-
den polgárának korlátlan hit-, lelkiismeret- és val-
lásszabadságot biztosítson. 

Az egyház azonban ezen ujabb keletű állam-
bölcseleti elvet magáévá nem teheti ; és pedig nem 
teheti magáévá azon egyszerű oknál fogva, mert 
létjogával homlokegyenest ellenkezik; mert ez ta-
gadása volna az egyház által hirdetett ama meg-
dönthetlen igazságnak, hogy nincs üdv az igaz egy-
házon kivül és hogy ezen igaz egyház a katholi-
ka egyház. 

És azért csak a logika szigorú követelménye 
szerint cselekszik az egyház, midőn minden egyéb 
vallást és felekezetet elvet és kárhoztat, és nem ta-
nitja az úgynevezett vallási (hitágazati) türelmet, 
mely nem egyéb, mint az emberhez oly annyira 
méltatlan hitközönyösségnek szülőanyja és azon 
már többször kárhoztatott tévelyeknek elismerése, 
melyek szerint: „Az emberek bármely vallás gya-
korlatában meglelhetik az örök üdvösségre vezető 
utat és az örök üdvösséget1 ',1) és hogy: „A kath. 
egyháznak nincsen joga hitágazatilag kijelenteni, 
hogy a kath. hit az egyedül üdvözitö hit. í t2) 

*) Syllab. a. 1864. n. 16. (továbbá 1846. nov. 9. és 
1856. márcz. 17. Enc. végre 1847. decz. 17. Alloc.) J) Syl-
lab. n. 21. („Mul t ip l ies inter" 1851. jun. 16.) 
ty&x 7 
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A kath. vallás azonban ép ugy a szeretet, mint 
az igazság vallása, és azért, midőn egyrészről a té-
velyt, a téveszméket kárhoztatja, és a tévelyeknek 
létjogot nem tulajdonithat, addig másrészről nem 
kárhoztatja a tévelygő személyeket. Midőn magát 
„egyedül üdvözítő egyháznak" tart ja , ezzel korántsem 
zárja ki a másfelekezetüek üdvözülhetését, mert 
tudja, hogy vannak önhibájok nélkül tévelyben élő 
emberek is, kik azért nem is tekinthetők az örök 
kárhozat martalékának, sőt azt tanitja, hogy ezek 
becsületes és igaz hit elfogadására készséges szán-
dékuknál fogva inkább az igaz egyház benső, lelki 
közösségéhez — ámbár öntudatlanul — tartoznak 
anélkül, hogy külső közösségében léteznének. Az 
egyház tehát a — „sola salvifica" — tanában nem 
ázt tanitja, hogy ki üdvözül, hanem mi üdvözít ? „Tá-
vol legyen tőlünk — igy szól IX. Pius pápa 1854-ki 
decz. 9-iki allocutiójában, — hogy Isten rejtélyes 
irgalmának határokat merjünk szabni; távol legyen 
Isten titkos tervei- s végzéseibe hatolni akarni,mert 
ez nagy mélység és emberi elme által ki nem für-
készhető. Hitünk szerint igaznak kell tartanunk, 
hogy az apostoli római szentegyházon kiviil senki 
sem nyerheti el üdvét, hogy ez az üdv egyedüli bár-
kája, és aki bele nem száll, elmerül a vizözönben ; 
de ép oly bizonyosnak kell tartanunk, hogy azok, 
kik legyözhetlen, beszámítás alá nem eső (invincibi-
lis) tudatlanságban vannak az igaz hitet illetőleg, 
Isten szine előtt nincsenek bűnnel terhelve." 

Csakhogy viszont a kath. felebaráti szeretet 
sem tagadhatja meg a kath. igazságot. „A ker. sze-
retet — agymond Merkle3) — soha, semmi szin 
alatt, még ha „kedvelt lényre" vonatkozik is, sem 
varázsolhatja a tévelyt igazsággá, soha, de soha 
sem tekintheti az igazságot mellékes dolognak. De 
ha el is hitethetné ezt önmagával és másokkal, épen 
ez által az igazság árulójává, vak, hazug, álszere-
tetté aljasodnék és szülné ama csalárd, hazug tü-
relmet, melynek dicsőítését a helytelenül nevezett 
polgáriasodás érdekében tele torokkal kiált ják fü-
leinkbe." Szeretetből könnyen sajnálkozhatunk más-
nak tévelygésén, őt tudatlansággal, jóhiszeműség-
gel menthetjük, de amennyiben tévelyben él, örök 
üdvének reményével nem biztosithatjuk, mert ez 
tévelyében csak megerősítené őt s nein haszna, ha-
nem kárára válnék ; sőt ilyesmit tenni a ker. szere-
tet parancsával homlokegyenest ellenkeznék. 

És csakugyan az egyház isteni Mesterének 
3) „Die Toleranz nach katholischen Principien" czi-

mii munkája 50 lapján. 

nyomdokait követve, a felebaráti szeretet ezen el-
veihez alkalmazta magatartását mindenkor a té-
velygőkkel szemben. 

Valamint ugyanis Krisztus Urunk magát a 
tévelyt és annak öntudatos képviselőit, a phari-
zeusokat lángbeszédeivel ostromolni soha meg1 nem ö O 
sziint; — a tévely öntudatlan áldozatai, a félreve-
zetett zsidó köznép iránt azonban mindenkoron a 
legnagyobb előzékenységet, részvétet és szeretetet 
tanúsította: akként az egyháznak is minden időben 
isteni Mesterének példája képezte elvét, zsinórmér-
tékét a kebelén kivül levőkkel, a más felekezetbe-
liekkel szemben. Ezen elv vezérelte intézkedései-
ben akkor, midőn, — miként sz. Pál a korintliusi 
vérfertőztetőt, — testéből az egészségtelen tagokat 
kimetszette és kebeléből kizárta, inkább tűrvén, 
hogy az ilyenek átadassanak a gonosz léleknek a 
test veszedelmére, csakhogy a lélek üdvözüljön. — 
Ezen elv indította ama szigorú válaszfal emelésére 
is, melylyel hiveinek az idő és helyek különböző 
körülményei szerint a másfelekezetbeliekkel való 
közlekedést vagy föltétlenül, vagy csak általán 
tiltotta, nehezítette. 

Nem is kell, gondolom, a roszra oly fogékony 
emberi természetnek avatott ismerője előtt e válasz-
fal üdvös, sőt szükséges volta mellett a bizonyítéko-
kat messze keresni, hisz azok kéz előtt fekszenek. Már 
az ó szövetségben szigorúan volt tiltva Izrael népének 
a bálványimádó népekkel való mindennemű közleke-
dés. Krisztus Urunk pedig óva int a hamis próféták, 
a hamis tanitókkal való érintkezéstől, — „kik — 
úgymond — juhok ruházatában jönnek hozzánk, 
belül pedig ragadozó farkasok."4) Sőt az igazság 
szent Mestere erősb kitételektől sem tartózkodik 
ott, hol az igazság és a lelki üdv fölmerülő veszé-
lyét híveitől távoztatni akarja, midőn mondja: „Ne 
adjátok a szentet ebeknek és ne hányjátok gyön-
gyeiteket a sertések elé, netalán eltapodják azokat 
lábaikkal és megfordulván, szétszaggassanak ti-
teket."5) 

Az apostolok és az ős egyház szent atyái, kik 
Krisztusnak szándékait legjobban tudták, szintén 
ily értelemben tanitanak és irnak. így sz. János, a 
szeretet apostola, II. levelének 10. és 11. versében 
ekként inti a híveket : „Ha, ki hozzátok jő — úgy-
mond — és e tudományt nem hozza magával, ne 
fogadjátok öt házatokba és ne is köszönjetek neki. 
Mert aki köszön neki, részes az ő gonosz cselekede-
teiben." Egész lapokat lehetne itt kiirni a sz. irás-

Sz. Máté 7, 15. — 6) Sz. Máté 7, 6. 



5 1 

ból, melyekben a keresztény híveknek a legnyomó-
sabban tiltatik a tévtanitókkal való közlekedés ; 
ugy hogy a hitközönyös, szellemileg elfásult ember 
előtt, ki a hit nagy becsét nem ismeri vagy érté-
két nem becsüli, — túlságosnak látszhatik azon szi-
gor, mely ezen intézkedésekben nyilvánul, és azt 
nem tudja összeegyeztetni ezen szent férfiak szere-
tetével, melytől lelkesítve sz. Pállal mindenkinek 
mindene kívántak lenni, hogy mindenkit Krisztus-
nak megnyerjenek, és a kiknek, sz. Jánosként, elhaló 
ajkán is a szeretet némult el utoljára. 

Midőn tehát látjuk, hogy Krisztus, isteni Ücl-
vözitőnk maga, és nyomdokain haladva utána az 
apostolok és az egész egyház ennyire óvták a hive-
ket a hamis tanítókkal való érintkezéstől és min-
dennemű érdekközösségtől, — csoda-e, ha a kath. 
egyház napjainkban is szigorúan ti l t ja híveinek a 
máshitiiekkel való mindennemű oly közlekedést, a 
hol és mely által hitbeli meggyőződésökben kárt 
vallhatnának ? 

Csoda-e, ha az egyház az államilag proclamált 
vallási türelem folytán létesült tényekkel számít-
va, midőn egyrészt hiveinek a másfelekezetbeliek-
kel való érintkezését a polgári dolgokban, mint 
majdnem physice kikerülhetlent, és mint kisebb 
roszat a nagyobb rosz elhárítása végett, megengedi : 
másrészt egyszersmind arra ügyelni soha meg nem 
szűnik, hogy e polgári közlekedés folytán a vallás 
szent dolgai ne profanizáltassanak, és e profanizá-
tióban azután a kárhozatos vallási hitközöny- és 
erkölcstelenségnek bő forrás ne nyittassák. 

Csak az érzelkedő hamis humanismus és kárhoza-
tos vallási közöny akadhat meg az egyház ezen óvó 
intézkedésén. Csak az ez ügyben való tájékozatlanság 
és az ember legszentebb érdekei iránti szellemi fá-
sultság lármázhat az egyház türelmetlenségéről 
akkor, midőn ez híveit arra figyelmezteti, hogy tár-
sadalmi érintkezéseikben a más hitfelekezeíbeliek-
kel ne menjenek túl azon határokon, melyeken túl 
vallási meggyöződésök, erkölcsi érzelmök veszé-
lyeztethetnék. 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

•2. §. 
(Folytatás.) 

A munka életeleme az emberiségnek. Ha az ember mun-
kálni megszűnnék, nem sokára élni is megszűnnék. De 
egyetemes továbbá a munka törvényeiben is. Az ember 
a munkában minden erejét felhasználja, hogy termeljen, 

vagy a természtményeket átidomítva különféle szükség-
leteire alkalmasokká tegye ; már pedig a munkaerő az 
ember természetében gyökerezik, t. i. szellemi lényében 
s testi szervezetében, melyek ez életben elválaszthatlanul 
összekötvék : következésképen a mindig azonos emberi ter-
mészet vagyis személyiség ugyanazon munka-törvényeket 
fogja szülni. A munka továbbá az anyagi természet minden 
elemeire kiterjed, s mivel ezek változatlan törvényeknek 
vannak alávetve, következik, hogy midőn azokat munka 
által mozgásba hozza az ember, ő is kénytelen tapasztalni a 
természet törvényeinek változatlanságát ; s azért mig ezek 
egyrészt neki segítségére vannak, másrészt hajthatlanságuk 
által ridegen éreztetik vele az emberi munkaerő korlátait s 
a természet törvényeitől való függetegségét. 

A Gondviselés viszonyba helyezte az embert mindaz-
zal, mi őt környezi. Valamint nem önmagától létezik az em-
ber, ugy nem is meríti önmagából mindazt, mi életföntartá-
sához szükséges. O ugyan saját erejével munkálkodik, de 
kültárgyakra van szüksége, melyekben erejét kifejti, s me-
lyek egyszersmind segédeszközökül szolgálnak neki, hogy 
velők értelmi fölénye által a természeterők elégtelenségét 
pótolja. Az ember, noha kötve van a természet törvényei-
hez, bizonyos mérvben mégis ő igazgatja azokat. A termé-
szet elemeit, melyek oly szeszélyesek, terméketlenek, s néha 
szerfölött rombolók, — találékony elméje tanulékonyak-
ká s termékenyekké teszi. A testek minden sajátságait, a 
bennök szunnyadozó erőket, a munka felfódözi, kiaknázza, 
s oly formán kormányozza, hogy azok közvetlenül vagy 
közvetve különféle szükségleteinknek szolgáljanak. Azon 
nehézségek fölött, melyeket az ember saját testi erejére 
Utalva sohasem volna képes legyőzni, lángelméjének talál-
mányai által bámulatos diadalt viv ki. A természet titkai-
nak kifürkészése, mely az érzék fölötti világban szerzett is-
meretekkel bensőleg összefügg, — a természeterők fölüt ti 
uralkodásnak bő kutforrásává leszen. Am bármily kiterjedt 
legyen is az embernek uralkodása a természetfölött, ez so-
hasem fogja őt felmenteni a munka szüksége s kinos volta 
alul, habár enyhíti terhét. A természet által segitve ugyan-
azon dolgok kevesebb fáradságába kerülnek, vagy jobban 
mondva, ugyanazon fáradsággal a dolgoknak nagyobb ösz-
szegét fogja végezni. Ez leend a munkának ingyenes haszna 
{utilitas gratuita), mivel azt helyette végzik a természeterők, 
különböztetésül a fáradságos haszontól (utilitas onerosa), 
melyet arczánab verejtékével szerez az ember. Ez utóbbit 
amavval mindjobban helyettesiteni jelzi a munkának hala-
dását s termékenységét az anyagi rendben. 

A munka szükségkép igényli a természeterők közre-
működését; de ennek feltételei valamint az emberi erőki-
fejtés módozatai egy harmadik tényezőt igényelnek a mun-
kához, hogy ez meddő ne maradjon, s ez a capitalis vagyis a 
tőke.Ez alatt a munka productivvá tétele ezéljából megtaka-
rított anyagi javak összletét ért jük. Ennek szülőanyja azon 
bölcs előrelátás, mely félre rakja ama fölöslegest, mit a mun-
ka a természeterők segítségével szerzett, a szükséges költ-
ségeken fölül. Ámbár a tőke, mint productiv erő, gyümölcse 
az emberi munkának s a természeterőknek, azoktól mégis 
különbözik, saját léte és szerepe levén neki a vagyon szer-
zésben. Mi több, szükséges, hogy a tőke is a munkához ha-

7* 
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sonlóan erkölcsi erővé váljék : ez a takarékosság, a gazdálko-
dás (oeconomia,) mely tartózkodik a fölös fogyasztástól oly 
czélból, hogy a felszaporodott vagyonnal vagyis tőkével az 
emberi munkát mindinkább tökéletesit3e, termékenyítse. 1 

Átalán véve nincs munka tőke nélkül, mert sikeres 
befejezéséhez bizonyos időhuzam kell, mialatt a munkás 
táplálkozik s egyéb költekezéseket tesz ; tehát szüksége van 
kész javakra, melyeket a munka alatt fogyaszt. Minden ter-
melő a munka folyamában a már előbb szerzett vagyoná-
ból fogja magát föntartani.A földmives, elvetvén évenként a 
magot, hogy a jövő évi táplálékot hozza, addig is a mult 
évi termésből táplálkozik. Minél nagyobb a meggazdálko-
dott vagyon összege vagyis tőke, annál előnyösebb a termelő 
helyzete, annál kiterjedtebbek lehetnek vállalatai. Hasonlag 
szükséges a tőke a többi természeterők kiaknázásához. Ezek-
nek megindításához különféle műszerek, gépek s egyéb kész-
letek szükségesek, melyek csak nagyobb pénzköltségen 
voltak beszerezhetők s tarthatók fön. De ezek csak köz-
vetve s lassan fogják azon jövedelmet hozni, mely a tett 
költségekkel felér ; de azért rendes viszonyok közt a munka 
törvényeinél fogva biztosan fogják hozni, mig t. i. egyrészt 
a productiv vállalatok egész sorrendjét megnyitják, melyek-
nek jövedelme szaporodni fog a befektetésekkel arányban : 
addig az ezen idő alatt hozott termelékek nemcsak pótolni 
fogják a befektetett költségeket, henem jutalmazni is fog-
ják a vállalkozó fáradalmait, vagyis ujabb tőke szaporitás 
eszközöltetett. 

A tőke tehát arra való, hogy elfogyasztassék, de csak 
avégett, hogy u j s több termékeket előállitson ; vagyis, hogy 
ugyanazon időben, midőn a munka fogyasztja a tőkét, ezt 
ujolag kiegészitse s felszaporitsa. Bizonyos időben a fo-
gyasztás s a termelés egyenlő lépést tart ; máskor a fogyasz-
tás sokkal gyorsabb, pl. az eledelekben, a töredékenyebb 
gazdasági szerekben, a tüzelékben, mely manap a gyáripar-
nál oly nagy szerepet játszik. Máskor a fogyasztás lassúbb, 
pl. a gépek s a nagy gyárak felszerelési eszközeire nézve, 
melyek soká használhatók. A fogyasztás továbbá történhe-
tik anélkül, hogy a tőke alakját változtatná; sokszor azon-
ban egészen átváltozik : innét a különbözet álló s forgó töke 
között. 

Ezen termékeny fogyasztás alatt más anyagi javak 
folyton előállíttatnak. Minden ujabb nemzedék összehal-
mozva lát ja azokat az őt megelőző nemzedékek által ; s a 
munka nélkül, melylyel elődjeink a meglevő javakat megő-
rizték s növesztették, senuni előmenetelt sem tehetnénk az 
anyagi rendben. Az emberi élet egysége tehát azon szaka-
datlan lánczolatban is nyilvánvaló, melyben az emberek 
egymást felváltják ; ezt bizonyítja továbbá ama törvény 
is, mely ugyanazon időnek embereit egyesíti az anyagi ja-
vak közös beszerzésében. Mi ép oly kevéssé választhatjuk 
el magunkat elődjeinktől, mint nem választhatjuk el magun-
kat kortársainktól, vagy mint fiaink nem menthetik fel ma-
gokat ama munka-örökség folytatásától, melyet nekik át-
hagyományozunk. Az erkölcsi rendnek egyetemes törvényei 
az anyagi rendben is érvényesülnek. A tőkének szükséges 
voltában s azon állandóságban, melyet neki a takarékosság-
gal párosult munka biztosit, ismerjük fel erkölcsi életünk 
két fő törvényét : a szabad öntevékenységet s a hagyomá-

nyok iránti kegyeletes tiszteletet, melyeknél fogva minden-
nemű haladás csak ugy lehetséges, lia a meglevőt megőriz-
zük s gyarapitjuk. Takarékosság s munka által megtar t juk 
és szaporítjuk anyagi javainkat, s azért minden anyagi ha-
ladásnak két lényeges feltételét s hathatós emeltyűjét 
képezik. 

A munka az anyagi javak előállitásában végelemzési-
leg az erkölcsi rendből indul ki, valamint a szerves testek 
mozgása is bizonyos szellemi erőt feltételez. Mi több, össze-
ségében a munka ugyanazon törvényeknek van alávetve, 
melyeket az erkölcsi rendben észlelünk : ezek első sorban a 
munkaerők czéltudatos egysége és szerves tagozásuk. Min-
den munkánál három alkatelemet különböztethetünk me». 
Ezek annak tervszerű folyamatbatétele, igazgatása s befe-
jezése. Az első igénybe veszi a tudomány vívmányait, me-
lyek a természeterőkből mindazon segitséget vonják, mely 
az emberi erőinegfeszitést kiméli, vagy hatványozza. A z 
igazgatás mindezen tényezőket számításaiba felveszi, azo-
kat mozgásba hozza, s folyton arra ügyel, hogy öszműkö-
désök által a sikert biztosítsák. Az igazgatás közönségesen 
a vállalkozó tisztje ; kezében öszpontosul a munka s a tőke, 
melyek agymást termékenyítve a természeterőkből mind-
azon hasznot meritik, melyet a haladó műipar tényleo-es ál-
lapota megenged. A vállalkozó képviseli a munkában az 
egységet s a tekintélyt, ini itt ép oly nélkülözhetlen mint 
pl. a közigazgatás vagy igazságszolgáltatás bármely á g á -
ban. Az ő kezdeményezése s igazgatása alatt fog a munka a 
munkások közt megoszlani s minden egyes részleteiben vég-
hez menni. A munkás tehát a vállalkozónak mindicr alá 

ö 
van rendelve, a vállalat kiterjedtsége vagy bonyolultsága 
szerint több vagy kevesebb közeg által hozzá tartozik, s a 
munka osztályzatában az utolsó helyet foglalja el. Ama 
különleges és másodrendű tényezők, melyek a munkások 
osztályzatait meghatározzák, módosulhatnak, befolyásuk a 
munka véghezvitelére lehet közvetlen vagy közvetett ; a 
munka urához s egymáshoz való viszonyuk lehet szabadabb 
vagy függőbb; de az alárendeltségi viszony mindig meg-
marad, mivel ez az emberi természetnek s általa az anyagi 
rendben kifejtendő munkának megmásithatlan törvényein 
alapszik. 

A legszentebb szívnél közbenjáró Miasszonyunk 
mint a betegek gyógyítója,*) 

Május 18-án egy Nevers-i apácza („Visitandine") j ö t t 
(Issoudunbe) hálát adni a L . Sz. A.-nak valóban csodálatos 
gyógyulásáért. Felkéretett, hogy az élő szóval előadottakat 
irásba foglalja. Ez megtörtént és Chevalier, az egylet fő-
igazgatója, ilyformán közli a rögtön meggyógyult apáczá-
nak szavait : 

í rom e sorokat ama gyógyulásom emlékére, melyet a 
nélkül, hogy kértem volna, nyertem. Mert miután 15 éven 
keresztül fájdalmas belső betegségemet tűrtem, csak azt a 
pillanatot vártam, mely belső roncsoltatásomat befejezné ; 
nyolcz hónap óta a baj rohamosan előre haladt. Nem mult 
el nap anélkül, hogy minden táplálékot gyomrom vissza ne 
utasított volna. November óta a leggyöngédebb étkek is 

*) A társulati évkönyvek legújabb füzetéből (Issoudun 1880. jan.) 
Közli Kuncze Leo. 
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azonnal visszalökettek. E hó utolsó két hetében gyomrom 
nem birt elfogadni többé elviselhetlen fájdalmak nélkül egy 
kanálnyi répalevest, jól czukrozott tejjel, sőt még egy csepp 
vizet sem. A baj tetőpontját érte. A láz, gyöngeség, a há-
nyás ingere, ájulás, több hónapi álmatlanság, csak egy 
hajszálnyira választottak el a haláltól. A fájdalmak, fulla-
dozások, szívdobogás, segitség nélkül, a legkisebb fordulást 
sem engedték ágyamban. Szivszorulásom végre sem lélek-
zeni, sem beszélni nem hagyott. Hogy megértsenek, egészen 
számhoz kelle lehajlani bárkinek, s a legkisebb zajra roszul 
lettem. Azért rendesen magányosan maradtam, s ápolóim is 
csak a legnagyobb gyöngédséggel nyitották reám az ajtót, 
hogy minden neszt kerüljenek. A test soványsága tetőpont-
jára hágot t ; enni többé nem birtam, s pilanatnyi felemelke-
désemre három apáczanövéremre szorultam és jó adag 
eczetre, nehogy elájuljak. Annyira voltam, hogy jónak talál-
ták engem a végső szentségekkel ellátni, ami november 20-án 
délután 2 órakor meg is történt. 

Most már egy pillanatra sem hagytak egyedül, sem 
éjjel sem nappal, mert gyöngeségem nőttön nőtt. Végre, 
utolsó pillanataimat közelegni érezvén, mindenre kértem 
„a legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunkat", miszerint 
csak gyorsan vezessen Jézushoz ; mert utolsó perczeimet 
megérkezetteknek hittem. De mennyire csalódtam ! Lám a 
mennyország királynéja szivemhez szólt, még pedig elég vi-
lágos módon, hogy ő engem meggyógyítani kiván, hogy ő 
tőlem fogadást óhajt elüljáróim engedelmével, s hogy e 
fogadás kifejeztére meg leszek gyógyítva. 

Kezdtem erre elkedvetlenedni, könyörögni a szent szűz-
höz, ne gyógyítana meg, felhozván neki életem szükségtelen 
voltát, hogy nem vagyok méltó, eme szent lelkek között 
élni sat. Könyeim s csókjaim eláraszták a szent szűz képét, s 
kértem őt a legbensőbb könyörgésekkel, ne tegye e fogadást 
köteleségemmé. De kérelmeim és könyörgéseim semmivé 
váltak. Ö mindig ugyanazt kivánta : Tedd meg nekem e 
fogadást, kérd ezt főnöknődtől. Igy tartott ez négy na-
pon négy éjjen keresztül. Megmaradván feltétem mellett, 
hogy a dologról mit sem szólok, kézhez vettem a képet s 
elrejtém egy könyvbe, melyet az agyám melletti asztalra 
tettem. Később megfeledkezvén róla, kézhez vévén a köny-
vet, az első, a mit megpillanték, e kép volt, mely ismét 
ugyanazt kivánta. Estve volt, de egész éjjel nem hunytam 
he szememet, folytonosan küszködve a szent szűz ellen fel-
mentésemért, de hasztalan. Beláttam, hogy ily hatalom el-
len nem könnyű a küzdés. Reggel, legyőzve érezvén maga-
mat, egy pillanatra magamhoz kértem főnöknőmet. Elmond-
tam mi történt velem, s hogy az este általa észrevett könye-
im oka mi vala. Kissé meg is nyugodtam e gondolaton, hogy 
főnöknőm nem fogja megengedni a fogadást, hogyha csaló-
dásban vagyok; s azután fel leszek mentve, mert engedel-
mes voltam stb. Ilyeseket gondoltam, mig főnöknőmet visz-
szavártam. A midőn megjött, egyelőre sem „igen" sem 
„nem" volt válasza, s én ezen igen megnyugodtam; ámde 
pár óra múlva Írásban kivánta fogadásomat, s hogy rög-
töni" gyógyulást kérjek. 

Épen ez volt az, a mi nem kellett, nem óhajtva oly 
kedvezményt, melytől annyira idegenkedtem. Engedelmes-
ségből irám meg a szót: „rögtön" s deczember l- jén este 

4 órakor, Advent első vasárnapján, a „L. sz. A." egyleti 
tagok gyűlése pillanatában, a szent szűz képe előtt kifeje-
zést adtam fogadásomnak. Még az „Amen" szó el sem hang-
zott, villámszerű gyorsasággal ugyan e pillanatban teljes 
átváltozásban éreztem mngamat. A betegség és számtalan 
bajaim, mint természetes kísérői, mintegy varázs szóra elil-
lantak. Semmi gyöngesség többé, semmi fulladozás, semmi 
belső égés, semmi lob, semmi szivszorulás, szóval semmi 
nyoma 15 évi hosszas betegeskedésemnek. Felkeltem, ma-
gam öltözködtem, íme fenn vagyok. Karszéket készitének 
elő számomra; fogván azt az infirmária egyik végéről a 
másikra vittem át, chorusra jártam s minden imáinkat térdre 
borulva minden fáradság nélkül végeztem. Azután az ét-
teremben, melyet számos hónapon keresztül nem láttam, 
sűrű levest vettem magamhoz rozskenyérrel, délben hasonló-
lag a legnagyobb étvágygyal, mindenből a legkisebb alkal-
matlanság nélkül étkeztem. Este is sokat ettem, jó étvágy-
gyal, hasonló könnyű emésztéssel, s igy volt minden követ-
kező napokon. Másnap lelki gyakorlatokat kelle kezdenem. 
Fogtam ágyamat s elvittem magányomnak kijelölt helyisé-
gére. Látván engem e teherrel, rendtársnőim rám kiáltának. 
„Elöli magát, hagyja ezt, majd elvisszük mi" ; de nem hall-
gatva semmire,nem bírtak engem sem visszatartani sem utói-
érni,oly élénk és biztos léptekkel haladtam előre. Gyakor-
lataimat egyedül tartottam Istenemmel és szűz Máriával. 
Komolyak voltak ezek, pillanatnyi nyugalomnak sem adám 
magamat át, 4—5 napon keresztül folytonos imák és könyör-
gések, keresztút, szent olvasmányok, mély elmélkedések, a 
léleknek istenes dolgokra való irányozása, szabályzat köny-
nyitésnélküli megtartása, külsőleg alkalmazott ajtatossági 
gyakorlatok, böjtölés, önsanyargatás, s mindezt fáradság, 
alkalmatlankodás, alábbhagyás nélkül : ennyire uralkodott 
fölöttem a különös gyógyulás. Lám munkáját a „Legszen-
tebb szívnél közbenjáró Aszszonyunknak," e nagyszerű orvos-
tudornak, ki várakozik, a mig az embernek többé nem ma-
rad mire várakozzék, s enged a bajnak, mig az befejezte 
müvét ; s midőn már minden remény veszendőbe ment, mi-
dőn az orvos tudománya végképen ki van merítve, akkor 
egyedül ő lép elő s igy szól : íme, egy reményfosztott ügy, 
ez az én ügyem, s azonnal a gyógyítás remek csodáját végzi. 
Azért ő mint a kétségbeesettek reménye nyilatkozik. Igen, 
oh közbenjáró Asszonyunk Jézus szentséges szivénél ! Te vagy 
az én reményem, mert általad várom immár üdvösségemet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 23. Az osztrák delegatio és a Vati-

kán. — Mitsem lehet botrányosabbat képzelni, mint a dele-
gatiók alkalmával évenkint meg-megujittatni szokott azt 
az Ízléstelen felszólalást, hogy Ausztria-Magyarország szün-
tesse be a nagyköveti állást a Vatikánnál. Még botrányo-
sabbá és Ízléstelenebbé válik e felszólalás az által, hogy a 
tapasztalat már megtaníthatta a delegatus urakat, hogy 
lelkük ez az óhaja nem fog teljesülni, és ha vannak a t. 
urak közt oly szükkörü felfogásúak, kik ezt önmagoktól 
belátni nem képesek, azoknak nagyon helyén van, ha rend-
reutasittatnak, lia felvilágosittatnak legalább azon legele-
mibb okokról, melyek nem engedik meg, hogy szivök nemes 
vágyának elég tétessék. Aze napokban Bécsben tanácskozott 



54 

osztrák delegatus urak közt is akadt egy, még pedig zsidó, 
ki Haymerle bárótól a Vatikánnál levő nagykövetség be-
szüntetését követelte, habár az ellen nem volt semmi kifo-
gása, hogy a kis Romániában követségi állás szervez-
tessék. Dicséretére szolgáljon a külügyminiszter urnák, ő 
a zsidó óhajtást határozottan visszautasította. Érdemesnek 
tart juk ennélfogva a külügyminiszter ur válaszát in perpe-
tuam rei memóriám a következőkben egész terjedelmében 
közölni, részint, hogy ez által tiszteletünknek adjunk kifeje-
zést az uj külügyminiszter ur iránt, részint, hogy beszédjé-
ből a jövőre nézve némi reményt merítsünk. 

Báró Haymerle ugyanis következőleg nyilatkozott: 
„Már az előbbi években is többször szóba hozatott ezen té-
tel törlése, ez inditvány azonban a delegatio részéről min-
dig mellőztetett és erre nézve bizonyára igen fontos okok 
voltak mérvadók; mindenesetre azonban nem kizárólago-
san a szent szék jelenlegi birtokosának elődje iránti te-
kintetek voltak az irányadók ; most pedig bizonyára alig-
ha forog fenn ok, hogy utódja, a szent szék jelenlegi 
birtokosa, aki békés magatartása miatt a legáltalánosabb 
rokonszenvnek örvend Európában, kevesebb tiszteletben 
részesittessék, mint elődje. Azonban sem Ausztria-Magyar-
ország hatalmi állásának, vagy hagyományának, sem lakos-
sága nagy katholikus többsége felfogásának nem felelne meg, 
ha a szent széknél levő nagyköveti állomás megszüntetésére 
megragadná a kezdeményezést. A szent szék souverainitási 
jogát kétségbevonhatlanul minden hatalom, sőt még Olasz-
ország is közvetlenül és elvitathatatlanul elismeri, hatalma és 
állása pedig nem szoritkozik csupán csak a territoriális 
terület kiterjedésére; mert senkisem zárkozhatik el annak 
beismerése elől, bogy a Vatikánban nagy és befolyásos ha-
talom van képviselve, melynek visszahatása az egyes álla-
mokra nem tagadható. A külügyminiszter tehát semmi sain 
alatt sem tanácsolhatja ez állomás megszüntetését." 

íme ez volt Haymerle báró válasza a zsidó interpel-
latióra, és csakis ilyen válasz volt méltó egy katholikus 
nagyhatalom külügyminiszteréhez, ki válaszával egyúttal 
mélybelátásu államférfiúi felfogását a monarchia népeinek 
nagy örömére documentálta. A zsidó interpelláló már e vá-
laszból is meggyőződhetett, hogy azaz idő már kezd lejárni, 
midőn dicsőséget lehet aratni a pápa ellen intézett demoustra-
tióval, és a leczke, melyet a külügyministertől kapott, ta-
lán majd csak ki fogja józanítani, hogy a jövőben ne szól-
jon olyan dologhoz, melyet nem ért ; vagy ha épen netn 
elégedett meg a miniszter ur válaszával, ugy jöttek utána 
mások, kik kiábrándíthatták, hogy nem helyesen válasz-
totta meg az időt a pápa elleni demonstration. A jelenlegi 
osztrák delegátusok szellemének megítélésére e kérdésben 
mindenesetre igen jellemző tudni, hogy megtörtént, amire, 
hogy ezelőtt megtörtént volna, nem emlékezünk, miszerint 
a delegátusok köszönetüket fejezték ki a külügyminiszternek 
fejtegetéseért és a nagykövetség fenntartása érdekében a 
pápa mellett hivatkozás történt a kath. többség érzelmeire. 
Nem tudjuk, ha vájjon az interpelláló érti-e jelentőségét e 
,hivatkozásnak', de nagyon óhajtanok, hogy megértse, 
mert ez a megváltozott idők jele, azon időké, midőn a ka-
tkolikusok kezdenek ébredni és nem tűrik meg, hogy 
ügyeikben, mely a monarchia ügye is, egy törpe minoritás 

intézkedjék. Ezt a delegatio, ugy véljük, elég világosan 
tudtára adta interpellálónak az által, hogy a miniszter nyi-
latkozatát az interpelláló kivételével egyhangúlag saját-
jává tette. 

Ha most az osztrák delegatióban történteket figye-
lembe vesszük, lehetetlen, hogy azokból némi reményt ne 
meritsünk a jövőre nézve. Azon momentosus nyilatkozatok-
nak ugyanis lehetetlen a katholikusok öntudatának fel-
ébresztésére nem hatniok ; mi, ha valóban megtörténik, egy 
jobb jövő megalapítására biztos kilátásunk lehet; mert az 
bizonyos, hogy a népek jólétének eszközlésére mi sem ké-
pes ugy közreműködni, mintha a katholikus öntudatnak 
felébresztésével a katholikus tanok és elvek a nyilvános 
életben is érvényesíttetnek. Erre nézve pedig jogosult re-
ményt merithetünk a delegatióban történtekből. A külügy-
miniszter ugyanis válaszában nemcsak a monarchia nagy-
hatalmi állásából, hanem Ausztria-Magyarország hagyomá-
nyaiból is argumentált az interpelláló ellen. Es mik Ausz-
tria-Magyarországnak egyházpolitikai hagyományai? Ta-
lán a katholikusok elnyomatása? Talán a kulturharcz? Ta-
lán czivódás vagy épen szakítás a pápával? Ausztria-Ma-
gyarország egész múltja tiltakozik ily állítás ellen. E mo-
narchia hatalma a katholicismuson alapszik, hagyományai 
pedig azon bensőségről tanúskodnak, mely közte és Róma 
közt létezett, az egy I I . József idejét kivéve, ki, midőn e 
viszonyt nem tisztelte, ugyanakkor a nemzet alkotmányát 
sem vette figyelembe. Tanúskodnak továbbá e hagyomá-
nyok arról, hogy a monarchia a katholicismust mindig tá-
mogatta. Ha tehát a külügyminiszter a monarchia hagyo-
mányait emlegeti, mit mást bizonyít evvel, mint hogy ő 
maga is e hagyomány alapjára lép, hogy azt követni akar-
ja? Vagy mit akar a külügyminiszter ur, midőn hivatkozik 
a monarchia kath. többségének érzületére? — Ily nyilat-
kozat, ily beszéd után jogosan mondhatjuk, hogy ,alapos' 
okunk van egy jobb jövőben reményleni, hogy be fog szün-
tettetni az a szerencsétlen u j korszak, midőn e katholikus 
monarchiában büntetlenül lehetett a katholikusokat a leo--

o 
utolsó zsidó gyereknek tetszése szerint kővel dobálni. 

Sőt többet mondunk és talán nem tévedünk, ha mond-
juk, hogy a monarchia hagyományainak, a katholikus 
többség érzelmeinek oly praegnans hangsúlyozása a kül-
ügyminiszter ur által felszólitás akar lenni a monarchia 
katholikusaihoz a tömörülésre, hozzájok vannak intézve e 
szavak, hogy tömörülésük által a szabadkőműves liberalis-
mus által aláásott, hagyományaitól elterelt monarchiát 
megmentsék. Mitsem óhajtanánk jobban, mintha az osztrák 
delegatio ez évi tárgyalásai, nevezetesen pedig a vatikáni 
követségre vonatkozólag adott nyilatkozatai a monarchia 
katholikusainak tömörülését eredményezné Lajthán innen, 
Laj thán túl. Ez az esemény bizonyára mégörökitené az oszt-
rák delegatio ez évi tárgyalását, mert hozzá fűződnék a mo-
narchia regeneratiójának emléke. & 

Róma. Egyházpolitikai hirek. Bölcsészeti tankönyvek a 
pápai intézetekben. Ünnepélyek, szent beszédek Epiphania 
nyolezada alatt. — Diplomacziai ügynöknek ktildése Orosz-
ország részéről a Vatikánhoz már többször volt emlitve, de e 
hir mindig megezáfoltatott ; most azonban végre csakugyan 
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küzel van a megvalósuláshoz. Az utóbbi időben váltott sür-
gönyök a fennforgott nehézségeket kiegyenlítették. 

F.hó 11-én a Vatikánban újra elő vétetett azon javaslat, 
mely a Vatikán és Mexico közti régi diplomacziai viszony visz-
szaállitását vette czélba. Az ez iránt Amerikából legújabban 
érkezett jelentések szerint a mexicói kormány nem hajlandó 
ugyan a kölcsönös képviseltetésre ; azonban nem ellenzi, lia a 
sz. atya apostoli delegátust küld hozzá. A Vatikán szándéka 
ellenben az, hogy közte és Mexico közt, némi csekély mó-
dosítással, visszaállittassék azon összeköttetés, mely Miksa 
császár bukása előtt létezett. 

A Collegium Romanumban tankönyvül vannak elő-
irva Zigliara, San Severino vagy Liberatore. Más iskolák-
ban a választás Zigliara és San Severino művére van szo-
rítva. Tongiorgi műve mellőztetett. De Luca bibornok azon 
rendelete, mely a kánonjogi tanfolyamot a hittudományitól 
elválasztotta, már ismeretes. Zigliara bibornok utóda a So-
pra Minerva nevű Collegium kormányzásában Frat i J á -
ozint dömés atya lett. 

O eminentiája, a pápai helynök, Epiphania nyolczadára 
vonatkozólag rendeletet bocsátott ki, mely szerint a S. An-
drea della Valle nevű egyházban a ker. katholikus hit és 
ajtatosság emelése, védelme és terjesztésére a latin és keleti 
ritusok szerint fényes ünnepélyek tartattak, melyeken Euró-
pa főbb nyelvein kiváló szónokok alkalmi szent beszédeket 
mondtak. így f. hó 6-án németül szónokolt Behrendt József 
áldozár, 7-én mgr Montis de Oca, linaresi püspök Mexicó-
ból spanyolul, 8-án Porter György J . t.-i atya angolul, be-
szédén számos anglikán volt jelen, 9-én mgr Druon, ő szent-
sége házi praelatusa s a franczia Collegium főnöke fran-
cziául, 10-én Semenenko, a feltámadásról nevezett szerzet 
főnöke, lengyelül, 11-én Hergenrötlier Ferencz áldozár, a ha-
sonnevű bibornok titkára,németül, 12-én Votka János J . t.-i 
atya cseh nyelven, 13-án Jouet atya, az issouduni hitkül-
dérek általános procuratora, francziául. Az európai katholi-
kus nemzetek nyelvéből tehát csak a magyar hiányzott.*) 

Németország. Melchers kölni érsek a kulturharez végé-
ről figyelemre méltó nyilatkozatot tett a ,Köln. Volkszeitung'-
hoz intézett levelében, melyben az uj év alkalmából hozzá 
intézett üdvkivánatokra válaszolt. A száműzött főpásztor 
említi a vallási békét, melyről sokan azt hiszik, hogy az 
Bem sokára vissza lesz állítva Németországban. Minden-
esetre nem érdektelen e hitvalló püspök véleményét meg-
tudni ez ügyben, ki bizonyára jobban tudja s tudhatja, mint 
a hirlapirók és levelezők,hányadán vannak a Berlin és Vati-
kán közt régóta folyó tárgyalások. Közöljük ő exclja leve-
léből az idevágó rész legkiválóbb helyét: 

„Csaknem mindnyájan, kik szívesek voltak nekünk 
írni, forró vágyukat nyilvánították, vajha a vallási béke 
mihamarább vissza lenne állítva hazánkban, vajha mielőbb 
visszaadatnék az egyháznak szabadsága. Egyút ta l azon erős 
s élénk reményöket fejezik ki, hogy ez legközelebb be fog 
következni. Teljes szívből osztozom ezen óhajban és biza-
lomban, abban az értelemben, hogy én is erősen meg va-
gyok győződve, hogy Isten meg fogja hallgatni azt a sok 
forró imádságot, melyet annyi nemes áldozat kísér, melyek-
kel millió és millió hű lélek fordul az éghez, a vallási üldö-

*) Miért épen csak . . . . Szerk. 

zés kezdete óta kérve az egyház ügyének győzelmét, mely 
Istennek annyira szivén fekszik. Igen, én erősen hiszem, 
hogy Isten ez imákat meg fogja hallgatni a maga idején. 
Csak azt vagyok kénytelen bevallani, hogy tekintve a jelen 
körülményeket, amennyire én azokat ismerem, én nem hi-
szem, hogy e pillanat oly közel van, mint az emberek gon-
dolják. Az is nem kevésbbé bizonyos, hogy a béke azon 
órában fog megjönni, mely az isteni irgalom, igazság és 
bölcseség kikutathatlan titkában legalkalmasabbnak van — o 
kijelölve Isten dicsőségének s a lelkek üdvének érdekeire 
nézve. Várva ez órát kitartóknak kell lennünk s akarunk is 
maradni szeplőtelen hitünkben és buzgó imáinkban Istenhez, 
az egyház mindenható Urához." 

Spanyolország. Katholikus nemzetek protestáns evange-
lizácziójának mi a legjobb eredménye ? — Az, a mi Leonban 
Spanyolországban történt. I t t először is visszatért a kath. egy-
házba maga a prot. hitküldér, Bon ur. Példáját követte nem-
sokára legtekintélyesebb hive, Kendy Róbert. Ez utóbbi 
visszatéréséről a Cronica de Leon következő jelentést közölt: 

„Épen uj év napja volt, melyen Kendy Róbert, pres-
byterián protestáns, skót születésű, városunk lakója, a ka-
tholika egyház kebelébe visszatért. O a protestánsok közt 
nagy ismeretséggel birt és Bon ur is nála tartotta első pro-
testáns szónoklatait a vasútnál alkalmazott hivatalnokok és 
szolgák előtt. Kendy ur a nevezett nap reggelén magának a 
püspöknek kezéből felvette a keresztség szentségét. Kereszt-
szülők voltak Orti y Lara*) és a sz. Vincze-egylet női osz-
tályának elnöknője. A szent szertartást megelőzte az egy-
ház által előirt abjuratiók és fogadások letétele. Ezután a 
bérmálás és házasság (!) szentségét vette fel, mert, habár a 
polgári törvények szerint már összeadva volt, a kánoni tör-
vények serint még nem. 

Leon főpásztora, osztozva a meghatottságban, melyet 
az u j megtért érzett, neliány épületes szavat intézett hozzá 
azon nagy kegyelemről, melyben az ég őt részesité, vissza-
vezérelve őt az egyház, e gyengéd anya kebelére, hol egye-
dül leli fel igazság után szomjazó lelkünk nyugalmát e föl-
dön. Kendy ur, kinek szemeiből patakokban ömlöttek a kö-
nyek, mély áliitata által mutatta, hogy a főpásztor szavai 
nem hulottak háladatlan talajra." 

így a leoni lap. S igy van jól. A protestantismus ,evan-
gelizálni' megy a katholikus nemzeteket, holott saját hivei 
közöl ki tudja hányan meg sincsenek érvényesen keresztelve, 
tehát nem is keresztények. Csak folytassa a nagy multu 
katholikus spanyol nemzet. Téritse, keresztelje meg azt a 
néhány protestánst, kik hozzá ősi katholikus hitének elrab-
lására küldetnek ! 

IRODALOM. 
X Egyház és állam a belga alkotmányban. L'Église 

et l'État dans la Constitution belge. Par Albert Nyssens ad -
vocat à la cour d'appel de Gand. Bruxelles, Larcier 1880. 
110 lap. Ára 2-50 frank. 

II . Miután kijelölte a határokat s kiemelte jelentőssé-
gét azon constitutionalis problémának, melynek megoldását 
czélul tűzte ki, szerző főbb vonásaiban szemeink elé álíitja 

*) A madridi egyetem tanára s a Ciencia Cristiana lángeszű 
szerkesztője. Szerk. 
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azon különféle törvényes kormány-formákat, melyeknek ke-
retében mozgott a katholikus vallás Belgiumban 1789 óta 
egész a nemzeti önállóság proclamácziójáig. Felemlíteni s 
elésorolni ezen kormányok visszaéléseit,annyi mint sejtelmet 
gerjeszteni azon rendszabályokról, melyekhez a belga alkot-
mány alkotói folyamodtak, hogy a múltban okozott bajokat 
orvosolják és ismétlődésüket lehetetlenné tegyék. 

A forradalmi korszakot az egyházi javak elkobzása, 
a papság u. n. civil constitutiója, a nyilvános vallás-gya-
korlat teljes elnyomása jellemzi. Ez a katholikus srervezet 
teljes felforgatása volt. A zsarnoki önkény nem riadt vissza 
semmi tulkapástól, még magától a véres üldözéstől sem. 

Napoleon visszaállította a békét és részben a rendet is 
az 1801-i Concordatum által. Ez emlékezetes tény, mely Bel-
giumban egész 1830-ig volt irányadó az egyház és állam 
közti viszonyra nézve, a katholikus vallásnak a támogatás 
bizonyos nemét biztosította, elismervén, hogy azt vallja a 
polgárok nagy többsége. A vallás nyilvános gyakorlása elv-
ben ismét felszabadult. Az egyház anyagi eszközöket ka-
pott, melyek hivatása teljesítésére elkerülhetlenül szüksége-
sek. Azonban ezen előnyök rovására függetlenségének jelen-
tékeny korlátozásait volt kénytelen érezni, kivált a püspö-
kök kinevezésére vonatkozólag, Az állam legfőbb rendőri o o 
czimén tág kapu nyílt a polgári hatalom túlkapásai előtt. 
Napoleon nem elégedett meg a Róma által önként engedett 
szabad kézzel. Az u. n. organikus artiitulusok által vissza 
vonta nagy részt azon szabadságot, melyet az egyháznak a 
Concordatum ígért s jogot kezdett formálni a lelkiekbe való 
beavatkozásra. Állami mindenhatóság, szelídítve néhány az 
egyháznak biztosított kedvezmény által : ez volt a császári 
kormány szelleme. 

Orániai Vilmos, kit protestáns vallása természetszerű-
leg a kath. egyház iránt ellenséges irányzatban tartott, Na-
poleon nyomdokait követte. Az 1815-i lílaptörvények sza-
badságot Ígértek ugyan, de maga ez igéret is inkább lát-
szat volt mint valóság. A császárság minden oppressiv el-
járása érvényben maradt, sőt a végrehajtás, nyomorgató kor-
mány kezében, még inkább súlyosbította azt. Az oktatásügy-
ben kiadott ama hires rendeletek csordultig megtöltötték O o 
a nemzet iránt elkövetett sérelmek keserű poharát, és mint-
hogy a vallási szabadság nem egyedül volt részint fenye-
getve, részint már elnyomva, a ,szabadelvűek,' „kik az előtt 
a németalföldi királyhoz nagy ragaszkodást mutattak," 
(Juste, Histoire du Congrès national, 316. 1.), végre elváltak 
tőle és a közös ügyben egyesültek a katholikusokkal, hogy 
az országot a gyűlöletes iga alól felszabadítsák. Az orániai 
uralomnak véget vetett a nemzeti foradalom, és az alkot-
mány ozó Congrjssus oly szándékkal gyűlt össze, hogy Bel-
giumnak nemzeti hagyományai és fenálló viszonyaival ösz-
hangban levő alkotmányt adjon. 

= Beküldetett hozzánk „Lorétom, vagyis szűz Mária 
názárethi háza Lorétomban" czimü kis könyvecske. A mint 
a czim is mutatja a világhírű kegyhely leírását tárgyalja. 

A kis könyvből befolyó tiszta haszon egy apácza zárdára for-
dittatik. Ugy látszik, több eféle kegyelmi hely leírásának 
első füzete akar e művecske lenni. Megjelent a jótékonysá-
gokban kifogyhatlan ft. Szabó József fölszentelt püspök 
ő méltósága magas pártfogása mellett, ki a szóban levő apá-
cza zárdára 50 frt. o. é. méltóztatott legkegyesebben ado-
mányozni. Fizesse meg ő méltóságának az árvák Is tene /A 
,Rel.' ez évi 2-ik száma „A lelkipásztorság köréből" ft. Sán-
tha Mihály jeles tollából egy kitűnő czikket hozott, mely-
ben eléggé hangsúlyozva van a népszerű nyomtatványok 
üdvös volta s azoknak szükségessége, hogy e téren az ellen-
séges áramlat visszaszorittassék. — íme itt van egy ilyen 
népirat. Megérdemli a tömeges pártolást. A hivő kath. nép a 
kegyhelyek leirását kiváló előszeretettel olvassa. Jó lesz ez 
a népnek egy kis ünnepnapi olvasmányul. A czél is szent, 
melyre kiadatott. Megrendelhetni Regölön u. p. Tamási. 
Egy példány ára 25 kr. Egy ftért 5, két ftért 10 példány 
küldetik bérmentesen. 

VEGYESEK. 
— A budapesti közp. papneveldébe megérkezett azon 

bronz érem, melylyel az intézet jószágait a párisi világkiállí-
tás bíráló bizottsága kitüntette. A közp. papnevelde jószá-
gai tudvalevőleg az esztergomi főkáptalan felügyelete alatt 
kormányoztatnak, Esztergom tehát a műgazdászat terén 
kitett magáért O eminentiája arany érme mellé, melyen a 
párisi bizottság, mint halljuk, különös figyelme jeleül, ma-
gyar czimzést használt, illő rangfokozatban sorakoznak a 
inéit, főkáptalan s a közp. papnevelde érmei, mely utóbbit 
a papnevelde jelenlegi jeles kormányzója ngs és főt. Markus 
Gyula apát-kanonok ur szívességéből e napokban voltunk 
szerencsések látni. A papnevelde érmének egyik oldalán, fi-
nom lágysággal, mintegy odalehelve van a franczia köztár-
saság nemtőjének alakja, kezében maga előtt egy emléktáb-
lát tartva,melyen következő felirat olvasható : Séminaire cen-
trale de Buda-Pest. Az érmet okmány kisérte finom renais-
sance-izlésű fénynyomatban. Az okmányon felül balra ez 
áll : Lumina Numina Nostra (egy kis pantheismus), jobbra : 
Ars superat et supercst. E két felirat alatt középen : Innixa 
paci Gallia fovet artes; alább balra-jobbra : Veritas — For-
ma ; azután ismét középen 7 sorban : Exposition universelle 
de 1878 — Le Ju ry international des récompenses — décerne 
— un médaille de Bronze — au — Seminaire central de 
Buda-Pest (Autriche-Hungrie) — Groupe VII . Classe 69. 
Aláírva : Krantz ált. biztos és Teisserand de B. földm. és 
keresk. min. által. 

— A szent atya, mint az ,Univers' írja, mgr Daulia, 
madridi suffraganeus püspökhöz apostoli brevét intézett, 
mely által a Szent Háromság tiszteletére egy év előtt alapí-
tott engesztelési ima-egyletet (Association spirituelle répara-
trice), megerősítette. Czélja az egyletnek imák, szent mise 
áldozatok és szent-áldozások által kiesdeni Istentől a sza-
badkőművesek megtérését. Ö szentsége az egylet tagjai szá-
mára havonként megnyerhető teljes búcsút engedélyezett. 

— Az örmény hitszakadás véget ért. F. hó 12 én je-
lenté Hassun patriarka Konstantinápolyból Rómába, hogy 
a két utolsó szakadás örmény püspök meghódolt. 

— A Berlinben élő olaszok Viktor Manó halála évfor-
dulóján gyász-szent-misét akartak érte szolgáltatni, de az 
egyházi hatóság megtagadta kérelmök teljesitését. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Katholikusoknak nemkatholikusokkal 
a szent dolgokban való közlekedéséről. 

... ^J (Communicatio in sacris.) 

^ I I . 

A régibb kanonisták, midőn az egyház hivei-
nek viszonyáról az egyházon kiviil levőkkel és kü-
lönösen a kiközösitettekkel szemben irnak, azoknak 
mindennemű érintkezését emezekkel ugy a polgári, 
mint a szent dolgokban t i l tot tnak (vetita, illicita, 
impia) nyi lvání t ják. És valóban, ha meggondoljuk, 
hogy az embert nem lehet vallási meggyőződésétől 
akként abstrahálni , hogy külön mint társadalmi és 
külön mint vallási egyén tekintessék ; ha meggon-
doljuk, hogy az embernek gondolkozása, beszédje és 
cselekedetei, szóval lényének külső nyilvánulásai a 
legszorosabb viszonyban vannak belső lényével, 
meggyőződésével ; ha tapasztaljuk, hogy csakugyan 
a napi életben is minden kérdés hátterében, — ne-
veztessék az azután akár politikai, akár társadalmi, 
akár egyházinak, miként már Proudhon is meg-
jegyzé, végre is ott van a vallás, mondom, ha ezt 
meggondoljuk, épen nincs mit csodálkoznunk a ré-
gibb kanonisták ilyetén eljárásán. 

Ez eljárás, az egyház ál láspontjáról tekintve, 
egészen correct, és az egyház akkori körülményei 
által különösen is parancsolva volt. Ugyanis egy-
részt a régibb időkben gyakori szakadárságok és 
eretnekségek, másrészt pedig a hevesség, melyet a 
tévtanitók és követőik az egyház tanai ellen kifej-
tettek, nem különben a csábitás és proselytáskodás 
ezer nemei, melyekkel az egyház hiveit tanaiknak 
megnyerni iparkodtak, — szükségesekké tették az 
egybáz ezen intézkedéseit, és hasonló körülmények 
fölmerülésével az egyháznak a jelen időkben is 
egészen ezen el járást kellene követnie, a minden-

napi tapasztalásból okulván azon, hogy ..corrumpunt 
probos mores colloquia (consortia) prava.LL 

Az egyház tehát a körülményekkel is szokott 
számolni disciplinaris intézményeinél. Másféle el-
já rás t követ a megrögzött és mást a jóhiszemű, 
legyőzhetlen tuda t lanságban levő eretnekek ellené-
ben. Mást valamely újonnan keletkező, és mást a 
már öregedni, bomlásnak indult tévelylyel szemben. 
„Opinionum commenta delet dies — mondja Cicero1) 
— naturae autem iudicia confirmâtAz egyház kö-
zel kétezredéves története bizonyitja, hogy azon 
tévtanok és tévelyek is, melyek nagy mérvet és ki-
ter jedést nyertek, 2 — 3 század leforgása a la t t le-
tűntek és létökről már csak a tör ténet emléke-
zik meg. 

A 16-ik századbeli protestantismus, számos el-
ágazásaival együtt , sem tesz e történelmi igazság 
alól kivételt. Naponként inkább és inkább bebizo-
nyul a protestantismuson is az, a mi minden, az 
egyház élő fa járól elszakadt galylyal megtörtént , 
hogy t. i. fonnyadni kezdett, mig végre egészen el 
fog száradni. 

Az első reformátorok á l ta l felkorbácsolt szen-
vedélyek lezajlásával sok református szemeiben a 
kath. vallás elleni elfogultság ködfátyola már rég-
óta oszolni kezd. És mondhatni , hogy most, midőn 
a protestánsok közül is az Tanima naturaliter Chri-
stianavágyó pil lantásokat vet a kath. egyház felé, 
a Luther által híveinek hagyott közörökség — az 
rodium papae" — csakis azon protestánsok szivé-
ben honol még, kik minden h i t te l szakítva, a ra-
t ionalismus táborába csaptak át . 

A protestantismus ezen öntudat lan híveivel 
szemközt tehát a kath. egyház kanonistái u jabb 
időkben, különösen azon országokban, hol a pari-

!) De nat. deor. 1. 2. c. 2. n. 5. 
8 
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tás elvénél fogva ők is teljes vallásszabadságot él-
veznek, — nem alap nélkül alkalmazzák V. Márton 
pápának „Ad evitanda scandala" kezdetii bulláját, 
mely által a hívőknek, ugy a polgári mint a szent 
dolgokban, csakis az azokkal való közlekedés tilta-
tik föltétlenül, ..qui sunt nominatim excommunicati et 
clenunciati, et qui est notorius percussor clerici."2) A 
többiekkel a katholikusok polgári ügyekben szaba-
don érintkezhetnek ; a szent dolgokban való közle-
kedés azonban általában szigorúan tiltatik, és csakis 
kivételesen, bizonyos körülmények és feltételek 
mellett engedtetik meg. 

A szent dolgokban való közlekedés kétféle mó-
don történhetik. Ugyanis vagy a katholikus egyén 
vesz részt a nemkatholikusok szent dolgaiban, és 
ezen közlekedés tevőlegesnek mondatik (communi-
catio in sacris activa), vagy a nemkatholikusnak en-
gedtetik meg a katholikusok szent dolgaiban való 
részvétel, és ezen neme a közlekedésnek szenvedő-
legesnek mondatik (communicatio passiva). A szent 
dolgok alatt i t t nem csak a szorosabb értelemben 
vett liturgicus, templomban végeztetni szokott is-
tentiszteleti szertartások értetnek, hanem általában 
mindazon dolgok, melyek a hitre, üdveszközökre, 
vallási kötelmekre és előnyökre, egyszóval Isten és 
lelkünk közötti viszonyokra vonatkoznak: milye-
nek a hitágazatok, az imák, szentségek, a szorosabb 
értelemhen vett istentisztelet, egyházi temetkezés 
és egyéb vallási előnyök, kiváltságok és jogok. 

Már most, ami a tevőleges közlekedést (communi-
catio in sacris activa), vagyis a katholikusoknak az 
akatholikusok szent dolgaiban való közlekedését 
illeti: erre nézve az általános elvi szabály a kath. 
egyház azon alapigazságából vonatik le, mely sze-
rint ő Krisztusnak egyedül igaz egyháza lévén, a 
világon létező minden egyéb hitfelekezetek kizárá-
sával, egyedül ő birja azon eszközöket, melyek az 
üdv elnyerésére szükségesek, és hogy ennélfogva a 
többi, bármily néven nevezendő vallásfelekezetek-
nek, miként tanaik, ugy vallási cselekményeik és 
szertartásaik is hamisak, és igy Isten előtt kedvesek 
nem lehetnek ; sőt amennyiben valamely akatholi-
kus, a kath. egyháznak a kegyelemről szóló tana 
szerint, az igazság ellen tusakodva és az isteni ke-
gyelem időnként hivó szózatát megvetve, vallása 
tévtanaihoz makacsul ragaszkodik, és a hamis val-
lás által előirt szertartásokat végezi, ez által vét-

2) Lásd Eeiffenstuel ad tit. VI I . lib. V. nro 22., aki e 
helyütt egyszersmind azt is megjegyzi, hogy ezen vélemény 
korabeli jogászai- s moralistáinak általános nézete. 

kezik, s igy az akatholikus vallási cselekmények bű-
nösöknek, Isten előtt nem tetszőknek is tartandók. In-
nen magyarázandó meg sz. Tamás ezen enunciatiója : 
^Infideles in suis actibus peccant."3) Binterim pedig: 
„Denkwürdigkeiten der christ, katholischen Kir-
che"4) czimü müvében tárgyunkra vonatkozólag 
ekként nyilatkozik : „Da nun Wahrheit und Heili-
gung suchen wollen, wo Lüge und Sünde geboten 
wird, ist unsinnig. Sich wissentlich in die Gefahr 
begeben, an seinen ewigen Heile Schaden zu leiden, 
ist nicht nur thöricht, sondern auch frevelhaft, Von 
dem Unwerthe einer zur Verehrung des höchsten 
Wesens von Irrenden veranstalteten Feier innerlich 
überzeugt sein, und sich dennoch äusserlich so be-
nehmen, als wenn man von Erfurcht gegen dieselbe 
durchdrungen wäre, verdient keinen anderen Na-
men, als den schändlichster Heuchelei, und ist eines 
jeden rechtschaffenen Mannes durchaus unwürdig. 
Ein Katholik, der an dem akatholischen Gottes-
dienst (mit religiöser Werthschätzung) Theil nimmt, 
sei es, um einem bevorstehenden Schaden zu entge-
hen, und wäre es der Verlust des Lebens, verläug-
net offenbar seinen Glauben, was zu den ärgsten 
Freveln gerechnet werden musz, und dem Verbre-
chen des Götzendienstes gleichsteht. Ein Katholik 
aber, der wähnt, der ausser seiner Kirche üblichen 
oder gesetzten Kultusformen einen Werth beilegen 
zu dürfen, ist seinem Glauben wenigstens innerlich 
untreu geworden." 

Katholikusoknak nemkatholikusokkal, ezek sz. 
dolgaiban való közlekedési magatartására vonat-ta o 
kozólag, Binterim által hangsúlyozott ezen nyilatko-
zatnál praecizirozottabb elvet alig lehetne fel-
állítani. 

E szerint tehát katholikusnak a nemkatho-
likusok vallási ügyeiben sohasem szabad akként 
közlekednie, hogy ez által vallási meggyőződése 
veszélyeztetnék. Ez oknál fogva nem szabad, a pá-
pának különösen fentartott kiközösítés terhe alatt, 
oly könyveket olvasnia, melyek eretnekek- vagy hi-
tehagyóktól származnak s melyekben ezek a tév-
tant komolyan védelmezik.5) Továbbá nem sza-
bad olyasmit cselekednie, ami az akatholikusok 
szent dolgainak helyeslését, vagy ennek csak lát-
szatát is foglalná magában, mert ez által megta-
gadná saját hitét, vagy legalább hitsorsosait meg-

8) Summa 2, 2. Quaest. X . art. 11 ; és Quaest. X I . 
art. 1. — ") VII . köt. I I I . rész, 273 lap. — 5) I X . Pius pá-
pának 1869. okt. 12-én kelt „Apostolicae sedis moderationi" 
czimü constitutiója. I I . 



59 

botrány koptatná, az akatholikusokat pedig téve-
lygőkben még inkább megerősítené. Nemkülönben 
semmi olyasmit sem szabad tennie a katholikusnak, 
a ®ni szent dolgaikat, hitöket, cultusukat, akár köz-
vetve, akár közvetlenül előmozdithatná. 

Ez oikoknál fogva a katholikusnak nem szabad 
az akatholikusok hittanitásaira és hitszónoklataira, 
belölök merítendő vigasz ezéljából, eljárnia ; velők 
az ö imáikat és énekeiket végeznie; templomaik, 
iskoláik építését akár kézimunkája, akár tanácsa, 
akár pénze, akár pedig az épitési hely fölajánlása 
vagy átengedése által előmozdítania;6) nem szabad 
a kath. szülőknek elhárithatlan okok nélkül gyer-
mekeiket valamely akatholikus intézetbe küldeniok ; 
akatholikus nevelőnek vagy udvarmesternek felfo-
gadását pedig a hitnyomozási congregatio a hitta-
gadás tényének nyilvánítja.7) Nem szabad az aka-
tholikus lelkészek által kiszolgáltatni szokott va 
lamely szentségben (?) részesülnie,8) temetés alkal-
mával harangjaikat használnia. Nem szabad továbbá 
kath. egyénnek valamely hitfelekezet oly ruházatá-
val élnie, mely ennek jellemző és ismertető jeléül 
tekintetik. Ugy szintén tiltva van a hitdolgokban 
nem kitűnően jártasoknak az akatholikusokkal való 
vitatkozás a vallás igazságairól, és pedig nemcsak 
világi, de a papi személyeknek is.9) Tiltatik a ha-
mis vallási szokások- és szertartásoknál való rész-
vét, amint ez a sinai és malabari szertartások fö-
lötti viták ügyében kiadott pápai határozatokból, 
és különösen a rnult század egyik legnagyobb pá-
pájának, XIY. Benedeknek, „Omnium sollicitudi-
num" kezdetű bullájából kitűnik, melyben XIV. 
Benedek Tournon bibornoknak, a sinai ügyek meg-
vizsgálásával megbízott pápai követnek, a követ-
kező decretuinát megerősíti: .. Ne in posterum Chri-
sti fideles audeant nec in pagodis nec extra, tum occa-
sione sacrificiorum, tum quarumcunque solernnita-
tum superstitioso cultu imbutarum — sonare aut 
canere, sub poena excommunicationis latae senten-
tiae, cum nullo modo liceat Christi famulis Belial 
inservire."10) 

Nem szabad katholikusnak az akatholikusok 
gyermekeinek keresztelésénél keresztszülőül mű-
ködnie, és ugyanez áll az akatkolikusok házasság-
kötésénél való tanúskodásról is. 

6) Cap. 67. C. 1. qu. 1. — 7) Decret. Inquisi t . 2. Maj . 
1711. — 8) Cap. 55. C. 1. qu. 1. - s>) Lásd Luc. Fer ra r i s 
Bibliotheca sub v. Fides pag. 1132 nota (2) és 1140 lap 
67sz. — 10) Luc. Ferrar is Bibliotheca sub v. Fides p. 1137. 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

2. §. 
(Folytatás.) 

I I . Pusztán csak emberi szempontból tekintve a muri ' 
kát, van benne valami, a mi érzéki természetünkkel ellenke-
zik. Ez lealázó járom, ez kínos teher, melyet a kevély ész s a 
finnyás érzékiség egyaránt lerázni szeretne. Azért semmi cso-
dálni való sincs abban,hogy az ember a munkától menekülni 
törekszik, miután a veleszületett rosz haj lamok azt gyűlöle-
tessé teszik ; azért önmegtagadás és lemondás szükséges, hogy 
az ember a munkának magát szentelje. Valahányszor tehát 
ezen erények helyett a kevélység s az érzékiség üt ik fel 
t anyá joka t a társadalomban : mindannyiszor a munkakedv 
hanyatl ik ; mig azon vágyak, melyek a hirtelen meggazda-
godást hajhásszák, — a leggyalázatosabb eszközöktől sem 
rettennek vissza. 

Ezen tan különösnek tűnhet ik fel azok előtt, kik a 
testi élvezetek kielégítésébe helyezik a munkának egyedüli 
rugóját . Ámde ha csak futó pillantást vetünk azon népek 
erkölcseire, melyeket az érzékiség hatalmába keri tet t , látni 
fogjuk, hogy a munka elvesztette nálok szabályszerűségét 
s állandóságát, melyben minden ereje rejlik. Ez a történelem 
által beigazolt tény, melyet hiába tagadnak némelyek imi-
gyen okoskodván : Elég a felvilágosultság mai korszakában 
mindenkire nézve jól felfogott érdekeinek ismerete arra, hogy 
szenvedélyeit féken tartsa, melyek munkakerülést és unal-
mat szülhetnének, — anélkül, hogy szükséges volna evégett 
ama rideg ker. önmegtagadást igénybe venni, mely a munka-
ösztönt csak kiöli. De ezen urak azon bizalmát, mintha az 
emberben levő természetes erők s vonzalmak elégségesek vol-ö O 
nának a rosz szénvedélyek fékezésére, az önuralomra, — nem 
igazolja a valóság.Miután már egészen megszoktuk az embert 
ama fensőbb légkörben tekinteni, melybe őt a kereszténység 
emelte, igen könnyen megfeledkezünk természetének rom-
lottságáról, rosz szenvedélyeinek hatalmáról . Jelen tá rsa-
dalmunk egészben véve még annyira át van ha tva a ker. 
szellemtől, hogy midőn a kevélység s érzékiség romlással 
fenyegetik, — a még fönlevő erkölcsiség ellene védgátat 
emelni siet, s oly társadalmi erényeket teremt, melyek az 
elfogult elmét eredetük felől tévedésbe ejt ik. A keresztény-
ség által nemesült közvélemény kárhozta t ja a hivalkodást, 
mely minden gonoszságnak kezdete. A családi intézmény, 
szintén csak a ker. religio talajában leli egyedüli szi lárdsá-
g á t ; már pedig misem képes annyira munkára serkenteni, 
mint azon édes öntudata a családapának, hogy vele kedvesei 
jövőjét biztosi t ja , kikben halála után is némileg életét 
folytat ja . 

Lássuk immár, mily nézetek uralkodtak a munkáról a 
pogány hajdankorban, mivel ez tá r ja fel az emberi termé-
szet szenvedélyeit, s ádáz következményeiket egész ki ter je-
desökben, melyek manap is azon szellem ellen küzdenek, 
mely a munkát visszahelyezvén erdet.i hivatáskörébe, vele a 
mai társadalmat a munka vivmányainak áldásaival nagygyá 
s dicsővé teszi. 

8 * 
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Az ókori társadalmak eredetekor, azon időben t. i., mi-
dőn a világ még nagyon közel volt amaz őshagyományok 
forrásához, honnét a jó erkölcsök fakadoztak, a munka tör-
vényét felfogták s elfogadták a társadalom minden rétegei. 
A pelazgok törzse, melylyel legelőször találkozunk a törté-
nelem küszöbén, kiválóan munkás faj, mely munkásságának 
s ügyességének nyomait hagyta mindazon művekben, melyek 
az életet nemesitik. Midőn a hellen faj hősi korszakában 
lángelméjének kincseit kifejti, Homer s Hesiod énekeikben a 
földmivelés s a pásztorélet munkáit ép ugy dicsőitik, mint a 
kereskedelem s a háború foglalkozásait. Fejedelmek és ra-
bok kézi munkával szerzik be életszükségleteiket. Páris 
pásztor volt. Anchises nyáját legeltette, midőn megtetszett 
Venusnak. Andromache 7 testvérei pedig Achilles csápásai 
alatt vérzettek el a nyáj közepett, melyet őriztek. Agamem-
non s Achilles magok készítik el lakodalmukhoz az étkeket. 
Ulysses pedig maga vágta ki vadolajfából azon ágyat, me-
lyet kivüle senkisem tudott helyéből kiemelni, hol azt elké-
szítette, s mely arra való volt, hogy hitvese férjére rá is-
merjen. 

Hesiod költeménye 1' Eçyci y.ní cHf.iÉQcu' egészen a mun-
kának van szentelve, melynek szerepét az életben élénk szi-
nekkel vázolja. Majdnem egészen ugy jellemzi a munkát mint 
a ker. tan. A munka egy neme a büntetésnek, melyet az iste-
nek a bűnös emberre mértek ; az kötelesség, melynek telje-
sítése kiengeszteli az embert az istenséggel. Mielőtt Zeus, 
Prometheus álnoksága miatt megharagudván, az emberek 
szemei elől az életforrását elrejté, könnyű s gyors munká-
val lehetett gazdagságot szerezni. De mihelyt Pandora vég-
zetes szelenczéje megnyilt,vége lőn azon életnek, mely eddig 
ment volt minden bajtól, KÍnos munkától, s fájdalmas be-
tegségektől, melyek halált okoznak. A munka erénynyé 
válik . . . „Semmisem könyebb," mondja Hesiod Persa 
testvéréhez, „mint vétekhez szokni. Az oda vezető ut kön-
nyű s közel fekszik hozzánk. De az istenek nem adják az 
embernek az erényt, csak verejtékének árán. Hallgasd taná-
csomat, munkálkodjál, ki fia vagy az isteneknek, hogy az 
éhség istennője kerüljön, Ceres pedig szeressen, ezen tisz-
teletre méltó istennő friss kalász koszorúval ékesitsen, és 
töltse magtáraidat meg. Az éhség mindig kiséri a lusta em-
bert. Ezt az istenek s a jó emberek egyformán gyűlölik ; mi-
vel hasonló a darázshoz, mely a méhek szorgalma által 
gyűj töt t mézet megeszi. A munka kedvesebbé fog téged 
tenni az istenek s az emberek előtt, mert ők utálják a rest-
séget." CEçya xal 'Hfiéçai 42—92. 286—310 fel.) 

Göröghon egész fénykorában hiv marad a munka tör-
vényéhez, kivéve Spartát, hol a kevélység az uralkodó osz-
tály restségét növelte, s a munkát a legyőzött helóták vál-
laira vetette ; de egyebütt a szabad néposztályok minde-
gyikének része van a munkában, mely a hellenfaj eredeti 
lángelméjének azon ruganyosságot, derült kedélyhangula-
tot s jólétet adta, melyek nélkül nem lehet az összes emberi 
erőket s képességeket öszhangzatosan kiművelni. Theseus 
és Solon Athen törvénykönyvében a munkának diszes he-
lyet adnak. Solon kereskedelmet üz, s maga ad jó példát a 
munkás életben, melyre törvényei minden polgárt kötelez-
nek. Ezen nemes serkentés nem szűnik meg Athenben egé-
szen a peloponesosi háborúig. A földmivelés, az ipar s a ke-

reskedelem ott egyformán virágzanak, s a sivár At t ikát 
az óvilág egyik legtermékenyebb vidékévé varázsolják ; 
különösen a földmivelés, a munkák eme királynéja, vala az, 
melyet az attikaiak kiválóan kedveltek. A szellemi munka 
pedig a legelőkelőbb férfiakat foglalkoztatja. Sőt magok a fe-
jedelmek sem tar t ják méltóságukon alulinak a tudományok 
és szépművészetek különféle ágaiban oktatást adni. 

Ámde a peloponesosi háború után kezdődik a munka-
hanyatlás, mely elkerülhetlen a pogány társadalomban, mi-
helyt a kevélység s az érzékiség a közjóléttel találkoznak. 
A szabad munka helyét észrevétlenül elfoglalja a szolgai 
munka ; a restség mindinkább honossá válik ; ennek okai a 
folytonos hadviselések, politikai átalakulások s a különféle 
egymással ellenkező nézetek a munka törvényei felől. Ne-
vezetesen a személyes szabadságnak s vele a tulajdonjog-
nak megvonása a legyőzöttektől a leggyászosabban kezd 
befolyni a munkára. De a rabszolgaságnak oly nagymérvű 
elterjedése, s a munkának abbanhagyása a szabad polgárok 
részéről,legfőbb okát leli ama könyelmü s pazar életmódban, 
melyet előidéz a jólét, valahányszor nem ellensúlyozza őt a 
polgári erények legfőbbike, az önmegtagadás. Mily megszo-
moritó képét a fényűzésnek, az clvhajhászatnak s a ledér-
ségnek tár ja fel előttünk Athen, macedoni Fülöp s Nagy 
Sándor ideje óta ! A következő korszakban a romlottság 
mind nagyobb mérveket ölt. A színjátékok s a lakmározá-
sok az életnek legfőbb, mondhatni egyedüli foglalkozásaivá 
lesznek. 

A Görögök, miután lomhaság-s feslettségben eljátszot-
ták a Gondviseléstől vett fényes adományokat, — az álta-
lános tespedésben a vaksors karjaiba vetették magokat ; a 
jósdákhoz futottak, hogy bajaikban enyhet leljenek. Polybi-
us figyelmezteti nemzetét, hogy önmagában kell kutatnia a 
bajok forrását, s az erkölcsi javulásba helyeznie az igazi 
gyógyszert; azután pedig feltárja a nyomor örvényét,melybe 
az előbb oly boldog nemzet sülyedt s imigyen folytatja : 
„Midőn szó van oly bajokról, melyeknek okát könnyű be-
látni, eredetét s kifejlődését éber figyelemmel lehet kisérni, 
akkor nem kell azokat az istenségnek felróni. Ilyen a többi 
közt a népességnek olvmérvü fogyatkozása,mely városainkat 
elpusztítja, mezőinket parlagon hagyja, anélkül, hogy foly-
tonos báboruk vagy a döghalál ostora sújtana bennünket. 
Ha tehát valaki ez ügyben az istenektől kérne tanácsot, mi 
módon lehet Görögországot újra népessé, a városokat vi-
rágzókká tenni, váljon nem esztelenül cselekednék-e az ilyen, 
midőn a bajnak oka nyilvánvaló, s a gyógyeszközök is ben-
nünk vannak? Oly népnél, mely már egészen a kevélység, a 
kapzsiság s a restség rabja, mely sem házasodni, — sem a 
házasságon kivül szülötteket felnevelni nem akarja, vagy 
közülök legfólebb egy kettőt nevel fel, hogy annál nagyobb 
gazdagságot hagyhasson, az oly népnél bizonyára a baj mái-
mély gyökeret vert. Mire való tehát az istenektől tanácsot 
kérni, hogyan lehessen a bajt orvosolni ? A legelső ember 
is, kivel találkozunk, meg fogja mondani, liogy a bajt nem 
lehet máskép orvosolni, mint ha erkölcseinket javí t juk." 
(Hist. Gener. X X X V I I . cap. IV.) 

S valóban, hogyan is állhatott volna ellen a pogány 
társadalom a romlásnak, melyet tévedései széltiben elter-
jesztettek ? Avagy ezt akadályozhatták-e az erkölcsök, mi-
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dőn ezeknek éltető lelke, az önmegtagadás egészen száműzve 
volt a társadalomból, s helyette a vastag önérdek uralkodott ? 
Egy századdal Polybius után, kevéssel a kereszténység előtt, 
az élvhajhászat már annyira elharapódzott, a munkakedv 
már oly ritka volt a görögöknél, kik azelőtt a munka leg-
szebb diadalait ülték, hogy Salustius igazán mondhatá 
Caesarnak : „Erény, éberrség és munka a görögöknél nem 
találhatók." (Virtus, vigilantia, labor apud Graecos nulla 
sunt. Epis t ad Caesar. I .) Midőn Salustius igy beszélt, Róma 
maga is közelegni látta eme társadalmi bajt, mely Görög-
hont elpusztította s a római becsvágynak oly könnyű pré-
dájává tette. Ama pillanatban, midőn Salustius irt, Caesar 
hiába erőködött a terjedő restségnek gátat vetni s Róma 
polgárait a munkára lelkesiteni, mely hódításainak s dicső-
ségének bőségszarvát képezte. A római birodalom, hála pol-
gárai eleven jogérzetének, jellemszilárdságának s egyéb ősi 
erényeinek, tovább ellentállt a méregnek, mely őt is meg-
mételyezni kezdte. De épen az által,hogy ellentállási ereje na-
gyobb volt s uralma majdnem az egész világra k i te r jedtség-
romlása sokkal tragicusabb s tanulságosabb jelleget öltött. 

A munkának sorsa s visszontagságai Rómában ugyan-
azok mint Hellasban. Eleinte a munka a rómaiaknál épugy 
mint a görögöknél mindenkinek közös foglalkozása ; de a 
rómaiaknál az ősöktől átszármazott férfias komolyság sőt 
ridegség a munkanak is komor jelleget kölcsönzött, mit nem 
ismert a görög derült kedélyhangulata, ki játszva dolgozott. 
Ez az u. n. ,labor improbus', melyet a római polgár elfogad 
s gyakorol ugyanazon hősi kitartással, melylyel a csatatéren 
meghal; ez a kötelességérzet, mely őt lelkesíti a munkában: 
ez az uralkodó szellem Cincinnatus és Regulus idejében,mely 
Rómát a gazdagság s hatalom tetőfokára emelte. A róm. pol-
gárnak egész családja dolgozik. A családfő szolgáival szánt 
v e t ; a z asszony versenyez urával a háznép gondozásában. A 
patríciusoktól megvetett ipar továbbra is a szabadok kezében 
marad. A földmivelés s a hadászat ezután is a patríciusok 
közös dolga. A földet mivelni kiváló tiszteletet szerez ; s nem 
lehet valakiről nagyobb dicséretet mondani, mint, hogy 
ügyes földműves és jó gazda. (L. Cato, de re rustica, praef.) 

Sparta minden dicsőséget a harczi művekbe helyezte; 
meddő dölyfe, mely a munkát mint önmegaláztatást meg-
vetette, őt korai és szégyenletes romlásba döntötte. Róma 
•ellenben az emberiség őseredeti erényeit hiven megőrizve a 
munkával az állam alapját vetette meg, s nagyságának esz-
közeit szerezte be. A hagyományok (traditiones) iránti ke-
gyelet a polgári erények szülőanyja volt ; már pedig Varró 
szerint a földet mű vélni ama kegyeletnek egyik kiváló műve. 
Róma az ókor egyéb hadviselő államaihoz hasonlóan a le-
győzöttek fosztogatásaiból él t ; de győzelme gyümölcseit 
lustaságban fel nem emésztette. A harcz s a béke műveit 
egyformán gyakorolta. Győzelmeivel uralkodását s a mun-
kát terjesztette. A meghoditott országok termékenyebb 
részét, melyet a legyőzötteknek nem engedett megmunkál-
ni, saját polgárainak munkája által aknázta ki. Gyarma-
tai a birodalom véghatáráig meghonosították a munka s a 
harcz szokásait. A katona, kit a háború a mezőről behívott, 
mihelyt békesség lön, jókedvvel ismét fogta az ekeszarvat 
és földbirtokának művelésére ugyanannyi gondot fordított, 
mint az ellenség visszaverésére. (De re rustica I I I . 1.) E 

kettős hatalomnak, u. m. a kardnak s az ekeszarvnak, köszön-
heti Róma, hogy a világ ura let t ; s hogy birodalmának oly 
hosszú fénykort adott, melynek az ókorban nincs párja. Sőt 
midőn Róma a munka-kedvet már veszti, nagy férfiai nem 
szűnnek meg őseinek erkölcseire figyelmeztetni, melyekből 
minden dicsősége származott.Ez, az ősrómaiaknak igénytelen 
munkásélete, mely a földmivelés költőjét Virgilt lelkesíti, 
hogy azt imigyen magasztalja : 

Hanc olim veteres vitám coluere Sabini 
Hanc Remus et fráter ; sic fortis Etruria crevit 
Scilicet, et rerum facta est pulcherrima Roma 

Ámde vajmi nehéz volt a rómaiakat ismét hozzászok-
tatni atyáik férfias erényeihez. Róma, úgymint Göröghon, 
gazdagsága közepett slvesztette az önmegtagadás erényét, 
mely mint fentebb láttuk, mesés sikereinek s dicsőségének 
szülőanyja volt. Alsó-Olaszhon görög városaival érintkezése, 
a versenyző Carthago pusztulása, Rómában a fényűzés kor-
szakát nyitotta meg, melynek az erkölcsök, egyedül csak ter-
mészetes erőktől támogatva, — soká ellen nem állhattak. De 
leginkább Görögország s a Kelet fölött ült diadalmai, a 
a pulyaságot s a romlottságot tetőfokra emelték. Plinius 
mondja : „Ázsiának meghódítása Itáliában a fényűzést meg-
honosította . . , de mi az erkölcsöket még jobban megméte-
lyezte, az Ázsiával Attalus által történt megajándékoztatása 
volt. Ezen fejedelemnek öröksége sokkal veszedelmesebb volt 
mint Scipio győzedelme . . . s hogy semmisem hiányozzék, 
a meghódolt Ahájából elhozattak a szobrok s képek. E 
korszakban kezdődik a fényűzés, s pusztul Carthago, s a 
dolgok végzetteljes összetalálkozása folytán egyszerre meg 
van a vágy s az alkalom a bűnre." (Plin. Iíist . nat. 1. 
X X X I I . c. L I I I . ) 

Hiába iparkodtak Rómának legnemesebb s előrelátóbb 
férfiai a rest polgárokat munkára felhívni, kik a köztársa-
ság elviselhetlen terhére váltak. Minden u. n. ,lex agraria, 
czélra nem vezető kísérlet maradt, mivel a laza erkölcsök 
idegenkedtek a munkától. A Gracliusok idejében a római 
polgár az ajánlott jólétet nem fogadta el, mivel azt csak 
a munka árán lehetett megszerezni. Tib. Grachus nagyon 
jól tudta, hogy az általa hozott lex agraria mitsem javí t a 
nép romlottságán, ha szántóföldjeikkel szabadon rendelkez-
hetnek ; azért egyik törvényczikke azoknak elidegenítését 
tiltotta. Midőn az előkelők a Grachusok műve ellen sikra 
szálltak, egyik leghathatósb eszközeik volt mindenkinek 
megengedni, hogy fóldosztalékát eladhassa, minek folytán 
nemsokára minden ingatlan birtok a gazdagok kezében 
öszpontosult. Rullus és Jul ius Caesar kísérletei sem voltak 
képesek a bajon segiteni, hajótörést szenvedtek ezek a gaz-
dagok kapzsiságán s a szegények restségén. „Róma, mondja 
igazán Tit. Livius, az erkölcsi betegség ama pontjához j u -
tott, hol sem magát a bajt, sem az orvoslásához megkisér-
lett gyógyszert többé nem volt képes megbírni." (Hist, prae-
fatio) Ezen szép Italia, hajdan oly munkás és termékeny. 
Augusztus korszakában, egy fejedelmi író találó kifejezése 
szerint, nem vala egyéb, mint egy nagy fogyasztó, ki sem-
mit sem termesztett. (L. Napoleon, L'Histoire du Jules Cae-
sar, préface.) 

A császárság alatt a baj megdöbbentő mérvben növe-
kedett. Mivel a nép munkája után már meg nem élhetett, a 
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a császároknak kelle azt táplálni az egész birodalomban sze-
dett adóból. Sicilia, Sardinia, Egyptom s Afrika, sőt Italia 
egy részének gabonája Róma magtáraiba szállittatott. E 
rendes adományokhoz, melyekre a nép igényt tartott, járul-
tak ama rendkívüli ajándékok, élelmi szerek- s pénz, 
nembülönben a császárok által fizetett ünnepélyek a nép 
gyönyörködtetésére. Mindezen pazarlások daczára, sőt épen 
miattok, a nép mindjobban elszegényedett, mivel épannyira 
gyűlölte a munkát, mint szerette s gyakorolta a fényűzést. 

E fényűzés, elpuhultság s restség a központból a többi 
városokban s a tartományokban csakhamar elterjedt. Na-
gyok s alacsonysorsuak felhagytak a komoly s hasznos mun-
kával ; helyette a testi élvezeteknek, még pedig a legocsmá-
nyabb élvezeteknek adván át magokat. (L. Salvianus, de 
Gub. Dei, lib. VI.) A nép idejét a színházakban töltötte, a 
magistratusra bizván, hogy őtet táplálja. Ezek a népszerű-
séget hajhászva, — hogy legyen, miből adjanak, véglegesen 
kisarczolták az adózó polgárokat. (L. Müller, de Genio Mo-
ribus et Luxu aevi Theodosiani c. I.) A baj már az egész 
államtestet átjárta. A birodalom az első csapásra romba dőlt. 
(L. Cesare Cantii, Storia Univ. Vol. VI. cap. V. Costituzi-
one del basso impero.) 

Valóban szigorú leczke, melyet a Gondviselés az em-
beri gőgnek adott. Az elesett emberben fellázadt szenvedé-O O 
lyek diadalmaskodván a pogányságban, — ezek elvetették 
a munka terhét, melyet az Isten büntetésül rótt az embere 
engedetlensége miatt, hogy evvel Istent kiengesztelve ere-
deti méltóságát ismét visszanyerje. S ime mivel a munka 
törvényét el nem fogadta, sőt megvetette, Isten szerez neki 
érvényt, s pedig, mivel önként nem vállalja el az ember, mi 
sohasem esik oly nehezére, kénytelen annak alávetni magát 
az életszükségletek miatt, mi sokkal megalázóbb reá nézve. 
Az elpuhultság, mely irtózik a munkától, s a gőg, mely azt 
megveti, kielégithetlen kéjvágytól űzetve, csak a munka 
gyümölcseiben szeretnének dőzsölögni. De hol az a társada-
lom, hol mindenki élvez, senkisem dolgozik ? ! A munka az 
emberiség közös törvénye ; egyik első törvénye mind a 
családi mind a társadalmi életnek. A hol ezen törvényt sokan 
elfeledik, ott beteg a társadalom ; a hol pedig legtöbben 
megvetik, ott elvész a társadalom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 27. A fővárosi bizottság panasza. — 

Hasáb számra közlik liberális lapjaink a fővárosi bizott-
ságnak ülését e hó 21-ről. Hogy megérdemelt-e annyi tén-
tát és tért e gyűlés, az jelenlegi soraink körén kivül esik. 
Hogy azonban történtek ott érdemleges nyilatkozatok is, azt 
szivesen, sőt örömmel elismerjük. A fővárosban legköze-
lebb lefolyt mozgalmas napok alatt történt eljárás kri t ikája 
képezvén ugyanis a tárgyat, minden rendszerető embernek 
megelégedéssel kell tudomásul venni, hogy a főváros bizott-
ságát képező tagok távol állanak attól, hogy bárcsak a leg-
kevésbbé is helyeselnék a rend megzavarását nemcsak, ha-
nem ők a megtörtént rendzavarást határozottan helytelení-
tik. A főváros nyugtalan elemei tehát, mint a nyilatkoza-
tokból következtetni szabad, soha és semmi körülmény közt 
nem számithatnak a fővárosi bizottság támogatására; ami 

feltételezhető garantiája annak, hogy a béke, a nyu-

galom a fővárosban egyhamar nem fog megzavartatni. És ez 
jó részben a fővárosi bizottság érdeme, mely elismerést mi 
neki szivesen megadjuk, és hisszük, hogy a főváros hason-
líthatatlanul nagyobb része velünk tart. 

A fővárosi bizottság azonban nem elégedett meg a 
mozgalom felett ejtett kárhoztató szavaival, hanem mint-
egy viszhangjául az általánosan érzett helyzetnek a kor-
mányhoz benyújtott felterjesztésében egy panasznak is ád 
kifejezést, melyről mi már annyiszor megemlékeztünk, de 
a melynek megszüntetésére, fájdalom, mind e mai napig 
épen semmi sem történt. A fővárosnak a kormány előtt kife-
jezett panasza pedig nem kisebb, mint, hogy a „közerkölcsi-
ség lesülyedtu. Igenis, a megzavart rend, béke és nyugalom 
egyik indokául a gyűlés a közerkölcsiség sülyedését is fel-
említi, sőt azt mondhatjuk, hogy a legfőbb súlyt épen ezen 
indokra helyezi. íme a főváros panasza, ami bizonyára ko-
moly megfontolást igényel mindazoknál, kik az ország ve-
zetésére hivatva vannak, és igy befolyással birnak mind 
arra, hogy az erkölcsiség sülyedjen, mind arra, hogy emel-
kedjék. E panasz, amennyire nem alaptalan, oly annyira 
tárja fel egyszersmind a sülyedés nagyságát ; mert tudva-
levőleg, kivált napjainkban, ily hivatalos testületek sokkal 
lassabban jutnak annak felismerésére, a mit egyesek már ré-
gen tudnak, a mi felett panaszkodnak, és igy a testületek 
sokkal későbben is szoktak kifejezést adni meggyőződé-
seiknek. 

Üdvözöljük tehát a fővárosi bizottságot, hogy kifeje-
zést adott az általános közérzületnek és a még magasabb o o 
köröket is a ,közerkölcsiség sülyedésé'-re figyelmeztette. E 
figyelmeztetést ott talán mégis hamarább meghallják, ta-
lán elébb meg is fontolják, mintha azt valamely katholikus 
lap teszi. Van azonban nekünk valami mondani valónk a 
fővárosi bizottság részére, a mire nem tudjuk, hogy ő ma-
ga gondolt-e, midőn panaszának kifejezést adott. A közer-
kölcsiség feletti panaszt mi ugyan alaposnak tartjuk, de 
kérdés: nem történtek, nem hozattak-e a fővárosi bizottság 
által is oly határozatok, nem folytak-e be a városi bizott-
ságnak is némely tagjai arra, hogy a közerkölcsiség sülye-
dése feletti panasz immár viszhangozzék ? Bár nehezünkre 
esik, de hogy a baj ellen orvosságot szerezhessünk, ki kell 
mondanunk, hogy a fővárosi bizottság sem jár t el mindig 
ugy, a hogy kellett volna. Igy, hogy a baj forrására men-
jünk, a fővárosi bizottság tagjainak, hogy többet ne mond-
junk, liberális tagjai, mint ilyenek, ha egyszersmind ország-
gyűlési képviselők is voltak,megszavazták mindenekelőtt azt 
a szerencsétlen és kárhozatos közösiskolai törvényt, és evvel 
letették alapját annak, hogy a közerkölcsiség sülyedhessen ; 
mint fővárosi bizottsági tagok pedig folytatták működésü-
ket a főváros közgyűlésein, és ámbár tudhatták, tudniok 
kellett, hogy a törvény értelmében a felekezeti iskolákat, 
csak az illető felekezet tagjai változtathatják közössé, ők 
daczára ennek, nem mint valamely felekezet képviselői, ha-
nem mint városi képviselők, az Összes, de csak katholikus 
iskolákat decretálták, természetesen incompetenter, közö-
sekké, és az igy közösekké tett iskolák lettek egy forrása a 
közerkölcsiség sülyedésének, de lesznek még inkább a jövő-
ben, mert a mi még most történik, ámbár ez is lesújtó, 
mégis ahhoz képest, ami még következik, még csak initium 
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dolorum. Ezekhez még hozzá kell tennünk azt is, hogy a 
főváros ugyanezen iskolák részére csak nem is oly régen kért 
segélyt a kormánytól. A tisztelt fővárosi képviselők, ha sa-
já t liberalismusukra és az itt elősorolt dolgokra gondolnak, 
akkor, midőn a közerkölcsiség sülyedéséről beszélnek, talán 
egy kis mea culpát is elmondhatnának. 

De hát ezt mi nem recriminatióképen mondjuk, hiszen 
látjuk, hogy a baj felismertetett ; mondjuk ; a baj, de mond-
hatjuk-e azt, hogy az orvosság is ? pedig hasztalanul panasz-
kodunk a baj felett, ha orvosságát nem ismerjük, vagy is-
merve, nem alkalmazzuk. A fővárosi bizottság is, midőn 
felir a kormányhoz, midőn panaszkodik a közerkölcsiség 
sülyedése felől, sok mindent kér a kormánytól, csak azt 
nem, a mit mindenek előtt kellett volna kérnie. Hogy egye-
bet ne említsünk, kéri a rendőrség jobb szervezését is. Vájjon 
ott, hol a közerkölcsiség hanyatlásáról, sülyedéséről tétetik 
panasz, nem lett volna-e indokoltabb a közerkölcsiség emelését 
czélzó intézkedés tételére felhívni a kormányt? Nem tagad-
juk mi, hogy a rendőrség szervezése egy jól rendezett ál-
lamban szükséges, de evvel a rendőri rendezéssel igen-igen 
kevés van elérve. A rendőrség szétszórhatja, lelőheti a ren-
detleDkedőket, az igaz ; de hisz az állam érdeke nem ezt 
követeli, hanem azt, hogy ily mozgalmak, ily rendzavará-
sok, amennyire lehet, lehetetlenekké tétessenek, a mit nem 
rendőrök, hanem csak vallásoktatás által lehet elérni. Ez az 
az orvosság, melyet a fővárosi bizottságnak kérni kellett 
volna a kormánytól, minthogy a bajt már felismerte. Nem a 
rendőrök, hanem a vallásos nevelés teszi az embereket béke-
szerető, elöljáróikat tisztelő polgárokká. Csak az ily nevelés 
oszlatja el az osztály-gyűlöletet, illetőleg nem is engedi 
megfogamzani, — nem pedig a rendőrök. Sőt amennyiben az 
a fővárosi bizottság jogkörén belül esik, nem is kellett volna 
folyamodni a kormányhoz, hanem a főváros területén belül 
a bizottság a közerkölcsiség emelésére a kezdeményezést 
azonnal megtehette volna, amennyiben tőle függ, hogy azon 
katholikus iskolákat, melyeket elközösitett, ismét katholi-
kusokká tette volna. Ezáltal a kormánynak is tettleg meg-
mutatta volna, hogy mit kell tenni a közerkölcsiség emelé-
sére ; sőt mi nem kételkedünk, hogy, miután a közerköl-
csiség sülyedése feletti panasz az országban általános, a fő-
város példáját mások is követték volna. Tegye meg tehát a 
főváros, a mit tennie kell, és bizonyos, hogy többé panaszra 
nem lesz oka. A 

Róma. A szent atya napirendje s egészségi állapota. — 
Oly egyházi személy, ki állásánál fogva részletesen ismer-
heti és ismeri is nagyszellemü pápánk munkás életének napi 
rendjét, a poitiersi ,Semaine religieuse' czimü lapnak néhány 
hó előtt következő érdekes adatokat küldött X I I I . Leo 
életrendjéből: „ X I I I . Leo, úgymond, igen korán kel. Félhat-
kor régi szolgája, Boldizsár, megjelenik szobájában s már 
felöltözve s imádkozva találja. Ez az öreg szolga valóságos 
typikus alak. Már 20 év óta ő szentsége szolgálatában volt, 
midőn Pecci Joakim bibornok pápává választatott. X I I I . 
Leo felkelés után sokáig marad imába merülve. Félhét táj-
ban magán kápolnájába megy, hol már több szolgálattevő 
praelatus várja. Rendesen mgr Marzolini, pápai titkos káp-
lán, — ezelőtt a szent atyának mint perugiai érseknek ti t-
kára volt, — szolgál ő szentségének mise alatt. A pápai 

mise után viszont mgr Marzolini mondja a második misét, 
melyen a pápa jelen van. 

Isteni szolgálat után a pápa egy csésze levest vesz 
magához; gyenge gyomra miatt kénytelen ezt napjában 
többször ismételni. Az orvosok ezt nagyon szivére kötötték. 
Félkilenczkor a pápa néha kihallgatáson fogadja a Rómán 
átutazó idegeneket; azonban e reggeli kihallgatások ritkán o ' oo ö 
fordulnak elő és rövidek, mert már kilencz órára a bibor-
nok-államtitkár van minden nap megrendelve a sz. atyához, 
kinél néha 11 óráig, sőt tovább is időz. Az utóbbi időben, s 
midőn az ügyek nem sürgősek s nem halmozódtak össze, a 
pápa sétakocsizást tesz a vatikáni kertek ujjontört utain. A 
pápának tulajdonképen semmi szórakozása sincs: legfőbb 
méltósága folytonos, kimerítő munkára kötelezi. De az em-
beri természetnek néha némi nyugalomra, az emberi szellem-
nek némi tartózkodásra van szüksége. X I I I . Leo, ha pi-
henni akar, a vatikáni kertbe megy, hol mult évben egy 
kis falusi házikót építtetett. Októberben, X I I I . Leo gyakran 
reggeli sétát tesz azon hely felé, hol a kis gunyhó áll, mely 
elég nagy, hogy két vagy három személy benne leülhessen. 
Ö szentsége itt néha félóráig időz, hogy séta közben kipi-
henjen vagy valamely főpappal beszélgessen, vagy hogy 
egy-két lap tartalmát átnézhesse. Dél tájban, ünnepi alkal-
makkor, vannak a nyilvános kihallgatások. Rendesen hétfő 
van az elfogadásokra szánva,melyek a pápára nézve igen fá-
rasztók, mert X I I I . Leo mindenkihez szokott néhány ke-
gyes szót intézni. A pápa, a mennyire lehet, tartózkodik 
nagyobb beszédek tartásától, hogy igy ünnepélyesebb alkal-
makkor mondani szokott beszédeinek jelentőssége és hatá-
lya annál nagyobb legyen. Egy és két óra közt tart ja ő 
szentsége az ebédet. Ennek ideje néha, ha sürgős ügyek 
fordulnak elő, igen későre esik. Ebéd alatt ő szentsége prae-
latusaival társalog, kik a Vatikánban laknak, kiválólag mgr 
Boccadosi és Laurenzivel, gyakran testvérével Pecci József 
bibornokkal, a nagy bölcsészszel. Ebéd után a pápa néha 
félóráig nyugszik. Három és fél órakor már ismét dolgozik 
és félötkor magán kihallgatásokat kezd adni, melyek néha 
késő estig tartanak. Vacsora után a szent atya szobájába 
visszavonul és elküldi szolgáját. Ezután még az éj nagy ré-
szén át dolgozik és imádkozik, mert Boldizsár szolga tanu-
sága szerint, a világosság csak igen késő tűnik el ő szent-
sége szobájában. 

Eddig a poitiersi egyházmegyei lap levelezője. 
I ly életmód mellett nem csoda, ha a szent atya néha 

kimerül. Igy történt nem régen, uj év után, hogy kifárad-
ván a napi teendőkben, sz. Péter sírjához ohajtott menni 
imádkozni. E l is ment. És midőn kíséretével oda megérke-
zett, kérte, hogy hagyják magára. Már két óra mult el, és a 
pápa még nem tért vissza. Egy praelatus tehát sz. Péter 
confessiójához ment, hogy lássa mi történik. Az ősz pápát 
földre borulva elájulva találta. Tüstént szobáiba vitték, hol 
teljesen magához jött. Azóta az orvosok nagyobb vigyá-
zatra intik. 

IRODALOM. 
X Egyház és állam a belga alkotmányban. L'Église 

et l'État dans la Constitution belge. Pa r Albert Nyssens ad-
vocat à la cour d'appel de Gand. Bruxelles, Larcier 1880. 
110 lap i r a 2*50 frank. 



I I I . Mit tettek a belga alkotmányozók a vallás szabad-
ságaért ? Akar ták-e hathatósan bizto3Ítani, vagy talán in-
kább a hatalom tetszésszerinti eljárására hagyták e szabad-
ságot ? Mily viszonyt állapítottak meg az egyház és állam 
közt a belga alkotmány 14, 15, 16 és 117. tczikkeiben? Ez 
a kérdés. — Az alkotmányozó gyűlésen három rendszer volt 
képviselve. Az államimádó szabadelvűek kis csoportja, 
élükön Defacqz-szal, arra törekedett , hogy a vallásügyben 
Napoleon és orániai Vilmos önkényuralmát fenntartsák. 
Ismeretes e csoport vezérének jelszava : „ A világi katalom -
nak megelőzni és bizonyos tekintetben magába felszívni kell 
a lelki hatalmat ." Azonban, az államnak suprematiáját az 
egyház fölött határozottan visszautasították nemcsak a 
katholikusok, hanem a mérsékelt, u. n. doctrinair szabadel-
vűek is. Belgium primásának felszólalására a teljes vallás-
szabadság, az egyház teljes szabadságának elve ünnepélye-
sen szentesítve lett. A congressus a törvényhozó hatalom-
tól megtagadta a jogot a vallás gyakorlatát megtiltani a 
közrend ürügye alatt . A mi azon sajnálatos tvczikket illeti, 
mely a polgári házasság elsőbbségére vonatkozik, világosan 
kimondatot t , hogy az csak mint kivételes rendszabály tekin-
tendő a két hatalom kölcsönös függetlenségével szemben. 

Némely doctrinair szabadelvűek, a két hatalom füg-
getlenségét elismerve, annyira akar tak menni, hogy az egy-
házat és államot teljesen el akar ták egymástól szakítani s 
köztük minden viszonyt, minden összeköttetést meg akar tak 
szűntetni, Nothomb következő elve szerint : „Az állam és 
vallás közt nincs szorosabb viszony, mint az állam és a mér-
tan közt." Az egyház és állam ily gyökeres szétszakí-
tása komolyan és erélyesen volt képviselve a congressuson 
több szónok által, azonban az alkotmányozó gyűlés több-
sége, épen ugy mint Defacqz javaslatát , el nem fogadta. 
Minden következtetés, mely belőle folyt, acongressusi v i ta t -
kozások folyama alatt , visszautasit tatott . I gy p. elismerte-
tett , hogy az alkotmányos elvek nem támadják meg sem a 
Concordatumot, sem a papság katonaviselési mentelmét, 
sem az egyház más k ivál tságát ; és a 117. tvczikk di jat ren-
delve ki a papság számára, nem hogy az elválasztás mellett 
szólna, sőt inkább világosan muta t ja , hogy az alkotmányo-
zók előtt a kölcsönös támogatás eszméje lebegett. 

A fő, a mitől mindennek megértése függ, az, mit kell 
érteni a cultusok állam-általi protectiója alatt . Bizonyára 
nem oly protectiót kell i t t érteni, milyen a császárság és 
németalföldi uralom alat t volt, midőn azt a polgári hatalom 
ürügyül használta az egyházi ügyekbe való beavatkozásra. 
Épen ennek kizárására volt irányozva, a többi közt, a belga 
alkotmányozók törekvése. A belga alkotmányban a két ha-
talom önnállósága alapelv, mely nem engedi, hogy az állam 
támogatás és védelem czime alat t a vallást szabadságától 
fossza meg. Az államnak mint vallás-védnöknek szerepe arra 
kénytelen szorítkozni, hogy elősegítse a vallást, mint társa-
dalmi nélkülözhetlen szükségletet, a vallásfelekezeteket tisz-
telje és jóakara tú támogatásban részesítse magas hivatásuk 
teljesítésében. Ez t a védelmet, támogatást , a belga katholi-

kusok természetesen első sorban a nemzet óriási többségét 
hiveiül biró kath. egyháznak igyekeztek biztosítani. És a 
mérsékelt szabadelvűek segélyével, a mire törekedtek, való-
sították is. A vallás, a kath. egyház függetlensége és állami 
pártfogolt volta a belga alkotmány sark-elve. A congressus 
vitái, a 117. tvczikk megszavazása s azon körülmények, 
melyek közt ezen szavazás véghez ment, kétségbevonhat-
lanul bizonyitják ezt. 

Szerző sine ira et studio irt bizonyitása megsemmi-
sítő Ítélet a most kormányon ülő szabadelvű párt jogt ipró 
eljárása felett. 

= Megrendelési fölhivás ily czimü munkára : „A le -
győzött király diadala." Nagyböjti beszédsorozat, melyet 
1879-ik évben a kalocsai érseki főszékesegyházban tar tot t 
Dr Kanyurszkg György papnöveldei és tanitóképezdei tanár, 
tanulmányi felügyelő, hi t tudor. Tartalom : I . Az isteni igaz-
ságosság és irgalom egymás fölötti győzelme. I I . Az egy-
kori J ú d á s és a mostani Judások. I I I . Krisztus a világnak ; 
a világ Krisztusnak törvényszéke előtt. IV. Krisztusnak ke-
resztut ja — minden embernek keresztutja. V. A hármas 
töviskorona. V I . A legdicsőbb királyi t rón .VII . A bűn meg-
ölte Krisztust ; Krisztus megölte a bűnt . — A mű 8—9 nyo-
matott iven csinosan kiáll í tva és főpásztori jóváhagyással 
fog megjelenni. A r á t — tömeges pártolás reményében — 80 
krra szabtam. Növendékpapoknak 90 krér t adom. Nyolcz 
egyszerre megrendelt példány után egy tiszteletpéldánynval 
szolgálok. Hogy a nyomatandó példányok száma felől t á jé -
kozhassam magamat,a megrendelő iveket legkésőbb márczius 
végéig kérem hozzám visszaküldetni. 

Kalocsa január havában. Dr Kanyurszky György. 
Ri tka theologiai műveltségű munkatársunk beszédeit 

előzetesen is bá t ran mer jük ajánlani. 

H i v a t a l o s . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése foly-
tán, Ipolyi Arnold beszterczebányai püspöknek az egyház, a 
tudomány, a nevelésügy és a művészet terén szerzett kiváló 
érdemei elismeréseül, I . osztályú vaskorona rendemet dí j -
mentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1880. évi jannár hó 20-án. 
FEK.ENCZ JÓZSEF, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. 

VEGYESEK. 
— Rómából az ,Agence Havas ' f. hó 23-án a követ-

kező hír t kapta : A pápa tegnap motu proprio bizottságot 
nevezett ki,— mely három bibornokból áll, u. m. De Luca, Si-
meoni és Zigliara bibornokokból, — hogy felügyeljen és ve-
zesse aquinói sz. Tamás összes műveinek u j kiadását. E 
czélra 300,000 frank van szentelve. 

Kegyeletes adományok 
a nagyváradi l. sz. egyházmegyéből: 

Pápa ő szentsége részére . . 3 db húszas és 533 fr t 68 kr. 
A szent sir őreinek 24 „ 11 v 
Afrikai hitküldéreknek 51 „ 17 „ 
Amerikai hitküldéreknek 36 „ 22 „ 
Jézus sz. gyermeksége társulatának . . . 47 „ 27 „ 
Keleti katholikusoknak 35 „ 47 „ 
A sz. Bonifácz-egyletnek 6 „ 66 „ 

Összesen : 3 db ez. húszas és 734 fr t 58 kr. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaij Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 



Ms^ - 1&Í' 
^Megjelenik e lap heten-"? 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . : 
Szerkesztői lakás: Buda- • 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
55.. hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kül- • 

demény czimzendő. ^ 

nSĜ S k 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMIINCZKILEMZEDIK ÉVFOLYAM. 

(^Előfizethetni minden kir."5  

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdaiirodajában. mu-
zeum-körut 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
tiókis, bérmentes nyitott ; 

/ levélben, intézendôk. tp tv 
er&ls NSCÓV 

Budapesten, január 31. 9. I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Kathol ikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való közlekedéséről. — Az emberi munka létoka 
és törvényei. —- Vizkeresztnapi házszentelés a székely földön. — Egyházi tudósitások : Budapest. Az ,örök Biró ' az or-
szággyűlésen. Róma. Pápa i rendelet aquinói sz. Tamás összes műveinek kiadása iránt. Portugallia. Hogy áll i t t a katho-

likus ü g y ? — I roda lom: Az apostolok Jézus kínszenvedése ala t t . — Vegyesek. 

Katholikusoknak nemkatliolikusokkal 
a szent dolgokban való közlekedéséről. 

(Communicatio in sacris.) 

III. 
Valamely cselekedet megítélésénél, ha váj-

jon az t. i. a t i l tott közlekedés tényei közé számit-
tassék-e vagy sem, ar ra kell főképen figyelemmel 
lenni, hogy történt-e az az illető közlekedőnek el-
határozásával és öntudatosan, vagyis olyan-e, mely 
morális imputatio alá esik, és melyet a moralisták 
formális közlekedésnek szoktak nevezni. Jól lehet e 
szabályt sein lehet a szent dolgokban való t i l tott 
közlekedés áltálános elvévé felállítani, mer t az aka-
tholikusoknak szent dolgaiban való csupán materia-
lis közlekedés is t i l tat ik oly esetekben, midőn ez ál-
tal megbotránykoztatás és lelki kár támadhatna a 
katholikusokban és tévelyben való megerősödés az 
akatholikusokban : „Est enim de fide — mondja 
Ferraris1) — nullo unquam casu, adeoquenec mor-
tis vitandae causa licitum esse fidem negare exter-
ne, quamvis ea ret ineatur interne;'*' mindazonáltal , 
ha olyan körülmények forognak fön, melyek lehe-
tővé teszik, hogy valamely katholikusnak pusztán 
material is közlekedése az akatholikusok vallási 
dolgaiban ilyenül tekintessék és tartassék mások 
által is, akkor különösen az oly országokban, hol 
a katholikusok a nemkatholikusokkal együtt lak-
nak, és a hol a vallásszabadság ál lamilag elismer-
tetett , — az oly országokban, mondom, a társadal-
mi viszonyok kényszerűsége folytán a katholikus 
nemkatholikus polgártársainak vallási cselekmé-
nyeinél material i ter részt vehet, anélkül, hogy hi-
tét megtagadni, vétkezni mondathassák. Ezen csu-
pán materialis közlekedés is ugyan nem egyeztet-

') Bibliotheca, s. Fides pag. 1229. 

hetö meg teljesen a kath. egyház fölfogása-és állás-
pontjával , és magában véve egészen correct dolog-
nak sohasem lesz nevezhető ; de mindamellet t oly 
malum necessarium-nak tartandó, mely a megtaga-
dásából származható komolyabb bajokkal össze-
vetve mindenesetre kisebb, és igy inkább válasz-
tandó. 

Hogy pedig a más felekezetbeli szent dolgok-
nál való csupán materialis közlekedés lehetséges, 
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erre nézve előző példával már az ó szövetségi szent 
Írásban is találkozunk. 

U gyanis a királyok IV. könyvének V. fejezeté-
ben, 18-ik és 19-ik versében olvassuk, hogy az Eli-
zeus által bélpokiosságától meggyógyítot t Námán, 
midőn háladatosságból elhagyva a bálványozást az 
igaz Isten tiszteletére tért , a r ra kérte Elizeus pró-
fétát, könyörögne érte az Urnái, „hogy mikor 
bemegyen — úgymond — uram (a syriai ki-
rály) Remmon templomába, hogy imádkozzék és 
ő kezemre támaszkodik, ha leborulok Remmon tem-
plomában, leborulván ő is azon helyen : kegyelmez-
zen meg nekem, szolgádnak az Ur e dologért. Ki — 
Elizeus — mondá neki: Menj békével." 

I t t Námán nem a bálványozás helyesléséből 
származó önkénytes elhatározás folytán, hanem egy 
egészen más körülménynél fogva vesz részt királyá-
nak oldala mellett Remmon bálvány tiszteleté-
nél. T. i. az Ur és szolga közötti viszony körül-
ménye forog fenn itt. Sem Námán nem gondolt 
arra, hogy részvétele által a bálványozást helye-
selje, sem ara, a király nem követelte tőle, hogy 
jelenlétével azt elismerje. Námánnak közlekedése 
it t csupán csak mint az u r é s szolga közötti viszony 
kinyomata jelentkezik, és azért a bálványozásnál 
csak materialiter, tehát absolute nem illicite mű-
ködött közre. 
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Ezeknélfogva a katholikusoknak az akatholi-
kusok szent dolgaiban való megengedett közleke-
dését illetőleg a következő elv áll i tható fel : „Ka-
tholikusoknak a nemkatholikusok szent dolgaiban 
való minden olynemü érintkezése, mely nem az 
akatholikusok vallási dolgainak helyeslése, hanem 
egészen másnemíi viszonynak, melyben t. i. a ka-
tholikus az akatholikussal létezik, közvetlen és egye-
düli nyi lvánulása gyanánt jelentkezik, és ilyennek 
mások által is tekintet ik: ilyetén közlekedés a ka-
tholikus részéről az akatholikusok szent dolgaiban, 
pusztán materialis és ennélfogva ál talában véve 
nem t i l tot t közlekedésnek ta r tandó ." 

Ezen elvnél fogva bűn nélkül vehet rész azaka-
tholikus isteni tiszteletben valamely nyilvános, ka-
tholikus vallású hivatalnok, ha arra meghivatik, 
vagy ha valaki akatholikus rokonának, bará t jának, 
t iszttársának temetésén megjelenik, vagy ha vala-
mely akatholikus nyilvános intézeti templom, is-
kola, kóroda vallási szertartások között a nyilvá-
nos használatnak átadatik. Ugyanis ilyen és hasonló 
esetekben a közlekedés nem vallási, hanem pusztán 
polgári szempontból történik, vagyis pusztán csak 
azon viszonynak, melyben a katholikusoknak nem-
katholikus polgártársaikkal , a paritásos államok-
ban egymással az államilag engedélyezett val-
lási szabadság folytán kell élniök, nyi lvánulása és 
elismerése, s azért azon, mint egyedül materialis és 
nem formális közlekedésen, józanul senki meg nem 
botránykozhatik.2) Mindazonáltal i t t újból kell 
hangsúlyoznom, hogy e materialis közlekedés csak 
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azon esetben megengedett, ha ilyenül tekintetik s 
kell tekintetnie másoktól is ; inert ha valaki az ily 
közlekedést rat :onabil i ter nem a politikai, de a val-
lási türelem nyi lvánulásául tekinthetné, és mi 
mégis résztvennénk az akatholikusok isteni tiszte-id 
letében: ugy e közlekedésünk tilos, vagyis olyanul 
imputál tat ik, minőül öt mások tar tani és imputálni 
rat ionabil i ter jogosítva vannak. — Tagadni ugyan 
nem lehet, hogy valaki alap nélkül is megbotrány-
kozhatik az ily materialis közlekedésen ; de az 
ily alapnélküli, irrationabilis inegbotránykozás nem 
teszi a materialis közlekedést formálissá. Jóllehet 
tehát másoknak a körülményekben való járat lansá-
gát tetteinknek általános zsinórmértékéül el nem 
fogadhat juk ; de a kath. ember is tartozik ily kö-
rülmények között nem mindig a szigorú quid iu-
ris, de a quid consilii szerint eljárni. Az akatholi-

2) V. ö. Reifferistuel és Pirhing ad tit. 7. et 39. libri 
V. Decret. 

kusok szent dolgaiban csakis kényszerűségből ve-
het részt a katholikus, és e kényszerűség mértéke 
legyen mértéke egyszersmind materialis érintkezé-
sének. Soha se menjen ez ügyben tovább, mint med-
dig a viszonyokhoz mérten mehet. A papi egyének 
pedig ily alkalmak előfordultánál sz. Pál azon 
mondását tar tsák elvökül : „Si esca scandalizat fra-
trem meum, non mandacabo carnem in aeternum, ne 
fratrem meum scandalisent,"3) 

De tér jünk már most át a szenvedőleges közlekedés-
re (communicatio in sacris passiva). E r t jük pedig ez 
alatt , — miként már fönnebb ér intet tük volt — a 
szent dolgokban való közlekedés azon nemét, mi-
dőn az akatholikusoknak a katholikusok szent dol-
gaiban való részesülés megengedtetik. Az egyház 
ugyanis, — mint már szintén fönnebb, ez értekezés 
elején kifejtettük, — mig egyrészről az általa hir-
detett Krisztus vallását és ennek üdveszközeit tart-
ja és ta r tha t ja csak egyedül igazaknak, és minden 
egyéb más vallásfelekezettől a létjogot megtagadni 
kénytelen : ugy másrészről a tévelytől inindig meg-
szokta különböztetni a tévelygőket, és midőn a té-
velyt szigorúan elitéli és vele semmiféle olyas ér-
dekközösségbe nem lép — és ezt tenni híveinek 
sem engedi meg, — mely által a tévelyt elismerni, 
helyeselni látszanék : ugy másrészről bizonyos kö-
rülmények beálltával a tévelygőket, az igazság 
után őszintén törekvőket, résztvevő elözékenység-
és szeretettel magához, mint az igazság letétemé-
nyeséhez édesgetni, visszavezérelni törekszik. Az 
egyház ép ezen oknál fogva neveztetik katholikus-
nak, mert az egész emberinem üdvözithetésének 
czéljából a lapi t ta tot t Krisztus által Világüdvözi-
tési küldetésének tudatában exit in Universum mun-
dum et praedicat evangelium omni creaturae, et docet 
servare universa, quaecunque mandata sunt ipsi. És 
midőn azoknak, kik szavát hal lgat ják és hisznek, az 
üdveszközöket kiszolgáltatja, őket az üdv u t j án ve-
zérli, és a környező veszélyek elöl egyik kezével 
mintegy féltékenyen keblére öleli: másik kezét még 
mindig, miként a szerető anya, a tőle elfordult vagy 
elpártolt gyermekei felé fordí t ja és őket ölelésére 
gyöngéd szeretettel magához szólí t ja; mert hisz az 
egyháznak az egész emberiséghez van joga, ö Jézus 
Krisztusnak, az isteni vőlegénynek, jegyese. Ö a 
megtestesült, történeti Krisztus rjqui est,L — mi-
ként a vatikáni zsinat fönségesen kifejezi — rrex 
animarum nostrarum- et „qui effüdit sanguinem suum, 

3) I. Cpr. V I I I . 13. 
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non tanturn pro nostris, sed etiam pro peccatis universi 
mundi. " 

De másrészről az egyház organicus, életmüves 
intézmény is lévén, az örök élet vize, — mely szer-
ves testében, az üdveszközökben örökös circulatió-
ban kering, — csakis akkor közöltethetik a törzsén 
kivül álló, vagy ettől elszakadt ágakkál, ha ezek 
repkény módjára törzséhez tapadnak, vagyis, ha 
letéve a babonát, a tévelyt és az elöitéleteket, for-
mális eretnekek és szakadárokból legalább materia-
lisokká lesznek. Innen magyarázandó, hogy az egyház 
sohasem közlekedett, nem közlekedhetett valamely 
kezdődő tévelylyel, midőn ez természetes hajlamai-
nál fogva proselytáskodott, és az egyház ellenében 
nyiltan ellenséges állást foglalt el, hanem csakis, 
midőn a szenvedélyek kitombolása után, a tévely-
gők érezve, vagy legalább sejtve tévedésöket és ha-
mis vallásuk ürességét egyrészről, és látva a kath. 
vallás örökké zöldelö életerős fá já t másrészről, — 
feléje jó szándékkal közeledtek és üdveszközeiben 
részesülni óhajtottak. 

Rendes körülmények között tehát a kath. egy-
ház nem lép az akatholikusokkal szent dolgaiban 
szenvedőleges érintkezésbe. Rendszerint nein nyújt-
hatók az akatholikusoknak a kath. egyház üdvesz-
közei, hanem csak rendkívüli esetekben, vagyis csak 
azon körülmények között, midőn az akatholikusok 
vallásuk ürességét és elégtelenségét kezdvén be-Ö ö Ö 
látni, elfogultságukat az egyház iránt leteszik, és 
szent dolgaink iránt vonzódást, tiszteletet és vá-
gyat tanusiíanak, vagyis, midőn a tévelytöl az igaz-
sághoz vezető átmeneti uton vannak. 

Az egyház azonban még ezen jóakaró, pusztán 
materialis akatholikusokkal sem érintkezhetik ak-
ként, miként saját híveivel ; hanem üdveszközeit és 
szent dolgait csak annyiban közli velők, amennyiben 
ezek az egyház keblébe visszatéríthető természet-
tel birnak, vagyis amennyiben a megtérés, a hit ke-
gyelmének megnyerésére számukra és általuk hasz-
náltathatnak, és amennyiben remélhető, hogy ezen 
leereszkedés, előzékenység által a kath. egyház tag-
jaivá lesznek. Mert ugyanis, mig p. o. a szentségek 
(a házasságot kivéve) az egyházi temetés, a búcsú, 
nemcsak a katholikus egyházzal való közösséget, 
hanem részben majd a katholikus hitet, majd pedig 
a megigazulás malasztját is föltételezik, és igy csu-
pán csak a katholikus híveknek szolgáltathatók ki : 
addig a kath. egyház egyéb szent dolgai, u. m. a 
hittanitás, az ima, a szorosabb értelemben vett li-
turgicus cselekmények, a szent mise (amennyiben 

kérő és engesztelő áldozat), a szentelmények, sőt 
maga a házasság szentsége is bizonyos föltételek mel 
lett — az egyházba való visszatéritő erővel birnak, 
és igy a materialis jóakaratú akatholikusokkal is 
a hit ajándékának megnyerése végett közölhetők. 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

2. §. 
Az emberi munka létoka és törvényei. 

I I I . Azon időben, midőn a pogányvilág kerülte a 
munkát, olyannyira, hogy az állam kénytelen volt azt mint 
közterhet vagy büntetést polgárainak vállaira rakni ; a ke-
reszténység, a monostorok árnyékában, alázatosság, önsa-
nyargatás s a szeretetnek, szóval a szabadságnak ker. szel-
lemben való gyakorlása által oly erkölcsi újjászületést esz-
közölt, mely a munkát az európai társadalomban az őt megil-
lető rangjába ismét visszahelyezte. 

Az anyagi rendnek ezen megujitása a munka által, az 
egészen megujult erkölcsi rendből indult ki. A testi munka 
a szentatyák tana szerint a szellemi életnek szabálya. Sz. 
Jeromos mondja; „Legyetek mindig elfoglalva valami mun-
kával, hogy az ördög sohasem találjon benneteket henyék-
nek. Fonjatok kosarakat, ássátok, kapáljátok, szántsátok 
meg a földet, hogy a magot bele vethessétek ; s öntsétek 
meg aztán vízzel." (Hieronym., ad llusticum monach.) Arany-
szájú sz. János szintén ajánlja a munkát, melylyel annyi 
szellemi haszon j á r : „A munka az embernek az, mi a 
zabola a paripának. Ha a restség jó dolog volna, a föld ön-
kényt adna gyümölcsöt, magvetés és munkálás nélkül ; de 
ilyesmit seholsem látunk. Kezdetben Isten, hogy hatalmát 
megmutassa, akarta, misszerint a föld emberi munka nélkül 
teremjen, azért mondá : Teremjen a föld maghozó füvet, s 
gyümölcsöző fát,mely táplálja az embert, — s azonnal kizöl-
delt a fö ld ; későbben máskép lett. Isten akarja, hogy az em-
ber munka által nyerje a földből táplálékát,miszerint a munka 
hasznos és szükségesvoltáról meggyőződhessünk.Ugy látszik, 
hogy az egyúttal büntetés is reánk nézve, mert azt olvassuk : 
Arczod verejtékével eszed a kenyeret. S valóban ez reánk 
nézve intelem, ez gyógyszer, hogy magunkat javitsuk s azon 
sebeket orvosoljuk, melyeket a bűn ütött raj tunk." (Horni-
ba in illud „Salutate Priscillam et Aquilam." I. n. 5. tom. 
I I I . pag. 214 edit. Gaume.) 

Az egyház tanitmánya szerint tehát a munka minden-
kit kötelező törvény. Avagy nem azért akart-e az Üdvözitő 
szegény anyától születni, ki mesterembernek jegyese volt ; 
nem azért töltött-e 30 évet József ács műhelyében, hogy a 
munkát velünk megkedveltesse? Tanítványai nagyobb részt 
oly embernek, kik arczuk verejtékével keresik kenyeröket. 
Későbben sz. Pál apostolságra hivatván munkával fódözte 
életszükségleteit. „Ti magatok tudjátok,ugy mond,mert a mik-
re szükségem volt nekem s a velem levőknek, e kezek szerzet-
ték meg." (Apóst. csel. X X , 34.) Más helyen pedig ugya-
nezen apostol mondja : „Nem ettük ingyen senki kenyerét, 
hanem munkával s faradsággal éjjel nappal dolgozván . . . 
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hogy magunkat például adjuk nektek . . . Aki nem akar 
dolgozni ne is egyék." ( I I . Thessal. I I I , 8, 9, 10.) Az egy-
házi férfiak is mindnyájan munkával foglalkozának. Bizo-
nyos törvénygyütemény, mely Champagny szerint a 3 vagy 
4 századból való, az alpapságnak a hasznos munkát ajánlja. 
„Mi magunk, szól a püspök, kik különösen az evangelium 
hirdetésével foglalkozunk, el nem hanyagoljuk a kézi mun-
kát ; némelyek közülünk halászok, mások a földet müvelik, 
egysem henyél." A cleruson kivül mások is erénygyakorlat-
nak tekintették a munkát s az imádság társának. Innét van 
a lab-orare. Azért oly szentek, kik gazdagságban születtek, 
valami mesterséget tanultak, s inkább ebből éltek, mint 
örökségükből. Elég sz. Crispin s Crispinianusra hivatkozni. 
Milánó- s Rómában ájtatos egyletek keletkeztek, hol a férfiak 
egy pap, az özvegyasszonyok s a leányok egy korosabb ma-
tróna vezérlete alatt böjtöltek, imádkoztak, dolgoztak, s kézi 
munkájok keresetéből éltek. (L. M. Champagny, la Charité 
chrét. dans les premières siècles, pag. 275 sat.) 

Főleg a szerzetes rendek azok, melyekben a keresz-
ténység szelleme legszebb virágzását elérte. Ezen intézmény, 
mondja egy újkori történetíró, a ker. erőkifejtés legfőbb 
foka, s a világ átalakításának s meghódításának leghatal-
masabb eszköze volt. (M. Migne, Mémoires de l'Acad. de 
sciences morales t. I I I . p. 701.) Különösen a kolostorokból 
indul ki azon erő, mely az akkori társadalmat megújít ja ; 
már pedig kezdettől fogva a szerzetes életnek egyik lénye-
ges szabálya a munka. Kik az erényt a legszigorúbban 
gyakorolják, azok egyszersmind a legnagyobb kitartással 
végzik a nehéz munkákat. Sz. Agostou a keleti monostorok-
ról imigyen szól: „I t t senki semmivel sem bir, s egyik sin-
csen a másiknak terhére. A szerzetesek oly munkával fog-
lalkoznak, mely nekik a szükséges eledelt adja, s nem vonja 
el gondolatukat Istentől. A tanulás sem árt a munkának ; ők 
vásznat szőnek, magoknak s másoknak varrják a ruhát ." (De 
moribus eccles. cath. I . 31.) Sz. Vazul szerint a szerzetes 
életnek lényegét az imádság képezi, de a munka az imád-
ságnak egyik alakja s kiegészitő része, s nem kell ezt semmi 
más dolognak feláldozni. Midőn a szerzetes életnek ezen 
szent törvényhozóját Keleten kérdik : vájjon kell-e szünetelni 
a munkától böjtölés miatt, ezt feleli: „Egyetek inkább, de 
nem mint húskegyelők, hanem mint Istennek szorgos mun-
kásai." (Reg. brev. tract. ( X X X I X . ) A munka, mondja 
ugyanazon nagy egyházatya, az isteni szolgálatnak egyik 
kiváló neme, mely az embernek oly sok érdemet szerez az 
égi hazára. (De renuntiatione saeculi §. 9.) 

A szerzetes rendnek egyik hirneves irója következőleg 
vázolja az egyiptomi remeték életét: „Egy sz. férfiú vallo-
mása szerint czelláik hasonlítanak a méhkas sejtjeihez, min-
degyik kezében van a munka viassza, és szájában a zso-
lozsma s imádság méze. A nap fel van osztva imádság s 
munka közt. Ez ismét fel van osztva különféle kézi mun-
kára s mesterségekre. Leginkább gyékényt fonnak, melynek 
használata oly általános Keleten. De vannak takácsok is, 
ácsok, tímárok, szabók sat. Mindezen iparos osztályoknál a 
munka szigora fokozva van folytonos böjttel. A puszták 
atyáinak minden szabályai keményen megparancsolják a 
munkát ; az elöljárók pedig jó példával szolgálnak. Midőn 
Macarius, az öregebbik, meglátogatta remete sz. Antalt,mind-

jár t hozzáfogtak a kosárfonáshoz sz. dolgokról beszélgetve . . . 
Sz. Antal vendégének szorgalma által annyira meg volt ha t -
va, hogy kezét csókolva mondá : „Mennyi erényt gyakorol e 
kéz! Minden egyes remete-telep a munka s a szeretet nagy 
iskolája volt." (M. le Comte de Montalembert, les Moines d' 
Occident, t. I . p. 70.) 

S valóban a szerzetes munkájával nemcsak a szellemi 
tökéletességet tűzte ki czélul, hanem egyúttal a ker. ala-
mizsna forrásait is nagyban gyarapította, ugy hogy az u j 
ösztönzésül szolgált a munkára. „Ez életmód, mondja sz. 
Vazul, nemcsak azért oly hasznos, mivel vele büntetjük tes-
tünket, hanem mivel tettleg is szerethetjük felebarátunkat, 
általa szerezvén be mindazt, miáltal szegény testvéreinken 
segíthetünk." (Reg. X X X V I I . ) 

A munkának ezen szükséges és nemes voltát,melyet az 
Üdvözítő, az apostolok s a szent atyák oly hőn ajánlottak, 
eleven kifejezést nyert Nyugaton sz. Benedek és sz. Beruárd 
tanítványaiban, kik nemcsak a szellemi, hanem az anyagi 
műveltségnek előharczosai Európában; mit különösen hang-
súlyozni kell azon divatos előítélet ellen, mintha a monos-
torok a restségnek mindmegannyi tanyái volnának. Ennek 
épen ellenkezője igaz ; mit a munka története a középkorban 
is czáfolhatlanul bizonyít. 

Vizkeresztnapi házszentelés a székely földön. 
A kath. anyaszentegyház szertartásai között a ház-

szentelés igen régi szokás ; visszavihető ez a keresztény-
ség első századaira, mert az ima, melyet a pap ez alka-
lommal végezni szokott, már nagy sz. Gergely sacramen-
tariumában előfordul.*) Egyátalában a szentelt viz haszná-
lata és különféle alkalmazása csaknem egyidős a keresztény-
séggel, s igy valóban mondhatjuk a házszentelést ősrégi 
szokásnak. 

Nem szándékom a házszentelés történelme és symboli-
kus jelentményéről értekezni, banem csak azt közölni, mi 
módon történik a házszentelés a kath. székelyek között. 

Mig a házszentelés itt Erdélyben más helyen, a szé-
kely földet kivéve, csak néhol van szokásban s inkább szór-
ványosan : addig a kath. székelyek között mindenütt átalá-
nosságban uralg a házszentelés szép szokása. Alig található 
egy két ház, hová, a mint mondani szokták, a szent keresz-
tet nem eresztik be. Sőt találtatik egy-egy protestáns ház is, 
hol hasonlókép kivánják e kath. szertartás elvégzését. A 
lelkipásztori évi teendők legterhesebbike ugyan; de legked-
vezőbb alkalom a hivek és lelkipásztoruk közti jó viszony 
megszilárdítására, a hivek megismerésére és számbavevé-
sére. Ugyanis ekkor szokott az uj lelkipásztor „conscrip-
tiót" felvenni az egyes családokról, mely sok hivatalos teen-
dői köunyü és gyors elvégzésére felettébb nagy fontosságú. 
Ekkor ismerkedik meg személyesen az egyes családokkal,azok 
házi körülményeivel, mely cognitio ovium nélkül sikeresen 
működni lehetetlen. Ekkor mutatja meg a keresztény egyen-
lőséget, mikor a gazdag és koldus házát egyformán felke-
resi, annak küszöbét átlépve ugyanazon imát rebegi el és 
ugyanazon szertartást végzi. Ez a valódi egyenlőség, me-
lyet nem a forradalom vagy a communismus teremtett meg, 

') Lonovies, Népsz. Archaeol. Il-ik kiad, 1. köt. 71 lap. Élt; e nagy 
férfiú a 6-ik században,melynek utolsó tizedében (590) választatott pápává. 
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hanem a kereszténység ; s nem rombolva és gyilkolva, hanem 
tettleg gyakorolva ; szem előtt tartva azt,hogy non est distin-
ctio judaei et graeci, Deus non est personarum acceptator. 
Egyébkint Isten óvjon a liberális szájjal torokszakadtából 
hirdetett egyenlőségtől ! Ez tényleg nem egyéb, mint a ma-
gasabb állású és vagyonosabb osztályra való irigy agyarko-
dás, s az alsóbbaknak, mint eszközöknek saját önző czélja-
ikra való felhasználása (egoismus practicus), szép lárva 
alatt . . . 

Épen ezért óhajtandó, hogy a lelkipásztor, a meddig 
testileg képes, önmaga végezze e szertartást.2) De nagyon 
lábra kezdett kapni, hogy a házszentelést a káplányok és 
szerzetesek által végeztessék: mi természetesen soha sem 
hozhatja meg azt az eredményt, mintha a lelkipásztor sze-
mélyesen végezné. Korántsem akarom ez által az emiitettek 
működését kissebbiteni ; mert ők is elvégzik azt elég ponto-
san és elég buzgón ; azonban fiatalok levén, s a lelkek feletti 
felelőség sem terhelvén : a fontos czélok, melyek a házszen-
telésnél, legalább mint másodrendűek, szerepelnek, csak rész-
ben éretnek el. Tudom én káplánkori saját tapasztalatom-
ból, hogy mily fontos a házszentelés szertartásának pontos 
betartása. Azt tapasztaltam, hogy oly helyen, hol a ka-
tholikusok csak kevesen és a protestánsok között szórvá-
nyosan vannak, templomuk és rendes isteni tiszteletűk nincs, 
a házszentelés az, mely hitöket feleleveníti és bennök mege-
rősíti. A lélekszámból statistikai adatokkal is ki tudom mu-
tatni, hogy mig a plébános káplánját évenkint kiküldötte 
(a plébánosok ott e terhes útra soha sem vállalkoztak) a-
házszentelés elvégzésére : addig a katholikusok száma nem 
csökkent, sőt emelkedett; de miután a házszentelés e távoli 
filiákban nem tar ta tot t meg, a katholikusok is lassankint el-
tünedeztek, absorbeáltattak a nem kath. elem által. Ház-
szentelés alkalmával ily helyen tapasztaltam azt is, hogy 
egy nő, ki házasság miatt avertált, — a mig én a falu néhány 
katholikusánál a szertartást végeztem, folytonosan kisért, 
keservesen zokogva, és utoljára önkényt bevallotta fájdal-
mának okát, az aversiót. Tapasztaltam, mily jól esett az ily 
félre eső helyen, ha lelkipásztoruk gondoskodik róluk, s 
évenkint legalább egyszer meglátogatja. Oh mily jót tesz a 
plébános, ha ily alkalommal egy egy sz. képet, olvasót vagy 
az olvasni tudóknak kis- vagy közép-kátét avagy bibliát, 
szertartásos könyvet osztogat ! Igy őket a hitben tanitani és 
•oktatni fogja még a távolban is. Ha ily jól esik e híveknek 
bármely pap megjelenése : mennyivel értékesebb volna a 
lelkipásztor jelenléte, ki ilyenkor őket egy házban össze-
gyüjthetné és a házszentelés elvégzése előtt vagy után ne-
kik egy kis átalános oktatást nyújthatna, mint olyanoknak, 
kik az igazságot éhezik és szomjúhozzák; nehogy igy pa-
naszolhassanak : „Parvuli petierunt panem, et non erat, qui 
frangeret eis". Ezen oktatás főczélja a hitben való meg-
erősítés. 

De térjünk a szorosan felvett tárgyhoz. 
A székelyföldön igen kevés kivétellel mindenütt egy-

formán végeztetik a házszentelés. Sok egyházközségben 
még mise előtt megkezdődik időnyerés végett és mise után 

8) A házszentelés elvégzését a nép megköveteli, ugy hogy ez elől 
»agy kellemetlenség nélkül kitérni nem lehet. Történt, hogy egy pap a 
torony négy ablakából végezte el a házszentelést, és csaknem "lázadás 
tör t ki. 

folytattatik. Sz. beszéd ezen nap nem tartatik. Máshelyt pe-
dig a szent mise szokottnál korábban tartatik emiitett czél-
ból. A nagy községekben vagy filiákban vízkereszt napját 
megelőző vagy követő vasárnap tartatik a házszentelés és 
pedig következőleg : 

Hirnökül előre megy két csengetyüs ministráns egy-
házi öltöny nélkül; a házakhoz bemenvén jelentik a pap 
közeledését és megtudakolják: kivánják-e házukat megszen-
teltetni? A mit igy kérdeznek meg: Beeresztik-e a szent ke-
resztet? Az eredményt a pappal tudatják, s igy folytatják 
tovább feladatukat. És ez nagyon jó szokás ; mert a pap 
megjelenését tolakodásnak senki sem veheti, s az eshető 
visszautasítás kellemetlensége is elhárittatik. 

A pap legtöbbnyire superpelliceum, stóla, biretummal 
felöltözve3) és kezében pacificalét tartva végzi a házszente-
lést. Némely helyen pluvialéval végzik, de ez már ritkább. 
Előtte megy két diszesen4) felöltözött minister. A papot kö-
veti kántora és ha lehet a kántori segéd5) is.Oket pedig egy-
két egyházfi, — megyebiró vagy rnegyepolgár, —• az eset-
leges ajándékok összegyűjtése és ellátása végett. 

Midőn a pap egyik háznál a szertartást elvégezve ki-
jön, a két hirnök jelenti, hogy most melyik házhoz térjen 
be. Erre, a mint a kapun belépnek, a kántor a vizkereszti 
énekek egyikéből egy verset el kezd énekelni és igy lépik át 
a ház küszöbét. A két minister „Vidimus stellam ejus in 
oriente" hangoztatja, mire a kántor feleli: „Et venimus 
adorare Dominum" A pap vagy megelőzőleg vagy most 
mondja: „Pax huic domui et hahitantibns in ea," mit kö-
vetnek a rendes házszentelési versiculusok és ima: Adju-
torium nostrum stb. Dne exaudi stb. Dnus vobiscum. Ore-
mus. Benedic Dne domurn istam stb. Az oratio bevégzése 
után szentelt vizzel meghinti a házat és megfüstöli ; de ez 
utóbbi nagyon kevés községben alkalmaztatik időnyerés 
miatt, pedig a nép nagyon szereti. 

A szertartást ma már legtöbb községben magyarul 
végezik; az Asperges és 50-ik zsoltár elmondása sehol sincs 
szokásban ; az lehetetlenség is volna, mert egy nap elvégezni 
a nagyobb községekbeu ugy sem sikerül, pedig ha későbbre 
halasztatik, már nem igen jó. A nép ugy vélekedik, hogy a 
farsang a házszentelés után kezdődik meg, s ezért óhajt ja, 
hogy az mennél előbb megtörténjék. Vízkereszt napján ren-
desen a családok is teljes számmal honn vannak, mig más-
kor a férfiak közül sokan hiányoznak kenyérkereset miatt. 

A szertartást követi a háznépnek előállása, kik szép 
rendben fel vannak állva már a pap belépésekor. Gyertvát 
tart kezében a családapa, keresztet vetve letérdel és igy 
csókolja meg a sz. keresztet; őt követik a házhoz tartozók 
kor szerint. Azonban a sz. kereszt megcsókolásanak ily épü-
letes végzése már csak a köznépnél van ; a fensőbb regiók-
ban sok változáson ment keresztül, természetesen egyszerű-
sített kiadásban. Ritka ház, a hol valaki kivonja magát a 
sz. kereszt megcsókolása alól ; ilyen eset egy-egy családapa 
vagy felserdült suhancznál fordul elő ; a többiek előállanak, 
még a cselédeket sem véve ki. 

3) Ez utóbbit néhol kalap v. sapka pótolja, a mi már rosz szokás. 
4) Veres szoknya, fehér karing, vörös gallér ; sok helytt a főn ko-

szorú vagy korona ; egy csiki községben sárga lábbelit használnak a 
templomban. — 5) Altanitó, sekrestyés vagy harangozó a neve, kit ren-
desen N. deáknak neveznek, pl. János deák ' 
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Mig a sz. kereszt adoratiója végeztetik, addig a kántor 
alkalmi darabot énekel. Ezután a pap a szükség szerint egy-
egy kérdést intéz a családhoz ; mi igen jól esik nekik, mert 
a plébános e figyelmét lekötelező megtisztelésnek tar t ják. 
Ekkor szoktak főkép az u j lelkipásztorok conscriptiót csi-
nálni, mely a házszám alatt az egész családot kor szerint 
magában foglalja, megjegyeztetvén az egyesek születési éve 
vagy kora. 

Miután mindennek vége van, boldog u j évet, testi s 
lelki áldást kivánva hagyják oda a családot. Szokásban van 
sokhelytt, hogy a plébános a család tagjai vagy legalább a 
gyermekek között kis képeket oszt ki, az egészen szegények-
nél pedig pénzt. A hivek is különféle ajándékot szoktak 
adni u. m. pénzt, bárányt, sonkát, tojást, gyertyát, viaszt, 
a sz. keresztre koszorút és a hol leány van a háznál ott czér-
nát, mely saját készitményök ; ha ez utóbbi elmarad meg is 
szégyenitik a házi leányt, azt mondva : rosz fonó, délig 
aluvó ; mig aki szép fehér fonalat ad, annak sok jót kiván-
nak, főkép, hogy nőjjön a kendere magasra. Ezt természe-
tesen az egyházi személyzet kisérete szokta tenni, miből 
sokszor a kántor sem marad ki. Az ajándék régebben igen 
jelentékeny volt ; de az átalános elszegényedes és némely 
helyen a hitbuzgóság csökkenése is szűkebb körre szorítot-
ta ; azonban még is majd minden háznál valamit adnak, 
mely ajándék el nem fogadása roszszul esnék és sértésnek 
vétetnék. A begyült ajándékok rangfokozat szerint az egy-
házi személyek között felosztatnak. A ministransok külön 
kapnak ajándékot, mi rendesen pénz. Sok háznál a papot és 
kíséretét bor-vagy más szeszes itallal és süteménynyel is 
felvárják, mi némelykor a személyzetet — inkább a pap kí-
séretét — fegyelmetlenné is teszi. Ez alkalommal szokás va-
lamelyik házhoz ebédre is elhívni a papot kíséretével együtt. 

A kántor minden ház ajtójára feljegyzi ezen betűket; 
Gr. M. B. -j- 1880, de rövidség okáért a három betű ugy 
összevonatik, hogy csak ily alakú GMB f 1880 reliquiája 
marad meg, és ez a legátalánosabb. A betűket egymástól 
közbe irt keresztjellel elválasztani ritkán fordul elő. 

A székely házaknál csaknem kivétel nélkül mindenütt 
nagy tisztaságot és ép levegőt lehet találni. Azt bátran el-
mondhatni,hogy tisztaság tekintetében a székely bármely erd. 
nemzetet felülmúlja ; a legszegényebbet kivéve mindenkinek 
van egy nagy vendégszobája, melyben holmijöket igen jó 
rendben tart ják. Az asztalon egy vagy két gyertya a papot 
készen várja, és az aztal abroszszal vagy más takaróval min-
denütt béterittetik. 

Más helyek beszentelése u. m. istálók, ólak stb. nem 
igen szokásos; azonban néhol az egyesek ezt is megkí-
vánják. Szabó István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 30. Az ,örök Biró' az országgyűlé-

sen. — Az utóbbi napok alatt a fővárosban lefolyt mozga-
lom az országházban is szóba került ; a miben önmagában 
véve semmi meglepő, semmi nevezetes nincsen. Er re min-
denki el lehetett készülve ; tudhatta mindenki, hogy az ügy 
nincsen az által befejezve, hogy a mozgalom, a tûntetéâ az 
utczákon megszűnt. A mozgalom feletti mozgalmat az or-
szággyűlésen tehát mindenki várhatta.Kétszeresen nevezetes 

azonban napjainkban az a nyilatkozat, melyet Tisza ő excja 
tett, midőn a t. ház előtt a mozgalom lefolyását reflexióival 
együtt előadta. Nem a mozgalom lefolyásának előadása, 
hanem e reflexiók alkalmával tett egy nyilatkozata a minis • 
ter-elnök urnák az, melyet mi nevezetesnek tartunk, és pedig 
épen napjainkban. „Én azon meggyőződésben vagyok, — 
úgymond ő excja, — bogy az ily zavarok előidézése lélekbe 
vágó dolog, már azért is, mert mindenki tudja tapasztalás-
ból, hogy nem mindig bűnösök, vagy legalább nem mindig 
csak ezek esnek áldozatul. Azokat, a kik ily mozgalmakat 
előidéznek, bármit mondjanak is, bármint igyekezzenek is 
ezt másra hárítani, az örök Biró előtt, az igazságos biró 
előtt fogja a felelősség a kiomlott vérért sújtani." Mihez 
megjegyezzük, hogy a minister-elnök ur e nyilatkozatát 
csaknem viharos helyeslés kisérte jobb felől, mig a szélső 
balon mozgás mutatkozott. 

Ha valaki, ugy bizonyára mi üdvözöljük örömmel a 
miniszter-elnök urat e nyilatkozatáért ; mert e nyilatkozat 
régi idők emlékezetét idézi elménkbe vissza, midőn t. i. 
még a magyar nemzet az örök Bíróról és mind arról, a mi 
evvel összeköttetésben van, nem felejtkezett meg annyira, 
mint napjainkban ; midőn még nem nevették volna ki 
azt az angol embert, mint ez csak nem régen történt, aki az 
országház lelkésze felől kérdezősködött. Ezen idők, fájda-
lom, régen régen eltűntek, — eltűntek a nemzet, el az or-
szággyűlés kebléből úgyannyira, hogy csak nagy erőfeszí-
téssel lehetett keresztül vinni, — azt is csak a főrendiház 

.egyik főpapjának indítványára, t. i. oly §-st,mely büntetéssel 
súj t ja az istenkáromlókat, tehát azt az örök Birót, kire a 
miniszter-elnök hivatkozott. De hiszen helyzetünket a mult 
időkhöz képest mi sem jellemezheti inkább, mint azon kö-
rülmény, hogy örömmel kell megragadnunk minden alkal-
mat, és azt különösen ki kell emelnünk, hogy ime az ország-
gyűlésen hivatkozás történt, és pedig a kormány részéről, az 
Istenre, az örök Biróra. Ez nálunk ma már oly szokatlan, oly 
valami rendkivüli esemény, hogy ilyesmit különösen kell 
feljegyeznünk, holott a múltban, midőn még a nemzet-
ben a vallásosság, a hit élő volt, ilyesmi fel nem tűnt, mert 
napirenden volt. 

De épen azért, mert nemzetünk az ujabb korban any-
nyira megfogyatkozott hitében, többszörös becsesei is bir, 
ha a kormány-elnök oly határozottsággal, oly minden utó-
gondolatot kizáró nyiltsággal hivatkozik a lelkiismeretre, a 
mindenttudó örök Biróra, mint azt Tisza ő excja tette. Az 
általános megfelejtkezés közt Istenről, hivatkozni a lelki-
ismeretre, hogy gondolják meg a képviselő urak, miszerint 
van egy örök itélő és igazságos Biró, ki a sziveket és vesé-
ket vizsgálja, mindenesetre érdemül tudható be a miniszter-
elnök urnák annyival inkább, minél fontosabb a feladat, 
minél kihatóbb az intézkedés, melyet ily országos testület 
tesz. Ha már minden embernek, ki csak saját ügyében in-
tézkedik, kötelessége, hogy szándéka és tetteiben szeme előtt 
tartsa, hogy van egy örök Biró : mennyivel inkább kell ezt 
tenni országos képviselőknek, kik valamely ország sorsá-
nak intézésére, amennyiben ez az embertől is függ, befoly-
nak, kiknek intézkedései, alkotott törvényei szellemi irá-
nyuk, önmagukviselete nyilatkozatától függ, sok tekintet-
ben, egy egész ország erkölcsi sülyedése, vagy emelkedése? ! 
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Az a képviselő, ki az örök Birót szeme elől téveszti, meg-
szavaz mindent, még ka az a nemzet egyenes erkölcstelen-
ségére vezetne is, indítványokat tesz, melyekért a felelőssé-
get az emberi biró előtt nem vállalná el ; ellenben az a kép-
viselő, ki tudja és hiszi, hogy egykor felelősségre fog vo-
natni Isten előtt minden beszédjeért, melyet tartott, min-
den szavazatjáért, melyet adott, ellenezni fog minden 
oly törvényjavaslatot, mely a nemzet erkölcsi romlására 
vezetne: szóval csak azon képviselők működhetnek üdvö-
sen a nemzet javára, kik szemük előtt tar t ják az örök Biró 
létezését. 

Amint áll ez az egyes képviselőkre, ugy áll ugyanez a 
kormányokra nézve is. Az örök Biróban való hit sarkpontja, 
kell, hogy legyen minden kormánynak, mert ezen fordul 
meg minden. Sok, végtelenül sok nem történt volna meg 
hazánkban is, ha az intéző körök az örök Bíróra tekintettel 
lettek volna. Mi legalább számtalan országos intézkedésért 
nem merészelnénk magunkra vállalni az örök Biró előtt a 
felelősséget. Nem szándékunk recriminálni, de tekintettel a 
jövőre fel kell emlitenünk, hogy a liberalismus sugallta tör-
vények, melyek kormányaink által benyujtattak, nem felel-
nek meg azon öntudatnak, hogy egykor ezekért a törvé-
nyekért is számot kell adni az örök, az igazságos Birónak ; 
pedig nem kisebb felelősség terheli azokat, kik a törvényja-
vaslatot benyújtják, mint azokat, a kik megszavazzák. Mint 
mondtuk, ezt nem recriminatióképen hoztuk fel, hanem 
azon óhaj és egyúttal remény fejében, hogy aki az ország 
szine előtt hivatkozott az örök Biróra, a jövőben ne csak 
kerülje az oly törvényjavaslatok beterjesztését,melyek ellen-
keznek az örök Biró törvényeivel, hanem, hogy még azokat 
is megjavíttassa, melyek mint ilyenek már megszavaztattak ; 
inert e törvények már nem egyes embert, nem csak a test 
életétől, hanem ezreket a lélek életétől fosztanak meg és 
lesznek okai erkölcsi haláluknak. 

Lehet, hogy sokan túlzásnak fogják tekinteni most 
kifejezett óhajunkat, holott mi épen semmit nem kiván-
tunk, ami a miniszter-elnök ur nyilatkozatával összhangban 
nincsen, ellenkezőleg óhajunk oly természetes folyománya a 
történt nyilatkozatnak azon felelősségre nézve, melylyel az 
-örök Birónak mindenki tartozik, hogy csak elfogultság, 
vagy következetlenség láthat túlzást kifejezett óhaj tásunk-
ban. Szerintünk semmi kétséget sem szenved egyrészt, hogy 
a miniszter-elnök ur azt, a mit mondott, teljes meggyőző-
désből mondta, és akkor nem tehet mást, mint hogy óhaj tá-
sunkat teljesítse ; másrészt pedig az is bizonyos, hogy a 
párt ugyané nyilatkozatot applausussal fogadta, miből ismét 
az következik, hogy e párt hajlandó azon irányban sza-
vazni, mely az örök Biró előtti felelősség öntudatával össz-
hangban van. Tehát mi sem áll útjában, hogy törvényho-
zásunk ezentúl épen ellenkező irányban haladjon, mint ed-
d ig haladt. A nemzet jóléte, a kormány, az országgyűlés 
reputatiója, veszélylyel fenyegető társadalmi helyzetünk, 
mind, mind azt követelik, hogy intéző köreink számoljanak 
íelkiismeretökkel még most, mikor lehet, mert egykor szá-
mot kell adniok az örök Biró előtt. 

Róma. Pápai rendelet aquinói sz. Tamás összes mű-
veinek kiadása iránt. — Leo P P . X I I I . — Motu proprio.— 
Placere Nobis, omnia Sancti Thomae Aquinatis Opera de 

integro publicari, superiore anno significavimus per L i t t e -
ras Nostras, Idibus octobribus datas ad Cardinalem Prae-
fectum Sacri Consilii studiis disciplinarum regundis. Eius-
que causam propositi hanc esse diximus, ut longe lateque 
fiuat Angelici Doctoris excellens sapientia, qua opprimendis 
opinionibus perversis nostrorum temporum fere nihil est 
aptius, conservandae veritati nihil efficacius. 

Nunc autem quia commodum videtur esse manum 
operi admovere, decernenda nobis nonnulla esse censemus, 
quae spem lactam portendunt, futurum ut coepta Nostra ad 
exitus pervehantur optatos. 

Primurn itaque, ne Almae Urbi Nostrae haec pereat 
laus, editionem, quam supra diximus, reservatam esse volu-
mus Officináé librariae Sacri Consilii Christiano nomini 
propagando, clarae iam ob alia magnae molis et laudati 
operis édita volumina. 

Editioni autem curandae destinamus ac praecipua 
auctoritate preesse volumus très sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinales ; scilicet Antonium de Luca Praefectum Sacri 
Consilii Studiis regundis; Ioannem Sim"oni Praefectum 
Sacri Consilii Christiano nomini propagando; Thomam Zi-
gliara ex Familia Dominicana, ad disciplinais S. Thomae 
apprime institutum atque eruditum. Iiis autem ius et pote-
stas esto statuendi ac decernendi Nostro nomine quidquid 
ad rem pertinere intellexerint. 

Quare prospiciant, ut omnia ac singula Angelici Do-
ctoris Opera intégra prodeant, additis clarissimorum Inter-
pretum Thomae de Yio Cardinalis Caietani in „Summám 
Theologicam" et Francisci de Sylvestris Ferrariensis in 
„Summám contra Gentilesu commentariis. Similiter curent 
et provideant, ne literarum optima forma, ne accurata emen-
datio, ne intelligens in rerum singularum delectu iudicium 
desideretur ; ac demum constituant quo ordine, quo tem-
pore singula volumina in lucem opporteat proferri. 

Quod vero ad expensas attinet argenteorum italico-
rum CCC millio (300,000) Nos ultro damus atque addici-
mus suppeditandis sumptibus in praesenti necessariis. 

Reliquo autem tempore necessarios suppeditari volu-
mus ex eiusdem Sacri Consilii Fidei propagandae aerario ; 
cui tamen quidquid erit vendendis exemplaribus redactum 
pecuniae, tamdiu in rem cedat, quoad par ratio fuerit ac-
ceptorum et expensorum. Si quidquam idem accrevisse con-
tingat, accrescentem pecuniam omnem insumi iubemus in 
lucubrationes eorum scriptorum edendas, qui S. Thomae 
Aquinatis illustrandis operibus maxime excellant. Cui vero 
inter illos scriptores decerni primas opporteat, viderint ipsi 
Cardinales quos nominavimus : hoc tantum monemus, eos 
scriptores esse ceteris anteponendos, quorum doctrina ma-
iorem fructuum ubertatem sit allatura, et temporum neces-
sitatibus accomodatior esse videatur. 

Datum Romae apud S. Pet rum die 18. Januari i 1880. 
Pontificatus Nostri Anno secundo. 

L E O P P . X I I I . 
P o r t u g a l l i a . Hogy áll itt a katholikus ügy ? — Az 

egész országban összesen négy katholikus egylet működik : 
három a szárazföldön, névszerint Porto, Braga és Guima-
raesben, és egy Funchalban, Madeira szigetén. Ezen egyle-
teknek czélja központul szolgálni a jobb elvek terjesztéeére 



megindult mozgalomnak s a társadalmi actiót az egyház 
szellemében inspirálni, vezetni, irányozni. Mint mindenütt , 
ugy it t is, a polit ika számtalan akadályt gördit a katholi-
kusok ú t jába s az embereket egymástól elidegeníti. Igaz, 
hogy most már élénkebb, mint valaha, a katholikusok közt 
az összetartás és solidaris közreműködés szükségének érzete. 
Már katholikus politikai párt alakitása is szóba jöt t s a kath. 
saj tó nagy élénkséggel szellőztette e kérdést, azonban prak-
tikus eredményre a vitatkozások nem vezettek. Egyébiránt 
katholikus országban katholikus pártot alakítani annyit je -
lent, mint nem katholikus, katholikusellenes pár t és politika 
lét jogát , és ha ez uralkodik, uralmát tényleg elfogadni.Tehát 
sok meggondolni való van abban a katholikus politikai pár t 
alakításának kérdésében. Addig, mig katholikus országok-
ban nem egy párt vagy töredék, hanem az egész parlament 
keresztény katholikus szellemben fog működni, a katholikus 
egyleteknek semmi által nem pótolható munkarész ju t ki. 
Mindenek előtt keresni kell Isten országát és az ő igazságát 
— a többi ezekkel megjön. Igy csinálják, vagyis jobban 
mondva, készitik elő a katholikus nempolitikai egyletek a 
legjobb politikát, a nélkül, hogy politizálnának. Igy fogta 
fel hivatását a funchali ,katholikus egyesület*, mely a hely-
beli püspök kezdeményezésére, Mattos J . t. -i a tya vezetése 
alat t szentgyakorlatokat tar tot t . Legjobb alapja a politiká-
nak a tiszta erkölcs. E nélkül az államok spelunca latronum, 
latrok barlangjává válnak. 

IRODALOM. 
Az apostolok Jézus kínszenvedése alatt. — Nagy-

böjti egyházi beszédek, i r ta és 1872. évben a zentai egyház-
ban elmondotta Házy István, Kalocsa-főegyházmegyei áldo-
zár. A főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával . Szabadka 
1873. kapható a r. k. plébánián, Moholon Bácsmegyében. Ara 
keresztkötés alat t megküldve csak 30 kr. 

Házy István 1839-ben Kalocsán született . Iskoláit 
kezdve szülőföldén s Baján folytatva, a (5-ik osztályból pap-
ntsvendékké lett s Pécsett fejezte be a 7- és 8-ik osztályt, az 
érettségi vizsgálatot is szerencsésnn kiállva. Hi t tanulmá-
nyait jelesen végezte Kalocsán s 1862-ben felszenteltetvén, 
Kapuszinán kezdte lelkipásztori működését mint segédlel-
kész. Ma jd Bezdánba, innen Mártonosra s végül Zentára 
került , hol 1875-ben végzetes betegségbe esett. Miután 
teste alsó része végleg elhalt, ugy hogy lábait nem mozdít-
hat ta , sőt nem is érezte, hosszas szenvedés után nov. 13-án 
meghalt . Hamvai a zentai temetőben nyugszanak, hol roko-
nai diszes sirkövet állítottak emlékére. Házy István tehet-
séges fiatal ember volt, i f jú korában a költészettel is foglal-
kozott, vidéki lapokban közlött is néhány költeményt ; job-
ban sikerültek prózai dolgozatkái , melyek közöl néhány 
szintén napvilágot látott . Jelen könyvecskéje volt egyetlen 
nagyobb munkája , mely ugyan nem szerez halhatatlan ne-
vet, de megérdemli, hogy kárba ne vesszen. A benne levő 
beszédek czime a következő : I. Jézus az apostoloktól eltá-
vozik. 2. Júdás a Mestert elárulja. 3. Péter Jézust védel-

mezi. 4. Péter esésének és megtérésének okai. 5. J ú d á s el-
kárhozásának okai. 6. Sz. János apostol a kereszt alatt. 7. 
Nagy péntekre, a Jézus halálakor történt csodákról. A 4. és 
6. beszéd van legtöbb melegséggel irva, de ez is egyszerű és 
világos előadásu mint a többi. Kissé több szónoki hév, disz, 
élénkség jobban emelué e beszédeket; de vannak sokan, kik 
az ily egyszerűséget szeretik, s vannak, kiknek csak anyagra 
van szükségök, formát maguk is tudnak alkotni s belé tud-
ják önteni lelkök melegét, rá tud ják ragyogta tni lelkök su-
garai t . Mind azok mind emezek használhatják Házy igény-
telen beszédeit. E sorok írója mint az elhunyt iskolatársa 
ugy véli, jó dolgot cselekszik, midőn e könyvet a feledé-
kenységtől megóvni törekszik. Szülik. 

VEGYESEK. 
— A szent atya 300 napi búcsút kötött aquinói szent 

Tamás következő kedvencz imájának szellemi munka vagv 
ima előtt legalább töredelmes szivvel való elmondásához : 
Concede nobis, quaesumus, misericors Deus, quae tibi sunt 
placita, ardenter concupiscere, prudenter investtgare, veraci-
ter agnoscere et perf 'ecte implere, ud laudem et glóriám nomi-
nis tui. Amen. 

— Főt. Pettier Antal váczi püspök ur ő excellentiája 
az egyházmegye szegényebb sorsú lelkészeinek, helyzetűk 
javí tására , 20Ö0 fr t , a váczi nagygyinnasiumnak pedig 1200 
i r to t méltóztatott kegyesen adományozni. 

— Romániában,mint az ,Indépendance roumaine' irja, 
apo lg . törvények mindenkit köteleznek a vasárnapi munka-
szünetre. Gyógyszertárak, mészárszékek, étkező-helyek s ol-
vasó-termek kivételével minden üzleti helynek zárva kell 
lenni. Román szomszédaink sok helyes érzékről tanúskodnak. 
Nem engedik, hogy a zsidósággal szövetkezett hitetlenség a 
népet egétől, földjétől egyaránt megfossza s igy az országot 
lelkileg, testileg nyomorult tá tegye. 

— Az ,Osservatore romano' felvilágosítást ad, minden 
esetre az angol kormány megnyugtatása végett, az amerikai 
katholikusok magatartásáról az ír agitátiókkal szemben. 
Parnel l protestáns ír agitator Amerikába ment. Utazásának 
czélja politikai izgatás Anglia ellen. Az amerikai katholi-
kusok segíteni akar ják és segítik az ir éhezőket, de Európa 
Anglia politikai életébe beavatkozni nem akarnak. Ezen 
szellemben j á r t el Mac-Closkey bibornok new-yorki érsek. 

— Istóczy ur, látszik, hogy nem ismeri a magyar kath. 
saj tót . E r r e muta t az országgyűlésen mondott azon állítása, 
hogy a magyar sajtó agyonhallgatja a zsidó-kérdést. A 
kath. sajtó megteszi e tekintetben kötelességét. Hogy a 
magyar sajtónak a liberalismus által elvakított része nem ké 
pes vagy nem akar ja látni azt a nagy veszélyt, mely or-
szágunk s nemzetünkre nézve a zsidóságban rejlik, annak 
nem a kath. sajtó az oka. Egyébi ránt nagyon furcsa, hogv 
valahányszor Istóczy ur a zsidó-kérdésben fellép, ez mindig 
oly módon s oly körülmények közt történik, hogy az ügy-
nem hogy előre vitetnék általa, sőt hátra vettetik, mert a 
dolog oly szint kap, mintha csak sport volna az egész, néni 
pedig komoly hazafiúi törekvés, mely mögött maga a nem-
zet geniusa áll. 

— Az angolországi kath. unió az apostoli szent székhez 
azon kérelemmel fordult, hogy az angol katholicismusnak a 
protestáns üldözés alatt elvérzett hitvallóit a szentek tiszte-
letére méltókká nyilvánitsa. Eisher János és Mórus T a -
mástól kezdve Pitinket dublini érsekig másfél százados szen-
vedés lenne ez által megdicsőítve. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Bretiiai/ Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alat t . 
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T A E T A L O M : Havi szemle. — A munkának s a belőle származó anyagi s erkölcsi javaknak megoszlása. — Római szent 
Francziska. — Egyházi tudósítások : Budapest. Még egyszer az ,örök Biró' az országgyűlésen. Boroszló. Főpásztori szózat 
Put tkamer cultusminiszter leiratára vonatkozólag, a lelkészeknek a népiskolákban a vallástanitáshoz való bocsáttatása 

tárgyában. — Irodalom : Irodalmi hirek. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Ha végig tekintünk a világ szellemi és anyagi, 

erkölcsi és társadalmi nyomorán, az ember szive 
lehetetlen hogy el ne szoruljon. Mi lesz mind en-
nek a vége? Lesz-e valaha még jobb világ? Med-
dig fogja még a társadalom, a keresztény Európa, 
boldogságát elvakultan sárba t iporni? Látva az ég, 
a vallás, egyház, társadalom, haza, a köz- és ma-
gánerkölcsök, az összes világrend ellen folyton sza-
porodó merényletek hosszú sorát, nem egy gondol-
kodó elme állapodott már meg abban, hogy ily 
praemissák folytán más következmény nem jöhet, 
mint az, hogy a mostani világ féktelen szenvedé-
lyei által iizetve, vagy maga magát fogja fölemész-
teni dühöngésében, vagy a bosszús egek büntető 
csapásai alatt meg fog semmisülni. E sötét gondo-
lat némelyekben ösztönszerű sejtelem csupán, me-
lyet a gonoszság következményei iránt minden em-
beri lélekben kiirthatlanul élö titkos félelem táp-
lál, — másokban teljes meggyőződés. 

A kedvtelenségnek, bátortalanságnak mindig O ' ö O 
voltak hivei a keresztények közt is; a reménytelen-
ségnek azonban keresztények közt nem szabad lábra 
kapni. Mi keresztények nem vagyunk olyanok,mint 
az újjászületés szent titkaiban nem részesült po-
gány népek — tamquam qui spem non habent. A 
kereszténység, a kath. egyház nein a desperatio is-
kolája. Hiten, reményen, szereteten alapszik. Sőt 
több: csupa hit, remény és szeretet. Ezekből, ezek-
ben, ezeknek él. 

Igaz ugyan, tagadni nem lehet, hogy a hely-
zet, az állapotok, melyekben élünk, komolyan ve-
szélyesek, sőt ijesztők. Bizonyára senki sem fogja a 
véletlenségek vak találkozásának mondani, hanem 
minden gondolkodó az emberi lélek mélyén gyöke-

rező józan érzék philosophiájának fogja tartani, ha 
a legkülönfélébb vallású és gondolkozású férfiak, 
kik csak abban az egyben hasonlítanak egymáshoz, 
hogy mindnyájan nagy elmék, vésztjósló borukat 
észlelnek a lathataron. „Ha az emberi hit, — ^Sy 
szólt Gladstone mint a glasgowi tudomány-egyetem 
rektora nem régen, — valaha a kereszténység lé-
nyegétől és azon alapigazságoktól, melyek ennek 
lelkét képezik, elszakadna, akkor ez kezdete és csal-
hatatlan jele lenne minden civilizáczió teljes és 
gyökeres felbomlásának." Miért e komoly szózat az 
angol államférfiú ajakán ? Talán, mert az európai 
civilizáczió sorsát rózsás szinben lá t ja? Akkor mire 
való az ijesztő figyelmeztetés ? . . „Lehet-e csodál-
kozni, — igy szól Freppel, angersi püspök, a fran 
czia törvényhozó testület megnyitása alkalmából 
országos törvény által elrendelt isteni tisztelet-
ről szóló főpásztori levelében, — ha komoly szel-
lemek aggodalomban vannak hazánk iránt, midőn 
látják, hogy száz év óta, koronként meg megujuló 
felforgatásoknak bábjátéka, melyek mindegyikének 
bizonyos eredménye az erők uj vesztegetése, a 
melyek, ha sokáig fognak tartani, végre a társa-
dalmi test kimerülését és feloszlását fogják okoz-
ni?" 1 ) — „A kérdés az, — igy nyilatkozott Cano-
vas del Castillo a spanyol cortes előtt, — hogy az 
európai rettenetes, szörnyű betegség, mely a király-
gyilkosság alakjában jelenik meg, súj t ja épen ugy 
az absolut monarchiákat, mint a legszabadelvűbb, 
a mérsékelt és képviselettel biró monarchiákat. 
Tény, hogy a tekintély elleni merényletek épen 
ugy ismétlödnek a köztársaságokban, mint az ab-
solut és alkotmányos monarchiákban A tekin-
tély elve van fenyegetve, a lázadás szelleme emel-
kedik és növekszik és az általános civilizácziót vég-

') Univers, sq. jan. 15. 
10 
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veszélylyel fenyegeti . . Ideje,hogy mindnyájan egyet-
értsünk, hogy megmentsük a hazával az európai ci-
vilizácziót, melyet ezenveszélyek fenyegetnek."2) 

Tehát bizonyos, hogy az európai társadalom, a 
czivilizáczio, és az, a mit minden nemzet hazájának 
nevez, veszélyben forog. Minden nagy elme két nagy 
dolgot fél t : hazáját és a civilizácziót. Deák Ferencz 
feltámadás nélküli halálról beszélt nekünk. Moltke, 
a nagy hadvezér, lelke mélyéből meritve, minden há-
borút, még a legszerencsésebbet is, nemzeti szeren-
csétlenségnek nevezett ; de azért még sem meri csá-
szári urának a hadsereg számának leszállítását java-
solni, mert félti hazáját; ö is a nemzetek jobb, valláso-
sabb és erkölcsi nevelésétől, mint évszázadok világtör-
ténelmi fejlődésének gyümölcsét, várja a jobbrafor-
dulást, de csak mesze a távolban üdvözl i . . . e jobb-
rafordulás reménycsillagát. 

A nagy elmék kiváltsága abban áll, hogy vi-
lágosan látják a veszélyt, félnek is tőle, mert hiszen 
csak Isten nem ismer félelmet; de azért nem esnek 
kétségbe, sem epicuri gondatlanságba nem merül-
nek el, hanem biznak, mert hisznek Istenben, tud-
ják, hogy a jövő az ő kezében van, világosan lát-
ják a menekülés lehetőségét és az eszközöket is, 
melyek által zaklatott társadalmunkat a béke és 
jólét biztos révpart jába visszavezérelni lehet. Nem 
igy a köznapi szellemnek. Pereire Izsák, a párisi 
milliomos zsidó bankár 100,000 frankot adott ju-
talomdijakul szétosztva pályamüvekre, melyeknek 
feladatul tűzte ki, kimutatni, hogyan lehetne az 
uralkodó nyomort csupán a modern paedagogia és 
nemzetgazdászat segélyével megszüntetni, mert sze-
rinte a szeretet, t. i. a keresztény szeretet, mely 
Isten iránti hitben és reményben gyökerezik, erre 
képtelennek bizonyult be. Azt mondta valahol Se-
neca a hitetlenekről, hogy azok a leghiszékenyebb 
emberek. Gens incredulorum gens credula. Mindent 
elhitetnek magokkal, a tudós mesék után, post do-
ctas fabulas, mint sz. Pál apostol mondaná, lianyat-
homlok rohannak, csak hogy hinni ne kelljen. Pe-
reire bankár hiszi, hogy — a mi még nem történt 
s nem is fog megtörténni, — azt az ő 100,000 
frankja fogja elővarázsolni. A kereszténység evan-
géliuma örömhir és mégis azt hirdeti a világnak : 
pauperes semper habebitis vobiscum. Pereire ban-
kár megczáfolni akarja az evangéliumot. Igazi zsidó 
gondolat. Mit tesz az evangéliumot megczáfolni 
akarni ? Annyit, mint az emberi természetet meg-
változtatni akarni. Az evangelium, beteg, bűnös 

2) Ü7o. 

emberi természetünkből következtetve, minden csa-
lódás és ámításnak, minden utópiának út já t állta, 
midőn kimondá : Szegények mindig lesznek vele-
tek. S mi által akarja Pereire az evangéliumot meg-
hazudtolni? Egy kissé több ,felvilágosodás'és nem-
zetgazdászat által. Magáról veszi a példát. Navita 
de ventis. 0 nagyon boldognak érzi magát az arany 
borjú imádásában. Tehát, gondolja magában, az 
egész világ olyan lehet mint én, ha az arany borjú 
cultusára adja magát ; — hogy pedig ezt mennél 
,műveltebben' és sikeresebben tehesse az emberiség, 
mindenkinek jól kell tudni számolni s az egész vi-
lágot egy nagy takarékpénztárrá kell átalakítani. 
Mert itt lyukad ki a párisi bankár ,világboldogító' 
nagy terve. 

Abban a való igaz gyökerei körül tapogatód-
zik Pereire, hogy a jobbrafordulás fő emeltyüjeül 
szintén a tan- és nevelésügyet tar t ja . Mert hiszen 
csakugyan, miként már a madarak is róla csiri-
pelnek, a jövő azé, a kié az itjuság, az i f júság pe-
dig azé, a ki szive, lelke, elméje fölött uralkodik, 
azoknak irányt adva. Innen a harcz az iskoláért, 
mely a lefolyt hó alatt legelkeseredettebben Fran-
cziaországban vivatott. Francziaország providen-
tialis ország. I t t készíti Isten áldásait és csapásait 
Európára. Az európai társadalmat pusztító bajok 
Pandora-szelenczéjét itt nyitotta meg az örökösen 
experimentáló emberi szellem. Az erkölcsi világ-
rend sarkait feszegető kérdések megoldását szintén 
Francziaországban várhatjuk. E kérdések mind a 
nevelésügy körül csoportosulnak. A nevelésügyben 
keletkezett harcz pedig egész Európára kihatólag, 
— mert Belgium sokkal kisebb, hogy sem földré-
szünk sorsára döntőleg befolyhatna, — legelőreha-
ladottabb stadiumban Francziaországban van. Egy 
félszázad alatt sikerült a franczia katholikusoknak 
az egyén, társadalom és egyház tanitói, nevelői 
szabadságát a köz- és magán oktatás mind a három 

O o 
fokozatán át a mindenható állammal szemben ki-
vívni. Most, hogy a forradalmi elemek, melyeknek 
mindig kedvencz foglalkozása az eget ostromolni és o o o 
a szabadságot elnyomni, kezökbe kerítették a köz-
hatalmat, a harcz minden ponton megújult , min-
den irányban megindult. Népiskola, középtanoda, 
egyetem; finevelés, nőnevelés; országos közoktatás 
ügyi tanács : mindezt felölélte programmjában az 
uralkodó radicalis párt . Czélja: tabula rasává tenni 
az egyén, társadalom és egyház nevelési szabadsá-
gát tiszteletben tartó rendszert. Az eziránt megin-
dult törvényhozási actio zászlójára az állami min-
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denhatóság van felírva. A népesség törpe minoritása kép-
viselőházi többséggé tolván fel magát, azonositja a társa-
dalmat az állammal, államnak pedig, minthogy annak ha-
talmát az eddig uralkodott rendszerető elemek visszavonása 
és élhetetlensége kezére játszotta át, maga magát tar tván, 
mindent a sic volo sic iubeo elve szerint a maga képére és 
hasonlatosságára törekszik átalakítani. 

A franczia közoktatásügyi harcz szelleme az országos 
közoktatásügyi tanács átalakításáról szóló törvényjavaslat-
ban culminál. A lefolyt hó vége óta ezt tárgyalja a sena -
tus. A vita folyamában az állam tanítási monopoliumát 
ellenzők sorából Chesnelong emelkedett ki a legmagaszto-
sabb álláspontra. Egyenesen gyökerében támadta meg a 
javaslatot. „E javaslatot, úgymond, két elvből vonták le. 
Azt mondják : az állam képviseli a társadalmat ; az állam-
nak tehát kötelessége a tanitási monopoliumot kezelni, vagy 
legalább köteles a tanügy felett ellenőrzés, ellensúlyozás 
nélküli fenhatóságot gyakorolni. íme, ezt állítják. Hanem 
hát oly bizonyos-e csakugyan, hogy az állam kifejezése a 
társadalomnak, az egész társadalomnak ? Anélkül, hogy ta-
gadnám az állam nagy szerepét, azt tartom, hogy a társa-
dalmaknak érzelmeik, eszméik, erőik vannak, melyek saját-
jaik, s melyeknek saját működési körét tiszteletben kell 
tartania az államnak. Ez az igazság, ez a való. Az állam a 
társadalommal szemben nem egyéb mint a közhatalom 
hordnoka. Néha e hatalom összesítve van s magában felölel 
minden életet, melyeket a nemzeti hagyományok magukkal 
hordnak ; néha nem egyéb mint pillanatnyi átszármaztatás 
(delegation) és ekkor nem képviseli csak a jelen pillanatot. 
Az állam őre a társadalmi és egyéni törvényeknek : ez ki-
váltsága és kötelessége. Azonban, ha közömbös, tétlen ma-
rad azon eszmék közt, melyek a nemzetek erejét képezik és 
azok közt, melyek hanyatlásukat jelzik, akkor kötelesség-
mulasztást követ el. Ha az állam feltolakodik s hozzányúl 
a vallás, a családi tűzhely és szabadság jogaihoz ; ha a hit 
javítója és szabályzójává tolja fel magát : akkor, bár a szó 
lás minden cselvetéseivel födi magát, mi tiltakozni fogunk 
e jogbitorlás ellen. Mi keresztények vagyunk, és nem 
szándékunk bálványok előtt meghajolni . . . . Francziaor--
szág többsége, a keresztény Francziaország egészen, az, me-
lyet egy minoritás elkeresztényteleniteni akar ! . . . Ez nem 
fog sikerülni. Mi még széttört fegyverrel is folytatni fog-
juk a harczot. Az utolsó szó a mienk lesz; mert a mi 
ügyünk oly ügy, melyet elnyomni lehet, de legyőzni soha." 

Viharos taps fogadta e szavakat, melytől egész Fran-
cziaország viszhangzik, melyben az összes ker. civilizáczió 
tiltakozása van kifejezve az állami mindenhatóság ellen és 
rendithetlen remény a végleges győzelem iránt. 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

3. §. 
A munkának s a belőle származó anyagi s erkölcsi javaknak 

megoszlása. 
I. Miután az emberi szabadság elvei oly lényegesen 

befolynak a munkára s az anyagi javak előállítására : men-

nyivel nagyobb lesz azoknak befolyása ama javak megosz-
lására azok közt, kik azok előteremtésében munkájúkkal 
közreműködtek. 

Minden társadalmi tudomány saját tanai szerint törek-
szik a társadalmi rendet szabályozni, s az ilymódon szabá-
lyozott társadalmi rendben minden javak azon elvek szerint 
fognak megoszlani. melyeken a társadalom tagjainak egy-
máshoz s s a közös hatalomhoz való viszonyaik alapszanak. 
Mily külömbség van a munkából származó javak megosz-
lása közt tekintve a pogány, s tekintve a keresztény társa-
dalmat ! 

A pogányvilágban a munka annyira lealacsonyítva s 
kizsákmányolva volt, a mennyire csak az urak önérdeke ki-
vánta. A munkásnak életmódja pedig nem sokat különbözött 
az igás-állatétól, melyre tulajdonosa a lehető legkevesebbet 
költ, s mindig viszonyitva a haszonhoz, melyet belőle huz ; 
mihelyt ez megszűnik, annak eltartása is megszűnik. 

Nem egyedül a rabszolgák, hanem a kiskorúak, a 
gyöngébbek, a nők az erősebbeknek s a hatalmasok önké-
nyének vannak alávetve. S hányszor nem olvassuk az ókori 
történetben, hogy a nagyok zsarnoksága a szegényeket oly 
nyomorba döndi, honnét nincs menekvés, csak lázadás s 
még nagyobb elnyomatás. 

A rabszolgák lihegő boszuvágya uraik ellen, mely 
sokszor iszonyú vérontásokban tört ki, egyik folyton ismét-
lődő jellemvonása a pogány társadalomnak. A politikai vál-
tozások módositják ugyan a munka kizsákmányolásának 
alakzatát, de maga akizsákmányolás mindig megmarad. A 
respublicának s a monarchiának e tekintetben egy a vezér-
elve s egy a gyakorlata. Már föntebb érintettük, hogy a 
munkának ezen minden emberi méltóságtól való megfosztása 
s az állatiak sorába való lealacsonyitása egyik főoka volt az 
óvilág romlásának ; annak kútforrása pedig ama kevélység-
ben s kéjvágyban keresendő, melyeknek a bálványimádás 
semmi korlátot sem szabhatott. 

A mely mérvben a kereszténység szelleme áthat ja a 
lelkekett s a közerkölcsöket, ugyanazon mérvben tünedezik 
ama vérlázitó zsarnokság is. Megjelenésének első perczé-
től kezdve a keresztény religio a jog, méltányosság és sze-
retet elveit rakja le a szivekben, melyek az alsóbb néposz-
tályokat felszabadítják eddigi embertelen helyzetükből ; a 
könyörületesség s az áldozatkészség pedig az ügyefogyot-
tak s az Ínségesek számára is biztositja a munka gyümöl-
cseiben való részeltetésöket. A ker. szabadság és szeretet 
üdvös befolyása alatt az egyház e tekintetben messzebb 
ment, mint bármely emberi törvényhozás. Az első ker. hi-
vek a javak önkénytes közössége által bebizonyították, mint 
kelljen a társadalmi viszonyokat kiegyenlíteni ; s az esz-
ményképül szolgálhat arra, hogyan lehessen az emberi nyo-
morúságot gyökeresen gyógyítani, s ily módon a társadalmi 
békét állandóan fentartani. Az egyház befolyásának az er-
kölcsökre köszönhető egyedül, hogy a munkások a szemé-
lyes szabadságot s a tulajdonjogot ismét visszanyerték, 
melyet tőlök a pogányvilág elvett. Azóta a munka iránti 
tisztelet, ügyesség, szorgalom s takarékosság újra megho-
nosultak ; a munkások pedig mindjobban növekvő szabadság-
gal rendelkezvén saját munkájok gyümölcsei fölött,ezek meg-
osztásában csupán csak azon törvénynek maradtak aláren-

10* 
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delve, melyeknek a dolgok természeténél fogva minden em-
ber alá van vetve. 

Ez a ker. társadalom rendje. Ez a szabadság s ma-
gántulajdonjog józan felfogása s alkalmazása, mely szerint 
aztán megoszlanak a javak mind azok közt, kik azok előál-
lításában közvetlenül vagy közvetve részt vettek. Ez az u. 
n. munkakmálat s munkalcereslet (Angebot und Nachfrage) 
törvénye, melytől a munkának relativ értéke, ára (valor) vala-
mint bérdijja függ. Hiába kisérlené meg valaki a dolog termé-
szetes menetén változtatni; megengedve a szabadság s tulaj-
donjog alapelveit, természetes folyományaikat is meg kell 
engedni. Minden megszorító rendszabályok daczára, a mun-
kakereslet s kinálat közti egyensúly önmagától ismét helyre 
jön, ha rövidideig meg is zavartatott, csakhogy a társada-
lom kénytelen ennek kinos következményeit viselni. A dol-
gok természetszerű folyásának megváltoztatásához szüksé-
ges az alapelveket változtatni, szükséges korlátolni a sze-
mélyes szabadságot s a magántulajdonjogot. E végletig 
mentek mindazok, kik behegeszteni törekedtek ama sebeket, 
melyeket a szabad munkaverseny ütött, nem saját hibája, 
hanem azoknak roszasága miatt, kik avval vissza éltek. A 
szabadság s tulajdonjog ily csorbításával a közös munka 
gyümölcseiben való osztoszkodási jogot is csorbították, evvel 
pedig a társadalmi rendet s mindazon javakat veszélyez-
tették, melyeket az egyháznak 18 százados czivilizátori tö-
rekvése szerzett. A mai ker. társadalom már áthaladt mind-
azon időszakokon, midőn a munka-szabadság s a vele szer 
zett vagyon fölötti szabad rendelkezési jog vagy teljesen 
megsemmisítve vagy legalább nagyban korlátozva voltak. 
De a mennyire csak kitelt az egyháztól, ő észrevéttlenül s 
fokozatosan visszahódította a tömérdek rabszolgáknak a 
szabadság s a birtokjog azon mértékét, melyet helyzetük 
az akkori társadalomban megengedett. A teljes szabadság s 
tulajdonjog, melyeket manap mindnyájan élvezünk, a ker. 
polgárisodásnak ikerszülöttje, s nincs náloknál hathatósb 
tényező a javak jog s igazszágszerinti megosztásához s 
evvel a közjólét előmozdításához, ha t. i. azokat ker. szel-
lemben gyakoroljuk. 

Ámde nem mindig elegendők a szabadságot s a tulaj-
dont biztositó törvények, hogy a javak megosztása mindig 
jogos méltányos, s a munkásoknak igazán hasznukra legyen. 
Ugyanis ezeknek kizsákmányolását első sorban az erkölcsök 
romlottsága idézi elő, s a hol ez gyökeret ver, a szegény 
munkások elnyomatásának leghathatósb emeltyűjévé maga 
az annyira hangoztatott szabadság válik. A gazdagok ugyan-
is visszaélvén azon előnyökkel, melyeket műveltségűk, va-
gyonuk, s minden erőik öszpontositása nekik nyújt , kön-
nyű szerrel fogják hatalmukba keríteni ama munkásokat, kik 
szegénységük s erőik szétforgácsolása miatt nem védhetik 
magokat ; s azért manap a szabadság fendicsért korszakában 
láthatni, hogy egész munkásgyarmatok gazdag gyár-uraik-
tól a korlátlan szabadság segítségével oly helyzetbe sodor-
tatnak, mely a rabszolgaságtól nem igen különbözik. De e 
fokig eljutva az elnyomatás szerepet változtat, vagyis a 
munkások a szabadságot tömeges társulásokra felhasznál-
ván, a pénz s a nagyobb műveltség hatalmát a számok vagyis 
a nyerstömeg erejével támadják meg, anélkül, hogy meg-
gondolnák, miszerint a társadalmi rend meo-in^atásával o 7 o o 

saját sorsuk jobbra fordulásának reményétől is megfosztják 
magokat. 

Oly társadalomban, melyet a ker. szellem áthat , a fe-
lebaráti szeretet s a kölcsönös segítség azon fűszerét képe-
zik a szabadságnak, mely azt aberrátióitól u. m. az erősza-
koskodás s a szolgaságtól megóvja. A ker. szeretet, a rideg 
jogot, mely kíméletet nem ismer, hol anyagi érdekről van 
szó, a méltányosság bálzsamával fogja enyhíteni ; sőt e mél-
tányosság még tovább megy, ez fölülmúlja önmagát, mivel 
t. i. a ker. szeretet a szegényeket s ügyefogyottakat része-
sitendi mindazon erkölcsi s anyagi javakban, melyeket a r i -
deg jog uralma alatt a gazdag kizárólag önmagának tar-
tott volna fön. A szegénység, melyet a dolgok természete 
hoz magával, a kereset elégtelensége, melyet a leghelyésebb 
munkaszervezet sem képes mindig akadályozni, mivel okát 
leli a physicai rend eshetőségeiben s az emberi természet 
fogyatkozázaiban, — azok, mondom, enyhítve sőt helyre 
ütve lesznek a ker. szeretet szülte könyörületesség által. E 
tevékeny s adakozó ker. szeretet meghagyván a társadalmi 
osztályzatok közti különféle rangfokozatokat, mivel ez egyik 
természeti törvénye a társadalomnak, — akadályozza, hogy 
amaz egyenlőtlenség a végletekig ne menjen, s az éles ellen-
tétek összekoczczanása azt tönkre ne tegye, hanem hogy amaz 
egyenlőtlenség a jótékonyság által elsimittatván s amennyire 
emberileg lehetséges kiegyenlittetvén, békességben legyen a 
társadalom. Bár mennyire legyen egyébiránt áthatva a tár-
sadalom a ker. szellemtől, szegények, sőt nyomorultak s 
ínségesek abban mindig fognak lenni ; de itt a nyomor so-
hasem fogja azon megdöbbentő mérvet s kétségbeejtő rém-
alakot magára ölteni, mint ezt, fájdalom, manap nálunk is lát-
hatni, hol ennek következtében az öngyilkosságok napiren-
den vannak. 

R ó m a i sz, F r a n c z i s k a . 
(S. Francisca Romana.) 

Egy lap uti naplómból. 

A körülbelül ezer lépésnyi hoszszu Forum Romanumnak 
majdnem közepén egy kedves templom áll, s evvel kapcso-
latban az olivetánusok zárdája, melyen csodálkozásomra a 
„Sic vos non vobis" hiányzott, azaz nem láttam raj ta az 
Unita Italia czimerét, annak jeléül, hogy a financz ministe-
rium vagy más divatos hivatal számára lefoglalták. 

E templommal szemközt emelkedik a Capitolium, a 
mammertini börtönök és Septimius Severus diadalive ; jobb 
oldalrol S. Martina e Luca, S. Lorenzo in Miranda és a 
Basilica di Constantino, megette az óriási Colosseum s Kon-
stantin diadalive; balján látható Titus ive, melyen tul a 
bennök eszközölt ásatásokról hires orti Farnesiani léteznek, 
végre pedig S. Maria libératrice. Az egész térség pedig 
romokkal s tömérdek porral van födve, mely részben a bar-
bár, a kegyetlen Caesarok palotáinak az idők által porrá 
őrlött maradványa. Rájok is illenek e szavak : „Si exalta-
tus fueris ut aquila, et si inter sidera posueris nidum tuum : 
inde detraham te." 

A templom főkapujával szemközt van római sz. F r a n -
cziska sirja,mely felett körülbelül egy ölnyi magasságban van, 
az úgynevezett „Tribuna", melyen a főoltár áll. A szent con-
fessiójánál térdepelt egy olivetanus, ki kérésemre a templom 
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fala melletti lépcsőn a Tribunára vezetvén, az oltár feletti 
bold. Szűz képéről azön megjegyzéssel húzta félre a zöld 
függönyt, hogy azt sz. Lukács evangelista festette, s a ró-
maiak különös tiszteletének tárgya. 

Ezután a leczke oldalán egy erős vas rácsozat által 
védett befalazott kőre fordította figyelmemet, melyen nyom 
látható, s ezen aláírással van ellátva: „In queste pietre pose 
le ginochia S. Pietro quando i demonii port. Simon Mago 
per aria." Azaz: e kövön nyugodott sz. Péter térde, midőn 
az ördögök Simon Mágust a levegőben hordozák. Erre vo-
natkozólag a magát röviden theologus- és professornak ne-
vező F . P. Dutripon : „Tyrinus refert Simonem hunc, — 
kiről az Ap. csel. 8. fejezetében van szó — cum aliquando 
vellet probare se esse Deum, coram Nerone sese in altum 
erigere tentasse, quasi propositum habuisset in coelum 
ascendere ; sed sancto Petro orante Dominum Jesum, Simo-
nem corruisse, et mortem invenisse." 

Vezetőm a Tribuna alatti csinos kápolnába vezetett, 
hol az oltár felett nyugszanak szent Francziska földi ma-
radványai. Az oltárral szemközti falon egy dombormű lát-
ható, mely szentünket ábrázolja az angyallal. E képhez ma-
gyarázatul szolgáljanak e, Görresből átvett sorok : 

„Neki, ki házasságban élt, egy Evangelista nevű ki-
lencz éves, jó és jámbor fia, a pestisben elhalt. Egy év múlva 
halála után a gyermek azon alakban és ruhában, mint e vi-
lágon élt, csakhogy hasonlithatlanul szebben mint az előtt 
volt, megjelent; de oldalán egy nálánál sokkal szebb i f jú 
áll t . Az anya először megijedt, de rövid idő múlva kimond-
hatlan öröm fogta el szivét, midőn a gyermeket közelebb 
jönni s magát általa tiszteletteljesen üdvözöltetni látta ; 
nem tartóztathatván magát, karjait feléje kitárta, hogy át-
ölel je ; de midőn semmit sem érinthetett, legalább látásán 
gyönyörködött, s kérdezgetni kezdé a gyermeket, hogy hol 
létezik a túlvilágon, mit tesz s vájjon ott gondol e anyjára. 
A gyermek válaszolt : Egyedüli dolgunk ott, az isteni jó-
ság végtelen mélyébe tekinteni s nagy örömmel és szívé-
lyes szeretettel Felségét dicsérni. Helyem pedig a második 
karban van, ezen ifjúnak oldalán, kit látsz; ki nálamnál 
sokkal szebb, mert magasabban áll. Ez az Isten által állan-
dó társul adatott neked, hogy földi pályádon vigaszul szol-
gáljon, hogy őt nappal és éjjel lássad. Én pedig azért jöt-
tem el, hogy Ágnes nővéremet magammal vigyem oda, 
hogy velem a mennyország örömeit élvezze. A gyermek 
majdnem egy óráig maradt az anyjánál, a hajnal kezdetétől 
fogva napfelkeltig, s azután eltűnt ; néhány napra ez után a 
nővér megbetegedett és öt éves korában meghalt ; de az 
angyal fénylő alakja ezentúl mindig az anyánál maradt . 
Mindig jobbján állott s állitá, hogyha reá akar tekinteni, 
ugy érzi magát, mint, ki a napba akar nézni. 

De ő látását nem csak akkor élvezé, ha szobájában 
imádkozott, hanem az utczán is, és a templomban és mások 
társaságában. Ha jelenlétében valaki hibázott, akkor ke-
zeivel szemérmesen eltakará arczát, és ő azt szokta mon-
dani, hogy benne, mint a legtisztább tükörben, egyszerre 
mind az angyalok méltóságait, mind saját semmiségét vilá-
gosan látja, mily önismerettel az előtt soha sem birt. Három 
különböző alkalommal volt neki megengedve, őt jobban 
megnézhetni ; hogyha imádkozott, ha a tisztátlan szelle-

mektől gyötörtetett ; végre, ha gyóntató atyjával róla be-
szélt, ki, mint maga feljegyzé, őt gyakrabban az engedel-
messég alatt kötelezte arra, hogy védőjének alakjáról és 
modoráról nyilatkozzék, mivel ilyenkor önmagát is vigság 
és örömtől elárasztva érezte. Ilyenkor engedelmeskedvén 
elmondá : hogy nem közönséges őrangyala az, hanem egy, 
ki a második karhoz tartozik és oly fénytől van környezve, 
hogy éjjel fénvjénél, mint világos nappal, zsolozsmáit el-
imádkozhatja. Arcza és szemei mindig az ég felé vannak 
irányozva; mi azon isteni tükröt hozá emlékezetébe, melyet 
látásaiban tartott s melyben szeretettől lángolva, Istenhez 
emelkedett. Mindig fiatalnak látszott mint egy kilencz 
éves gyermek ; kezei mellén keresztbe voltak téve, göndör 
és aranysárga haja vállaira folyt le. Hófehér ruhába volt 
öltözve, e felett levita ruha, mint ezt az alszerpapok viselik, 
mely majd fehérebb volt a hónál, majd égkék s néha bíbor-
vörösben tündökölt. Termete bokájáig volt általa födve ; 
lábai tiszták voltak még akkor is, ha sáros utczákon jár t . 
Ha róla gyóntató atyjával beszélt, arczának fénye gyen-
gébb lett, ugy hogy szemeinek kápráztatása nélkül néz-
hette; de ha megszűnt beszélni, rövidebb vagy hosszabb 
idő után, ismét fénylett, mint azelőtt. Ezért a gyóntató 
gyakran szándékosan kezdett róla szólani s különfélékről 
tudakozódott ; ilyenkor nagy örömmel nézte őt Francziska, 
sőt Martinotti parancsára kezeit is fejére tette. Ö ugyan 
akkor mit sem érzett, de arcza mintegy seraphi tűzzel kez-
dett lángolni, ugy hogy gyóntató atyjának nagy viga-
szára szolgált. 

Eleinte, midőn társaságát élvezni kezdte, történt, hogy, 
midőn házi dolgainak sokaságában, vagy pedig, ha sok em-
bertől környezve volt s boszankodni kezdett, vagy ha gyar-
lóságból hibázott, vezetője azonnal távozott tőle ; miáltal 
figyelmeztetve hibáját azonnal beismerte s bánatteljesen 
bocsánatot kért, erre előbbi vigságát visszakapta, mert az 
ismét visszatért. Háromszor vagy négyszer ez gyóntatója 
előtt történt, ki önmagával bizonyítja, hogy minden baja i -
ban és szenvedéseiben nem talált jobb szert felüditésére, 
mint hogy beszédjét angyalára irányozta. Ezen mód, mely 
szerint az angyal őt büntette, csak addig tartott , mig ma-
gát egészen átadta Isten akaratának; és annyira vitte, 
hogy az utolsó napig, ha neki ugy tetszett volna, házi gon • 
dok és világi ügyek közt élte volna el napjait. Az U r Isten 
t. i. azt akarta, hogy az emberekkel való társalgás iránti 
irtózást, és a magány iránti túlságos vonzódást hagyja el. 
Az angyal egyszersmind vezetője s tanitója volt az erények 
utján ; s gondoskodott arról, nehogy túlságos buzgóságtól 
elragadtatva, túlságossá ne váljék a bűnbánati cselekede-
tekben ; vagy hogy túlságos hevességgel ne iparkodjék a jó 
után. Ha bizonyos isteni titkot akart kinyilatkoztatni, akkor 
szemeit s ajkait mozgatá ; s ő igen kedves s mintegy távol-
ból csengő hangot hallott. Ha gonosz szellemek bántották ; 
akkor a mindig ég felé irányzott szemeit reá szegezé, 03 e 
tekintetre lelkéből minden gond távozott, e pillanat óta 
hősi bátorsággal nevette az ellene irányzott támadásokat. 
És ha védenczét túlságosan kisérték, akkor sugárzó fejének 
egyedüli tagadó rázásával űzte őket el." I I . 357. 

Elvégezvén sz. misémet a forumon át távoztam. 
Winter Ágoston. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 3. Még egyszer az ,örök Biró' az 

országgyűlésen. — Főtiszt, szerkesztő ur ! Engedje meg, 
hogy nagybecsű lapjában, mely hazánk vallási mozzanatait 
és mindazt, ami ezekkel összeköttetésben van, folytonos 
figyelemben részesiti, az országgyűlésen mondott miniszter-
elnöki nevezetes nyilatkozat felett észrevételemet, reflexiói-
mat elmondhassam. Valamint ugyanis felteszem, hogy mind-
azokat, kik a miniszter-elnök urnák a fővárosban történt 
mozgalom feletti beszédének azon részét olvastak, melyben 
az örök Biróra hivatkozott, meghatotta, ugy meghatott az 
különösen engem is, mint oly nyilatkozat, melyhez, valljuk 
be, ami parlamentünkben szokva nem vagyunk, vagy job-
ban mondva, melytől tökéletesen el vagyunk szoktatva, 
nagyon valószínűleg azért, nehogy a magyar országgyűlés 
jó hírnevét (?) a külföld előtt elveszítse, és azon gyanúba 
jöjjön, mintha ő ultramontán velleitásokkal bírna, az ultra-
montánok kiváló tulajdonsága levén a hit az örök Bíróban, 
holott a liberálisoknak az ilyesmi megvallásától őrizkedni 
kell, mert különben a liberalismusnak is vége volna. 

Bármily indok vezette legyen is különben országgyű-
lésünket, hogy az örök Bíróról hallgatott mindeddig, a mint 
nem lehet kétségbe vonni az eddig történt hallgatást, ugy 
bizonyos az is, hogy e hallgatás megvan törve, és igy iga-
zolva van a ,Religio', mely annyiszor, amennyiszer utalt, 
hivatkozott azon szükségességre, hogy állam Istenre való 
tekintet nélkül fenn nem állhat, és intve kérte az intéző kö-
röket, hogy e legfőbb tényezőjéről az állami életnek meg ne 
felejtkezzenek. Természetes, hogy a kik a ,Religió'-val 
együtt e követelést intézik azokhoz, kik befolyással birnak 
hazánk ügyeinek intézésére, nem azon szempontból indul-
nak ki, hogy az országgyűlésen predikácziók mondassanak ; 
jelentősége e követelésnek abban áll, hogy a kormány, a 
törvényhozó testület semmi olyast ne tegyen, a mi Isten 
fenségével, az általa meghatározott renddel ellentétben van, 
hanem inkább mindezt előmozdítani törekedjék. Ez által 
minden esetben elég világosan jelezné a kormány és a tör-
vényhozó testület saját álláspontját, és azt, hogy ő az örök 
Bírót folyton szeme előtt tart ja. A tények ily iránya han-
gosabban szólana minden predikácziónál, a kormány és a 
törvényhozó testület gyakorlatilag azt hajtaná végre, ami a 
templomban a szószékről hirdettetik. 

Nem tudom, hogy akkor, mikor a miniszter-elnök az 
utczai zavargás incidenséből az örök Biróra appellált, fő-
leg volt-e elméjében az általam emiitett összhang szükséges-
sége, de azt tudom, hogy e hivatkozásnak értelme csak ak-
kor van, ha azt kiterjesztjük minden, tehát állami viszo-
nyainkra is, valamint azt is tudom, hogy ez összhang hiá-
nya képezi forrását állami bajainknak, kihat társadalmi 
viszonyainkra, megmételyezi a családi életet, és mindaddig, 
mig e megzavart összhang helyreállítva nem lesz, addig 
viszonyaink nem javulnak, nem javulhatnak. Hogy pedig 
ez az összhang a templomi szószék és törvényhozási műkö-
dések közt meg van zavarva, hogy tehát az örök Biróra 
lehető legkevesebb tekintet van fordítva, azt tagadni annyi 
volna, mint tagadni a nap fényét, meg van pedig zavarva 
épen azon pontokban, melyeknek a társadalomra a legna-

gyobb befolyásuk van, melyekre nézve tehát a felelősség az 
örök Biró előtt azon mértékben súlyosabb, a minő mérték-
ben a köznapi élet eseményein, viszonyain felülállanak, és 
azok igy vagy ugy alakulását, vagy nem alakulását sza-
bályozzák. 

Csak ne csalja meg magát senki sem. Felelősséggel 
tartozik az örök Biró előtt, aki oka, hogy ártatlanok vére 
folyjon, felelősséggel tartozik, aki idegen vagyont tudva 
és akarva eltulajdonít ; felelősséggel tartozik, aki más be-
csületét megtámadja, tönkre teszi : mindezek és mások oly 
tények, melyek az Isten által alkotott rendet, az Isten és 
egyesek jogait sértik ; de nem lehet tagadni, hogy mindezek 
az általános társadalmi rendre nézve még nem a legna-
gyobb befolyást gyakorolják, ezek egyesek bűnei, de rend-
szert nem képeznek. Azonban, ha már itt felelősséggel ta-
lálkozunk, kevésbbé lesznek-e felelősek Isten előtt azok, kik 
az állam kormányzatához elveket hirdetnek, melyek az Is-
ten által alkotott rendet felforgatják, melyek az előbb em-
lítetteknek alapul szolgálnak? Kevésbbé lesznek-e felelősek 
azok, kik oly intézkedéseket tesznek, melyek az Isten által 
adott törvénynyel ellenkeznek? Az állam elválasztása p. o. 
az egyháztól, oly vészteljes elv, melynek kihatását minden-
nemű viszonyainkra lehetetlen félreismerni és, — ez az elv 
nálunk uralkodik,— nincsen-e itt helye a felelősségnek ? Mind 
az a következmény, mely ezen elvből folyik, nem sulyoso-
dik-e azokra, kik ezt védelmezik, ezt életbe léptetik? Vagy e 
két felsőbbség azért léteznék és ugy alkottatott volna, hogy 
egymástól elválva, sőt egymással ellentétben működjék ? 
Vagy az egyház és iskola elválasztása oly közömbös dolog, 
hogy i t t a felelősséget minden aggodalom nélkül lehetne 
elvállalni, mintha itt felelősségnek helye nem is volna? 
Nem az iskolának az egyházzal szoros összefüggésétől függ-e 
a társadalom vallásossága, erkölcsisége? Oly semmi fontos-
ságú volna tehát az egyház elválasztása az iskolától a t á r -
sadalomra nézve, hogy ezen kérdés elintézésénél egész nyu-
godtan lehetne eltekinteni az örök Bírótól? Vagy, hogy 
még egyet kérdezzünk, házassági, áttérési törvényeink olya-
nok-e, hogy ezek miatt a lelkiismeretet oly könnyen lehetne 
megnyugtatni, mintha azokért semmi felelősség nem ter-
helne senkit sem? Nem ingatták-e meg ezek a törvények is 
a vallásosságot, az erkölcsiséget? Nem lett-e ezek következté-
ben a vallási meggyőződés hasonló a ruhához, melyet idő 
szerint változhatunk ? 

Ismételjük, ne csalja meg önmagát senki sem. Van 
örök, van igazságos Biró, ki előtt egykor mindenkinek, tehát 
az államférfiaknak is meg kell jelenniök és számot kell adni 
arról, hogy mit tettek az Isten által kiszabott legfőbb 
renddel. Óhajtanok, hogy az államférfiaik mindenütt fel-
mentő Ítéletet nyernének az örök Birótól, ez annak jele 
volna, hogy a rend sehol sem zavartatott meg, vagy ha 
megzavartatott, azt helyre is állitották. J ó lesz tehát, ha 
államférfiaink, tekintettel e felelősségre, valamint másoknak 
emiékezetökbe hozzák az örök Biró létezését, ugy ők önma-
gokra nézve sem felejtkeznek meg az örök Biró létezéséről, 
annál kevésbbé, minél fontosabb ez ügyek, melyekről nekik 
felelni kell az örök Biró előtt. ? 

Boroszló. Főpásztori szózat Puttkamer cultusminiszter 
leiratára vonatkozólag, a lelkészeknek a népiskolákban a val-
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lástanitáshoz való bocsáttatása tárgyában.—Piispökileg egyet • 
len lépés sem mulasztatott el, sem az országos képviseletnél, 
sem ő felségénél, amely alkalmasnak látszott, hogy az 
1872-ik évi iskola-felügyeleti törvény elhárittassék. Sőt mi 
püspökök, a törvény kibocsátása után, a királyi állammi-
niszteriumnál az egyházi jogokat illetőleg ovástételünket is 
benyújtottuk. Azonban az isteni Üdvözitőtől reánk bizott 
kicsinyek szeretete kötelességünnkké tette, hogy az egyház-
nak az iskola terén még bárhói fenmaradt befolyásáról ön-
kényt lemondjunk. Amidőn ennélfogva az átalunk, porosz 
püspökök által 1873-ik év ápril 11-én kibocsátott közös 
pásztorlevélben a 3, pont alatt felhittuk f t . papságunkat, 
hogy az állami felügyeletről szóló 1872-ik évi márczius 
11-iki törvény által az egyháztól bár elvileg elszakított 
népiskolák javára a pásztori hivatalnak az iskola iránti kö-
telmeit ezentúl is, mint eddig teljesitsék, és az 5-ik számban 
szószerint hozzátettük : Bennetek, kedves testvérek, van bi-
zalmunk, hogy a vallásoktatást kettőzött erélylyel vég-
zenditek s ápolni fogjátok az ifjusság keresztény nevelésé-
nek s összes kiképzésének nagyérdemű munkájában nem 
fogtok elfáradni. 

Ez idő óta ujabb súlyos csapások következtek : nagy 
fájdalmunkra számos lelkész a vallásoktatás kiszolgálásából 

•és vezetéséből, állami rendszabályok folytán, kizáratott, sőt 
maga az iskola-helyiség sokaknak a gyónási- és áldozási 
-oktatásra megtagadtatott, s a ministeri intézkedésekben a 
vallásoktatás kiszolgáltatását és vezetését illetőleg oly 
alapelvek állittattak fel, amelyek ellen az egyháznak fennen 
tiltakoznia kell. És a papság, daczára minden nehézségnek 
az emiitett pásztorlevél utasításaihoz képest nem kevésbbé 
teljesítette híven az iskolában az isteni Üdvözítőtől rá sza-
bott kötelmeket mindaddig, amig az állami tilalmak őt eb-
ben nem akadályozták. 

Az általunk püspökök által akkor felállított alapelvek 
még most is érvényben vannak, s ennélfogva szabványul 
szolgálnak a papság magatartását illetőleg a lelkészi stb. 
ügyek ministerének mult évi nov. hó 5-én kelt, a királyi 
kormányokhoz intézett körrendeletével szemben is. — Ezen 
magatartásra vonatkozólag egynémely kétely merült fel, 
melyek eloszlatására érett megfontolás és tanácskozás 
után mi a miniszteri rendelet által nyújtot t előnyök elfoga-
dása mellett nyilatkozunk. 

A lelkészi vallásoktatás újbóli felvételének szükséges 
volta napról napra érezhetőbbé válik. A pótszerek, daczára 
n papság által tanúsított buzgóságnak, elégteleneknek mu-
tatkoznak. A hiányos helyiségek, az alkalmatlan idő, az elő-
rehaladt tanórák következtében a gyermekeknél már beál-
lott kifáradás s az ezek által megteendő messze utak mind 
nehezítésére szolgálnak. Ehhez járulnak még az egyházi 
tekintély lealacsonyitása, számos tanítónak az egyházellenes 
időáramlat által befolyásolt magatartása, az iskolának kö-
zönbös volta arra nézve: vájjon a gyermekek ellátogatnak-e 
az istentiszteletre? a világi helybeli s kerületi iskola fel-
ügyele t i ránya; — mind ez akadályozólag hat az egyház köz-
reműködésére s az ő szolgáinak az if júság vallásos kép-
zésére. 

Valódi vigaszszal értesülünk, hogy a vallásoktatásból, 
államilag kizárt lelkész urak, községeik irányában jámbor 

buzgalomtól eltelve, már rég, sőt kizáratásuk kezdete óta, 
élénken vágyakoznak az iskolába való visszatérés után ; 
számos hang jutot t e tekintetben tudomásunkra, amelyek 
ebből nem is csinálnak titkot. Annál inkább késztet a köte-
lesség, hogy mindent használjunk fel, ami minket azon 
czélhoz, hogy ismét akadálytalanul plántálhassuk át az is-
teni ige magvait az ifjú szivekbe közelebb hoz. 

Mi, ft . papságunkkal együtt , fájdalmasan sajnáljuk, 
hogy a mult évi november 5-iki miniszteri rendelet, az 1876 
évi febr. 18-iki intézkedést, mely az egyház jogos kívánal-
maival ellenkezik, fel nem függesztette s szent kötelessé-7 o o 
günknek tar t juk mindenha újból tiltakozni a benne foglalt 
alapelvek ellenében s annak az álamkormány részéről törté-
nendő megszüntetésére minden törvényes eszközzel közre-
működni. 

Azon intézkedés felfüggesztése azonban a vállá sokta-OO 

tás vezetésének és kiosztatásának a papság részéről újbóli 
felvételének feltételeül nem tekinthető, mert különben azon 
lelkész uraknak is, kiknek a vallásoktatás még háborit tat-
lanul meghagyatott, együttesen be kellene szüntetniök ezen 
működésüket mindaddig, mig az 1876-ik évi intézkedés fel-
függesztése be nem következnék ; az önkénytes beszüntetésre 
azonban ezen okból sem 1876 óta nem gondolt senki, sem 
most sem lehet arról szó sem. 

Hasonlókép nem ismerjük félre azon kinos benyomást 
sem, melyet azon rendelkezés szül, hogy a magában véve 
alaptalan állami tilalom megszüntetését a királyi kormány 
részéről, az egyes lelkész személyiségi kipuhatolásának kell 
megelőznie. Mindazonáltal azon reményt tápláljuk, hogy ez 
által, mit örömmel ismerünk el, a clerus közt rendithetlenül 
meglevő solidaritás csorbát szenvedni nem fog, s raj ta lesz-
nek, hogy helytelen gyűlölködés az egyetértést annál ke-
vésbbé zavarja, minthogy mi ezúttal mindnyájára nézve az 
eljárást illetőleg irányadó elveket megállapítjuk. 

Habár tehát a mult évi nov. 5-iki miniszteri rendelet 
korán sem felel meg a münsteri, paderborni, trieri, bo-
roszlói egyházmegyék papsága együttes beadványában fel-
sorolt kívánalmaknak, még is tényleg oly előnyöket nyúj t 
az egyháznak az if júság vallásos nevelésében, melyeket mi 
magunktól el nem utasíthatunk. Történjék azonban, — 
amitől különben nem akarunk tartani , — hogy a lelkészek-
hez, az iskolákba való isméti belépésök után, az állami fel-
ügyelő közegek részéről oly valami czélzatok irányoztassa-
nak, melyek az ő jogaikkal s kötelmeikkel ellenkeznek, óvást 
az ellen még azon veszély esetén is, hogy az iskolából ú j -
ból ki fognak záratni. 

Végül megjegyezzük, hogy a november 5-iki rendelet 
csak a királyi kormányzóságokkoz, és nem a lelkész urakhoz 
intéztetett ; ezen utóbbiak részére csupán a kormányzóság 
azon értesitése jő tekintetbe, hogy a vallásoktatásból való 
kizáratás visszavonandó. Amint tehát az előbbi kizáratás 
állami visszavétele bekövetkezik, a lelkész urak ismét ve-
gyék fel a vallástanitást, a mihez mi csak a következő kö-
zelebbi rendszabályokat csatoljuk : 

1. H a a tilalom visszavétele a vallásoktatás kiszolgál-
tatására valamely állami megbizás alakjában következik be, 
akkor az oktatás felveendő, s erről azon állami hatósághoz, 
melytől az az irat származik, az egyházi álláspont megvédé-
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sének szempontjából körülbelül ily tar talmú Írásbeli nyilat-
kozat intézendő: hogy, miután a vallásoktatás a papi h iva-
tal legfontosabb kötelmeihez és jogaihoz tartozik s a vezetés 
eddigi akadálya ezen oktatás kiszolgálását illetőleg most 
már elhárit tatott , az újból felvétel megtörtént. 

2. H a az irat azon kikötésre vagy bevárás hozzátéte-
lére szorítkozik, hogy az iskolafelügyelő hatóságok rende-
leteinek a tankönyveket , tanórát és a tananyag elosztását 
illetőleg meg kell felelni : ez esetben — az oktatás újból 
felvétele után — az államhatóságnak kijelentendő, hogy a 
püspökileg helybenhagyott tankönyvek, az egyházmegyei 
katekizmus és egyházmegyei bibliai történet továbbra is 
használatban maradnak, a tananyagok ellátására nézve czél-
szerü püspöki szabályzatok állanak fenn, s egyáltalán re-
méli az illető lelkész, hogy az egyházi alapelvek sértetlenül 
hagyatván, az állami iskolai hatósággal békés egyetértésben 
fogja kötelmeit az iskolában teljesíteni s az i f júság valláser-
kölcsös nevelését előmozdítani. 

3) H a a miniszteri rendelettel szemben, a hatóság a 
vallásoktatás felvétele előtt határozot t nyilatkozatot követel, 
akkor ez az 1. és 2. sz. alatt jelzettek szerint adandó. 

4. H a a plébános urak, vagy plebánia-administra-
torok mellőzésével segédlelkészek bocsáttatnak az oktatás-
hoz, az esetben ezek előbb tartózkodni fognak a vallások-
tatás újból felvételétől s azután jelentést tesznek az esperesi 
elüljárósághoz, ki a plebánossokkal és administratorokkal 
egyetértőleg j á r el. 

5. Mi sem áll ú t jában annak, hogy az egy és ugyana-
zon kormánykerületben mellőzött plébános urak, hivatkozva 
a tanitáshoz való isméti bocsáttatás egyéb eseteire, vagy 
külön egyenként, a királyi kormányzósághoz, esetleg a lel-
készi stb. ügyek vezetésével megbízott miniszter ur ő exciá-
jához, az iránt folyamodjanak, hogy a vallásoktatáshoz való 
bocsáttatás nekik is engedtessék meg. 

6. Tekintet tel az u j felekezetnélküli iskolák vallásta-
nitására, a plébános urak, a vallástanítás átvétele előtt, kér-
jék ki a mi elhatározásunkat. 

7. H a a helyi iskolalátogatás az odavaló plébánosnak 
vagy adminisztratornak, vagy egy segédlelkésznek, ki a mi 
beleegyezésünk mellett, már korábban a helyi iskolalátoga-
tással megbizva volt, ismét felajáltatik, s megtürhetlen fel-
tételek vele össze nem kapcsoltatnak, akkor a látogatás 
minden további lépés nélkül elfogadható. H a azonban a he ly -
beli plébános, vagy adminisztrátor mellőzésével valamely 
segédlelkész, avagy más plébánosnak ajánltatnék fel a helyi 
iskolalátogatás, ez esetben előbb, ahogy a 4. pont alatt ren-
tetik, erről az esperesi elüljáróság értesítendő. 

A d j a IsteD, hogy az anyaszentegyház lehetőleg mielőbb 
jogai t az iskolát illetőleg is újból visszanyerje. 

Kel t a johannisburgi kastélyban az 1880-ik év j a -
nuár 8-ikán. j Henrik herczegpüspök. 

IRODALOM. 
I r o d a l m i l i i r e k : 1) Stöckl bölcsészeti tankönyvének 

mikénti magyarítása, illetőleg átdolgozása ügyében, a lelkes 
fordí tó úrhoz e napokban nyílt levél intéztetett, az i ránt , 

„hogy a felsőbb ismerő tehetségről szóló fontos részt . . . . 
teljes átdolgozásnak vesse alá és azután ezen átdolgozás sze-
rint módósitsa azon pontokat, melyek a logikában, ismeret-
tanban és inetaphysikában ezzel összefüggésben vannak,vagy 
plane egyenesen erre alapitvák." A punctum saliens is ki-
jelöltetik. A nyilt levél irója t. i. kijelöli azon tételt , — 
melyről maga is elismeri, hogy az Stöckl művében „a leg-
fontosabb, mely egész művén végig vonul", — melyet ő 
módosittatni akar. E tétel az, hol (41. 1.) Stöckl azt mondja, 
hogy a felsőbb ismerő tehetség „lényegileg testi szervezet 
nélkül működik."- A nyilt levél irója ellenkező tant vall. K i -
mondja, hogy eszünk testi szervek nélkül nem is működhe-
tik. — Méltányoljuk indítványát azon értelemben, hogy 
Stöckl müvének tana a felsőbb ismerő tehetség működéséről 
talán bővebben s begyőzőbben indokoltassék ; de hogy azon 
tan, miszerint felsőbb ismerő tehetségünk lényegileg testi 
szervezet nélkül működik , az ellenkező tannal, t. i., hogy 
az testi szervek nélkül nem is működhetik, felcseréltessék, 
— az ellen határozottan ti l takoznánk, ha bizonyossak nem 
volnánk benne, hogy fordító ur magától is tudja , mennyire 
mehet az átdolgozás, mennyire nem. IIa Stöckl idézett alap-
tétele, — „a legfontosabb, mely egész művén végig vonul" 
— az indítvány értelmében azzal a tétellel cseréltetnék fel, 
hogy felsőbb ismerő tehetségünk lényegileg testi szervek 
nélkül nem működik, sőt, mint indítványozó ur mondja, 
„ezek nélkül nem is működhet ik" : akkor a magyar Stöckl 
tana megszűnnék Stöckl tana lenni; akkor a magyar Stöckl 
ellenkezésbejönne aquinói sz. Tamás t anáva l ; akkor végre 
a magyar Stöcklről nem lehetne elmondani, a mit indítvá-
nyozó ur mondott, hogy az „Aeterni Pa t r i s " encyclica után 
első sorban e művé leend az érdem, ha hazánkban a józan 
és egészséges philosophiának korszaka fogott beállni. Stöckl 
müvét az indí tvány értelmében dolgozni át, annyi volna, 
mint épen az ,Aeterni Pa t r i s ' encyclica ellen demonstrálni, 
mely aquinói sz. Tamás tanait ajánlja, melyek közt egyik 
főtétel, hogy felsőbb ismerő tehetségünk lényegileg a testi 
szervezettől függetlenül, önállóan működik. 

VEGYESEK. 
— A sz. atya a legközelebbi consistoriumban tar tandó 

allocutiójában szemlét fog tar tani az uralkodása alat t tör-
téntek fölött. 

— Rómából az ,Osservatore romano' megczáfolja az 
,Italie ' azon hírét, mintha a szent atya torokgyuladásban 
vagy plane sorvadásban szenvedne. O szentsége csak ugy 
teljesiti magasztos hivatalának teendőit most mint ez előt t . 
A híresztelt ba jnak híre sincs nála. 

— Sz. Benedek centenáriuma alkalmából s annak em-
lékére a nagyérdemű benczés rend tagjai lapot indítanak 
meg, melynek czime : Wissenschaftliche Studien und Mitthei-
lungen aus dem Benediktiner-Orden, mit besonderer Berück-
sichtigung der Ordensgeschichte und Statistik. Főszer-
kesztő Kinter Mór atya, ráígérni levéltárnok, Brünn mel-
lett. A lapba lehet latinul vagy németül írni. Évnegyedes 
füzetekben fog megjelenni. Előf. ár egész évre 3 f t 50 kr. 

— Ez meg a respectus humánus áldozata. F a v r e Gyula , 
franczia ügyvéd, később ,államférfiú', katholikus családból 
származott . Mig meg nem házasodott, buzgón teljesítette 
katholikus hite kötelmeit. Minden vasárnap eljárt templomba 
s nagyobb ünnepekkor az Ur asztalához is. Nagy fordulat 
állt be életében, midőn megházasodott. Protestáns nőt vett 
el, ki nem hagyott neki békét, mig protestánssá nem lett. 
Csakhogy ezt csupán neje iránti tekintetből tette ; mert ez-
után is eljárt gyermekeivel a katholikus templomba. Mikor 
meghalt , de katholikus nem volt többé, se protestáns. Meg-
hal t mint apostata s eltemette a protestáns pap. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaij Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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TARTALOM : Katholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való közlekedéséről. — A munkának s a belőle 
származó anyagi s erkölcsi javaknak megoszlása. — Egyházi tudósitások : Budapest. A zsidó-kérdéshez. Orosz-Lengyelor-

szág. Az oroszok által halállal kivégzett lengyel papok névsora. — Irodalom: Irodalmi hirek. — Vegyesek. 

Katholikusoknak nemkatholikusokkal 
a szent dolgokban való közlekedéséről. 

(Communicatio in sacris.) 

IV. 
Lássuk már most, az egyház mely üdveszközei 

és mennyiben közölhetők az akatholikusokkal és 
mennyiben nem ? 

Bizonyos, hogy az Isten igéjének, a kath. egy-
ház hitigfazsáfirainak közlése az akatholikusokkal ö o 
megengedett, sőt világüdvözitési küldetéséből ki-
folyó kötelessége az egyháznak. „Elmenvén az egész 
világra hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.CC1) „Az Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön s az igazság ismeretére jusson."2) 
„Minden, aki segitségül híja az Ur nevét, üdvözül. 
De hogyan hijják segitségül, a kiben nem hisznek, 
vagy hogyan hisznek annak, kit nem hallottak ? 
Tehát a hit hallásból vagyon, a hallás pedig Krisz-
tus igéje által."3) Tehát az akatholikusok meghall-
gathatják a kath. egyházi beszédeket, hittanitáso-
kat. Úgyszintén egyes katholikus hivek akatholikus 
egyéneknek olvasás végett kath. irányú müveket 
adhatnak. Sőt a kath. hivek tévelyben levő feleba-
rátaik iránt a keresztény szeretetben tovább is me-
hetnek. Ugyanis, miután nagy sz. Gergely szerint 
Istennek az ö malasztjával az emberi sziv belsejébe 
kell először jönnie, hogy a kívülről jövő Isten igéje 
gyümölcsözzön és hitre vezessen, azért az egyes ka-
tholikus hivek privatim helyesen és üdvösen imád-
kozhatnak Istenhez, miszerint az akatholikusok szi-
veit malasztjával áraszsza el, hogy midőn az Isten 
igéjét hallják, ez sziveikben termékeny talajra ta-
láljon és ők megtérjenek és higyjenek. Nemkülön-

!) Sz. Márk 16, 15. — 3) I . Tim. 2, 4. — 3) Róm. 10, 
13; 14, 17. 

ben a kath. hivő imádkozhatik föltételesen, magán 
ajtatosságból, a meghalt materialis eretnekek- és sza-
kadárokért is, minthogy ezek az egyházzal benső 
közösségben lenni föltételeztetnek, és senki sem hoz-
hat határozott Ítéletet, hogy nem Isten kegyében 
haltak-e meg? Tehát az ő üdvökért fölajánlott ima, 
ha t. i. annak hatására képesek, egyes katholikusok-
nak nem lehet tilos. De nyilvánosan és directe 
egyes névszerinti eretnekek- és szakadárokért nem 
imádkozik az egyház. Indirecte azonban igen, ameny-
nyiben imádkozni szokott a kath. hit elterjedéseért 
3 a nagyhéti officiumban általában a hitetlenek, 'zsi-
dók, eretnekek és szakadárok megtéréseért. Okául 
annak, hogy az egyház a kebelében nem levőkért 
nyilvánosan nem imádkozhatik, a kanonisták a „re-
verentiam censurae"-t hozzák fel. Mert, ha az egy-
ház a kebléből kizártakért is imádkoznék, legyenek 
bár excommunicati tolerati, minők az akatholiku-
sok általában, a hivek könnyen az egyházbóli kizá-
ratás kicsinylésére és az egyházi intézkedések iránti 
közöny- és megvetésre vezettethetnének. Kivételt e 
megszorítás alól csak az uralkodók képeznek, kik-
ért, bár hitetlenek, eretnekek vagy szakadárok, 
az egyház mégis nyilvánosan imádkozik, szent 
Pálnak azon szavait tar tván zsinórmértékül, me-
lyekben a hiveket imádságra és könyörgésekre 
figyelmezteti, különösen: „a királyokért és mind-
azokért, kik méltóságban vannak, hogy nyugodal-
mas és csendes életünk legyen, teljes ajtatosság-
ban és tisztességben."4) 

Mult évi szeptember havában történt, hogy a 
budapesti török alattvalók, a török követtel élü-
kön, a szent Ferencz rendiek templomában „Te 
Deurn" ot tartattak a szultánnak élete ellen történt 
merénylet alkalmából való szerencsés megmenekii-

4) I. Tim. 2, 12. 
11 
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léseért. És e tettben többen szent dolgainkban a 
hitetlenekkel való tiltott közlekedés egy nemét gya-
nitván megzavarodtak. Azonban, ha szent Pálnak 
imént idézett szavait figyelemmel olvassuk és meg-
gondoljuk, hogy az egyház rkatholikus,J-, vagyis a 
szó legnemesebb érteményében vett oly internatio-
nalis intézmény, melyben a lelki javakra nézve a 
föld minden kath. népei solidaritásban,érdekközös-
ségben vannak ; ha meggondoljuk, hogy a katholi-
kus hivő, bármely idegen országba jöjjön is, vallási 
kötelmei alól fölmentve nincsen, és lelki szükség-
leteinek kielégittetését mindenütt sürgetheti : ezek 
meggondolása után — mondom — nincs ok, miért OO 
egyrészt a török katholikus alattvalóknak uralko-
dójok életveszélyből történt szerencsés megmenekü-
léseért a hálaadó isteni tiszteletet megtiltani,' meg-
akadályozni, és másrészt ez ajtatosság fölött bár-
kinek is megzavarodni oka lehetett volna. 

Különben az imádság és könyörgés a katholi-
kus alattvalók részéről akatholikus uralkodójokért, 
mint ez sz. Pál szavaiból is világosan kitűnik („hogy 
nyugalmas és csendes életünk legyen"), nem vonatko-
kozik reá mint akatholikusra, hanem mint a közjó-
lét és biztonság legfőbb őrére, mint a szintén Isten-
től származó világi hatalomnak közegére.5) 

Ami a szent misét és különösen azon kérdést 
illeti, hogy vájjon lehet-e azt az akatholikus sze-
mélyért feláldozni ? Erre nézve mindenekelőtt kü-
lönbséget kell tennünk az ünnepélyes és magán, nem-
különben az élők- és holtakért felajánlani szokott sz. 
misék között. 

a) Az életben levő akath. személyekért ünnepé-
lyes szent misét az egyház nem szokott mondani. E 
tekintetben ismét csak az uralkodó fejedelmek ké-
peznek kivételt, kikért, mint az isteni hatalom kép-
viselőiért — és nem mint akatholikusokért —szin-
tén a kath. alattvalók, mint fönnebb az apostol in-
téséből láttuk, imádkozni kötelesek, s igy nincs ok, 
melyért a liivek szent mise alatti nyilvános imáiból 
kizárathatnának. 

b) Magán szent misét valamely akatholikus élő 
személy megtéréseért mondhat a pap ; de a miseimákba 
nem szabad az illető akath. személy nevét beszőni, 
sőt tanácsos, hogy a pap az ily szándékkal mondott 
szent miséről mások előtt hallgasson, nehogy ezek 
őt félreértvén, tettében megbotránykozzanak. — A 
nem tür t kiközösitettekért — excommunicati vi-
tandi et non tolerati — azonban sem egyesekért, 

5) L . Schöttl, Die gegenseitige Gemeinschaft in K u l t ' 
handlungen. 130. 1. 

sem együttesen, magán sz. misét nem mondhat a 
pap, „et qui offerret, etiamsi generaliter tantum pro 
illis offerret, — úgymond Ferraris, Bibliotheca V. 
824. lap 11. sz. — nullum in particulari nominando 
vel determinando, peccaret mortaliter, ut tenent 
communiter doctores, quia ageret contra prohibiti-
onem gravem Ecclesiae iinponentis, excommunica-
tis vitendis hanc poenam medicinalem privationis 
communium suffragiorum, qualis est missa, donee 
corrigantur et a contumacia resipiscant et postea 
absolvantur." — Sőt ámbár az excommunica to 
vitandus et non toleratus bünbánatban és Isten ke-
gyelmében halna is meg, mindaddig, mig mint ha-
lott is, egyházi szertartás szerint az egyházzal ki 
nem engeszteltetik, sz. mise érette föl nem ajánlható. 

c) Halotti sz. mise, vagyis az úgynevezett Re-
quiem, egyáltalán sem ünnepélyes, sem magán mó-
don, a meghalt akatholikusokért meg nem engedte-
tik, az akath. uralkodókat sem véve itt ki. 

Ezen eljárás okát ép oly határozottan, mint az 
egyház szellemének megfelelőleg fejti ki a freiburgi 
érsek, midőn az 1852-ik évben elhunyt bádeninagy-
herczegért, Lipótért követelt, de általa megtagadott 
halotti sz. misét illetőleg pásztorlevelében a többi 
közt ekkép nyilatkozik : ..Die Kirche dürfe nur 
allein entscheiden, für wen das heilige Messopfer 
dargebracht werden könne. Nach ihrer Vorschrift 
aber dürfe für keinen Verstorbenen, der auszer der 
Gemeinschaft abgeschieden, dasselbe dargebracht 
werden, und nur ein Glied der Kirche könne An-
spruch auf ihr Opfer haben. Dies sei aber der Ver-
storbene Fürst nicht gewesen." — És tovább foly-
tatva, szépen kifejti egyszersmind azon álláspontot 
és okokat is, melyeket az egyház szem előtt tart, 
midőn az élő akath. uralkodókért imádkozik és sz. 
misét mond : ..Anders verhalte es sich — úgymond 
— so lange der Regent noch lebe. Da werden aller-es ö 
dings bei besonderen Veranlaszungen Messopfer 
dargebracht; allein in diesen Fällen werde der Re-
gent aufgefaszt als der von Gott gesetzte Herrscher 
des Staates, und von Gott ihm die zur segensrei-
chen Vollführung seines Amtes nothwendigen Ga-
ben erfleht, oder für die Wohlthaten seiner Regie-
rung gedankt. Ein Seelenamt könne die Kirche 
nicht mehr für ihn, als Regenten feiern, sondern es 
beziehe sich einzig und allein auf seine Person, die 
die Kirche nicht zu ihren Gliedern zählen dürfe."6) 

Különben ami a protestánsokat illeti, ezek hit-
vallásuk ellenére követelnek sz. misét halottaikért, 

~~6) Schöttl i. m. 143. 1. 
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miután ugyanis ágostai hitvallásuk a sz. misét haszonta-
lannak és elvetendőnek mondja, és azonfölül a purgatórium 
ban sem hisznek. — „Ad summum missa privata pro defun-
cto acatholico tune fieri potest — mondja Aichner7) — 
quum talem manifestis poenitentiae signis obiisse constat, 
quin ante ecclesiae aggregari potuerit." — Ugyanezen 
szerzőnek nem látszik improbabilis sententiánalc, „vi cuius 
hoc ipsum etiam de eo statuitur, qui in optima fide et spem 
sat bonam praebens suae sectae usque ad mortem firmiter 
adhaesit."8) — Magától értetik, hogy itt nem a kerülendő 
és nem tűr t akatholikusokról van szó, minthogy, miként 
már előbb megjegyeztük, az akatholikusok az egyház jelen 
disciplinája szerint általán véve pro excommunicatis tole-
ratis et non vitandis tartandók, és az excommunicatio vi-
tandorum et non tolerandorum esetről esetre névleg szokott 
megtörténni.— I t t még az a kérdés tehető : vájjon mondható-e 
a párbajbun elesettekért szent mise 2 Több moralista9) igen-
lőleg válaszol mondván : „Probabile est, quod licite offera-
tur sacrum pro occiso in duello, modo non constet, eum in 
mortali obiisse, quia licet mortuus f'uerit excommunicatus, 
non tarnen fuit denunciatus tamquam vitandus, soli autem 
excommunicati denunciati et non tolerati, aut notorii per-
cussores clericorum, et ut tales mortui, privantur sufFragiis 
Ecclesiae et orationibus in Missa." (Yid. Navarra et Diana 
P. V. T. 4. Resol. 192.) Indokolni ügyekszik ezt La Croix 
(L. VII . p. 2. n. 34.) többekkel, Soto, Avila, Suarez, Vas-
quez, Bonacina, Azor és mások ellen Quod in E x -

travag. Martini V. „Ad evitanda" concedatur comnmnica-
tio cum excommunicatis toleratis etiam in sacris et divinis. 
Nec obstat, quod taies sint vere praecisi ab Ecclesia : pro-
pter hoc enim excommunicati non vitandi, quantum est de 
se, debent quidein abstinere a communicatione cum caeteris 
et emanere e missa, nec possunt petere missas, vel suffragia 
communia ; non tarnen aliis ideo illicitum est cum illis 
agere . . . . neque Ecclesia ex parte sua est ab illis prae-
cisa ; ergo licite pro illis applicat sacrificium. In praxi ta-
rnen — igy zárja be érvelését — solemnes Missae pro eius-
modi defunctis non soient offerri." Erre Schöttl10) e meg-
jegyzést teszi: „Wenn wir gleich die Begründung dieser 
Eesolution aus Martins V. Bulle nicht billigen, so läszt 
sich die Resolution doch als analog zur Bulle gegeben dess-
wegen annehmen, weil sie sich auf eine grosze Anzahl Auc-
toritäten stützt, durch die neue Praxis getragen wird, und 
mit dem Wesen, der Natur des heiligen Messopfers sich 
ganz vereinbart." Az előzmények után megitélhető az is, 
vájjon elfogadhatja-e és mikor a kath. pap az akatholikusok-
ért mondandó sz. mise fejében fölajánlott stipendiumot a ka-
tholikusoklól vagy az akatholikusoktól ? A katholikus papnak, 
távol a piszkos pénzvágy- és pénzkeresettől, ilyenkor min-
denekelőtt kérdést kell intéznie a stipendiumot fölajánló 
akatholikushoz, vájjon mily czélja van a szándékolt sz. 
mise folajánlásával ; mivel az akatholikusoknak többnyire 
hamis és helytelen fogalmaik vannak a sz. miséről. És csak-
is, midőn az egyháznak a katholikusok iránt a sz. misét 
illetőleg elfoglalt álláspontját és eljárását neki megmagya-

7) Compend. Jur. eccl. pag. 154. — 8) U. o. — 9) Sporer T. V. in 
5. praecept. Deealog. C. 2. n. 213. Jansen Pars 2. ous. 93. n. 3. Voit 
Pars II. de Sacrif. Missae §. 414. — ,0) Die gegenseitige Gemeinschaft 
in Kulthandlungen. Regensburg 1853. 139 lap. 

rázta, és benne jóakaratot és tanulékonyságot talál, fogad-
hatja el tőle a stipendiumot és imádkozhatik magán szent 
misében, (természetesen servatis servandis) az akathol iku-
sok megtéréseért. 

A szentségek az akatholikusoknak rendszerint szintén 
megtagadandók, és pedig részint azon oknál fogva, mert azok 
az egyházzal való közösségnek jelei, melyben az akatholiku-
sok nincsenek ; részint azért, mert az akatholikusok nincse-
nek oly állapotban, hogy azokat lelki haszonnal és méltó-
kép fölvehessék. A szentségek méltó és üdvös fölvételéhez 
ugyanis nemcsak a hit és ennek külső bevallása (a holtak 
szentségénél) hanem az élők szentségeinél még a megszen-
telő malaszt is kívántatik. Már pedig mind a két tényező 
hiányzik az akatholikusoknál. Azért a szentségek az aka-
tholikusoknak szentségtörés nélkül ki nem szolgáltathatók. {-> O 
Miértis Laymannak azon véleménye, melyet sz. Alfonz 
szintén helyeselni látszik,1 *) s mely szerint : „Rustici ali i-
que homines simpliciores in Germania, qui haeretici haben-
tur, attamen pertinaces non sunt, possunt absolvi a suis pa -
rochis" — az egyház álláspontjából nem fogadható el még ha-
sonló esetekben sem általános zsinórmértékül és elvül,— nem 
is elegendő azon ok, mely fólhozatik, hogy t. i. „quia non 
sunt haeretici formales" ; mert a materialis eretnekek és 
szakadárok is, mielőtt az egyház kebelébe visszafogadtat-
nának és valamely szentségben részesittethetnének, elébb 
nyilvános hitvallás letételére, az „excommunicationis cen-
sura"-tól való föloldozásra vannak utalva és kötelezve. A 
holtak másik szentségénél, a keresztségnél csak az a kérdés 
merülhet fe l : Feladható-e a keresztény és nemkeresztény 
akatholikus szülök gyermekének minden föltétel nélkül a ke-
resztség szentsége ? És e kérdést illetőleg Binterin ezt az álta-
lános elvet állitja fel és tar t ja mérvadónak:1 2) A kath. pap a 
keresztség szentségét a keresztény vagy nemkeresztény aka-
tholikusok gyermekeinek csak akkor adhatja föl, ha ezt 
magok a szülők kivánják, és ha a keresztelendőnek későbbi 
kath. vüllásban való neveltetéséről erkölcsi biztosítékot bír, 
vagy ha a gyermek gyenge testalkatából föltehető, hogy a 
csecsemő csak egy pár napig, hétig vagy hónapig fog élni, 
vagy ha értelmes orvos ál l i t ja , hogy a 7-ik évet el nem éri. 
Sz. Alfonz13) e kérdésre: „An baptizari possit proles pa-
rentum haereticorum, sí apud eos sit mansura", sok mora-
listával igenlőleg felel, és igy a Binterim által fölállított 
f'önebbi elvet még szélesebb körre terjeszti k i : „Ratio est — 
úgymond — tum quia non est certa perversio talis prolis, 
cum plures pueri in infantia décédant, tum quia idem peri-
culum urget, si proies non baptizetur ; baptizatur enim ab 
haeretici s." 

Socialismns, Communismiis, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

3. §. 
I I . Azon törvényeket vizsgálván, melyek a javak fel-

osztása felett uralkodnak, mindenekelőtt a következő kér-
déseket kell megoldanunk : 

U) S. Alfonz. Theol. Mor. L. 3. n. 19. — i2) Denkwürdigkeiten 
Bd 7 ; Theil 3. 315 1. — 13) Theol. Mov. L. VII. n. 127. 

14* 
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1) Minő osztályzatokba sorolandók a termelésnél köz-
reműködő személyi tényezők, kik közt a jövedelem megosz-
lik? Ezeknek megjelölése s a jövedelem különféle nemeinek 
meghatározása után kérdezzük 2) mi módon állapithatjuk 
meg azon szabályokat, melyek minden jövedelemnek nagy-
ságát meghatározzák? E kérdések megoldása azon munka-
erők- s tényezőkről fog bennünket felvilágosítani, melyek 
minden termelésnél közreműködnek, s melyek közt a jöve-
delem megoszlik. Ezekután már könnyebben oldhatjuk meg 
azon kérdéseket, melyek a nyomor okaira vonatkoznak ; és 
visszamenve annak forrására egybe fogjuk vetni az emberi 
munkásság eredményeit azon törvényekkel, melyek szerint 
a jövedelem felosztása történik. 

Tekintve mindenekelőtt azon munkásosztályokat, me-
lyek a termelésnél résztvesznek, ennek gyümölcsei megosz-
lanak azok közt, kik ezek előállításánál közreműködnek. Már 
pedig minden termelésnél közreműködik 3 tényező : a ter-
mészet, a munka, a töke. Azért a jövedelem is 3 osztályba 
sorolandó, ezek : a telekjáradék (Grundrente), mely az előállí-
tott jövedelemből a földbirtokosnak jut ; a munkabér (Ar-
beitslohn,) mely a munkásnak j á r ; a tőkejövedelem (Capi-
talgewinn,) melyeta tökepénzes kap. Már föntebb emiitettük, 
hogy mindezen termelő erők, közönségesen egyesitve vannak 
a munkaadó (vállalkozó) kezében, ki az egész termelést igaz-
gatja. Ugyanazon munkaadó fogja a termeléket vagy ennek 
árát felosztani a termelés tényezői közt azon egyezmények 
alapján, melyeket a vállalkozó s a termelő erők tulajdonosai 
egymással kötöttek. A vállalkozó a termelés költségeihez 
számitandja mindazon kiadásokat, melyeket tett, s hogy 
vállalata jutalmazó legyen, kell, hogy az előállított terme-
lékek eladási ára ama költségekkel felérjen ; mi több, kell, 
hogy ezenkívül még valami maradjon is neki fáradságának 
jutalmául, mibe a vállalat szervezése került, s a mi neki 
kárpótolja azon pénz-veszedelmeket, melyeket a vállalat ki-
vitelénél koczkáztatott. E jutalom a vállalkozónak haszna, 
tiszta jövedelme, nyereménye (Profit) leend. 

Ámde, fogják nekünk ellenvetni, mikép volna lehetsé-
ges biztos s igazán gyakorlati szabályt felállítani a fentjelzett 
különféle jövedelemnemek megosztásának; elméleti törvényei 
s azon tényleges megosztás egymáshoz való viszonyára nézve, 
melyet naponként látunk a gyakorlati életben? Nemde vilá-
gos, miszerint ez csak bizonyos hypothesis elméletében tűnik 
fel oly könnyen kivihetőnek, de valóságban a dolog nagyon 
bonyolult, melyet nem lehet általános szabály által kiegyen-
líteni. És pedig, mondják ezek, vajmi sokszor történik, hogy 
több productiv erő ugyanazon kézben egyesitve van, pl. kis 
gazdáknál, mely esetben jövedelem-felosztásnak nincs helye. 
Azután a társadalmi productio, főleg a műipar s kereskede-
lem, számtalan részletes vállalatra oszlik, melyek közt nincs 
mindig azon szoros visszony s meghatározott arány, misze-
rint abból a jövedelem felosztására nézve törvényt levonni 
lehetne. Végül, igaz ugyan, hogy a vállalkozó magára ha-
gyatva sohasem képes valamely terméket előállítani, hanem 
ehhez mindig az előszámlált promitiv erők közreműködése 
szükséges s azért a productio végén annak jövedelme a telek 
vagy a nyers anyag tulajdonosa, a munkások s a tőkepénzes 
közt szokott megoszlani. Lássuk ezt példában. Valamely da-
rab posztónak az ára n nncsak a gyárurnak, kinek gyárában 

az szövetett, fizetendő járadékot, a szövőknek munkadiját, s a 
tőke-kamatot képviseli, melylyel a gyapjú beszereztetett, 
hanem a gyapjúszövéshez bizonyos műszerek u. m. gépek, s 
ezek működéséhez fa, kŐ3zén s egyéb készletek is szüksége-
sek; ezeknek értékes elhasználása is kell, hogy benfoglalva 
legyen a posztó eladási árában. Ebből látni való, hogy a 
posztónak ára nemcsak azon jövedelmet képviseli, mely a 
productiv erők közt felosztatik, hanem, hogy itt egy u j ki 
nem számitható tényezővel is találkozunk, mely egész szá-
mításunkat halomra döntheti s azért ennek elvont tételnél 
nagyobb értéke nincsen, melynek a valóságban semmisem 
felel meg. 

Ámde ezek csak látszólagos nehézségek. Mert tüzete-
sebben vizsgálva a dolgot, mindenkinek meg kell győződni, 
hogy az egész társadalmat, mint egy nagy termelő társasá-
got tekintve, a termelő erők tulajdonosainak mindegyike a 
productióban fog 03ztoszkodni ; hogy e tekintetben léteznek 
átalános törvények, melyek mindezen termelő erőket megil-
lető jövedelem-részt meghatározzák; hogy e törvényeket 
lehet rendszerbe hozni ; és hogy ezeknek befolyása az anyagi 
rendre nyilvánvaló. 

Minden áruczikk, mielőtt elkészül, több-kevesebb ké-
zen megy keresztül : például szolgáljon egy darab vászon. 
I t t mindenekelőtt földbirtokos van, ki földjét a vállalkozónak 
lentermesztés végett bé rbead j a ; van tőkepénzes, ki a költsé-
geket födözi ; vannak munkások, kik a lcntermesztés minden 
munkáit végzik. A lennek eladási vagy vásári árát mindezen 
termelő tényezők által tett költségek összege határozza meg. 
A lentermesztő után következik a lenszövő. Ez a termesztő-
nek a lenért azon árt fogja fizetni, mely felér a termesztőnek 
felsorolt kiadásaival. A szövő haszonlóképen három ténye-
zőt fog igénybe venni, melyeknek költségeit szintén ő visszi. 
Végül elkészül a vászon. Ennek ára mindenekelőtt magában o o 
foglalja a szövőnek költségösszegét, mindazon kiadásokkal, 
melyeket a lentermesztő tett.Ezek azon árt képviselik, mely-
be a len a szövőnek került. A vállalkozó, ki a fonadékból a 
vásznat szövi, hasonló módon fog eljárni, úgyhogy a kész 
vászon mindazon költségek Ö3zletét fogja képviselni, mely a 
producensek hármas csoportjának fizettetett. A vászonnak 
többi átalakulásait figyelemmel kisérve, pl. azon perczig, 
midőn öltöny készül belőle annak hasznára, ki azt viseli, 
ugyauily jelenségekre fogunk akadni, azt tapasztalván, hogy 
az öltönynek ára végelemzésben a telekjáradékot, a tőke-
jövedelmet s a munkadijat képviseli. 

Ezek után világos, hogy az összes nemzeti vagyon fe-
loszlik telekjáradékra s tőkejövedelemre. Bármily bonyolult 
legyen valami productio egyes tényezőiben, bármily kü-
lönböző is legyen a productiv erők közreműködése a ter-
mesztés s a nyers anyagi átidomulás részleteiben : végelem-
zésben a számtan egyszerű szabályai a nevezett felosztást fog-
ják eredményezni. Hogy tehát a törvényről, mely a javak 
felosztását szabályozza, tiszta fogalmunk legyen, csak a pro-
ducenseknek járó jövedelem mennyiségéről kell tisztában 
lenni. Meghatározván ama törvényt, egyúttal ki kell mu-
tatni, hogy az mindig egyformán működik a termelő ténye-
zőket tekintve. Ebből kiindulva egyenesen átmehetünk a 
társadalmi nyomor okaira. 

A termelő tényezőknek járó jövedelem nagysága függ 
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a termelési költségektől s mindattól, mi a termékek piaczi 
árára befolyással van, tehát leginkább az áruczikkek kíná-
latától s keresletétől. Szóval ama jövedelem felosztása azon 
törvényeket követi, melyek szerint bármily közönséges tár-
sas vállalat tagjai közt a nyeremény felosztatik ; ez pedig 
arányban lesz a betéthez (munka, f tőke) mely majd drágább 
majd olcsóbb szokott lenni. Ha például telkek kevés szám-
ban léteznek, ha a tőke, aránylag a munkához, mely annak 
eegitségét igényli, csak kis mennyiségben kapható, a telek 
— s tőkejövedelem emelkedi fog, mig a munkabér a bő kí-
nálat folytán leszáll. 

Ez az általános szabály vagy törvény; de alkalmazá-
sában különféle vállalatoknál meg kell különböztetni a kü-
lönféle módozatokat, melyek szerint az működik. Eredmé-
nyei különbözni fognak a javak különféle nemei szerint, de 
azért a törvény mindig ugyanaz marad. 

A vállalkozónak közbejötte mitsem változtat a dolgok 
ezen természetes folyásában. A vállalkozó csak közvetítő 
szerepet játszik a productio tényezői közt, ki az egész ter-
melést igazgatja, s a termelő erőket a közös czél felé egye-
síti,de az egyes tényezők egymáshoz való viszonyában mitsem 
változtat. A követelések, melyek miatt egymás közt vitat-
koznának, ha közvetlenül a társasulási törvény alatt álla-
nának, a vállalkozó által kiegyenlittetni fognak. Ez fogja 
kiszámítani a vállalat valószinüleges hasznát, s ezt egybe-
vetve a szükséges költségekkel, tudni fogja, meddig szabad 
beleereszkedni, hogy az őt s munkásait megillető nyereségre 
szert tehessen. 

A productio tényezőinek minden csoportjára nézve 
léteznek oly törvények, melyek az őket illető jövedelemosz-
talékot meghatározzák. A szabad verseny uralma alatt a 
telkek vagy nyers anyag, a munkások s a tőke a legtöbbet 
fizető rendelkezésére leendenek. Ha például állandóan a te-
lek-s tőkejövedelem vagy munkadíj nagyobb volna bizonyos 
vállalatnál, minden termelő tényezők ennek ajánlanák fel 
szolgálatukat, és viszont, ha kisebb volna, ezt tőle megta-
gadnák. E mozgalom csakhamar azt eredményezné, hogy a 
nagyobb vagy kisebb munkakinálat folytán a jövedelem-osz-
talék csökkennék ama termelő tényezőknél, hol azelőtt nagy 
volt, és viszont növekednék ott, hol azelőtt csekély volt. 
Azért a szabad verseny mai korszakában a jövedelemoszta-
lék a productio minden ágában egyenlő mérték felé törek-
szik. Ennélfogva tehát a jövedelemosztalékot ugyanazon 
törvény határozza meg, mely a telekjáradék, a tőkejövede-
lem s a munkadíj nagyságát megállapította ; következéské-
pen ennek mérve szerint fog a vállalat jövedelme a közre-
működő tényezők közt megoszlani ; ugyanis az összes pro-
ductio a társadalomban ugy tekinthető, mint egy nagy vál-
lalatnak gyümölcse, melyben a productiv erők osztoszkodni 
fognak az abban való közreműködésük aránya szerint. A 
munkát s a belőle származó javak felosztását szabályozó 
törvényt szem előtt tartva, megdől a fentemiitett ellenvetés, 
mintha t. i. ez csak egyszerű feltevés volna, melynek a való-
ságban semmi sem felel meg. 

O O 
A javak felosztásának eme törvényei akkor sem fog-

nak lényegesen változni, ha pl. két vagy mind a három erőt 
valaki egy kézben öszpontositja. Ez esetben megtörténhetik, 
hogy az általános törvény némi csorbát szenved, de ez soha 

sem fog oly nagy lenni, hogy annak rendes folyását s hatá-
lyát akadályozza, vagy megsemmisítse. Avagy tegyük fel 
az esetet, hogy a productiv erők ugyanazon egy kézben 
egyesítve a rendesnél kevesebbet jövedelmeznének : vájjon a 
tulajdonosnak érdeke nem sürgetné-e, hogy a munkát több 
kézben megosztva mennél jobban gyümölcsöztesse? Igaz 
ugyan, hogy néha anyagi érdekeitől elütő, más indokok is 
arra birhatják a tulajdonost, hogy maga kezelje a termelő 
tényezőket. Ez megtörténhetik leggyakrabban oly vidéke-
ken, hol a mezei gazdászat s műipar már nagyon ki van 
fejlesztve, vagy kisebb földbirtokosoknál is, kik magok mű-
velik földjeiket,— noha jövedelmök nagyobb volna, ha bérbe 
adnák,— mivel saját gazdáik szeretnek lenni. Ha pedig ezen 
kivételes esetek túlságosan felszaporodnának, akkor a na -
gyobb jövedelemre való tekintet bizonyára minden egyéb 
tekintetet háttérbe szorítana, s a productiv erőknek több 
kézben való megosztása az általános törvénynek uralmát 
csakhamar visszaállítaná. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 6. A zsidó-kérdéshez. — Ama szám-

talan kérdés közt, melyek napjainkat foglalkoztatják, helyt 
foglal, mint azt t. olvasóink igen jól tudják, a ,zsidó-kérdés' 
is.A magyar országgyűlésen szintén nem egy ízben felemlit-
tetett e kérdés, sőt ugyanaz, ki e kérdést legelőször hozta 
szóba az országgyűlésen, t. i. Istóczy képviselő ur, nem mu-
lasztotta azt felemlíteni azon alkalommal sem, midőn a t. 
ház a fővárosi zavargások ügyét tárgyalta. E legújabb 
phasisáról e kérdésnek, amennyire Magyarországra vo-
natkozik és amennyiben vonatkozik Istóczy ur kísérletére 
is, a ,Religio'-ban már volt emlités téve ; de bizonyára az 
nem minden, mit e kérdésről el lehet mondani, és a mivel 
e kérdést megoldani lehet. Sőt elmondhatjuk, hogy mióta e 
kérdés nálunk is felvettetett, ujabb felvilágosításra van 
szükség, mert majd nyilatkozatok, majd czikkezések alak-
jában észrevehető törekvés szemlélhető, hogy a zsidóság 
justifikáltassék, és ugy legyen feltüntetve a világ előtt 
a dolog, mintha e kérdés felvetése igazságtalan volna, mint-
ha másrészt nem volna érdemes e kérdés felől elmélkedni. 

Nekünk ugylátszik, hogy az említett törekvés, mely 
igazságtalannak szeretné feltünteti e kérdés szellőztetését, 
nem helyes. Mit is hoznak fel azok, kik ez irányban működ-
nek,vagy nyilatkoznak, állításaik igazolásaul ? Azt mondják, 
hogy nemcsak a zsidók, hanem minden nemzetiség, minden 
felekezet közt találkoznak a corruptio, az uzsoráskodás hí-
vei. Ez az indok csak látszólagos indok, de egyáltalában 
nem kielégítő, és csak azokat képes tévútra vezetni, kik 
tovább nem gondolkoznak. Nem fog ugyan találkozni sen-
kisem, aki tagadná, hogy a corruptio, az uzsoráskodásra 
való hajlam, nagyban tapasztalható napjainkban minden 
nemzetiségű és felekezetű emberek közt ; nem is lesz senki 
sem, aki ezt elitélni nem fogná, de evvel az indokkal men-
tegetni akarni a zsidóságot nem lehet. Aki a zsidóság patro-
nusául akar fellépni és azt a vádak alól kitisztitani szeretné, 
annak többet kellene bebizonyítani tudni, mint azt,hogy min-
den nemzetiségű és minden felekezetű emberek közt találha-
tók kivethető elemek. Azt kellene tudniillik bebizonyítani, 
hogy a zsidóság és más nemzetiségű vagy felekezetű embe-
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rek corruptiója közt aránytalanság nem létezik, hanem te-
kintetbe véve a számarányt, melyet a zsidóság és a többi em-
berek képviselnek, a corruptióra nézve az arány tökéletesen 
összevág. Aki ezt megtenni tudná, az elmondhatná bátran, 
hogy nem a zsidóság a corruptio fészke. Es az ilyen a zsidó-
ságnak a lehető legnagyobb szolgálatot tenné. Ezt azonban 
bebizonyítani lehetetlen ; sőt mi abban a meggyőződésben 
élünk, hogy ha e tekintetben a statistika a világ elé lépne, 
az a zsidóságnak igen nagy hátrányára ütne ki. És talán 
épen ezért történik, hogy mig minden kigondolható és ki-
gondolhatatlan sophistikával lát juk védetni a zsidóságot, a 
statistikára még senki sem hivatkozott, pedig azok a szá-
raz számok sokszor nagyon sokat és nagyon világosan szok-
tak beszélni. Mindazoktól tehát, a kik oly könnyedén akar-
nak e kérdésen átesni, mi azt követeljük, hogy mutassák ki 
a számarányt a zsidóság és keresztény nép közt uralkodó 
corruptióra nézve, és biztosítjuk őket, hogy mi a számok 
előtt meg fogunk hajlani. 

Önmagától értetik, hogy, midőn mi corruptióról be-
szélünk, nem csak az anyagi, hanem a szellemi corruptiót 
is ért jük. Nagy veszedelem ugyan az anyagi corruptio, de 
még nagyobb ennél a szellemi, már pedig tagadhatatlan, 
hogy a zsidó irodalom, illetőleg a zsidók által irt művek,vagy 
szerkesztett lapok felülmúlják jóval corruptio tekintetében a 
keresztények által szerkesztett liberális lapokat. A liberális 
ember is sokat vészit el ker. érzületéből, de csak a legritkább 
esetben veszíti el egész keresztény lelkületét, marad benne 
legnagyobb részt valami, ami azt bizonyítja, hogy ez az 
ember keresztény, és igy művei, czikkei sem tagadják meg 
egészen a keresztény érzületet ; de a zsidó ily érzülettel 
sohasem bírt, hanem igenis bír t ellenséges érzülettel; e szel-
lemben nevelkedett fel, e szellemet táplálja, e szellemben 
működik, e szellem által corrumpál. A kik tehát corrup-
tióról beszélnek a keresztények közt is, a számarány meg-
alapítását a szellemi térre is ki kellene terjeszteniük, hogy 
constatálva legyen állításuk helyessége; és ha valahol, ugy 
tart juk, hogy épen itt nincsen mit félniök a keresztények-
nek, azon egyetlen indokból, mert a zsidó író épen azért, 
mert ilyen, nem irhát keresztény szellemben, nem irhát ugy, 
hogy a keresztény szellemet ne corrumpálja. Nagyon óhaj -
tanánk, hogy e figyelmeztetést mindannyian szivükre ven-
nék, kik a keresziények közt létező corruptióval akarják 
a zsidóság közt létező corruptiót fedezni és a világ előtt 
eltakarni. 

A miket itt mondtunk, teljes meggyőződésünk szerint, 
igazságon alapulnak. Beismerjük azonban, hogy a zsidó-
ság corruptiójának, corruptionalis behatásának constatá-
lásával a társadalomra még nagyon kevés van téve, ennek 
beismerésével a kérdés nincsen megoldva, ehhez még más 
is szükségeltetik, ami, ha megtörténnék, azt hisszük, hogy 
ez által a zsidó-kérdés megoldatnék. Ez a valami szükséges 
pedig nem más, mint az, hogy a keresztények valóban ke-
resztények legyenek. Mig a keresztények csak névleg lesznek 
keresztények, addig nem várható, hogy a zsidóság corrum-
páló szelleme megszűnjék. Ez ellen működni csak az élő 
keresztény szellem képes. Ha ez felébred, akkor nem lesz 
szűkség szövetségre a zsidóság ellen, az ő corrumpáló szel-
leme ellen, mert az élő keresztény szellemről visszapattan 

mindenféle corrumpáló szellem, és nem képes tovább ter-
jedni. Ha a családfők valódi keresztény életet élnek, ha 
gyermekeiket valódi keresztény szellemben nevelik, ha a 
kormányok nem engedik e keresztény szellemet az iskolá-
ban megsemmisíteni, ezek által oly hatalmas védelmi kör 
emeltetik a corruptio ellen, hogy azok, kik ilyesmit meg-
kisérlenének, kénytelenek volnának önmagok visszalépni és 
szándékukkal felhagyni. Csak egyetlen egy esetet vegyünk 
fel. A szellemi corruptio, főleg könyvek és lapok utján tör-
ténik, melyek jó nagy részét zsidók szerkesztik és í r ják. 
Ha a keresztény családok valósággal keresztények volná-
nak, az ily iratokat családjaik köréből szigorúan kitiltanák, 
és akkor kérdjük, miképen tartaná fel magát az ily cor-
ruptionalis irodalom, mely semmi haszonnal nem kecsegtet-
ne ? Nem kényszeritené-e az ily eljárás a keresztény családok 
részéről az illető vállalkozókat előfizetők hiányában válla-
lataikat beszüntetni ? Vagyis a keresztény szellem ily nyil-
vánulása nem volna-e gát, nem szolgálna-e akadályul a 
corruptio terjedésének? íme, ez az, a mit mi lelkünkből 
óhaj tunk: hogy a keresztények keresztények legyenek. Ez 
önmagában elég; e nélkül minden beszéd, minden sopánko-
dás semmit sem ér. 

Orosz-Lengyelország. Az oroszok által halállal kivég-
zett lengyel papok névsora. — E czim alatt Plater gróf kö-
vetkező jelentést közlött a franczia katholikus lapokban : 

„A lengyel segély-egylet kötelességének tar t ja a kü-
lönféle időben felkonczolt, agyonlövetett, felakasztott, meg-
mérgezett lengyel papok névjegyzékét közzétenni, magya-
rázatul Orosszország császárának következő, 1878. február 
22-én (márczius 6-án) ő szentségéhez X I I I . Leo pápához, ez 
utóbbinak trónraléptét jelentő levelére adott válaszában 
mondott szavaihoz. E szavak, szóról szóra idézve a császári 
levélből, igy hangzanak: „A vallási türelem Oroszországban 
politikai hagyományok és nemzeti erkölcsök által szentesitett 
elv." — Az itt közlendő névsor, kétségbevonhatlan történeti 
forrásokból összeállítva,legkevésbbé sem mondható teljesnek, 
de azért mégis elégséges a czár állitásának teljes megczáfo-
lására. Bebizonyítja, hogy az orosz kormány tetteit, 250 év 
óta napjainkig, korántsem a türelem hanem a katholicismus 
legkegyetlenebb rendszeres üldözése vezérelte. Ennek időn-
kint meg-megujuló tagadásai a megtörtént tényekkel szem-
ben minden értéköket elvesztik. 

I . Orozva meggyilkolt és felkonczolt papok. — A szaka-
dárok kegyetlenségének első áldozatai közzé tartozik Hre-
kowicz György, érseki helynök, kit az oroszok 1623-ban 
vizbe fulasztottak. 

Sz. Jozafát , ugyanazon évi november 12-én vértanúi 
halállal mult ki Witebskben. Ereklyéit gondosan össze-
gyüj té s megörzé Radzivill berezeg. Csak 1870. jun. 7-én 
keríthették kezökre az oroszok barbár szentségtöréssel. 

Mihajlowicz Elek czár, nagy Péter atyja parancsára, 
az oroszok, miután Litvániát elárasztották, a templomokat 
kirabolták és felgyújtották, a papokat pedig, kik el nem 
menekültek, mind legyilkolták. Igy halt meg 20 sz. Ferencz-
rendi, 25 sarutlan karmelita és igen sok dömés rendű. 1655. 
szept. 20-án Nieswiczben a jezsuitákat saját templomukban 
felkonczolták, valamint a lakosokat mind, kik a templomba 
menekültek. Ezen áldozatok közt voltak : Wiesowicz ál-
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dozár ; Staniszewszki János, ki 7 sebet kapott fejére; But -
kiewicz János, sekrestyés, át-és átszurkálva és más sebbek-
kel megrakva ; Maffon Simon, kit a templomból azon pilla-
natban ragadtak el, midőn a szent áldozást osztotta ki. 
Egy padhoz szögezve melléről a bört lehúztak, testét lán-
goló gyantával égették s végre torkát átmetszették ; Rafalo-
vicz Gergely, fején ejtett irtózatos seb által meggyilkol-
tatva ; Kaweczyriszki Máté, ki sebei és kegyetlea kinzás 
következtében halt meg. Ugyanezen időtájban 5 más je-
zsuita Polockból Szibériába hurczoltatott. Nagy Péter 1705. 
jul ius 7-én jött e városba. Bement a sz. Vazul-rendi szerze-
tesek sz. Sophia tiszteletére szentelt templomába, és a ve-
-csernye alatt megragadta a ciboriumot és földre dobá. Mi-
dőn Kolbierziczki Theophanes áldozár a szétszórt szent 
•ostyákat összeszedni akarta, a czár kardjával többször át-
döfte. — 1706-ban és 1707-ben elfogatta mgr Zielinski lem-
bergi gör-egyesült érseket és mgr Zubrziczki, lucki g. egye-
sült püspököt, és Moszkvába börtönbe hurczoltatta, hol 
meg is haltak. 

1768-ban Kostecki áldozár, sz. Vazul rendjéből, az 
ol tár előtt felkonczoltatott. 

Sierocinski áldozár,szintén sz.Vazul rendjéből,1837-ben, 
•császári parancsra, hat ezer botütésre Ítéltetett s kivégeztetett 
ugyanazon év márcz. 7-én Omskban.A czár Golaficiew tábor-
nokot küldte a kivégeztetésre. A vértanút egy lcarabélyos 
katonához kötötték, és levetkőztetve egész altestéig két sor-
ban felállított katonák közt vonszoltatták, kik bottal verték. 
A tábornok maga parancsnokolt, folytonosan kiabálva, hogy 
jobban üssék. Ez alatt a tiszteletre méltó férfiú a Könyörülj 
rajtam Istenem kezdetű zsoltárt énekelte. Néhány botütés 
után meghalt ; hanem a kivégzést azért élettelen hulláján 
végrehajtották, hogy a czári rendelet szigorúan megtar-
tassák. Omsk lakosai Sierocinski áldozár sirját mai napig 
tiszteletben tar t ják ; szent lengyel vértanúnak nevezik, és 
tiszteletére minden szombaton sirján lámpát égetnek. 

Siemaszko, görög egyesült, hetvenéves aggastyán, 
1863-ban a kiewi kormányzóságban több szuronyszurást ka-
pott. Élve temették el. 

Manka sz. Bernát rendjéből, hires szónok. 1863-ban 
akkor konczolták fel, midőn egy lengyel haldoklót halálra 
készített elő. 

Wasilewski Bódog, wilnamegyei áldozár, élve megé-
gettetett Inkában, Szibériában. Az oroszok egy házat rá-
gyújtot tak. 

N. N. áldozárt, a karmeliták utolsó perjelét, Berdy-
•czewben kis czellájában 1860-ban gyilkolták le. 

I I . Agyonlövettek 1863-ban : Iszora Szaniszló zoludeki 
plebános-helyettes junius 3-án Wilnában. Sivecki Hippolit, 
a samogicziai megyéből, jan. 24-én Szawléban. Ziemccki R. 
waweri plébános, jun. 5-én, Wilnában. Rozgo Ignácz, jun. 
28-án, Dünaburgban. Norejko Izidor, musiati plebános-he-
lyettes, jul. 14-én Pelszében. Raczkowszki Theophil, no-
wawiési pl. helyettes, aug. 24-én, Kownóban. Perza Domo-
kos, owruczi pl. helyettes, septemberben, Wilkomierzben. 
Gorgas Antal, wornenski pl. helyettes, november 19-én, 
Pelszében. 

I I I . Felakasztott papok. — Zajkowski Konstantin pl. 
helyettes, 1705-ben, Polockban, nagy Péter parancsára. 

Knyszewicz Jakab, sekrestyés, ugyanazon czár paran-
csára a templomból egyenesen a vesztőhelyre hurczoltatott 
Polockban 1705-ban. 

Kizikozki Jakab, ugyanakkor, egész éjen át folytatott 
kinzás után. E három áldozár hullája ugyanazon czár ren-
deletére megégettetett, hogv ne lehessen tisztelni, mint a 
vértanuk testét szokás. 

Felakasztattak 1863-ban : Konarslti A., kapuczinus Va-
róban, szerzetesi ruhájában. Midőn a katonai vizsgáló biró 
azt az inditványt tette, hogy az áldozat papi jellegére való 
tekintetből a szokásos formalitások megtartassanak, a had-
bíróság egy tagja, Rosnow, ki később plocki kormányzó 
lett, egyet köpött Ivonarski áldozár fejére, felkiáltván : I t t 
van a ti formalitástok ! 

Jurkiewicz Bódog, zlemianyi lelkész, ju l 20-án, Pel-
szében. 

Mackiewicz Antal, deczember 20-án, Kownóban. 
Porejwa Miksa, a kapuczinus r. lengyel tartományának 

t i tkára. Elfogták czellájában s kivégezték szerzetesi ruhá já-
ban 1864. julius 19-én. Egész napon át a bitófán hagyták 
függni. Éjjel temették el, nagy vigyázat közt, hogy sirját 
senki se tudja felfödözni. Azonban a hely lakói rájöttek és a 
tiszteletreméltó szerzetes hulláját egy sirboltba tették, hol 
jelenleg is van. 

Dmoszyriski, Piotrkowban, 1864. február havában 
IV . Mérgezés következtében meghalt áldozárolc. — Mgr 

Kalinski, chelmi gör. egyesült püspök Wia tkába száműzetve, 
hol Krasinski püspökkel találkozott és tartózkodott. A kor-
mányzó azonban egymástól elválni kényszerité, nemsokára 
mérgezés következtében rögtön meghalt. O O ö 

Mgr Lubienski Nisny-Nowgoroda száműzetve. Meg-
mérgezték ut közben. Rendeltetése helyére megérkezvén, 
azonnal meghalt. Ezt a tényt a legnagyobb hitelre méltó 
férfiú tanusitja, ki e czélból Nisny-Nowgorodba utazott. 

Godlewski Luczián, bialynieci lelkész. Elete akadály 
volt az orosz kormány előtt a katholicismus üldöztetésében. 

Mgr Hodowinski érsek, meghalt 1855. október 1-én, 
hosszas betegség után, mely lassú mérgezés volt, amint egyik 
benső barátja bizonyítja, ki halálánál jelen volt. 

Ezen névsorban nem fordulnak elő az orosz kormány 
közegei által legyilkolt azon áldozárok, kiknek legyilkolása 
ismételt panaszok daczára büntetlenül maradt, valamint azok 
sem, kik Szibériában embertelen bánásmód következtében 
multak ki." 

IRODÁIM. 
I roda lmi h i r ek : 2) Irodalmunk s közéletünk elvadu-

lásának egyik oka az, hogy a humaniórákat elhanyagoltuk s 
elhanyagoljuk. Bebizonyítja ezt, a görög nyelv, irodalom s 
műveltség tanulmányozásának elhanyagolásáról, Asboth J á -
nos ,Uj Magyarország' czimü művének ,Nemzeti művelt-
ségűnkéről szóló essayjében. És csakugyan, közéletünk hány 
oly férfia, — kik nem ex professo tanárai a görög s latin 
nyelvnek, — mint pl. Urményi József, Kazinczy Gábor, 
Zsedényi Ede, b. Eötvös József, Toldy Ferencz, Erdélyi 
János, Ghyczy Ignácz, Jókai Mór, Reguly Antal, F á v An-
drás, b. Kemény Zsigmond, Somsich Pál , Hunfalvy Pál , 
Csengery Antal, Vida Károly, Fényes Elek, — igen, köz• 
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életünk hány ily férfia, — az ifjabb nemzedékből, — válal-
koznék arra, a mire az imént megnevezettek 1854-ben vá-
lalkoztak, t. i. „Hellén és a római remekírók könyvtára" kia-
dására ? . . Mai nap ilyféle munkára se pénz, se posztó, se ké-
pesség se izlés a művelt közönségben.Legtöbb egészséges érzék 
maradt s legerősebb vonzódás észlelhető a classikai tanulmá-
nyok iránt még a kath. papságban, — de az ujabb nemze-
déknél, sajnos, itt is fogyni kezd a mécses olaja. Azoknak, 
kik a humaniórákat kedvelik, egy kitűnő latin szótárról 
akarunk most hirt adni. Prato-ban (Prati , in Etruria) Dc-
Vit Vincze javitva s bővitve kiadta Foreellini latin szótá-

rát, mely sok tekintetben a legjobb latin szótárnak mond-
ható. A mű teljes czime : ,Totius latinitatis Lexicon, opera 
et studio Aegidii Foreellini, Seminarii Patavini alumni 
lucubratum, et in hac editione novo ordine digestum, am-
plissime auctum atque emendatum, adiecto insuper altera 
quasi parte, Onomastico totius latinitatis, cura et studio 
Doct. Yincentii De-Vit, olim alumni ac professoris eiusdem 
Seminarii. Prati , apud Alberghettum et Socc. in typogra-
phia Aldina. Edit. in 4-o 6 kötet 66 füzetben. Egy-egy fűz. 
ára 3 lira ezüstben. Az Onomasticon 4 kötetből fog állni, 
eddig megjelent belőle 16 füzet, a fenti áron. 

E műről maga a roppant tudományu De-Vit, Kalocsa 
biboros főpásztorához intézett levelében igy nyilatkozik : 
„Lexicon praecipue se commendat ob novam methodum, de 
qua consuli potest mea praefatio in cap. IV., ubi ea fusius 
pertractatur ; deductum est usque ad hodiernas philologi -
cas investigationes omnesque auctores latinos ab exordio 
literarum latinarum usque ad saec. VI. novis investigati-
onibus perserutatos exhibet, quorum index accuratissimus 
habetur in fine pertractationis." Az Onomasticont ugyanott 
igy ismerti : „Complectitur hoc omnia nomina propria si ve 
historica, si ve mythologica aut geographica quae reperiun-
tur usurpata a latinis seriptoribus ab exordio literarum la-
tinarum usque ad finem saec. V. a Christo n. itemque ad--
iectiva ab illis derivata." Hogy semmi se hiányozzék, a mi 
latinnak mondható, De-Vit Glossariumot is ad a Lexicon-
hoz, s azt az idézett levélben következőleg érinti : „Praete-
rea additum est Glossarium, quae accessio nova est, nequod 
vocabulum desit, quod latinum videri possit." 

Tanintézeteink s kik a latin nyelvet szeretik s művelik, 
ennél jobb szótárt alig szerezhetnek magoknak. 

Beküldettek: 1) A váradi regestrum. (1209—1235.) 
Magyar műveltség-történeti kútfő ismertetése és birálata. 
I r ta dr Vajda Gyula, főgymn. rendes és egyet, magántanár. 
Budapest, 1880. 56. 1. 

Nagy szorgalommal kidolgozott beeses adalék magyar-
történelmi karfőuk irodalmához. 

2) Kalauz a lébenyi templomhoz, Mósonvármegyébea. 
Ir ta Kreskay Antal, lébenyi plébános. Ara 1. ft. A tiszta 
jövedelem a templom fenntartására fordittatik. Győr. 1879-
36. lap. Egy fényképpel és 6 táblán 11 ábrával. 

E pártolásrs méltó füzetet szerző a lébenyi templom 
nagylelkű jótevőinek, a vallásos művészet nemeskeblü párt-

fogóinak, honi ősi műemlékeink kegyeletes fenntartóinak 
ajánlja. Tartalma : I. A templom története. II . A templom 
helyreállítása. I I I . A templom részei. IV. A templom föl-
szerelése. V. A templom fölszentelése. •— Befejezésül közli 
az eddigi adakozók névsorát, kezdve ő felségével. Még 
12,188 ft. van fedezetlenül. A jótékony czélra való tekintet-
ből ismételve melegen ajánljuk e füzetet. 

3) A bölcsészet tankönyve. Ir ta dr StöckI Albert, 
kanonok és tanár az eichstädti püspöki akadémiában. A 
negyedik javított kiadás után magyarította és legújabb 
kutforrásolc nyomán felvilágosító jegyzetekkel bővítette dr 
Zafféry Károly, szatmár egyházmegyei áldozár, a bölcsészet 
tanára a szatmári kir. kath. főgymnasiumnál. Első rész. Be-
vezetés a bölcsészettanba, tapasztalati lélektan, gondolkozás 
és ismerettan. Szatmár, 1880. X X V I I . 53 lap. 

= Előfizetési felhivás a következő beszélygyüjte-
ményre: Családi Körben. Elbeszélések külföldi írók művei-
ből. Fordította Ágoston Antal. Azon kedvező fogadtatás, 
melylyel „A kandallónál" czimü beszélygyüjteményem a 
kritika s a tisztelt közönség részéről találkozott, fölbátorí-
tott, hogy az év folytán elszórva megjelent fordításaimból 
néhányat egybegyűjtve önálló füzetben ismét közrebocsás-
sak. A munka 12 ivnyi terjedelemben f. évi márczius 5-kén 
fog megjelenni s az előfizetőknek azonnal szétküldetni. Elő-
fizetési ára 60 kr. Bolti ára 90 kr leend. Az Előfizetéseket f. 
évi február végéig kérem hozzám (Budapest, IV. Lövész-
utcza 13. sz.) beküldeni. Gyűjtőknek 10 példány után^tisz-
teletpéldánynyal szolgálok. Budapest, 1880. február 3. Ágos-
ton Antal. 

VEGYESEK. 
— O szentsége az egyházi zene körül kiváló érdemeket 

szerzett dr Witt-et, a németországi Caecilia-egylet elnökét, 
továbbá Haberlt, a regensburgi, és Eömert a kölni dóm kar-
mesterét a palestinai káptalan kanonokjaivá nevezte ki. 

— jRcimából az ,Aurora' febr. 4-i sz. írja, hogy mons. 
Sanfelice, nápolyi érsek, és a ravanai bibornok érsek megkap-
ták a királyi Exequaturt. 

— Mons. Vanuntelli febr. 3-án szenteltetett püspökké 
s mint konstantinápolyi apostoli helynök f. hó végén fog-
lalja el állását. 

•— Mons. Eoneetti müncheni nuntius jelenleg Rómában 
van. Édes atyja halálos ágyához sietett, de csak temetésén 
lehetett jelen. 

— Mgr Paoli, Bukarestben székelő nicopolisi püspök 
érdekezletet tartott híveinek előkelőbbjeivel s a külállamok 
bukaresti képviselőivel az iránt, hogyan lehetne az épülő 
félben levő székesegyház épitésének befejezésére szükséges 
költségeket összegyűjteni. Az értekezlet nagy sorsjáték ren-
dezését határozta el. 

f Szántófy Antal, esztergomi prépost-kanonok, ő szent-
sége titkos kamarása, a Lipót-rend lovagja stb. f. hó 3-án 
reggeli 7 órakor, a szsntségek ajtatos felvételé után, elhunyt. 
Született 1813. jul. 6-án. A boldogultnak nevét emlékeze-
tessé főleg budapest-belvárosi plebánossága teszi, midőn lel-
kipásztori hivatalát a legüdvösebb vallási és hazafiúi törek-
vések gyupontjává tudta közkedveltsége varázsolni. Szivé-
nek jóságát mindenki érezte, ki vele valaha találkozott. 
Temetése nagy részvét közt ment véghez. Áldás lebegjen 
porain. Az ö. v. f. n. ! 

Szerkesztőségi telephon. 
Kerellö-Sz. Pál. Hátralék nem levén, a beküldött összeg egész 

1880-ra szól. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Katholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való közlekedéséről. — A lelkipásztorság köré-
ből. — A munkának s a belőle származó anyagi s erkölcsi javaknak megoszlása. — Egyházi tudósítások: Budapest. A. 
kath. alapok és alapítványok a ,Pester Lloyd'-ban. A gyűri egyházmegyéből. Arany-mise. Róma. A szent atya levele a 
tarantaisei püspökhöz. Prága. A csehországi püspöki kar átirata. — Irodalom : Kalászai a középkor nevezetes tanárai és 

nevelőinek irataiból. — Vegyesek. 

Katholikus oknak nemkatholikusokkal 
a szent dolgokban való közlekedéséről. 

( Communicatio in sacris.) 

V. 

Mint tudjuk, az 1868-iki törvényhozás a hit-
türelini paritás alapján a vegyes, kath. és keresz-
tény akatholikusok közötti házasságokból született 
gyermekek vallási nevelése iránt nálunk is akként 
intézkedett, hogy a fiuk atyjoknak, a leányok any-
joknak vallását kövessék. Hogy az atheus, indiffe 
rens állam — a paritás elvének logicája folytán — 
idáig jött, meg nem lephet senkit, mert hisz a nega-
tio természetszerűleg a positiv hit ellen tör és 
rokon elemeit e harczban vagy segiti, vagy magá-
val viszi; de amennyiben e törvény a szülőknek 
gyermekeik nevelését illető természeti jogait láb-
bal tapodja, természeti jog elleni merényletnek te-
kintendő. E törvény következtében ugyanis kath. 
pap meg nem keresztelheti a keresztelés végett 
hozzá vitt gyermeket, az esetben sem, ha ezt magok 
az akath. szülők, vagy amennyiben vegyes házas-
ságról van szó, amennyiben azt a nemkatholikus 
fél talán óhajt ja és kivánja, hacsak nem akarja ma-
gát ministerileg megrendszabályoztatni és büntet-
tetni. Hogy pedig ilyen esetek gyakran szoktak 
előfordulni, bizonyítják az ezen természetellenes 
törvény köpenyébe burkolódzó protestáns prédiká-
torok jajveszéklései és a ministerhez intézett re-
clamjai, kik nem azt szokták figyelembe venni, per 
quid szaporodik, de annál féltékenyebben azt, hogy 
csak szaporodjék az ekklézsia Nem ér it t so-
kat annak felhozása, hogy hát az akatholikusok-
nak szabadságukban áll hitöket megváltoztatva 
katholikusokká lenniök, és igy gyermekeiknek az 
állítólag oly annyira szivükön fekvő katholikus 

nevelését biztosítani; mert eltekintve itt attól, hogy 
a természeti jog ellen elkövetett merénylet mindig 
sérelem volt és az is marad: vájjon ki nem tudja 
a köznapi életből, hogy sokszor a legjobb akaratú 
akatholikus egyéneknek, illetőleg szülőknek ka-
tholikus hitre való áttérése mennyi nehézségekre 
talál a társadalmi, családi, birtokjogi s egyéb vi-
szonyokban, és hogy ezek folytán mily kevesen 
szánják el magokat azon heroicus elhatározásra, 
hogy saját meggyőzödésöket követve kath. hitre 
való áttérésök által biztosítsák — a mit fölötte 
óhajtanának — gyermekeik kath. neveltetését. A jó 
törvénynek nem az lehet ambitiója, hogy minden 
természeti és positiv isteni törvény alól emancipált 
egy-két egyénnek szeszélyét tartsa zsinórmértékül, 
hanem, hogy az állampolgárok tömegében nyilat-
kozó természetjogi igényeknek és szükségleteknek 
legyen visszhangja és visszatükrözője. Ami, hogy a 
gyermekek vallásos neveléséről szóló törvényt ille-
tőleg nem állitható, bizonyítja épen azon körül-
mény, hogy a protestáns lelkészek gyakrabban ta-
lálhattak már okot a ministernél való recrimina-
tiókra. 

A keresztség szentségére vonatkozólag1 mésf o o Ö O 
csak az legyen itt megemlítve, hogy a keresztszü-
lői tisztségre nem szabad akatholikusokat bocsá-
tani. „Sciant parochi — mondja idevonatkozólag a 
Rituale Rom.1) — ad hoc munus non esse admit-
tendos infideles aut haereticos, non publice excom-
municatos aut interdictos, non criminosos et infa-
mes etc " A keresztszülői tisztség a katholikusok-
nál ugyanis nem puszta czim, hanem felelősséggel 
járó kötelesség, melynek, hogy az akatholikusok 
meg nem felelhetnek, magától értetik. Hogy a gyer-
mekágyas nemkath. nőt beavatni nem szabad, szin-

») De bapt. c. 1. n. 25. 
12 
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tén világos dolog, és ez csakis azért hozatik itt fel, 
mert ennek daczára némely helyeken mégis a nem-
kath. gyermekágyas nők is bocsáttatnak avatásra. 

A szentelményekre — sacramentalia, — hová az 
egyház által gyakorolni szokott többrendbeli meg-
áldások (benedictiones), fölkenések (unctiones) és 
fölszentelések (consecrationes) számittatnak, nem-
különben egyéb egyházi előnyök- és jogokra nézve, 
milyenek az egyházi temetkezés és a kegyúri jogok, 
a következő elv tekintendő mérvadóul: Rendsze-
rint csak a katholikus egyház hiveinek van joguk 
ezen egyházi jótéteményekre, de a keresztény he-
roicus szeretet a szentek példájára a szentelmények-
nek némelyikére nézve az általános szabály alól itt 
is kivételt tesz, az oly akatholikusok javára, kik-
ben az egyház iránt jóindulatot lát, nemkülönben 
ott is, hol ezt az egyház java vagy nagyobb vész 
remélhető elháritása tanácsossá teszi: „Wohl that en 
dem Feinden — mondja idevonatkozólag Schöttl2) 
— spenden, heroisch den Feind lieben, ist etwas 
Höheres, etwas Auserordentliches. Gleichfalls ist es 
etwas Auserordentliches Sakramentalien den Aka-
tholiken zu spenden." 

A szentelményekről is az áll, quod sint signa 
infidelibus, melyek által Isten a jóakaratú és az 
igazság után őszintén törekvő lelkeket, hasonlag 
az egyház egyéb inditó és téritő üdveszközeihez, az 
üdvut ján vonzza és vezérli. Es ámbár igaz, hogy a 
szentelmények, csakis az egyház hiveinél, kikben a 
kath. élő hit meg van és föltételeztetik, — eszköz-
lik teljes mértékben üdvös hatásukat ; de lia a jó-
akaratú, úgynevezett materialis akatholikusokban a 
szentelmények üdvös hatásai és eredményei csak 
részben is jelenkeznek, nevezetesen, ha általok csak 
elméjök és szivök is fölbuzdittatik az egyház iránti 
csodálatra és szeretetre, vájjon nem egyezik-e meg 
az egyház szeretetjellemével és missiói gondosko-
dásával, hogy őket szentelményei közül olyanokban 
részeltesse, melyek egyrészt az egyházhoz való kö-
zelebb hozatásukra alkalmasak, másrészt pedig az 
elérni ohajtott czél be nem következése esetére 
is, méltatlan profanizatiónak kitéve nincsenek és 
az egyház hiveiben botrányra okot nem szolgál-
tatnak. 

Binterim a megáldatni szokott szentelményekre 
nézve tárgyunkra vonatkozólag a következő megkü-
lönböztetést teszi:3) „Dass man bei geweihten Ge-

2) Gegenseitige Gemeinschaft in Kulthandlungen. Re-
gensburg 1853. 150. 1. — 3) Denkwürdigkeiten" Bd. 7. 
Abth. 3. 320 lap. 

genständen berücksichtigen müsse, ob die Segnung O O 7 o ö 
bei ihnen das Zufällige oder das Wesentliche ist, 
ob sie ohne dieselbe Werth haben (wie z. B. geseg-
nete Esswaaren, gesegneter Wein) oder nicht (wie 
z. B. das Weihwasser, gesegnete Asche, Palmzweige 
u. s. w.)" Es ezek után ezen elvet áll i t ja föl : ..Der 
Gebrauch der Letzteren ist den Akatholiken durch-
aus nicht zu gestatten ; von Ersteren kann man sie 
Gebrauch machen lassen, wenn sie die Segnung: ' o o 

weder verachten, noch von ihr eine besondere Wir-
kung erwarten." 

A vegyes házasságoknak kath. pap általi meg-
áldatása, melyben az egyház azon házasságokat 
szokta részesiteni, melyek a szokásos föltételek mel-
lett köttetnek (hogy t. i. a kath. fél vallása szabad 
gyakorlásában ne háborgattassák, hogy mindkét 
nemű gyermekek kath. vallásban neveltessenek és 
végre, hogy az akath. félnek az egyházba való visz-
szatérése szorgalmaztassék) — szintén ide soro-
landó. Az egyház ezen házasságok szentségi jelle-
gét nem vonja ugyan kétségbe; de fontos okoknál 
fogva, melyek ugy a házasulok vallási, családi éle-
tére, mint gyermekeik nevelésére vonatkoznak, nem 
helyeselheti. Es midőn e házasságokat az egyház 
mégis áldásában részesiti, ezzel nem helyeslését 
fejezi ki; de mert az akath. házasfélben jó akaratot 
tételez fel, őt szeretetével mintegy megelőzi, és ez 
által maga iránti hálára lekötelezni akarja, misze-
rint igy ama föltételeknek betöltésében, melyeket 
kath. házasfele irányában magára vállalt, vagy leg-
alább nem ellenzett, az egyház áldása által, ameny-
nyire erre képes, segitessék és ekként megtérésére, 
a hit kegyelmének elnyerésére mintegy utja egyen-
gettessék. Ott azonban, hol az akath. házasfél a ki-
vánt szokásos föltételek teljesítését sem közvetle-
nül (Írásbeli lekötelezettség, az úgynevezett rever-
salis, többé nem követeltetik), sem legalább köz-
vetve meg nem igéri, az egyház szolgája, a plébá-
nos az ily házasságoknál nem az activa, hanem a 
passiva assistentia által vesz részt — testem mere 
auctorizabilem agit. 

Ami az egyházi temetkezést illeti, ennek fogal-
mához a ritualéban előirt imák elmondását, a meg-
áldatásokat, a szentelt vizzel való behintést, incen-
satiót, harangoztatást, nemkülönben a megholtnak 
megszentelt földben való eltakarit tatását számítjuk. 

Egyházi temetkezésben az egyházor. kivül le-
vőknek részeltetése, miként hajdanta, ugy most is 
szigorúan tiltatik. A kánoni törvények idç vonat-
kozó resuméje és elve ezen kánoni szabályban van 
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kifejezve : „Quibus non communicavimus vivis, neque com-
municemus defunctis."4) — A római rituálé5) ezen rubrica 
a la t t : „Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam" 
ezeket mondja : „Negatur igitur ecclesiastica sepultura pa-
ganis, iudaeis, et omnibus infidelibus, haereticis et eorum 
fautoribus, apostatis a Christiana fide, schismaticis et publi-
cis excommunicatis." 

Miután pedig napjainkban a temetők elközösitése, el-
felekezetlenitése következtében, az egyház által megszen-
telt anyaföldbe, akatholikusok is temettetnek, és igy az 
egyházi temetkezés fönnebbi fogalma egész terjedelmében 
igen sok helyütt nem érvényesittethetik, — a katholikusok-
nak arra kell törekedniök, hogy u j temetők kihasítása-
kor, vallásuk szabad gyakorlata érdekében, a közös teme-
tők ellen erélyesen tiltakozzanak és magok részére szám-
arányukhoz mért, elkülönített és válaszfal által elzárandó 
temetkezési helyet követeljenek. 

Különben az egyházi temetkezés nemcsak az egyház 
kehelén kivül levőknek tagadtatik meg; de megtagadtatik 
több olyanoknak is, kik ugyan az egyház tagjai, de vala-
mely súlyos bűntény miatt, melyet haláluk óráján sem 
bántak meg, vagy megbánniok már nem lehetett, méltatla-
nokká lettek az egyház temetésére.6) 

Miután a kegyuraság lelki dologgal összekapcsolt jog-
nak és egyházi kiváltságnak tekintetik, ennélfogva kegyúri 
jogok megnyerésére és gyakorlására rendszerint csakis a 
kath. egyház tagjai képesithetők. — Az egyházból kiközö-
sített katholikusok is megszerezhetik a kegyúri jogokat, 
csakhogy azokat mindaddig gyakorolniok nem szabad, mig 
a kiközösítés alól fel nem mentetnek.7) 

Azon kérdést illetőleg, valljon a protestánsokat meg-
illetheti-e joggal a kath. kegyuraság, eltérők a kanonisták 
nézetei. Philipps, Walter és Pachmann egyáltalában a do-
log természetével meg nem egyeztethetőnek vélik, misze-
rint akath. személyek patronatusi jogokat gyakoroljanak. 
Ellenben Schulte elfogadott szokás folytán ezt megenged-
hetőnek véli. 

Az egyház, a megváltozott társadalmi viszonyokat 
tekintetbe véve, jóllehet egyes ujabban fölmerült esetek 
alkalmából, a kegyurasági jogokat illető határozataiban 
nem helyezkedett a szigorúan vett jog álláspontjára, hanem 
inkább, mint disciplinaris ügyben, a „non quid iuris, sed 
quid consilii" elv szerint já r t el, mindamellett a kegyúri 
jogokat és kiváltságokat, melyek az ismeretes két versben : 

„Patrono debetur honos, onus, utilitasque 
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus", 

foglaltatnak, soha sem terjesztette és nem is terjesztendi ki 
az akatholikusokra oly mérvben, mint melyben a katholi-
kus kegyurakat részesiteni szokta, s melyek, ha akatholi-
kusokra is kiterjesztetnének, a sz. dolgokban való tilos köz-
lekedés egy nemét involválnák. 

Azért tehát, midőn az egyház a történeti jogszokás 
folytán megengedi, hogy a protestáns kegyúr bemutatási — 

*) C. 12. (III, 28.) - 51 Rituale rom. Pauli V. P. M. jussu editum 
a Benedicto XIV. auctum. Lugduni et Parisiis. 1838. pag. 181. De exe-
quiis. — 61 Lásd ezeket elszámlálva : Kazaly Imre. A kath. egyházjogtan 
kézikönyvének II. kiad. II. köt. 584. lapján. - Pagnani, Comment, ad 
cap. 25. de iure patronat, n. 2. 

praesentalási — jogot gyakorolhat, ezáltal egyrészt csak 
háláját és méltánylását akarja kifejezni az akath. keresz-
tény egyénnek a kegyúri terhek és kötelmek hű teljesítése 
által nyilvánított jó indulatáért, másrészt e bemutatási jog 
tulajdonkép nem is tekinthető a „communicatio in sacris 
illicita" egy nemének, minthogy belőle az egyházra semmi 
kár sem háramolhatik, miután az akatholikus ker. patró-
nus is, mint a kath., csak méltó egyént praesentálhat és az 
ekként praesentált egyénnek megerősítése vagyis az egy-
házi javadalomnak tulajdonképeni adományozása, minden-
kor a püspöktől függ. 

Ami pedig a zsidókat illeti, ha ezek ju tnak kegyura-
sággal összekötött birtokhoz, a kegyúri terhek viselésére 
ugyan köteleztetnek, de kegyúri jogokat és előnyöket, főleg 
pedig bemutatási jogot nem gyakorolhatnak. 

A zsidók patronatusi jogaira és különösen a nyi t rai 
püspök ő méltóságának Koskoványi Ágoston urnák a S . 
Congregatio Officii-hoz 1873-ik évben intézett azon kérdé-
sére : Vájjon megengedliető-e, hogy az oly javadalmaknál, 
melyeknél zsidó egyén viseli a patronatusi terheket, a bemu-
tatás jogát a zsidó patrónus katli. hivatalnoka által gyako-
rolhassa? — a S. Congregatio Officii 1873. májushó 31. és 
decz. 21. kelt két rendbeli rescriptumában ekként felelt: 
„Seposita quavis iuris patronatus agnitione seu concessi-
one, favore viri hebraei, collatio seu provisio beneficiorum 
parochialium ab Amplitudine Tua proprio ac ordinario iure 
ad ss. canonum tramites fieri debet ;" — és „Tolerari posse, 
ut in singulis casibus, quibus onera patronalia nequeant 
aliter ferri, vir cath., Amplitudini tuae haud ingratus et 
designatus a domino fundorum, quibus inhaeret patronatus, 
e concurrentibus ad parochialia bénéficia nominet nomine 

proprio, quos antea ipsa Amplitúdó tua adprobaverit."8)} 

* * 

Katholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgok-
ban való közlekedése egyike azon kérdéseknek, melyek da-
czára gyakorlati fontosságuknak, — a theoria, a tudomány 
terén nem eléggé méltányoltatnak. 

Akár hányszor előfordul különösen a lelkipásztorko-
dás terén, hogy kath. papnak, kinek az igazság, a tiszta 
hitélet őre gyanánt kell mindenha szerepelnie, és kinek mint 
egykor ker. sz. Jánosnak Heródeshez gyakran kell hi veihez 
e szavakat hallatnia : „Nem szabad ezt tenned" — mondom, 
igen sokszor megtörténik, hogy a kath. lelkésznek részint 
hivatala folytán hivei vagy hitsorsosai, részint pedig a más 
felekezetűek ellenében, a sz. dolgokban való közlekedést, 
érintkezést illetőleg, hol tanácsadó, hol óvó, hol figyelmez-
tető, hol visszautasító szavát kell latba vetnie. 

Már, ha a kath. lelkész ily körülmények között egy-
házának a más hitfelekezetek irányában elfoglalt álláspont" 
j á t nem ismeri ; ha nem tudja azon hatásokat, melyeket a 
hit és az örök üdv veszélyeztetése vagy másoknak adandó 
botrány nélkül a felebaráti szeretetnek sem szabad a szent 
dolgokban való érintkezés alkalmával általhágnia, ha nem 
ösmeri föl, nem fogta és magáévá nem tette az idevágó 
egyházi intézkedések szellemét : ugy katholikusoknak nem-
katholikusokkal a szent dolgokban való közlekedésére nézve 
is tájékozatlan lesz, és egyes concret esetek fölmerülésekor 

a) L. .Religio' 18T6.1. félév 34. számát. 
1 4 * 



9 2 

sem magát, sem másokat tájékoztatói képes nem leend, ugy 
hogy ott is, hol jót vélt cselekedni, ide oda kapkodásában 
csak roszat fog előidézni. 

Ez oknál fogva kivántuk ezen sorokban egyházunk-
nak a más hitfelekezetbeliekkel a szent dolgokban való 
közlekedésére vonatkozó álláspontját, vezérelveit és idevo-
natkozó intézkedéseinek szellemét föltüntetni azon czélból, 
hogy a fölmerülhető különféle concret esetek, melyeknek 
construálása és kimeritő elszámlálása egy rövid értekezés 
keretébe nem foglalható össze, — az egyház általános elvei 
szerint pro re nata et data occasione intéztessenek el. 

Dr Való. 

A lelkipásztorság köréből. 
Nem mulaszthatom el őszinte köszönetemet nyilvání-

tani azon mélyen tisztelt egyházi Íróknak, kik időközben, 
mielőtt a ferde népies iratok ostorozásába fognék, szivesek 
voltak életbevágó közleményeikkel megtisztelni. Ilyenek 
pedig a „Főveszedelmünk", e kedves könyvecske, „Nyilt 
szó a káromkodás ellen", „Az iszákosság káros következ-
ményei", „Az uzsora". Mind oly szerencsésen s tapintatosan 
választott tárgyak, melyeknek millió számra történendő 
fölkarolása — országos erkölcsi érdekeink közé tartozik. 
Mert ha meggondoljuk, mi áll ami kath. népünknek legkö-
zelebb keze ügyében, minden nyomon rájövünk, hogy 
csak a corruptio válogatás nélkül, ugy a szellemi fölvilágo-
sodás terén, mint egyáltalán a közéletben: vissza nem fojt-
ható megindulás, hogy ne mondjam, elcsüggedés vesz raj tunk 
erőt egy jobb jövőre nézve. 

Arra keveseknek van gondja a sajtó különféle mun-
kásai közöl, hogy a népet ugy kell tekinteni, mint egy nagy 
tömeg szalmát közel a béreslakokhoz. A szemétben kivitt 
legkisebb gyuanyag, vagy szikra is lángba borithatja az 
egész óriási kazlat, mivel ugy van mai nap is, hogy az el-
hullatott szalma egész a ház küszöbéig terjed, sőt egész a 
kemencze szájáig. Mi ez ? A közösen ismert nyavalyás gon-
datlanság, melyből már számtalanszor szülemlett meg a 
véginség, ugyanannyiszor emelkedett ki szemlátomást a kol-
dusbot. Ezt pedig a tönkrejutott ember száz év előtt is csak 
ugy, mint most, az elégett utolsó gerendából csinálta ma-
gának uti társul, de egyszersmind tanuképen a jövőnek 
kétes utjain saját élhetetlenségéhez. 

Ugyan ki volt a gyújtogató ? Ezt lehet a birónak leg-
nehezebben napfényre hozni. Tudok egy esetet, midőn elő-
kelő gazdag ember azért gyújtot ta ki felebarátját, a nálánál 
szegényebbet, mert ezen utóbbit választották birónak, s nem 
őt a kevélyet. I í á t azt a boldogtalan embert, aki nem rég 
nyilvánosan leszúrta tánczvigalom közben saját ártatlan 
hitvesét, hol és ki buj togat ta nőgyilkosságra ? S itt a ker-
tem alatt mikép nevekedett egy fiatal özvegy férfi testvér-
gyilkossá ? Vagy a filiában mi hozott egy két kapitulacziót 
becsülettel kiszolgált granatérosra halálos ütéseket ? Kisér-
jük e gyászos eseteket saját forrásaikhoz. 

Nagyban elterjedt közvélemény minden erkölcsi ki-
hágásért a papokat tenni felelősekké. „A papság nagy része 
nem tesz egyebet a párbér beszedésénél,a lakmározás dolce far 
mentéje tölti ki sokaknak élettörténetét s tb.et ad similia ubi 
non deest musica, neque saltus, misera plebs in perpetuum 

contribuât?!" Ez'hangzott föl néhány hét előtt is nyilvános 
lapokban, és pedig oly rabulistikával folytatott szóharczok-
ban, hogy egyesek nem mertek hosszabb ideig a nyilvános-
ság előtt megjelenni, nehogy insultáltassanak. „Hát nem 
urak a papok? a békák is ezt kuruttyolják", — tegyük 
hozzá: — nyáron. Télen a békák is hallgatnak, mintha jól-
lakott journalisták volnának. Mit kell még megérnünk, lia 
a censura vissza nem állíttatik, vagy akarám mondani, ha a 
saj tótörvények nem módosíttatnak? Maholnap arra vira -
dunk, hogy újságokban nyaktilózzák egymást az emberek. 
Hallott-e valaha valaki oly merényletről, hogy p. o. egy 
hetilap a megyei néptanítók hivatalos közlönye cz. alatt je-
lenvén meg, a tanügyről egy szó sincs benne, de annál több 
az erkölcsrontó aljasságokból, melyeknek pedig ugy sem 
vagyunk szűkében az életből. Há t olyasmit hallott-e valaki, 
hogy saját vészteljes hiúsága fentartása végett adjon ki la-
pot B-pesten olyan vidéki ember, kit vakmerő névtelenek fö-
döznek,mind ugyanannyi revolver újságírók,a közhitel és köz-
becsület sárba hurczolására ? ! Mivé lett a kiváló magaslatu 
szellemi tér ! A hajdani vértanuk,kik isteni örök eszméket pe-
csételtek meg az igazságért kiontott vérökkel, már egészet el-
vesztik a közönség előtt érdemeik fénykörét ; mert a kor más-
nemű martirokat alkot magának bálványokul, kikről termé • 
szetesen csak levett kalappal lehet beszélni, hogy valaki a 
szabadelvűek által legalább is el ne tiportassék. És micsoda 
egy ember a mai világban, hogy nyilvános anathemát kap-
jon ? Semmi ; hacsak történetesen párthoz, clubbhoz, pá-
holyhoz nem tartozik. 

De tér jünk vissza álláspontunk igazolásához. 
A hitves-gyilkost egy rövid évi házasság után — sa-

ját rokonai, testvérei tüzelték föl borozás-közben azon he-
lyiségben, honnan már ezer irányban terjedt szét az összes 
ker. társadalom lavinája, bor — és vértócsákban. Ez pedig a 
korcsma, melynek nyelve a káromkodás, kisértetei az iszá-
kosság következményei, főüzlete pedig a kényelmes uzsora. 
A korcsmák éjjel nappal, sőt isteni szolgálat idején is nyit-
vák. Csak egy megyei tisztviselőt ismertem életemben, ki a 
zsidó korcsmárost megbüntette, azért, mivel isteni szolgá-
lat alatt a fiókegyházbeli hiveket a templomtól elfogdo3ta. 
Ajánlom a kerületi gyűlések figyelmébe azon kérdés meg-
vitatását, valljon szabad-e a szomszéd lelkésznek más liiveit 
száz számra gyóntatni, adandó csekély stipendiumok fejében ? 
Kikről azután nyilvánossá lesz a botrány, hogy ujjongatva 
térnek haza a karácsonyi vagy húsvéti gyónásról, közbees-
vén egy zsidó-korcsma, hol szükség esetén sertéshúst is kap-
hatni böjtben. Még egy másik kérdéssel is bátorkodom a 
coronák figyelmét megterhelni ; ez pedig nein más, mint az, 
hogy valljon szabad-e haza, vagy látogatóba járó s hetekig 
ott mulató fiatal papoknak az illető plébános tudta s hire 
nélkül lelkészi teendőket végezni? Szabad-e nyilvános há-
zasságtörésben, vérfertőztetés, lélekvásárlás, kerités bűné-
ben megátalkodottakat simpliciter meggyóntatni s áldoz-
tatni az errevaló fölhatalmazás nélkül? S midőn szóbakerül 
az ügy, miképen kelljen jellemezni egy elkapatott fiatal 
papnak azon nyilatkozatát, hogy „hátha mindezen esetekre 
föl vagyok ruházva a kellő hatalommal?" — midőn egyes rosz 
személyek kezökben tar t ják az alkalmat ily szentségtörések 
nyilvános elkövetésére?? Az ártatlan hitves irgalom nélkül 
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elvérzett saját férje gyilkos kése alatt, mivel annak karján 
látta őt a dühbe hozott férj nyilvánosan tánczolni, kiről a 
csábitás bűne nem egyszer bizonyittatott. A gyermekekkel 
terhelt öregebb testvér fejét a munka után korcsmába járó 
fiatalabb édes testvér kapája hasitotta szét, csak azért, mi-
vel a bátyja ezt mondta neki : „Hallgass, mert megve-
rődsz!" Kiverné őt meg, aki saját nejét is halálig verte !! 
Há t a gránátos? Ki t Solferino megkímélt, itthon saját há-
zának ablakai alatt orvkezek által esettel, mivel az éjjeli bi-
tangokat az ablak alól el akarta űzni. Már most, ha ily két-
három évre elitélt gyilkosok hazakerülnek s a lelkész őket 
a templomban nem hirdeti házasság előtt „becsületes i f jú 
legénynek, vagy özvegy embernek" bevett szokás szerint : 
félnie kell a bosszuállástól, mert ők három évi börtönnel 
eléggé kiérdemellek a becsületes nevet ! ! ! 

A „Vén remete" történetében, mely megjelent sok 
ezernyi példányban Bucsánszkynál (ebben az esztendőben) 
a királyi berezeg megszeplősité saját nővérét ; a gyermek 
Mózes példájára vízen bocsáttatott le egy parton épült ko-
lostorig, hol a barátok kifogták, a pénzt és drágaságokat 
magukhoz vévén, fölnevelték ; később híres vitéz lett belőle, 
s mint ilyen visszament szülőföldére és saját édes anyjának 
lőn férjévé, hol még azt is megérte, hogy neki testvérkéje 
született ; mig végre a sok turpisság fölfedeztetvén, a római 
pápa által minden bűneitől föloldoztatott s mint remete szen-
tül halt meg. Eszerint a kereszténység a sirnál kezdődik ; 
mivel senki sem lehet bizonyos, hogy életében mily bor-
zasztó vétségekbe nem esik. A másik füzetben azon esemény 
adatik elő, midőn szent Erzsébet a kötényében vitt alamizs-
nát elhazudta s ezen hazudságot Isten, Erzsébet fejedelmi 
férjének megvakitásával,hogy czipók helyett rózsákat lásson, 
csudával dicsőitette ! Az emiitett harmadikban (itt van elő-
tem vagy 250 füzet a javából) az ördög czimboraságának 
bűbájos históriája van leirva egész addig, mig végre a sá-
tán Hatvani Imre tanárt a földi paradicsom után átengedi a 
gyűlölt mennyországnak. 

Ezen népies iratok el vannak terjedve a katholikusok 
között. Bucsuhelyekcn ponyván árulják vegyesen a vallás-
erkölcsi kiadványokkal; s minthogy másvallásuaknál a ké-
pek nem divatoznak, bőven föl vannak szerelve ilyenekkel 
is mindenféie botránkoztató ábrázatokban. Történtek-e már 
valahol lépések arra nézve, hogy ezek összegyűjtessenek, 
mint az evangeliumi dudva, megégetésre? Krajczáros, két, 
három, tiz krajczáros vállalatok, olyan emberek által össze-
irkálva, kik ily irodalmi szemétből tengetik sanyarú életö-
ket. Látok az árjegyzékben még imakönyveket is oly egyé-
nektől, kik minden viselt hivataluknak egymásután szégyent 
szerezvén, nemcsak hogy soha nem imádkoztak, de össze-
hasonlítván előéletöket irodalmi foglalkozásaikkal, csak más 
együgyűek elámitására törekedtek. Ilyen az átkozott vá-
sári munka. 

Mit kellene hamarjában tennünk ? A már kész művecs-
kéket összegyűjteni s ellensúlyozásául az iszapos áradatnak 
ú j ra nyomatni s módot keresni, hogy a nép ingyen juthas-
son valami jobbhoz. A püspöki megyék székhelyein, hol 
nyomdák is vannak, könnyebb szerrel lehetne kísérleteket 
eszközölni s esperesi uton a templomok pénztáraiból födö-
zendő költségvetés által országszerte megalapítani egy ál-

landó rovatot, mely már ugy is sokhelyütt be van véve, „in 
pagellas populäres et preces" cz. alatt ellátni a kath. népet 
okszerű olvasmányokkal, melyeket az megszokott őrizni s 
tapasztalásból mondhatom, két deszka között mintegy the-
kában tartani. Ez jó előjel. 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

I I I . Eddigelé a javak felosztását szabályozó átalános 
törvényekről szóltunk tekintve csak azon osztályzatát a tár-
sadalomnak, mely azokat az őstermelés által közvetlenül 
előállitja, vagy pedig átidomitásuk által használatra alkal-
masokká teszi. De vannak az emberi társadalomban egyéb 
osztályok is, melyek az értelmi vagy szellem-erkölcsi rend 
műveinek szentelik magokat, ezekkel embertársaiknak pusz-
tán személyes szolgálatokat tesznek s azért a producen-
sektől különböznek. Ezen osztályba sorolandók az egy-
házi férfiak, katonák, hivatalnokok, tanárok, ügyvédek, or-
vosok, művészek, végül mindazon tisztviselők, kik az előke-
lők kisebb ügyeit végzik, hogy több idejök maradjon szel-
lemi élvezetekre. 

Mindezen polgárosztályok közvetlenül a termeléshez 
nem járulnak, hanem csak személyes szolgálataikért húznak 
jövedelmet. Ehhez joguk is van, mivel azok nélkül az em-
beri társadalom époly kevéssé állhatna fön, mint a terme-
lők nélkül. Közelebbről tekintve a dolgot látni fogjuk, hogy 
amazok jövedelme előbbre való emezek jövedelménél, noha 
ezek közvetlenül állítják elő a javakat, mig az előbbeniek 
csak közvetve folynak be, t. i. rendet s biztonságot szerezve 
a társadalomnak, valamint a munkához szükséges erkölcsi, 
értelmi s műszaki tényezőket szolgáltatva, — melyek na-
gyobb szellemi s anyagi tőkét igényelnek megszerzésökhez, 
mint a közönséges értelemben vett productio. 

Eszerint tehát a javak felosztása azok közt, kik azokat 
termelés által előállítják, első vagy eredeti felosztásnak nevez-
tetik ; a javaknak felosztása pedig azok közt, kik személyes 
szolgálataikért azokra jogosítva vannak, második vagy szár-
maztatott felosztásnak mondatik. Ez utóbbi tekintetében az 
adó nagy szerepet játszik. Az adó által szerzi be az állam 
azon pénzösszegeket, melyekkel megjutalmazza mindazon 
személyes szolgálatokat, melyeket azon polgárok az állada-
lomnak tesznek, kik a szellemi s erkölcsi rend terén működ-
nek ; s mivel ezen működés nagyobb részt a közjóra irányul, 
azért ama másodlagos felosztás leginkább a polgári közélet, 
az állam által történik. (L . Karvasy Ágost, Nemzetgazdá-
szata VI . szak. 210 sat. 1.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 10. A katholikus alapok és alapít-

ványok a ,Pester Lloyd'-ban. — Nem tartozunk azok közé, 
kik valamely lap eddig követett irányának megváltoztatá-
sát jósolják azért, mert az a katholikusoknak igazságot 
szolgáltat, de igenis tartozunk azok közé, kik örömmel 
fogadnak és feljegyezni sietnek lehetőleg minden vallomást, 
mely a katholikusok felfogását egy vagy más tárgyra nézve 
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igazolja, álláspontjuk helyességét elismeri és azt kifejezi. 
I ly helyzetben vagyunk most legalább részben, a mi ritkán 
j u t nekünk osztályrészül, a ,Pester Lloyd'-dal szemben. 
Igazságot szolgáltat annyi év után a katholikusoknak a 
,Lloyd' , és ámbár ebből legkevésbbé sem következtetjük 
azt, hogy ő megtért volna, de feljegyezzük mint tényt azon 
reményben, hogy nyilatkozata világosságot fog terjeszteni 
azon elfogult emberek közt, kik a katholikus alapok és ala-
pítványok ,jogi természetére' nézve mind ezideig téves vé-
leményben éltek, és azon reményben, hogy a ,Lloyd' czikke 
egy oly mozgalomnak fog lökést adni, mely végre valahára 
meg fogja oldani e kérdést igazság szerint, Jcalh. értelemben. 

Aki a mi ujabbkori alkotmányos életünket figyelem-
mel kisérte, az előtt nem lesz ismeretlen, hogy a katholikus 
alapok és alapítványok jogi természete sokszoros támadás-
nak volt kitéve oly értelemben, hogy azok a katholikusok-
tól elvétessenek, vagy azon reményben, hogy igy a táma-
dóknak is majd ju t valami, vagy legalább azon indokból, 
hogy a katholikusoknak ne legyen semmiök. Volt idő, mi 
dőn a katholikusokat e tekintetben nagy veszély fenyegette 
és lia a legfőbb hatalmi kéz az alkotmányos életnek még 
lázas, mert első napjaiban, a katholikus vagyon ellen feltá-
madt szélvésznek csendet nem parancsol, a magyar egyház-
történelemnek is volna egy ujabb sötét lapja, mint van a 
többi országokban. A vihar elmaradt, az országgyűlési bi-
zottságok munkálatai ad acta tétettek, a jogi vélemények, 
melyeket a ,királyi' közalapitványi ügyészek készítettek, 
egyik vagy másik részben contra, csendesen félretétettek, de 
ez az életkérdés a katholikusokra nézve még ma sem olda-
tott meg, illetőleg nem intéztetett el. 

Nem rég történt, hogy egyik lap ezen alapok és ala-
pítványok kezeléséről hihetetlen dolgokat mondott el, ez e 
kérdést ismét előtérbe tolta, és most a ,Pester Lloyd', talán 
nem hibázunk, ha azt mondjuk, hogy kapcsolatban ama lap 
czikkével, ugyané kérdéssel foglalkozik. Valljuk meg azon-
nal kezdetben, hogy mi a ,Lloyd' fejtegetését, a mi az ala-
pok és alapítványok .jogi természetét' illeti, nagy megelé-
gedéssel olvastuk ; nagy megelégedéssel, mert még ily igaz-
ságos és ily nyilt, világos nyilatkozatot e kérdésben, liberá-
lis lap hasábjain nem olvastunk. A mai naptól kezdve 
ugyanis hivatkozhatunk egy liberális lapra, mely nyiltan 
elismeri, hogy ezek az alapok és alapítványok katholikus 
eredetűek, és bár azok felhasználása korlátozva van, mégis a 
nemzetnek és a hazának hasznára válnak. Álljanak itt kü-
lönben a ,Lloyd' saját szavai, melyek a következők: „Hogy 
azon tekintélyes összegek, — úgymond a ,Lloyd' — melyek 
ma a király legfőbb rendelkezése és magyar kultusminisz-
terének kezelése alatt állanak, katholikus eredetűek, afelett 
szak- és elfogulatlan emberek előtt komoly véleménykü-
lönbség alig létezhetik Rendszerint az egész discussio 

azon törekvésre irányul, hogy a mult századok rendelkezései-
ben modem nézetek és szempontok érvényesíttessenek, hogy 
bizonyos dialektika által, mely korunk politikai és társa-
dalmi kategóriájában szenved, a 17-ik és 18-ik század ren-
delkezései eredeti jellegükből és sajátos intentióiból kifor-
gattassanak, és a mi felvilágosodott ' korunk világnézletei 
szerint magyaráztassanak." És ismét: „Ezen alapok és ala-
pítványok, úgynevezett ,jogi természete', — úgymond — 

ma már joggal nem képezik komoly gondolatcserének tár -
gyát . Mi itt egy egészen bevégzett és semmi discussiót nem 
tűrő ténynyel állunk szemben. O Felsége a legfőbb patró-
nusa, a magyar miniszter a legfőbb kezelője bizonyos tekin-
télyes összegnek és fekvő birtoknak, melyek meghatározott 
kulturális czélokra vannak szánva és másokra azokat for-
dítani nem szabad. A történeti jog itt minden oly kísérlet-
nek, hogy a ,mi jobb belátásunkat', vagy korunk meg-
változott viszonyait érvényre emeljük, átvághatatlan gá-
tat vet." 

Amit a ,Lloyd' a fentebbiekben kifejez, az a katholi-
kus álláspont, és azt mi már nem egyszer fejtegettük, de 
mind ezideig liberális lapok • hasábjain nem olvashattuk. 
Mindenesetre örvendünk tehát, hogy a katholikus felfogás 
liberális körben is tért kezd foglalni. A fődolog e kérdésben o o 
mindenesetre az, a mit a ,Lloyd' is ismer, hogy ezek az 
alapok és alapítványok ,katholikus eredetűek', a többi, ami 
ezután következik, csak természetes folyomány ; és ha va-
laki egyszer ezt az elvet, ezt az alapot elfogadja, akkor 
az ügy a katholikusokra nézve nyerve van, mert az elvből 
folyó következményeket is el kell fogadnia. Valóban, ha 
ezen alapok és alapítványok keletkeztét bárki is elfogulat-
lanul vizsgálja, lehetetlen azon meggyőződés elől elzárkóz-
nia, hogy azok csakugyan katholikus eredetűek, — vagyis, 
mint a ,Lloyd' mondja, „szakértő- és elfogulatlan emberek 
előtt komoly véleménykülönbség alig lehet" ezen alapok 
és alapítványok katholikus eredetére nézve, csak a pá r t -
szenvedély, a katholicismus elleni alaptalan gyűlölet te-
heti, a mint tette is eddig, hogy azok jogi természetét 
kétségbe vonta, tagadva, hogy azon alapok és alapí tvá-
nyok katholikus eredetűek volnának és katholikus tu la j -
dont képeznek, de ezt is nem komoly indokok alapján, ha-
nem tisztán csak dialektikával, mert, komoly indokkal azok 
jogilag s tényleg kath. természete ellen fellépni nem lehet. 

H a igy fontosnak ismerjük el a ,Lloyd' nyilatkozatát 
az alapok katholikus természetét illetőleg, nem kevésbbé 
helyeseljük indokolását is, midőn majd azt mondja, hogy 
modern nézletet akarnak a mult századok intézkedésébe 
beerőszakolni, majd pedig a történeti jogra hivatkozik, 
mely lehetetlenné tesz minden további discussiót ezen alapok 
jogi természete felől. A ,Lloyd' itt ismét katholikus alapon 
mozog, katholikus argumentumokat hangoztat. Azt ugyanis 
semmiféle elfogulatlan ember nem fogja kétségbe vonni, 
hogy ezen alapok és alapítványok jövedelmei mind ezideig 
egyedül katkolikus czélokra fordít tattak : tehát a történeti 
jog a katholicismus mellett szól, melynek alapján bármi-
féle törvényszék előtt megnyerhetik a katholikusok a neta-
láni pert ; másrészt pedig nem létezik nagyobb absurdum, 
mint korunk nézeteit ráerőszakolni akarni a mult száza-
dok nézeteire. Nem szükség azt sokat magyarázni, hogy a 
mult századok nézete minden, tehát vallási tekintetben is 
lényegesen más volt, mint napjainkban, nevezetesen pedig 
bizonyos, mégha ezt világos okmányok nem tanúsítanák is, 
hogy nálunk hatalmas volt a törekvés a katholicismust erő-
siteni, hogy számtalan alapítvány, melyek különben is ka-
tholikus eredetre vihetők vissza, ugyanezen erősités szem-
pontjából tétetett, tehát, hogy ezeket ugyanazon kor val-
lási intentiói szerint kell megitélni. Oly igazság ez, melyet, 
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ha tekintetbe nem vennénk, az alapitók sohasem lehetnének 
biztosságban a felől, hogy szándékaik biztosítva vannak, 
mert minden kor, melynek nézetei a mult nézeteiből elüt-
nének, felforgatván az alapító szándékát, és ezáltal bizonyá-
ra tnég a legjobb szándéknak is visszaijeszthetnének az ala-
pitványozástól. A ,Lloyd' által ily módon felhozott argu-
mentumokra nézve csak azt óhajtjuk, hogy azok mennél na-
gyobb tért foglaljanak: akkor az alapok és alapítványok 
ügyének elintézése elé nyugodtan tekinthetünk. 

íme elmondtuk azokat, a mikben a ,Lloyd'-dal meg-
egyezünk ; jövőre elmondjuk azokat, a mikben vele nem 
•értünk egyet. (Vége köv.) 

A győri egyházmegyéből, febr. 7. Arany-mise. — F. 
h. 4-én tartotta aranymiséjét az országszerte ismert s nagy-
rabecsült oslii lelkész, ft. Joky Ferencz. Kevés áldozár éri el 
secunditiáját, de még e kevés közt is nem tudom hányan 
lesznek, kiknek aranymiséje oly kedves és megható ünnepély-
lyel menne véghez, mint a mi szeretett oslii lelkészünké ! íme 
a programm, mint azt a gondviselő Isten,hü szolgájának némi 
megjutalmazására, a jubiláris áldozó pap tisztelői és hivei 
által fejlesztette. 

A megelőző nap este az egész község ünnepi szint öl-
tött. Lobogók tűntek föl a házakon. Minden ablakot kivilá-
gitottak. Aminek másnap a szószéken a jubiláns azon ma-
gyarázatát adta, hogy, u. m. — nemde azért csináltatok ne-
kem kivilágítást, hogy én ezentúl is fölvilágositsalak benne-
teket az Isten igéjének hirdetése által, mint eddig szoktam ? 
Meg is fogom tenni a sz. Szűz segítségével ! 

Másnap a templom előtt diadalív tündöklött e fölirattal : 
„Éljen szeretett lelkipásztorunk !" És korán jöttek már idege-
nek a vidékről,kik nem ijedtek vissza a sűrű köd homályától 
s a dermesztő hidegtől. A kedvelt oslii plébánostól minden 
áron akartak áldást. 9 óra tájban érkeztek : a kerületi pap-
ság, a győri rózsafüzértársulat s a győri papság küldöttei 
és egyéb egyházi és világi tisztelői az agg áldozárnak. S 
ezzel vették kezdetöket a meglepetések. Elsőben megjelentek 
szobáján a község elöljárói s üdvözletük mellett diszkötésü 
missalét hoztak ajándokul. Utánok a győri papság ajándo-
kát nyújtotta át a győri deputatio, — a szeplőtelen Szűz 
képével s gyönyörű hímzésekkel ékesített selyemszövetü 
fehér ünnepi casulát ! A kerületi papság nagy, aranykeretü, 
a Salvatort ábrázoló diszes képpel kedveskedett. Egy győri 
tisztelője az ünnepeltnek aranynyal gazdagon himzett stó-
lát hozott. A győri nagyprépost pro usu demestico kedves 
missalét (in 8-o) küldött, s amint körülnézünk, az Íróaszta-
lon fölötte kedves és szép képet látunk, email munkát, mely 
ábrázolja a sz. családot, ő exja, a megyés püspök ur be-
-cses ajándokát, ki azt e mindent mondó áldó szavakkal 
küldé : Jesus Maria et Joseph sínt nobiscum in vita et in 
exitu ! 

10 órakor processionaliter mentünk a templomba, 
mely annyira megtelt, hogy csak az oltár körül állók birtak 
még egy kicsit letérdelni. Ft. Trichtl József, győri prépost-
kanonok volt a manuductor, a kerületi papság assistált és 
ft. Nagy Ignácz, a jerusalemi zarándok, volt a szónok. Tár-
gya volt a papság magasztos hivatása. A Te Deum után 
külön adta a jubiláns áldását a papságra, külön rokonaira s 
külön a népre. A népet a szószékről áldotta meg, de előbb 

rövid beszédben az Istennek és a sz. Szűznek megadta a 
dicsőséget mindazért, amit 50 éves áldozári pályáján, kü-
lönösen 35 év óta mint oslii lelkész, végbevihetett. 

Az ebéd fölött a püspöki pincze java emelte a jó ked-
vet, mely lelkesedésben tört ki, midőn a győri vendégek 
sorából ngs Trichtl J . fölállván kijelenté, hogy ő exja a 
megjelent vendégeknek üdvözletét és áldását küldi. 

Egy szemtanú. 
Kóma. A szent atya levele a tarantaisei püspökhöz. — 

A tarantaisei püspök „ Léon XIII. et sa Mission Providenti-
elle" czimií főpásztori körlevelet intézett megyéjéhez. Az ebben 
mondottakra vonatkozik a sz. atya következő nyilatkoza-
ta.— Leo P P . X I I I . —Venerabilis Fráter, salutem et Apos-
tolicam benedictionem ! — Tuas litteras libenter excepimus, 
simulque opusculum nuper a te vulgatum cui titulus" Léon 
X I I I . et sa Mission Providentielle" 

Equidem cum probe noverimus quanta sit virium nos-
trarum infirmitas, intelligimus ea quae ibi disputas potius 
ad Ecclesiam catholicam Romanumque Pontificatum, quam 
ad Nos pertinere. Christus enim, per quem aeterno Pat r i 
piacúit omnia reconciliare, eo spectavit cum Ecclesiam in 
terris constituit, ut homines a Deo aversos ad Deum revo-
caret tum coelesti doctrinae documentis, tum supernaturalis 
gratiae praesidiis. Ideoque ex Auctoris sui voluntate ea est 
Ecclesiae catholicae indoles et natura, ut quanto firmius, 
cum, opus est, pro fide et pro justitia sentit sibi esse propu-
gnandum, tanto magis erga homines devios sit ad benignita-
tatem et misericordiam propensa. Cumque praesentis vitae 
tranquilitati et sempiternae beatitudini hominibus parandae 
nihil sit aptius quam utriusque auctoritatis, sacrae nimirum 
et civilis, amica conspiratio; Ecclesiae nil tam cordi est 
quam regnorum principes ad amicitam et concordiam secum 
jungendam invitare. 

Id autem, cum Romani Pontifices Praedecessores Nos-
tri, prout temporum locorumque ratio suaderet, semper 
spectarint, judicavimus ab ejusmodi agendi ratione neque 
Nobis esse recedendum. 

Qua ex re, si quid utilitatis et commodi in humanam 
societatem promanare contigerit, id omne necesse est in Ejus 
laudem decusque unice cedere, qui talem Ecclessiae suae 
virtutem infudit. Tu vero, Venerabilis Frater, Ecclesiae et 
Apostolicae Sedis benefacta necnon egregia in res publicas 
mérita celebrare perge ; studeasque ainorem ab omnibus ei-
dem conciliare, his maxime temporibus quibus in invidiam 
et suspicionem a pluribus vocatur. 

Auspicem autem coelestis auxilii, et praecipuae Nos-
trae in te benevolentiae pignus, Apostolicam benedictionem 
tibi, Venerabilis Frater, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 2 februarii 1880, 
Pontificatus Nostris anno secundo. 

Leo P P . X I I I . 
Venerabili Fratr i CAROLO FRANCISCO T U R I -

NAZ, Episcopo Tarantasiensi, Tarantasiam. 
P r á g a , febr. 3. A csehországi püspöki kar átirata a 

vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz az iskolák vallásos 
jellegének visszaállítása iránt ma jelent meg a prágai egyház-
megyei közlönyben. E levél Ausztria közoktatásügyi politi-
kájában uj korszakot jelez. Stremayer szabadelvű cultus- és 
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közoktatásügyi minister lemondásával és Lichtenstein her-
czegnek szintén az iskola vallásos jellege visszaállítása iránt 
a reichsrathban tett inditványával együtt kézzelfoghatólag 
bizonyltja, mily messzire haladt már a monarchia ezen felé-
ben a conservativ áramlat. A mind a négy csehországi püs-
pök által aláirt levél zársorai igy szólnak: „A hitvallásnél-
küliség elve s ennek folytán az iskola elszakítása az egyház-
tól az iskolaügy minden alapos javításának út ját állja. 
Egyes, mellékes rendeletekben való kedvezmények, ha, — a 
mi eddig nem igen történt, — adatnának is, nem képesek 
azon romlást elhárítani, melyet amaz elv méhében hord. 
Azért is az alulirt püspökök előtt nem marad más hátra, 
mint a cs. k. ministeriumhoz azon kérelemmel járulni, mi-
szerint tenné meg a szükségeseket arra,hogy a katholikus nép 
számára nyitva álló iskolák vallásos jellege és az egyháznak 
a közoktatásra s az ifjúság nevelésére nézve az őt megillető 
befolyása visszaadassék. Ha a cs. k. ministerium az alulirt 
püspökök ezen előterjesztését is felelet nélkül hagyná, vagy 
ha az iskolai viszonyok közeli és gyökeres javítására nézve 
semmi határozott reményt nem nyújtana : akkor az alulirt 
püspököknek lehetetlen lenne az iskolai törvények foganato-
sításánál továbbra is ugy mint eddig közreműködni. Akkor 
a papságnak további részvevését az iskolai hatóságok kere-
tében szintén nem engedhetnék meg, és kénytelenek lenné-
nek a hiveket azon szent kötelességekre figyelmeztetni, me-
lyek reájok nézve azon esetben háramlanak, ha gyermekei-
ket azon iskolákra, melyekbe azokat küldeni kényszerűinek, 
megnyugvással, sőt nagy károk nélkül nem lehet rábizniok." 

IRODALOM. 
-f- Kalászai a középkor nevezetes tanárai és neve 

löinek irataiból. Auslese aus den Werken berühmter Leh -
rer und Pädagogen des Mittelalters (Alkuin, Rhabanus, 
Gerson etc.), ins Deutsche übertragen von Dr II. Shütze, ers-
ter Seminarlehrer in Eisleben. Gütersloh, Bertelsman 
1879. 1. 2. füz. 

A paedagogiát modern tudománynak tartja az álfelvi-
lágosodás. Szerinte a középkorban e téren is sötétség ural-
kodott. Az u. n. reformáczió azt mondá, hogy ő kezdte a 
népet nevelni, ő alapította meg a paedagogiát. Jö t t a fran-
czia philosophismus és forradalom. Ez is azt híresztelte, hogy 
ő alapította meg a paedagogiát. A német rationalismus és 
Aufklärung szintén magáénak tulajdonította a paedagogia 
megalapításának dicsőségét. Napjainkban pedig a felett vi-
tatkoznak, német vagy franczia tudomány-e a paedagogia. 
E kérdést komolyan szellőztette mult hónapban a franczia tör-
vényhozó testület előtt Ferry, közoktatásügyi minister. Azt 
mondják, igy szólt, hogy a paedagogia német tudomány. 
Pedig az franczia földön született. A Porte royal kezdte, 
Rousseau befejezte. A németek Rousseau után indultak." 

Igy veszekedik a modern felvilágosodás a paedagogia 
eredete fölött. Mindent kész elfogadni, csak azt nem, hogy 
a gyermeknevelésnek, mint az általános emberiségi műve-
lődés, különösen pedig a népnevelés egyik alap-emeltyüjének 
megteremtője a kereszténység, a kath. egyház. 

Sajátságos jele a katholikusok közt nemcsak nálunk 
de külföldön is többé kevesbbé uralkodó megnevezhetlen 
valaminek például mindjárt az, hogy a középkori nagy 
paedagógók műveinek ismertetésére protestáns ember vá-
lalkozott. Igy nem lehet csodálkozni, ha az élelmesség elő-
térbe kerül. Egy német lap egyenesen sajnálkozását fejezte 
ki a fölött, hogy a középkori nevelés mesterei műveinek le-
fordítása eddig katholikus tanférfiunak eszébe se jutott, 
holott protestáns kéz, mint az idézett művön is meglátszik, 
mindenen, a mihez fog, ott hagyja nyomait. 

Eddig Alkuin és Gerson művei jelentek meg. Az előb-
bi jobbára methodikai, az utóbbi szorosabb értelemben vett 
paedagogiai tekintetben érdemel figyelmet. 

Irodalmi hirek : 1) Piacenzában ez év kezdetével 
„DiviiS Thomas" czim alatt uj folyóirat indult meg. Czélja 
viszhangul és közlönyül szolgálni azon akadémiaknak és 
intézeteknek, melyek X I I I . Leo pápa felhívására aquinói 
sz. Tamás szellemében a scholastikai tudományt művelni 
és tovább fejleszteni törekszenek. A folyóirat nyelve latin. 
Megjelen havonkint nagy alakban 16 lapon, külföldön 5 
lira évi áron. 

2) Ugyanakkor megindult Milanóban „Yessillo (Ii San 
Tommaso" czim alatt egy más folyóirat hasonló czéllal. 
Szerkeszti de Sanctis tanár. Megjelen minden két hétben 
8-ad rétü 32 lapon. Évi ára külföldön 6 lira. 

VEGYESEK. 
f Róma és IX. Pilis halálának évfordulója. Ezen 

czim alatt közli az ,Aurora' a vatikáni Sixtina kápolnában 
IX . Pius halálának második évfordulóján, f. hó 7-én tartott 
pápai Cappella rendjét. A gyász-szent-misét ő emja di Pie-
tro bibornok, a szent collegium dékánja, énekelte. Mise 
után maga ő szentsége adta a siremlék fölött az áldást. J e -
len volt az egész bíbornoki testület, a Rómában levő pá-
triárkák, érsekek, püspökök és a többi egyházi személyek, 
kik a pápai Capellában részt vehetnek, továbbá a diploma-
cziai testület, a római főnemesség s tb . . . . A 19. század nagy 
hitvallója az örök béke és dicsőség ölében, imádkozzék éret-
tünk, kik még e siralom völgyében küzködünk! 

— Amerikai állapotok. New-Yorkban többen a tanuló 
ifjúság köréből theosophistikus egyletetet alapítottak, mely 
Sarosvati Dajonaud indiai vallásügyi reformer elveihez csat-
lakozott, s czélul tűzte ki a kereszténységtől való elszakadást 
és a pogányságra való visszatérést előkészíteni. . . Ezzel a 
Protestantismus szabadkutatási elve elérte a kereszténység 
„reformacziójának" netovábbját. Egyébiránt azok az bud -
hiazáló amerikai protestánsok legalább következetesebbek, 
mint a mi európai ,keresztyéneink',kik előtt a kereszténység 
már oly messze eső ködhomályban borong, hogy, mint p. 
Häckel tette, még a méheknek és hangyáknak is egyenesen 
kei-, érzelmeket tulajdonítanak már. „Das bewunderungs-
würdige Pflichtgefühl der Bienen und Ameisen ist gera-
dezu christlich." Az ily keresztyénség jobb, ha magát egye 
nesen pogánynak nevezi. Legalább tudja az ember, kihez 
van szerencséje. 

— II. Sándor czár nagy Péter leveleit a kézirat hű 
másolataiban kinyomatni rendelte. A mű 2000 példányban 
fog megjelenni, melyek közül 200 példány fejedelmi szemé-
lyek közt fog ajándékul szétosztatni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, február 14. 13. I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az apostoli ízent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A munkás osztály nyomorának okai. — A 
szertartások congregatiójának egy legújabb határozata. — Egyházi tudósitások : Budapest. A kath. alapok és alapítvá-
nyok a ,Pester Lloyd'-ban. Róma. Hirek. Berlin. A kulturharcz kialvó tüze még egyszer fellobbant. — Irodalom : A g y e r -

mek-gyilkolás és a sz. gyermekség társulata Chinában. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Bevezetés. 
Krisztus a világ váltságáért meghalt Istenem-

ber, ki nélkül az emberiség összes múltja, jelene, 
jövöje csillagtalan éjjé, alaktalan zagyvalékká vál-
tozik, hol az ember kétségeskedve, bizonytalan esé-
lyektől minduntalan remegve, biztos iránytű nél-
kül tapogat, botorkál, biztos ösvényen biztos czél 
felé soha nem haladva; hol lábai lápos ingoványo-
kon tétovázva támolyognak, s az emberi vélemé-
nyeknek keltével s lenyugtával változó szele ez 
ingoványokon addig jára t ja a kísérteties tánezot, 
mig végre a láppal együtt az ember is elmerül, el-
sülyed. Az ily egyénnek eszméi az igazság tüzében 
nem próbáltatnak meg, nem tisztittatnak meg, mi-
értis a történelem részrehaj latlan szövőszéke előtt 
pozdorjává lesznek. 

Krisztus a világtörténelem központja, a para-
dicsomban elbukott emberi természetnek, az önér-
zetes kebel íel jajdulásaig megromlott társadalmi 
rend, — s erkölcsi életnek megujitója, ujjáalkotója, 
ki az emberi gondolatnak, az eszmék, az érzelmek, 
a törekvéseknek, a sziv vágyainak, a lélek, a szel-
lem minden működési ágának a pogány világétól 
egészen elütő u j irányt adott, s mindezeket, a gon-
dolatot, az eszméket, az érzelmeket, a törekvéseket, 
a sziv vágyait, a lélek és szellem működését oly 
fénynyel zománezozta be, minőről a hajdankor leg-
magasabb röptű, legvérmesebb reményű költői, irói 
sem birtak fogalommal, hacsak az isteni ihlettől 
vezetett ószövetségi próféták látnoki látásait, esz-
méit nem hasonlitjuk ezekkel össze. A Krisztus 
alapította kereszténységnek minden eszméjén, ren-

delkezésén, intézményén s hivő egyénein oly ma-
gasztos fény ömlik el, minőt egyetlen más vallás 
sem tudott eszméi-, rendelkezései-, intézményei- s 
hivő egyéneire rálehelni, ha mindjár t a legfőbb is-
teneket vallották is alapitóikul, ha mindjár t azok-
kal legbensőbb viszonyban lenni mondogaták is 
magukat és intézményeiket. 

S mindazt, mit társadalmi s erkölcsi rend, va-
lamint örök üdvünk tekintetében a kereszténység-
nek köszönhetünk, Isten bő kegyelmemellett Krisz-
tus után az apostolok eszközlék. 

A kereszténység előtt lefolyt századok az 
„apostol" szó fogalmával távolról sem kötöttek 
össze oly szép hivatást, oly magasztos küldetést, 
oly lelki haszonnal járó sikert, a szellemi élet vég-
határáig kiterjedő oly munkakört, minővel azt a 
Krisztus szellemében alakult s fennálló keresztény-
ség kezdet óta felruházta s maiglan körülveszi. 

A megbízott követ, mint küldője személyének 
meghatalmazott képviselője, — mert az apostol 
szónak ez magyar érteménye, — megbizatását, ha-
táskörét, hatalmát, fényét, méltóságát rendszerint 
megbízójától nyeri. Legszebb e megbízatási kör, ha 
határát az egyéniség korlátozott volta nem sze-
gélyzi, hanem az isteni kegyelem bősége hatható-
san segédkezik mellette; ha sugarai a szellemi lát-
határ körében fejtik ki inelegöket, tevékenységű-
ket ; ha ténykedése az örökélet örökzöldvirányaira 
is kihat s ott határolódik. 

Keresztény szempontból az apostol feladata ne-
héz; mert a küldetéssel megbízott egyén, megtagad-
va önmagát, kivonva magát vérségi kötelékeiből, 
lemondva saját kényelméről, le a világ pompájáról, 
dicsőségéről, javairól , a küldetés betöltése végett 
embertársainak földi és mennyei jólléteért köteles 
magát a bizonyosan bekövetkező veszély és üldöz-
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tetéseknek, nélkülözések- s nyilvános megvettetés-
nek, a legborzasztóbb kinok, söt magának a bizo-
nyos halálnak is kitenni. Küldőjének szellemi éle-
tünk láthatárán mozgó s pontosan körvonalozott 
akaratát tartozik mindenben teljesíteni. Onképzelö-
dés, egyéni nézet, személyi akarat, mely a küldetés 
czéljával egybe nem vág, it t szóba nem jöhet. Az 
eléje tűzött zsinórmértéktől egy hajszálnyira sem 
szabad eltérnie; a szenvedély sugalmainak, a test 
izgalmainak, a lélek és test közt folyton tartó he-
ves küzdelemnek béklyókban kell nyögnie, mig a 
tiszt befejeztével e küzdelem végkép megszűnik. 
Személyes érdek, anyagi kilátás, világi dicsőség, 
hatalom utáni vágy szivárványának itt be kell húz-
nia boltivét, elhalványulni, elenyésznie kell ; mert 
különben a megbizott követ megtagadta küldeté-
sét; ura bizalmával rú tu l visszaélve, gonosz szol-
gává lett, dolgában hűtlen sáfárkint já r t el. De a 
küldetés egyszersmind magasztos és kecsegtető. 
Magasztos, mert az ember nemesebb részének, szel-
lemi életének tág mezején mozog és működik s fel-
hat az Isten trónjáig. Kecsegtető, mert magas és 
biztos, mivel isteni Ígéreten alapuló jutalom édes 
reményével biztat s azt bizonyosan meg is adja. 

Ilyen a keresztény apostolkodás ! 
Igen, az apostol szó a keresztény szellem aegise 

alatt nyerte legmagasztosabb érternényét, egész fön-
ségét, összes erejét, ha szabad igy szólanunk, mint-
egy a fogalom megdicsőitését, istenitését (apothe-
osis), minthogy itt az apostoli tiszt isteni küldetés-
sel j á r ; mert maga Krisztus Urunk mondá: „El-
menvén tanítsatok minden nemzeteket . . . És íme 
én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig." 
(Máté, 28, 19 — 20.) „Elmenvén az egész világra, 
hirdessétek az evangéliumot minden teremtmény-
nek." (Márk, 16, 15.) „Amint engem küldött az 
Atya, én is küldelek titeket." (Ján. 30, 21.) A Fiú-
nak pedig isteni küldetését az egész kereszténység 
kezdet óta megmásolatlanul, mindenkor legbensőbb 
meggyőződésből hitte és vallotta s jelenleg is hiszi 
és vallja. 

Jóllehet pedig Krisztus üdvadó tanításának 
terjesztésére tizenkét apostolt választa, kiket az Is-
ten országa titkainak ismeretére különösen okta-
tott, kikkel a megváltás munkájának kezdetétől 
annak befejeztéig a legszorosabb összeköttetésben 
élt, s kiket a vigasztaló Szentlélek kegyelmével kü-
lönösen megerősített; jóllehet az apostolok mind-
egyike, az egy Júdás Iskariotes kivételével, ki még 
a Szentlélek elküldése előtt vetett véget áruló éle-

tének, teljes jog- és hatalommal, saját korlátlan 
uralommal, — ámbár mindenkor Péter elsőbbségi 
tekintélyének elismerése mellett, — szervezé, ve-
zeté s kormányzá a gondozása alá vett egyházakat 
s a szükséghez képest rendelt azoknak püspökö-
ket; jóllehet maga sz. Péter részint önmaga, részint 
tanítványa sz. Márk személyében több püspöksé-
get, kiváló tekintélyű egyházakat alapított, kor-
mányzott, s azokban magának utódokat hagyott ; 
jóllehet végre sz. Pá l is, a ki kiválóképen apostol-
nak neveztetik, több egyházat szervezett s azoknak 
püspököket adott, mindazáltal mégis sem a többi 
apostolok, sem a sz. Péter és Pál által alapított más 
egyházak egyike sem merészelte magát apostoli 
széknek nevezni, hatalmának, tekintélyének meg-
jelölésére majdnem kizárólag és jogosan élni ugy, 
hogy e czimnél fogva minden más egyháztól köny-
nyen meglehete azt különböztetni ; hanem csakis 
egyedül a római egyház, azon püspöki szék, melyet 
sz. Péter, az apostolok fejedelme, alapitott, vezetett, 
kormányzott, melyet önvérével, halálával szentelt 
meg. Mi több, a földkerekségen levő többi egyhá-
zak püspökei, egyházi és világi irók és egyének, e 
czimnek e tekintetbeli használata ellen soha ki nem 
keltek, ellene nem tiltakoztak ; de sőt önmagok is e 
lényegesen megkülönböztető névvel jelölék s eme-
lek ki e széket, — habár az egyháztörténelem ta-
núsága szerint kezdetben valamint a római, ugy a 
többi patriarchai székek is hasonló jog- és szabad-
sággal adtak a joghatóságuk alá tartozó egyházak-
nak püspököket s ügyeikben hasonló joggal ren-
delkezének.1) 

Azonban az egyháztörténelem igazságos kéz-
vezetése mellett ugy találjuk, hogy e czim nem 
egyszerre, nem is mindjárt az apostoli korban, ha-
nem lassankint szövődött, tapadt, merő kiváltsági 
jogkint, tulajdonkép pedig elsőbbségi fölényének 
jelzése végett a római egyház, a római püspöki 
szék szervezetéhez. Hogy ezen egyház, ezen szék 
elsőbbségét, legfőbb tekintélyét minden század 
atyái a leghívebben elismerték s bevallák, mutat ja 
azon eljárásuk, melynél fogva kétes ügyeikben, sze-
mélyes és általános érdekű kérdésekben tanácsért, 
útbaigazításért mindenkor ezen székhez folyamod-
tak. De idő, igen idő kellett hozzá, mig az „apos-
toli szent szék" nevezett oly általános keletiivélőn, 
hogy mind a római egyház, mind hivei a püspöki 
szék apostoli hatalmának, tekintélyének csorbitása, 

1) L . Munkay : Róma, az ap. szent szék stb. 1867. 6. I. 
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de egyszersmind a többi püspöki székek jogainak 
sérelme nélkül egyaránt használhatták. 

Mi jelenben az „apostoli szent szék" czimének 
történelmi fejlődését akarjuk az egyház régi évlői-
ben nyomról nyomra követni; s bár e kérdés szel-
lőztetése, történelmi alapon nyugvó okmányolása 
egynémely előtt lényegtelennek látszik is, megakar-
juk mutatni, hogy e fölséges czim minden más egy-
háztól elkülönítetten, történelmi és jogos alapon, 
egyedül és kizárólag a római egyházat s ezen egy-
ház püspöki székét illeti meg; és hogy e czim a ró-
mai egyháznak nem csupán azért adaték, mert azt 
az apostolfejedelem alapította, szervezte s kormá-
nyozta, tehát nem merően e tényre emlékeztető fo-
galom az ; hanem azért is adatott neki e kitüntető 
czim, hogy az apostolfejedelem által Krisztustól 
nyert legfőbb apostoli hatalom teljességét is jelezze 
s magában foglalja. 

Ez a mi álláspontunk e kérdés tanulmányo-
zásában. 

Azokkal, kik kiilöhösen a XVI. század óta gyár-
tott történelmi koholmányok s hamisított okmá-
nyokból böngészve érveiket, tagadják, hogy sz. Pé-
ter valaha Rómában, a történelem köz- és gyúpont-
jában a kereszténységnek folyton friss vértől do-
bogó szivében volt, ott, egyházat, püspöki széket 
alapított, szervezett, azt bírta, általában ott apos-
toli tisztet gyakorolt s igy Krisztustól nyert első-
ségi jogát, tekintélyét halála után szent örökség 
gyanánt ezen egyháznak s püspöki székének hagyta, 
azokkal mi vitatkozásba nem állunk. A munkás és 
részrehajlatlan történelem a leghitelesebb okmá-
nyok alapján régen sarokba szorította, nyilvánosan 
megszégyenítette, meghazudtolta őket.2) Mi törté-
nelmi igazságkint fogadjuk el, hogy sz. Péter az 
isteni gondviselés különös intézkedése folytán Ró-
mában volt, a kereszténység terjesztésében ott mű-
ködött, püspöki széket alapított s azt a körülmé-
nyekhez, általános apostoli küldetéséhez képest majd 
személyesen, majd helyettese által huszonöt éven át 
vezette, az apostoli tisztet ezen egyház kebelében 
viselte és sz. Pállal együtt vértanúi hallál mult ki. 
E történelmi tényt igazságkint fogadjuk el annál is 
inkább, mert a protestáns Grotius mondja: „Egy 
igazi keresztény sem fogja tagadni, hogy Péter mű-
ködött Rómában." Szent Péternek Rómában létét 
Baratier az egész ókor által bizonyított ténynek 
állít ja s igy kiált fel: „Szégyennel kell bevallania 
a protestánsnak, hogy hitsorsosa vonta ezt kétség-

i JTTPázmány , K a l a u z m . K. V I I I . R. 4. §. 261. 1. 

be." Herder pedig igy szól: „Nagy balgaság lenne 
tagadni, hogy Péter Rómában egyházat alapított s 
vérével megdicsőítette."3) Hasonlóképen nyilatkoz-
nak az angol Pearson, chesteri püspök s Leibnitz, 
kik hitnézeteikre nézve mind az ellentáborhoz tar-
toznak. Ez ügyet érintve s a tényállást constatálva, 
át térünk tárgyunkra. 

Socialisnms, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

4. §. 
A munkás osztály nyomorának okai. 

I . Már eddig is, a munkának s a belőle származó ja-
vaknak megoszlási és szervezeti törvényeiről értekezvén, — 
láttuk, hogy azoknak megosztása folytán az emberi társada-
lom különféle osztályokra szakad. Ezen osztályok nem egyen-
lők, hanem a fokozatok különféle árnyalatait tüntetik fel, s 
ezen egyenlőtlenség a társadalommal egykorú, akár a szabad-
ság, akár a szolgaság aerája uralkodjék fölötte. Még a legvi-
rágzóbb államokban is, hol a gyöngék legjobban biztosítva 
vannak a hatalmasok túlkapásai ellen, feltaláljuk azt, mivel 
az a képességek s jellem, a tehetségek s érdem különféleségé-
nek természetes következménye ; s azért oly sarktörvény, me-
lyen az egész társadalom forog. Az értelmi és physicai erők 
felsőbbsége, a körülményeknek kedvező alakulása és szeren-
csés összetalálkozása, a társadalom minden rétegében bizo-
nyos egyéneket s egész családokat mások fölé emel, a gazdag-
ságnak, műveltségnek s befolyásnak különféle fokait idézi elő, 
melyek a politikai jogegyenlőség korszakában is néha na-
gyon szembeötlő osztálykülönbséget fognak feltüntetni. Mig 
a szabadság s a tulajdonjog a communismus és socialismus 
társadalom bontó rendszere által megszüntetve nem lesznek : 
gazdag, közép és szegény osztályokat mindig fogunk találni 
a társadalomban; sőt igen valószínű, hogy a szegények min-
dig nagyobb számát fogják képezni. Valóban meg kellene 
változtatni az anyagi s erkölcsi rend törvényeit, hogy 
minden ember egyformán gazdag vagy legalább jómódú le-
gyen. Innée van, hogy mindazon rendszerek, melyek 3000 
év óta az általános birtokegyenlőség utópiáját valósítani 
megkisérlették, sorban meghiúsultak. Napjaink álhumanis-
musa is, az u. n. emberbaráti szeretet által a szegénységet 
megszüntetni, szép álomkép fog maradni mindenkoron. A fá-
radságos munka s a szegénység a társadalomnak osztályrésze 
s megpróbáltatása fog maradni mindvégig. Ez oly tény, me-
lyet 6000 éves történelem bizonyit. De ha nem is kerülheti 
el a társadalom a szegénységet, még nincs szükségképen alá-
vetve a nyomornak. Ez magán viseli az anyagi s erkölcsi 
elaljasulás bélyegét, melytől ment lehet a szegénység. Ez 
ugyan szűk helyzet, de a melyben szorosan véve az élet 
szükségletei fódözhetők, feltéve, hogy azok a legnélkü-

3) L. Pázmány, i. h. 262. 1. Karcsú, A római pápák 
tört. I. k. 21. 1. — Egyet . Magy. Encycl. I I I . 541. 1. — Lo-
novics, Egyh. Archaeol. I. k. 326. 1. s több helyen. — De-
harbe, Erklär, der kath. Katech. II . k. 495. 1. 
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lőzhetlenebbekre vannnak szoritva. Ilyen a munkásosztályok 
helyzete nagyobbrészt, széles e világon, azok bizonysága 
szerint, kik azt a föld minden részein tanulmányozták. 

A szegénység nélkülözéseket, sokszor kinos nélkülö-
zéseket szab az emberre, de nem fosztja meg őt sem szabad-
ságától sem emberi méltóságától. Sőt azt lehet tapasztalni, 
hogy a szegénysorsuak sokszor oly erkölcsi erélyt fejtenek 
ki, mely uj, eddig ismeretlen keresetforrásokat nyit meg 
számukra. A szegénység nem fosztja meg az embert az élet 
igazi örömeitől sem, melyek inkább a jó lelkiismeretnek, 
mint a gazdagságnak édes gyümölcsei szoktak lenni. A 
nyomor ellenben lealacsonyítja az embert anyagi s erkölcsi 
tekintetben. És pedig anyagi tekintetben nem annyira a nél-
külözés s a szűkölködés , hanem főleg a meztelenség, a testi 
erők fogyatkozása, betegségek, elesenevészés s korai halál 
gyászos következményei. Erkölcsi tekintetben pedig a gyáva-
ság, minden nemesebb érzet iránti eltompultság, elveteme-
dettség egészeu az elvadulásig. A nyomor a társadalom tes-
tén igazi rákfene, mely romlással fenyegeti, ha nagyobb 
mérveket ölt ; ez természetesen végső következménye szokott 
lenni ama törvények megszegésének, melyeken a társadalmi 
rend alapszik. Bármily fényt is árasszanak a társadalomra a 
felsőbb rendek, az alsóbb osztályok nyomorúsága oly ör-
vényt fog számára ásni, melybe menthetlenül előbb-utóbb 
belesodortatik, hacsak nem sikerül neki erkölcsi gyógy-
szerekkel a társadalmi betegséget orvosolni. 

A társadalmi nyomor tet te tönkre a római birodal-
mat, melyet a polgári erények a hatalom s dicsőség azon 
polczára emeltek, milyent a világ addig még sohasem látott. 
H a tekintjük,mivé lettek ama középkori ker. nagy nemzetek) 
melyek a hit világosságát elejtették; ha napjainkban vizs-
gáljuk a gazdagok pazar fényűzése mellett a meztelen nyo-
mort, mely az alsóbb osztályokban mindinkább elharapód-
zik : bizton lehet előre mondani, hogy, ha a mai társadalom 
népei nem honosítják meg ismét a ker. erkölcsöket magok 
között, bülönböző uton s módon ugyan, de menthetlenül 
ők is azon örvénybe fognak esni,melyben az óvilág elveszett. 

A szegénységnek mint ilyennek nincsenek oly gyá-
szos következményei ; ez ugyan kinozza a népeket, de se ki 
nem meriti azokat, sem meg nem öli a társadalmat ; sőt 
inkább fogékonyabbakká teszi őket azon erényekre, melye-
ket a társadalmi élet követel ; aczélozza bennök az életerőt, 
hogy felhasználva a kedvező alkalmat jobb anyagi helyzetre 
szert tehessenek. Azért a szegénység távol attól, hogy a 
nemzeteknek a nagy dolgokra szükséges képességét elvenné, 
inkább forrása lesz az önmegtagadásnak s az önfeláldozás-
nak, mely véghez viszi azokat. 

Azonban bármely jól rendezett legyen valamely ál-
ladalom, sohasem fog az minden nyomortól egészen ment 
lenni. Az emberi természet fogyatkozása s az ebből folyó 
tévedésék és szenvedélyek, melyek a nyomort szülik, — 
fájdalom, annyira meggyökeresedtek, misszerint azokat 
véglegesen kiirtani nem fog sikerülni soha. Ámde mig a 
nyomor csak egyeseket érint, s ki nem terjed egész társa-
dalmi osztályokra, kétségkivül nagy baj , de nem vesze-
delem a társadalomra nézve. Ha azonban a nyomor oly jel-
leget ölt, minőt manap látni a nagy gyártelepeknél; ha az 
egész munkásosztályokat su j t ; ha tartóssá válik, úgyhogy 

senkisem mondhatja, hol s mikor fog megszűnni : akkor a 
nyomor már társadalmi betegség jellegét ölti fel,mely előbb-
utóbb halált okoz; akkor különös nevet kap, melyet a kath. 
századok nem ismertek, melyet a rideg protestantismus 
szült főleg Angliában, hol annak szeretetnélküli elveit á t -
vitték a társadalmi életre. Ez a pauperismus. 

A nyomornak végokait az erkölcsi rendben kell nyo-
mozni ; mert noha következményei mindenekelőtt az anyagi 
rendben jelenkeznek és szembeszökők, mégis okainak vég-
szálai mélyen az erkölcsi rend talajában gyökereznek. A 
nyomor végelemzésben a léleknek egyik betegsége, s azért 
épugy egyik kórtünete annak, mi az ember erkölcsi életében 
feltétlen s állandó, mint annak, ami viszonylagos s vál-
tozó kedélyéletében. I t t mindenekelőtt figyelni kell azon 
tényezőkre, melyek egészen a lélek mélyére behatnak, s azon 
különféle hajlamokat, vágyakat s törekvéseket előidézik, 
melyek az élet legfőbb javaira vonatkoznak ; azután figyelni 
kell azon ezerféle körülményekre,melyek a köznapi élet ese-
tékes cselekvényeivel összetalálkoznak s a melyek hatalmuk-
nál fogva oly nagy befolyást gyakorolnak az élet örömeire 
s fájdalmaira. 

Avagy nem nyilvánvaló-e minden figyelmes szemlélő 
előtt, hogy az anyagi nélkülözések hatásai különbözők kü-
lönféle személyeknél vagy osztályoknál, amennyiben t. i. 
az emberek vagy lelki javakban találják fel azon vigaszta-
lást s erőt, mely ama nélkülözéseken diadalmaskodik, vagy 
pedig amenyiben az emberek rabjai levén az érzékiségnek 
minden törekvésüket a testi vágyak kielégítésébe helyezik? 
A nyomornak főoka az embernek Istentől való elszakadásá-
ban áll, ki minden életjavaknak s igaz örömeknek kiapad-
hatlan kútforrása. Azon időszakbeli nyomorúság, midőn 
az emberek Istentől, s minden emberi nyomort sz. tanaival 
s kegyszereivel enyhitő egyházától elpártolnak, mindig 
nyomasztóbb szokott lenni ama nyomornál, mely az eleven 
hitélet s a buzgó erénygyakorlat korában éri az embereket. 
Ezt bizonyítja a középkor. Ezen időben az anyagi javak 
vajmi fejlettlenek s hiányosak voltak és csak a nélkülöz-
hetlenre szorítkoztak. Az élet kinos és szakadatlan munká-
ban folyt le; de az emberek a hitben lelvén édes vigaszta-
lást, talán kevésbé voltak nyomorultak mint napjaink mun-
kásosztályai, midőn az anyagi javak felszaporodásával sza-
porodtak az igények s vágyak is, melyeknek leküzdé-
sére hiányzanak nekik azon erények, melyeket az ember 
egyedül Istennel való eleven összeköttetéséből, a religió-
ból merit. 

Erre nézve halljuk egy hírneves írónak szavait, ki bi-
zonyára legilletékesebb a középkor társadalmi viszonyainak 
megitélésében. „Azon bajok, mondja Montalembert, melyek 
a kézépkori társadalmat gyötörték, merőben anyagiak vol-
tak. A személy s vagyonbiztonság a tulajdonjog s a szemé-
lyes szabadság sokszor végtelenül megtámadva, elnyomva 
volt, még pedig nagyobb fokban mint manap ; de a lélek, a 
sziv, a lelkiismeret ép, tiszta, szeplőtelen és ment volt azon 
iszonyú betegségtől, mely azokat manap gyötri . . . A bal-
sors, a szegénység, az elnyomatás, melyek napjainkban 
ép oly kevésbé kiirthatok, mint amaz időben, nem tűntek 
fel akkor az emberek előtt mint végzetszerű szerencsétlen-
ség, melynek ők ártatlan áldozatai ; szenvedtek, de ker. ön-
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megadással, s azért kétségbe nem estek ; minden életviszo-
nyok közt fénylett nekik a hit világa, s azért bizton halad-
tak azon az uton, mely a test börtönéből az égi hazába vezet" 
(Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie. Introduction.) 

Utazók nem egyszer jelezték azon sajátságokat, me-
lyek kath. tartományok szegény osztályait a nemkath., pl. az 
angolhoniaktól megkülönböztetik. Összehasonlították az an-
gol koldusok utálatot gerjesztő külsejét Franczia-, Spanyol-
sőt még Olaszország koldusainak aránylag illedelmes külse-
jével s derült kedélyhangulatával. E különbségnek oka na-
gyon egyszerű. Ez utóbbiak ugyanis a kath. vallással megő-
rizték a természetfölöttiek iránti hitet s reményt : az előb-
biek a protestantismusban minden támasz s vigasztalás nél-
kül maradván, zsákmányul esnek az élet csapásainak ; s 
azért ezek igazán nyomorultak, mig amazok csak szegények. 
.Ámde csak fosszátok meg ezen, szegénysorsukat ker. meg-
nyugvással elviselő koldusokat hitüktől, az isteni tisztelet 
s a szentségek vigasztalásaitól, s látni fogjátok, mivé lesz 
szerénységük, béketürésök és derült kedélyhangulatuk. — 
A nyomor továbbá annyiban is viszonylagos kórtünemény, 
amennyiben t. i. a nélkülözések érzete többé-kevésbbé élénk 
lehet, tekintve a különféle társadalmi erkölcsöket és szoká-
sokat. Azon nélkülözések pl. melyek nekünk elviselhetetle-
neknek látszanak, mivel az előhaladt polgárosultság minden 
finomságaihoz szokva vagyunk, nagyon csekélyek azon né-
peknél, hol a természetes egyszerűség miatt még nagyon 
szerények az életszükségletek és fényűzési czikkek. A sze-
génység ker. türelemmel viselve edzi az embert a nélkülö-
zésekben, fokozza az erélyt a munkára. Ellenben lepjen meg 
valakit a szegénység a jólét s az élvezetek mámorában, az 
reá nézve elviselhetlen kín fog lenni. Azért a pauperismus 
gyötrelmeinek egyik bő forrását gyáriparos tartományok-
ban az képezi, hogy a munkás osztályok kénytelenek hiányt 
szenvedni a legszükségesebbekben épen akkor, midőn a gyá-
rurakat mindennemű gyönyörökben dőzsölögni látják. Innét 
a munkakedv hiánya, munka-szünetelések és munkás forra-
dalmak. 

A szertartások congregatiójának egy legújabb határozata. 
V a l e n t i n e n . 

RR. D. Carolus Cotton, Episcopus Valentinen, suppli-
-cibus votis expostulavit a S. R. C. ut sequentia dubia sol-
vere ac declarare dignaretur, n imirum: 

Dubium I . A rubricis Missalis t i t . VI I , n. 6, absque 
ulla prorsus exceptione statuitur, commemorationem pro 
defunctis, in Missis vivorum, ponendam esse penultimo loco. 
Porro in diversis auctoribus diversa leguntur, nec omnino 
desunt qui, decreto 23. Maii 1835 in una Namurcen. innixi, 
affirmant praedictam commemorationem, tam in Missa con-
ventuali quam in Missis privatis a suo loco penultimo inter 
-collectas de praecepto amoveri non posse, etiamsi occurrat 
collecta imperata ab Episcopo, aut aliunde ex praecepto ad-
iungenda, ita ut eo in casu coinmemoratio pro defunctis lo-
cum antepenultimum iugiter obtineat, non obstante rubrica 
Missalis superius allata. Quaeritur itaque : l - o utrum com-
memoratio pro defunctis, diebus a rubrica praeceptis, in 
Missa conventuali et in Missis privatis secundo loco manere 
debeat, si addatur quarto loco collecta imperata ; et 2-o u t -

rum occurrentibus commemorationibus in Missa praefata 
collecta saltem antepenultimum locum obtineat cum additur 
oratio imperata? 

Dubium I I . Circa legem paritatis vei imparitatis ora-
tionum in Missa festorum simplicium admitt i tur communi-
ter, iuxta decretum 2 decembris 1684, in una Sanminiat. 
celebrantem non teneri ad imparern orationum numerum, 
cum additur collecta pro defunct. Quaeritur etiam utrum in 
Missis de Requiem privatis, si occurrat collecta imperata pro 
defuncto, haec addi queat tertio loco ante quartam oratio • 
nem Fidelium, absque obligatione oblegem imparitatis? 

Dubium I I I . Passim a pluribus circumfertur quaedam 
S. R. C. declaratio, qua Sacerdos celebrans privatim infra 
tempus quadragesimae ac dicens super populum ultimam 
orationem, Oremus. Humiliate capita vestra Deo, caput cruci 
inclinare tenetur dicens tantum Oremus, et erecto rursum 
capite subiungere debet Humiliate etc. In huiusmodi ritus 
testimonium affertur decretum S. R. C. 16 Marti i 1833 in 
una Veronen. cum tamen in tertia editione decretorum 
curis Gardellini collecta ad n. 4707 nihil sane super eo ritu 
legitur. I l inc quaeritur utrum standum sit ultimae editioni 
decretorum curis Gardellini colecta ad n. 4797 nihil sane 
super eo ritu legitur. I l inc quaeritur utrum standum sit ul-
timae editioni Gardellini praefatae, vel melius aliis praece-
dentibus? E t in casu de quo agitur, utrum inclinandum sit 
caput dicendo tantum Oremus, vel etiam subiungendo Humi-
liate etc. ut satis obvium est ex verbis ipsis rubricae mis-
salis tit. xi, n. 2 ? 

S. vero R. C. audita sententia RR. Assessoris S. ipsius 
C., ad relationem infrascripti Secretarii, propositis dubiis 
accurate perpensis, sic respondendum censuit : 

Ad 1. Inter collectas a rubricis praescriptas collectam 
pro defunctis semper penultimum locum obtinere, et post 
easdem dicendam esse orationem aut orationes a superiore 
imperatam, aut imperatas. 

Ad 2. Affirmative. 

Ad 3. Negative ad primam partem, affirmative ad 
secundam. 

Atque ita rescripsit ac servari mandavit. Die 12 de-
cembris 1879. Etc. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 13. A katholikus alapok és alapít-

ványok a ,Fester Lloyd'-ban. (Vége.) — Múltkori levelünk-
ben elmondtuk, a miben a ,P. L.'-dal a kath. alapok és ala-
pítványokra nézve megegyezünk, hogy azok t. i. katholikus 
eredetűek, mi felett discussiónak nincsen helye, hogy itt oly 
történeti jog küzd a katholikusok mellett, melyet megdön-
teni nem lehet, mert az, hogy modern gondolkozásmód erő-
szakoltassék be a mult századoknak egészen más gondol-
kozásból kifolyó intézkedésébe, nem engedhető meg sem-
miféle szempontból sem épen azért, mivel ily eljárás meg-
engedése folytonos felforgatáshoz vezetne. Ezeket elmondva, 
térjünk most már arra, a miben a ,Lloyd'-dal meg nem 
egyezünk, a mit annál könnyebben tehetünk, mert a ,Lloyd' 
maga is elismeri, hogy az ő felfogásával szemben, más fel-
fogás is jogosultsággal bir. Ilyen más felfogás a mienk, 
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mely a ,Lloyd' által elismert elvből állami viszonyainkat is 
tekintetbe véve okvetlenül folyik. 

Eltér t. i. a mi nézetünk a ,Lloyd'-étól abban, a m i tő 
a katholikus alapok és alapítványok kezeléséről mond. A 
,Lloyd' ugyanis, miután elismerte ezen alapok kath. ere-
detét, áttér ezen alapok kezelésére, és három módozatot em-
lit fel, melyek közül azonban kettőt ő maga elvet és csak a 
harmadikat tar t ja olyannak, mely, mint véli, minden igényt 
kielégitene. E harmadik módozat lényege pedig az, hogy 
ezen alapok kezelése törvény által szabályoztassék oly for-
mán, hogy a törvényhozás mindkét házából alakított or-
szágos deputatio küldessék ki, mely a kezelésre nézve meg-
felelő törvényjavaslatot dolgozna ki és e törvény alapján 
összeállított valamely testület a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter főfelügyelete és ellenőrzése alatt kezelné a katho-
likus alapítványokat és alapokat. Ez, mint mondtuk, lé-
nyegében a ,P. Ll.' javaslata. Kérdés tehát, vájjon ez a j a -
vaslat megfelel-e minden igénynek, mint azt a ,Lloyd' véli ? 
Mi e kérdésre határozott nem-mű felelünk. 

Indokoljuk tagadásunkat. A ,Lloyd' maga bevallotta 
és e bevallást mi elismeréssel fogadtuk, hogy ezek az ala-
pok és alapítványok katholikus eredetűek. E bevalláshoz mi 
sem állhat közelebb a legközönségesebb logika szerint, mint O © O 7 

az, hogy ha ezek az alapok kath. eredetűek, azokat nem 
mások, mint a katholikusok kezeljék, ők gondoskodjanak a 
kezelés módozatáról épen ugy, mint más vallásfelekezetek 
gondoskodnak saját vagyonuk kezeléséről. A ,Lloyd' javas-
latában azonban minden egyebet megtalálunk, csak nem a 
katholikusok jogos részvétének felemlitését. Ezek, a mi fe-
lett nem lehet eléggé csodálkozni, egészen mellőztetnek a 
,L. ' javaslatában,mintha őket az ügy épen semmit sem érde-
kelné, mintha ezek oly alapok volnának, melyeknek a katho-
licismushoz semmi közük.A katholikusoknak ily mellőzése ott 
és akkor, a hol és a mikor csakis nekik van joguk intézkedni, 
hogyan elégíthetné ki a kath. igényeket ? Pedig a ,Lloyd' 
minden igény kielégítéséről beszél. Ha a ,Lloyd' javaslata 
elfogadtatnék, azt lehetne és kellene mondani, hogy minden 
más igény ki van elégítve, csak a katholikusoké nem, kik-
nek egyedül van joguk ezen alapok és alapitványokhoz. E 
javaslat szerint történnék ugyan némi változtatás, minda-
mellett körülbelül minden a réginél maradna. Törvény által 
volna egy testület alakítva a kezelésre, de végre is ez a tes-
tület nem a katholikusoktól, hanem a mindenkori vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől függne, annak befolyása alatt 
állna, holott épen azt kelleDe a katholikusok jogainak biz-
tositására nézve ezen alapok irányában tervezni, hogy az ő 
befolyásuk, — hogy és mikép, az az ő gondjuk, — legyen 
irányadó a kezelésnél és a jövedelmek hováforditásánál. 

Mutató nomine e szerint minden a réginél maradna, a 
vagyon és annak kezelése az államnál maradna, a katholi-
kusok befolyása pedig épen az maradna, a mi jelenleg, azaz 
semmi, holott ma már a réginél maradni nem természetes 
állapot, állami viszonyainkkal meg nem fér, a mit a ,Lloyd' 
javaslata alkalmával elfelejtett számításba venni, pedig ez 
a szempont szintén lényeges befolyással bír annak megha-
tározására, hogy ki kezelje ezen alapokat és alapítványo-
kat. Hogy a múltban állami kezelés alatt volt e katholi-
kus vagyon, az megfogható, mert az állam minden izében, 

minden intézkedésében katholikus volt. Azon időben nem is 
volt, épen ezen okból, észlelhető a katholikusok közt sem r 

semmiféle mozgalom, vagy törekvés, hogy e vagyon keze-
léséhezjussanak. Az állam viszonya azonban az egyházhoz 
ujabb időben nagyot változott ; az egyház maradt az, a mi 
volt, az állam azonban letette katholikus jellegét és felekezet-
nélkülivé lett, e felekezetnélküliség szerint rendezte be ma-
gát, a mi ismét nem felel meg a katholicismus igényeinek^ 
I ly körülmények közt tehát mi sem természetesbb, mint az, 
hogy ha az állam megszűnt lenni katholikus, elveszítette az 
egyháznak legalább is hallgatólagos beegyezését és megbí-
zását az egyház vagyonának kezelésére nézve. Ha igaz az, 
mit a ,Lloyd' is mond, a mint pedig igaz, hogy a modern 
felfogást nem szabad a mult századok intézkedésébe beerő-
szakolni és ezt avval kiforgatni, ugy bizonyos az is, hogy a 
modern államra nem lehet a lefolyt idők mérő veszejét 
alkalmazni, mert kath. állam és felekezetnélküli állam közt 
lényeges különbség létezik, és a mi elnézhető, megenged-
hető volt annak, nem nézhető el, nem engedhető meg ennek. 

A ,Lloyd' által ajánlott módozat tehát szerintünk 
nem kielégítő ; az által a kérdés ugy mint kellene, megoldva 
nem lesz, sem tekintettel a katholikusok igényeire, sem te-
kintettel az állam felekezetnélküli jellegére. Egyetlen egy 
módot tudunk csak, mely az igényeket kielégíthetné, ha t. i. 
ez a vagyon, mint katholikus természetű, a katholikusoknak 
kiadatnék, és igy minden állami befolyás azok kezelésére 
megszűnnék. E megoldási mód minden irányban kielégítő-
és az álláspontoknak megfelelő következetességü volna. 
Kielégítő volna a katholikusok és államra nézve, mert a 
katholikusok tulajdonukhoz jutnának ; kielégítő volna az 
államra, mert az állam biztos lehetne, hogy az a vagyon 
oly kezekbe került, melyek annak jövedelmét rendeltetési 
czéljukra mindenkor hazafiúi irányban fordítanák ; de 
biztos lehetne az állam a tekintetben is, hogy e vagyon 
nemcsak sértetlenül megtartatnék, hanem gyarapodna is,, 
mert tudvalevőleg az egyháziak kezében levő pénz gyara-
podni szokott. De ez a megoldási mód az álláspontoknak 
megfelelő következetességü volna is, mert misem követke-
zetesebb, mint hogy kath. természetű vagyon a katholiku-
soknak adassék át, és hogy ezt megtegye az az állam, mely 
nem katholikus, hanem felekezetnélküli, és igy a katholikus 
vagyonhoz semmi köze. A ,Lloyd'-nak országos deputatiója 
által készitett törvényjavaslat alapján alakítandó tes tü-
let ellenében mi tehát bátorkodunk a mi javaslatunkat 
ajánlani. Adassék ki e vagyon a katholikusoknak, az övék le-
vén azután a gond, hogy e vagyont mikép kezeltessék. A 

Róma, febr. 5. Hirek. — Egyszerre több fontos hírről 
értesíthetem önöket. Az egyik az, hogy a szent atya egy, a 
házasságról szóló allocution vagy más alakú nyilatkoza-
ton dolgozik, különös tekintettel annak felbonthatlansá-
gára. A másik az, hogy ugyanő a katholikus sajtóra vo-
natkozólag oly intézkedéseket szándékozik életbe léptetni, 
melyekre elődei nem is gondoltak ; egyébiránt nem is 
gondolhattak, mert az időszaki sajtó jelentőssége csak a 
legújabb időben lépett oly igen előtérbe. O szentsége, 
testvére a bibornok elnöklete alatt, bibornokokból adhoc 
bizottságot küldött ki, melynek feladata a sajtóügy szá-
mára egy u j congregatio alapításának kérdését megvi-
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ta ta i . Ezek azonban mind még csak hirek. Én részemről csak 
azt mondhatom róluk, hogy jó forrásból vannak meritve. 

Ö szentsége, tekintettel arra, mily szerencsésen sike-
rül t elődjének s részben már neki a kath. hierarchiát An-
gliában, Németalföldön, Skócziában visszaállítani és újra 
rendezni, most ugyanily eszmékkel foglalkozik az Al-Duna 
és a Balkán-félsziget keresztény vidékeire nézve. A kath. 
hierarchiának tulajdonképeni értelemben való visszaállítá-
sáról eddig szorosan véve csak Bosniára és Herczegovinára 
nézve lehet szó. Az itteni rendes egyházi kormányzatnak 
visszaállítása itt már csak rövid idő kérdése. Másként áll 
az ügy Romániára, Szerbia- és Montenegróra, az uj bolgár 
fejedelemségre s a még török hatalom alatt hagyott Ru-
meliára vonatkozólag. Romania jelenleg három tartomány-
ból ál l : Moldvából, Oláhországból és a legújabb keleti há-
ború folytán kapott Dobrudzsából. Moldva és Oláhország 
számára már létezik két apostoli vicariatus, az egyik Jász-
városban a másik Bukarestben, ez utóbbi nikápolyi czirn-
mel. A szent atya még egy harmadik vicariatust akar fel-
állítani Dobrudzsa számára. Szerbiával már megindultak a 
tárgyalások egy vicariatus felállítása iránt, melynek szék-
helye az országban volna. Montenegróval már egyeség jöt t 
létre. Bolgárországban az eddigi apostoli helynökségekhez 
a szent atya még legalább egyet szeretne adni. Ennyi elv-
ben már akkor állapíttatott meg, midőn Battenberg Sándor 
herczeg Rómában já r t ; csak a székhely iránt nem történt 
még megállapodás. Rumeliában lassan-lassan szintén tete-
mes haladást tesz a kath. egyház. Nem sokára itt is külön 
vicariatus várható, természetesen a szultán beleegyezésével. 

A szent atya ismételten oly eszmét pendített meg, 
mely egymaga felér a diplomaták és újságírók összes szó-
halmazának sulyjával. Azt mondta, hogy a keleti kérdés 
csak akkor lesz Európa békéjére megnyugtatólag megold-
ható, ha előbb a katholicismus civilisatorius befolyását 
kellőleg érvényesítette ; mert sem az izlam, sem a schisma 
civilisatorius hivatással nem bír. — J ó volna ezt Ausztria-
Magyarországnak komolyabban megfontolni ! Sok pénzt és 
vért, — sok magyar vért lehetne a pápaság civilisatorius 
működésével karöltve Keleten megkimélni! 

Ber l in , febr. 5. A kulturharcz kialvó tüze még egyszer 
fellobbant, de csak ártatlan szavakban. Ma ugyanis a porosz 
képviselő ház hosszú idő után ismét nagy stílben vívott 
kulturharczi vitának volt szintere. Tegnap este még szájról 
szájra jár t a hír, miszerint a kanczellár az országgyűlést 
utóülésekre szándékozik összehíni, hogy a curiával folyta-
tott tárgyalások eredményét kész előterjesztések alakjában, 
melyek a májusi törvények megváltoztatására vonatkozná-
nak, tanácskozás végett elébe terjeszsze. Ha e hírt már ma 
korán különféle oldalról meg nem czáfolták volna, Pu t tka -
mer cultusministernek mai nyilatkozatai egyedül elégsége-
sek lettek volna e szomorú tiszt teljesítésére. Már a mai 
ülés előtt köztudomásra jött , hogy a Rómával folytatott 
tárgyalások befejezése még igen messze van. Magok a cen-
trum tagjai vallották be, hogy e tárgyalások legújabban 
azért szakittattak félbe, mert a szent szék a porosz kormány 
által kivánt engedmények iránt határozottan visszautasító 
magatartást nyilvánitott. Ezzel azonban a centrum tagjai 
korántsem azt akarták mondani, mintha a tárgyalások fél-

beszakítása miatt a szent széket okoznák ; sőt ellenkezőleg, 
csak azt akartak constatálni, hogy a porosz kormány, da-
czára békeszerető szavainak, tettleg oly kívánalmakkal lép 
fel 

a szent székkel szemben, melyeket ez épen ugy nem fo-
gadhat el, mint a májusi törvényeket. 

Ily behatások és érzelmek közt kezdett az országgyű -
lés a cultusministeriumi költségvetés tárgyalásába. A kar-
zatokon előkelő közönség jelent meg. Mindenki kíváncsi a 
nagy hűhóval kezdett kulturharcz végére. Mindenesetre 
könyebb dolog valamely ország békéjét feldúlni, mint azt 
helyre állítani. A vitát általános feszült figyelem közt a 
centrum harczedzett vezére, Windhorst nyitá mea;, kinek 
remek taktikája még az ellenfelek bámulatát is újból felkelté. 
A békés hajlamú cultusministert elhalmozta udvarias bókok-
kal s szokott finom gúnyolódásával a cultusministertől a még 
mindig Falk szelleme által áthatott táborkarának purifica-
tíóját követelte. Gonosz szemek e szavaknál általános irulást-
pirulást vettek észre a ministeri tanácsosok padjain. Utána 
felkelt maga a cultusminister. A kíváncsiság tetőpontra 
hágott, midőn a t. ház megtudta, hogy a cultusminister 
tegnap hosszasan tanácskozott a birodalmi kanczellárral. 
Rendkivüli vigyázattal, minden szót megfontolva szólt a 
minister. A lélekzés is csaknem megállt a házban, midőn a 
Rómával folytatott tárgyalásokra került a szó. Put tkamer 
kitűnő parlamentaris modora e kényes ügyet a lehető leg-
finomabb tapintattal érinté. Határozottan kijelenté, hogy 
egyeség Rómával csak a porosz monarchia jogai és érdekei 
megóvásával jöhet létre. A cultusminister azon nyilatko-
zata, hogy Poroszországban semmiféle külhatalom nem lép-
het az állami kormány helyébe, látszólag sérté a centrumot, 
mely sajnálva kénytelen tapasztalni, hogy még most sem 
oszlott szét a porosz kormánykörök azon előitélete, mintha 
a kath. egyház fő hatósága, az apostoli szent szék, a porosz 
állami hatalom valódi jogait magához akarná ragadni. 

Put tkamer beszéde után az ülés fölfüggesztetett. Az OD 
egész ház a folyosókra tódult ki, hol a különféle pár tár-
nyalatok a legélénkebb eszmecserébe merültek az imént hal-
lott ministeri declaracziók fölött. Az általános eredmény azon 
meggyőződés lett, hogy a kulturharcz vége még jó messze 
van s igy a concordatumról s más ilyes dolgokról keringett 
hirek alaptalanok voltak. 

Stroszer, fenyitő-intézeti igazgató beszéde csak keve-
seket érdekelt ; ellenben Stocker, a hires antísemita udvari 
prédikátor kitűnő dialektikája ismét az egész ház figyelmét 
leköté. Ekkor a centrum vezére, látván, hogy a ház ismét 
hajlandó a figyelemre, újra közbelép, méltányolva Stöcker 
álláspontját. Caeterum censeoja: már nem lehet tovább 
várni, a kulturharczot be kell fejezni. Midőn Sehorlemer-
Alst báró szólni kezdett, Falk, ösztönszerűleg sejtve, hogy 
a leczke ismét neki fog szólni, gyorsan irónhoz kapot t s 
folytonosan jegyezgetett. Schorlemer arról vádolta az exmi-
nistert, hogy Róma ellen fanatikusok módjára viselte ma-
gát, az Istenbe való hitet lerontotta s a socialdemokracziát o 7 

nagyra növesztette. Feszült kíváncsiság fogadta az exmi-
nister rögtönzött válaszát. Egy egész óráig beszélt. Azt a 
themát variálta, hogy ő a törvényeket kíméletesen (?) ha j -
totta végre. Szavait a liberális tábor és a szabadconserva-
tivek viharos tetszéssel fogadták, mutatva ez által, menj -



1 0 4 

nyi re tetszik nekik a kul turkarcznak még utólagos emlé-
kezete is. 

A zárszó Windhors t té volt. Fa lk beszédét bonczolta 
szét visszaverve támadásait . Ezután jö t t a személyes meg-
jegyzések zápora, melylyel e jelentős és érdekes vita végző-
dött . A centrum, ez a katholikusok meggyőződése, teljesen 
meg lehet elégedve magával. 

IRODALOM. 
X A gyermek-gyilkolás és a sz. gyermekség tár-

s u l a t a Chinában. L ' Infant ic ide et l 'Oeuvre de la Sainte-
Enfance en Chine, par le P. Gabriel Delâtre, de la Comp, de 
Jésus . Changai, autographie de la Mission catholique, à 
l 'Orphelinat de Tou-sè-wè. 1879. 1 ivrétü köt. X I I I . 203 1. 
Okmányok chinai nyelven 74 1., — 25 képpel. 

A chinai gyermek-gyilkolás élénk v i tákra adott alkal-
mat. H a csupán arról volna szó, hogy az embertelen szokás 
mint történeti tény constatáltassék, soha sem támadt volna 
Európában tollharcz, vagy igen könnyen megjegyezésre le-
hetne jutni . De nem egyedül erről van szó. A szent-gyer-
mekség-társulatának lét joga van kérdésben. Az egyház el-
lenei, hogy tagadhassák e társulat létjogát, tagadták a szo-
morú tényállást, mely a társulat megalapítása és fennállá-
sára okul szolgál. A szent-gyermekség-társulatának ilyetén 
ellenségeit már eléggé megczáfolták ugyan minden kétségen 
és gyanún felülálló szemtanuk, p. Hübner báró, „Séta a vi-
lág körül" czimü franeziául és németül kiadott művében és 
Beauvoir gróf „Voyage autour du monde" (Utazás a vi lág 
körül) czimü útleírásában. Ez utóbbi részletekbe is beeresz-
kedik s kijelenti, bogy mindent, a miről szól, lá tot t és meg-
vizsgált. Delâtre J . sz. a tya azonban mindezzel nem elége-
det t meg. Érdemlegesen s teljesen akar t végezni a liberális 
sajtó gyanúsításai és rágalmaival . És, vall juk meg, terve, 
műve sikerült. A chinaiak kérdésben levő kegyetlen szokását 
chinai okmányokkal constatálja. Műve végleges igazolása a 
szent-gyermekség-társulatának. 

Három részből áll. 
Az első részben vannak a történeti bizonyítékok a 

gyermek-gyilkolások gyakori volta felől. Szerző e bizonyí-
tékokat mer i te t te : 1) hivatalos, állami nyilatkozatokból, 2) 
budhista és taoista írókból. 3) Konfuczius iskolájához tar -
tozó Írókból, 4) -a lapirodalomból, 5) a nép közt keringő 
chinai rajzok és képekből. 

A második rész vonatkozik a gyermekgyilkolás ellen 
felállított keresztény szeretet-müvekre, u. m. 1) a gyerme-
kek inegkeresztelésének, 2) a gyermekek táplálásának társu 
latára, 3) az árvaházak művére. 

A harmadik rész megismertet a chinai philanthropiá-
val, szemben a gyermek-gyilkolással s az árva gyermekek 
sorsával. Befejezi az egészet a gyermek-gyilkolás okainak 
felderitése. 

Bizonyára nem lesz érdektelen néhány részletet látni. 
(Folytatjuk.) 

H i v a t a l o s . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, a nyitrai székesegyházi káptalanban Duálszky 
János székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, Gyu-
rikovits Mátyás trencséni főesperesnek a székesegyházi főes-
perességre, Közlik János zsolnai főesperesnek a treneséni, 
Venczell Eerencz gradnai főesperesnek a zsolnai főesperes-
ségre és Czeizel Gábor idősb mesterkanonoknak a grádnai 
főesperrességre való fokozatos előléptetését jóváhagy ván, az 
ez által megürül t i f jabb mesterkanonokságra Chorény József 
bolessói esperes-plebánost és czimzetes prépostot, továbbá 
ugyanezen káptalan tiszteletbeli kanonokává Balogh Ágos t 
felső kocskói plébánost kinevezem, végre Czeizel Gábor ka-
nonok és papneveidei igazgatónak, e Szt-Gergelyről neve-
zett kalocsai czimzetes apátságot és Vagner József mester-
kanonoknak az Udvözitőről nevezett csanádi czimzetes pré-
postságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1880. évi február hó 3-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
-(- 0 Eminentiája a bibornok-herczegprimás, mint min-

den jó ügynek, kiváltképen a hazai közoktatás és nevelés 
ügyének bőkezű pártfogója, legújabban a radimovi iskolára 
200 ftot , a nagyjászi iskolára 100 f tot , a belgrádi követségi 
kath. kápolnára 200 ftot, a zelizi iskolára 200 ftot s a ga-
lábocsi iskolára 150 ftot adományozott. 

— A szent atya Francziaországra nézve nagyfontos-
ságú határozatot hozott. A munkás-ügy tudvalevőleg nem 
egyes egyházmegyék, hanem valamennyi egyházmegye, egész 
Francziaország ügye. Ezért a franczia kath. munkás-egylet 
is oly szervezettel bir, mely valamennyi egyházmegyére 
kiterjed. Az egylet főelnöke s általános vezére mintegy 
praelatus nulliusnak tekintendő. Minthogy pedig a franczia 
munkásügyi egyletek rendszere nem egyéb, mint a socialis-
mus, communismus és nihilismus, szóval a társadalmi b a j 
ellen kiadott pápai körirat elméletének praxisa, életbe á t -
vitele, a szent a tya ezen egyletek vezérigazgatójának kine-
vezését magának tar tot ta fenn s most a gyengélkedő Ségur 
praelatus helyébe, ennek ajánlatára, Delaporte a tyát , az ir-
galomról nevezett áldozári rend főnőkét nevezte ki. Deni-
que Francziaország mindenben legeiül megy ! 

— Mgr Tripepi felkérte az ,Univers ' szerkesztőjét, je -
lentené ki lapjában, hogy febr. 4-ig „400 papnevelde, aka-
démia, kath. egyetem intézet, collegium, tudós társaság, több 
tanár, tanuló, szerzetes rend, tudománykedvelő" jelentette 
az egész világról, hogy a márczius 7-i ünnepélyes pápai 
audientián részt akar venni. 

f T. olvasóink imáiba ajánljuk, kiről következő gyász-
jelentést kap tunk : A prémontrei kanonokrend leleszi társhá-
zának tagjai bánatos szívvel jelentik forrón szeretett társuk, 
Zavadszky József , a rend legidősbje, aranymisés áldozár s 
az országos levéltár hi testagjának, februárhó 11-én reggeli 
3/43 órakor életének 76, áldozárságának 53-ik évében, a 
végszentségek áhitatos fölvétele után, tüdőszélhüdésben 
történt sajnos e lhunytát . A boldogultnak földi maradvá-
nyai folyó hó 12-én délutáni 3 órakor fognak a leleszi kö-
zös sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise áldozat pedig, februárhó 13-án reggeli 9 órakor fog a 
Mindenhatónak bemutattatni . Leleszen, 1880. februárhó 11. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Nyomatot t Budapesten, 1880. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A munkás osztály nyomorának okai. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Liberális elfogultság, lióma. Pápai breve, válaszul a madridi kath. lapirók deez. 8-i 

feliratára. — Irodalom : Altalános Dogmatika vagyis Alapzatos Theologia. I r ta Répászky József. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

I. 

Az ..apostol, apostoli- nevezet a keresztény 
őskor emlékeiben nem mindig ugyanazon egy érte-
lemmel bir ; hanem majd különböző kötelességek 
és dolgok, majd egyházi méltóságra nézve egymás-
tól különböző egyének jelöltetnek általa, majd mint 
jelző a régiség kifejezésére is használtatik. 

Az emberiség e tisztes szóval is visszaélt, 
mennyiben többrendbeli eretnekek tévelyeik elpa-
lástolására, tetszetőssé tételére használák fel. Igy 
sz. Epifán ir ja (liaer. 61.), hogy az ö idejében 
Phrygiában, Ciliciában s Pamphiliában létezett egy 
eretnek-felekezet, mely magát apostolinak nevezte 
s hivei az apostolok példájára minden földi va-
gyonról lemondva éltek. — A 12-ik században az 
alrajnai vidékeken egy másik hasonnevű gnostico-
manichaeus felekezettel találkozunk. E felekezet az 
egyháztól a keresztség kivételével, a szentségek 
kiszolgáltatási jogát megtagadta; a tisztitó hely-
ről szóló tant, a kisdedek keresztségét, a szentek 
segitségiil hivását, az esküt, a böjtöt, az elégtételi 
cselekedeteket kárhoztatta ; általán csak azt foçrad-

' o 
ván el, mit a maga nézete szerint apostoli eredetű 
nek tartott ; többnyire nőtlen állapotban, azonban 
házasságilag le nem kötött, s többnyire más vallású 
nőszemélyekkel tiltott viszonyban éltek, mig végre 
az emiatt felbőszült nép dühe tönkre verte s ki-
pusztította őket. — Ugyané tisztes név köpenyébe 
burkolóztak a XIII. században az u. n. apostol-rend 
tagjai, vagyis az apostoli testvérek, kik nők társa-
ságában énekelve, Isten országának közeledtét hir-
detve barangolák be az országot. Alapitójok, Sega-

relli, 1300-ban kivégeztetvén, a felekezet feje milá-
nói Dulcino lőn, kitől követői dulcinistáknak ne-
veztettek. ') 

Ezek azok, kik visszaéltek az apostoli nevezettel. 
Hogy a római széknek s püspökének „apostoli" 

czimének kérdését teljes tökéletességgel megoldhas-
suk, e tárgyról, e czimröl, e czim használatáról egy-
házi érteményben, terjedelmesebben s tüzetesebben 
kell szólanunk. 

1. Aposto liaknak neveztettek különösen az apos-
tolok által alapitott egyházak s püspöki székek. 
„Nézd végig az apostoli egyházakat, — úgymond 
Tertullián — melyeknél az apostolok székei még 
saját helyeiken kormányoznak; ha Italiához közel 
vagy, ott van Róma, honnan ered a mi tekintélyünk 
is."'2) Apostoliak, vagy egyszerűen apostoloknak 
neveztettek a férfiak, kiket eme székekbe az aposto-
lok rendeltek és helyeztek be püspökökül. Sz. Pál 
a fi lippiekhez igy i r : „Szükségesnek láttam atyám-
fiát, Epafroditust, a ti apostolotokat hozzátok kül-
deni."3) Titust ö hagyta Krétában.4) Alexandriai 

1) L. Alzog, Egyet. Egy. tört. II . k. 289. 1. — Egyet. 
Magy. Encyl. I I I . 538 — 549 11. 

2) Tertull. L. Praescript. c. 36. 20. 21. 32. Pázmány, 
i. h. 709 1. Ar. sz. János az antiochiai széket apostolinak s 
püspökeit sz. Péter utódainak nevezi. L. Karcsú, i. h. 18 1. 

») Filipp. 2, 25. 
4) Sz. Jeromos erre nézve igy ir : „Azért hagyá őt 

Krétában, hogy a krétaiak, kik nem régen lettek hivőkké, 
Pál eltávozta s más egyházakhoz történt elmenetele után 
árván ne hagyassanak, hanem legyen köztök apostoli férfiú, 
ki a hiányokat helyrepótolná." (L. Comment, in Tit. c. 3.) 

Sz. Ágoston egyik levelében i r j a : „A kánonszerü ira-
tokra nézve pedig a számos kath. egyházak tekintélyét kö-
vesse ; ezek közt is főleg azokét, melyek apostoli székekkel 
birnak s melyekhez az apostolok leveleket küldöttek." 
(Epist. 43. n. 7.) 

Sőt már sz. Ignácz, antiochiai püspök, a trullai hive-
ket „az apostoli jelleg" nevében üdvözölvén, önmagának, 
de más irataiban az egyszerű áldozároknak is apostoli jel-
leget látszik tulajdonítani. S maga „Ignácz minden tekin-

14 
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Kelemen Barnabást, ki pedig nem tulajdonképi, ha-
nem csak később (Ap. csel. 13, 2.) választott apos-
tol vala, ugy szintén római Kelement „apostolok-
nak1' nevezi.5) Sz. Jeromos bizonyos Zenas nevii 
törvénytudós életviszonyairól csak annyit tud mon-
dani, hogy ..apostoli férfiú" vala, ki „mint Apollo, 
szintén Krisztus egyházának épitésén fáradozék." 

2. A püspöki, olykor bár gyérebben a papi 
méltóság is e czimmel ékesitteték fel olyképen, hogy 
az ebbeli méltóság és hivatal apostoli tisztnek, a 
püspöki szék apostoli széknek, minden püspök, söt 
néha az áldozár is apostolinak, olykor csak apostol-
nak nevezteték. Bizonyságunk Theodoret, cyrusi 
püspök (393—458), ki e tekintetben igy szól: „Kik 
most püspököknek neveztetnek, hajdan apostolok-
nak hivták."6) Sz. Ambrus pedig (340 — 397) ezt 
mondja : „Az apostolok a püspökök."7) „Nálunk az 
apostolok helyét a püspökök b i r ják" — úgymond 
sz. Jeromos.8) Sz. Ambrus az imént idéztük helyen 
állitja, hogy az első papok püspököknek hivattak s 
igy apostoli nevezetben is részesülhettek. De leg-
hatalmasabb bizonyiték e tekintetben az egyház 
imája : „Deus, qui inter apostolicos sacerdotes famu-
lum tuum sacerdotali fecisti dignitate vigere etc." 

3. Kik az apostolok példájára a keresztény hit 
és vallás érdekében nagy és fáradalmas utakat tet-
tek, a hit terjesztésében fáradoztak, szintén aposto-
liak, vagy apostoloknak hivattak ; a hit terjesztése 
végett viselt hivataluk pedig apostoli tisztnek tar-
taték. Különösen pedig, kik az apostolok útitársai 
valának, azok lettek e tisztességes és jeles czimmel 
az egyház által kezdettől fogva megkülönböztetve. 
Igy minden jelesebb nemzetnek meg van a maga 
téritö apostola, kik őket nehéz küzdelmek, szenve-
dések közepett az igaz hit, az egy igaz Isten isme-
retére vezeték. S minden nemzet teljes öntudattal s 
kegyelettel tekint a maga apostolára s büszkén 
vallja magáénak. 

4. Kik püspöki vagy papi méltóságban, e ma-
gasztos hivatáshoz méltó életet éltek, a sz. aposto-
lok fényes nyomdokait követve, az Ur szeretetétől 
eltelve, nagy erélylyel, buzgalom és kitartással a 
hit hirdetésével foglalkoztak ; kik jámbor élet, egy-

fetben apostoli férfiúnak mondatik." (L. Hard. Concil. T . 
I . p. 387.) 

N. sz. Vazul sz. Ambrusnak milánói székét az aposto-
lok székének nevezi, melyet ker. hagyomány szerint szent 
Barnabás alapított. (L. Szentek élete. IV. sz. 59 1. 

•) Lib. Strom. II . 7. IV. 17. 
6) Theodoret. Comment, in I. Tim. 3. 
7) Ambr. Comment, in Ephes. c. 4. p. 387. 
8) Hieron. Ep. 41. ad Marcell. 

szerű beszéd, könnyű irály, életök s hivataluk min-
dennemű viszonyai közt kiemelkedő apostoli sze-
rénység és szent egyszerűség által tiintek ki, ezen 
és más tekinteteknél fogva ezek is apostoliaknak 
neveztettek, mert meg valának győződve a hivek, 
hogy bennök az apostolok élő képét látják, ajkaik-
ról az apostolok szavát hallják, és egész életök 
rendjében az apostolok élete ragyog vissza. 

I t t tehát inkább az apostolokéval azonos szel-
lem, munkásság s életmód megjelölésére hasz-
náltatik. 

Több és különféle okok- és tekinteteknél fogva 
adattak tehát e nevezetek egyházi férfiaknak, püs-
pöki székeknek s egyéb tárgyaknak.9) De mindezen 
előadtuk tekintetek nem elégségesek az „apostoli 
szent szék*' czimének megfejtésére, mennyiben a 
római szék annak kizárólagos birtoklásával tűnik 
ki. Ugyanis, mit az 1. és 2. szám alatt mondottunk, 
nem találjuk alkalmasnak azon érternény s magya-
rázat létrehozására, melyet mi keresünk. Hogy az 
apostoli utazások ily czimre nyujtanak-e jogot, ko-
molyan kérdés sem támasztható, mikor állandó 
székről, nem hitküldérekkint járó-kelő, de egy püs-
pöki széket kormányzó s állandó lakhelyen tartóz-
kodó főpapról van szó. Hogy pedig a római pápák 
életszentsége és a 4. szám alatt felsoroltuk egyéb 
tulajdonságok a római széket s püspökeit nem jo-
gosítják fel e czim kizárólagos használatára, alább 
szólunk róla. 

Azonban jól megjegyzendő, mi itt e d d i g i e m a 
tulajdonképi és szoros érteinényben vett apostolság-
ról, annak természete- s kellékeiről szólunk Mert 
sem püspöki, sem papi méltóság, sem az evangé-
lium hirdetése végett tett utazások, sem a papok 
szent és feddhetlen élete, sem semmi más fent elő 
adtuk tulajdonok, szóval semmi, de semmi sem sze-
rezheti meg az embernek a valódi apostoli méltósá-
got, semmi sem teheti őt tulajdon érteményben vett 
apostollá. Mert a szoros és tágabb érteményben vett 
apostolok közt lényeges s emberi erő által ki nem 

9) Az apostoli czim azonban nemcsak egyházi, de oly-
kor világi személyeknek is adaték. Igy N. sz. Leo pápa Leo 
császárnak „papi és apostoli lelkületet" tulajdonit. (Ep. 
125. vagy mások szerint 156. c. 6.) Bár későbbi korból 
származik, de a tény felderítésére felhozhatjuk sz. István 
magyar király példáját, kit I I . Szilveszter nyiltan „apos-
t o l i n a k nevez, s a magyar királyok „apostoli" czimét, me-
lyet történelmi hagyománykint sz. István a nevezett pápá-
tól nyert, mire hivatkozik IV. Béla 1238-ban I X . Gergely 
pápához irott levelében. (L. Lonovics, i. h. 255 1.) Az apos-
toli nevezet a legújabb korban politikai téren is szerepelt. 
Igy nevezék magokat e században Don Carlos hívei Spa-
nyolországban. (L. Cantù C., Világtört. X V I I I . k. 639 1. 
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egyenlíthető különbség van. Mutatják ezt sz. Jero 
mos szavai : „Hogy a tizenkét apostolon kivül má-
sok is apostoloknak neveztetnek, annak az az oka, 
hogy mindazok, kik az Urat láták s később öt hír 
deték, apostoloknak hivattak. De meg idők multá-
val azok is, kiket az Ur választott, másokat rendel-
tek apostolokul ; mint muta t ja sz. Pál, ki Epafro 
ditust küldé apostolul a filippiekhez." (Comment, 
in Ep. ad Gal. 1, 2.) Hogy különbség van köztök, 
bizonyítja sz. Irén is (t 202.), ki római Kelement a 
többi apostoloktól elkülönítve említi. „Az aposto-
lok után — úgymond — a római püspökséget har-
madik helyen Kelemen nyeri el, ki látta az aposto-
lokat, velők társalkodott, kinek füleiben csengett 
az apostolok predikálása, szeme előtt lebegett a ha-
gyomány. De nemcsak ő, hanem sokan éltek még 
azok közöl, kik az apostoloktól vették a tanítást." 
(Adv. haer. L. III. c. 3.) Sz. Ágoston összehasonlít-
ván Cypriánt sz. Péterrel igy szól : „Cyprián püs-
pök és vértanú nagy érdemét ismerjük ugyan, de 
nagyobb-e ez érdem, mint a vértanú Péter apostolé? 
Mert ki nem tudja, hogy ezen apostoli hivatal el-
sőbbsége minden püspöki széknek eléje teendő ?" 
(D. Bapt. II. 1.) 

Ha az apostolok és püspökök közötti különb-
séget pontosabb vizsgálat alá veszszilk, az apostoli 
szent szék czim azonnal egész érteménye- s jelentő 
ségében szemünk elé ötlik. 

Az apostoloknak első és lényeges megkülön-
böztető jellegök s ezzel együtt méltóságuk azon 
körülményben keresendő, hogy az apostoli tisz-
tet közvetlenül és egvenest nem emberektől, se O t/. ' 

nem emberek által, hanem közvetlenül Jézus Krisz-
tus, a megtestesült igaz Isten által, Istentől nyer-
ték. Sz. Pál, hogy magát valódi, a szó szoros érte-
ményében vett apostolnak állítsa, igy i r : „Pál nem 
emberektől, se nem ember által, hanem Jézus Krisz-
tus és az Atya Isten által hivatott apostol." (Gal. 
1, 1.) Hogy ha Pál Isten hivása nélkül az emberek-
től küldetett volna, törvényes küldetés nélkül tola-
tik vala be tisztébe, hivatalába, eszerint álapostol 
lesz vala. Hogyha pedig nem emberektől, hanem 
Istentől, azonban valamelyik apostol vagy Isten 
nevében törvényesen működő más személy közbe-
jöttével, az egyházban szokásos módon, vagyis em 
ber által nyerte volna tisztét, nem lehetne álapos-
tolnak nevezni, mert küldetése isteni intézményen 
alapul; csakhogy már ekkor nem valódi és tulaj-
donképi apostol, hanem rendes püspök vagy áldo-
zópap volna. A kiket Krisztus az ö evangelioma 

hirdetésére szándékozik küldeni, azokat, — mond-
juk — az apostoli tisztre ő maga hivta meg, maga 
tanitotta s mint kegyes atya baráti szeretettel ő 
maga oktatta. 0 hivta meg sz. Pált is, midőn feltá-
madása után dicsőségének fényétől körülövezve 
látható alakban megjelent neki. (Ap. csel. 9. f.) Pál 
is tiltakozik, hogy „ő sem nem vette, sem nem ta-
nulta az evangeliomot embertől, hanem Jézus Krisz-
tus kinyilatkoztatása á l ta l ; (Gal. 1, 11. 12.) és hogy 
öt Jézus Krisztus küldötte. (Kor. I. 11 — 23.)10) E 
kiváltság az apostolok személyes kiváltsága vala? 
mely nem maradt meg az egyházban, nem szállott 
át az utódokra, a püspökökre, mert Krisztus csak 
egyszer jelent meg a földön a váltság munkájának 
befejezése végett, egyszer hivta meg, egyszer kül-
dötte az apostolokat az egész világ tanítására. Ki 
komoly fontolóra veszi a dolgot könnyen belát-
hat ja , hogy ez ama kiváltság természetében s tu-
lajdonságában fekszik. (Folytatjuk.) 

10) Az egy sz. Mátyást illetőleg vethető fel a kérdés : 
vájjon bir-e ő ily közvetlen hivatással s isteni küldetéssel ? 
A szent iras Ap. csel. 1, 26. azt mondja: „Sorsot vetettek 
Mátyásra" ; csakhogy a belga származású jezsuita Corne-
lius a Lapide (1566 —1631) s más irásmagyarázók szerint 
az apostolok isteni sugallatra veték a sorsot. De mindegy, 
akár milyen módot és sorsvető koczkákst használtak is az 
apostolok, annyi bizonyos, hogy általok Isten jelölte ki Má-
tyást az apostoli tisztre, igy teljesülvén az irás : „A sorsok 
ölbe vettetnek, de az U r által igazgattatnak." (Péld. 16, 33.) 
Azért mondja idézett Cornelius: „Ha a sorsvető apostolo-
kat tekinted, e sorsvetés emberi vala; de ha a czélt tekin-
ted, melyet Isten hozzája fűzött, isteni volt." — Minthogy 
tehát csupán Isten különös sugallata következtében hasz-
nálnak az apostolok sorsvetést, nem hogy rendes uton az 
egyház rendes szolgájává, de rendkívüli hivatás folytán 
Isten által apostollá választassék Mátyás, az apostolok e 
ténye az egyházi választásoknál példaképül nem szolgál-
h a t ; miértis I I I . Honor pápa (1216—1227.) a lucai kápta-
lan megkeresésére az ily sorsvetést kárhoztatta. (L. Decre-
tal. 1. Y. tit. 21. de Sortil. c. Eccl.) Továbbá a mit mon-
dottunk, hogy az apostolok az üdvösség tanítását, melyet 
hirdetuiök kelle, kiváló kiváltságnál fogva magától az Ur 
Jézustól vették, sz. Mátyásra is illik, ki Áp. csel. 1, 21—22. 
János keresztelésétől fogva Krisztus mennybemeneteléig 
Jézus hű követője vala, tehát az ő ajkairól hallotta az is-
teni tanítást. 

Különben némely írók az ily közvetlen hivatást és 
küldetést csak a valódi és legfőbb apostoli tiszt jellegének 
tar t ják, melyet sz. Péter viselt. (V. ö. Bellarmin, De Kom. 
Pont. I I . 12.) Petavius pedig e hivatást s küldetést épen 
nem tart ja az apostoli tiszt ismertető jellegének, mit nem 
helyeselhetünk. (V. ö. Petav. Theolog. dogm. de Eccl. Hie-
rarchia I. 5. T. IV. p. 14.) — Hisz a pásztorok választása 
s küldetése az egyházban isteni küldetésnek mondatik. Igy 
a novatián eretnekségből megtértek elismerik, hogy Kor-
nél, a kath. anyaszentegyház püspöke a mindenható Isten 
és Krisztus Urunk által választatott. 

1 4 * 
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Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

II . Bármit is dicsekszik korunk az átalános jóléttel, 
melyet az emberiség élvez, — a mai társadalomban nagy 
helyet foglal el a nyomor. Ez szembeszökőleg azon befolyás 
arányában terjed, melyet a közgazdászainak mai szervezete 
gyakorol a munkásosztályokra. Mindenekelőtt itt is ki kell 
emelnünk, hogy a mely mérvben lazulnak, vagy száműzetnek 
a ker. erkölcsök s meggyőződések a társadalomból,ugyanazon 
mérvben fog terjedni a nyomor is. Ezt czáfolkatlanul bizo-
nyítják a pauperismusnak, lehet mondani, az egész földke-
rekségen való megdöbbentő elterjedéséről gyűj töt t statisti-
kai adatok. Mi csak az idevágó legkimeritőbb szakmunkákra 
hivatkozhatunk, milyenek: V. M. Bechard.de l 'Etat du 
pauperisme en France pag. 35. M. Audigaure, les popula-
tions ouvrières de la France 1. 8. ch. 6. M. Paschley, paupe-
rism and poor laws p. 235. Kay, the social condition and 
education of the people in England and Europe vol. I . p. 
430. Edinburgh Review april. 1851. W . E . Freiherr v. Ket-
teler : Numerisches Verhältniss der Arbeiterclassen zur 
Gesamtbevölkerung Deutschlands S. 162. ft. A jelenkori 
socialismus, Eisenstädter Lukácstól, sat. 

A munkás-nyomornak okait általánosokra ós részlete-
sekre lehet osztani. Az elsők közé tartozik a munkabérnek 
elégtelensége, s ennek a munkások részéről történt helytelen 
felhasználása. A munkadíj lehet állandóan vagy gyakran 
elégtelen, és pedig a munkások tömegére nézve, mely eset-
ben bizton lehet állítani, hogy magában a társadalomban 
van a hiba, mely a munkát s annak javait rosszul osztja fel ; 
vagy pedig a munkadíj csak némely munkásoknak elégte-
len ; vagy ha egész munkásosztályoknak, de csak ritkán s 
nem tartósan, mely esetben a bajt nem a társadalomban 
kell keresni, hanem az egyénekben, vagy pedig azon eshető-
ségekben, melyek az emberi természettől elválaszthatlanok ; 
s azért néha-néha a munkások minden ügyessége, szorgalma 
s takarékossága daczára el nem kerülhetők. A kereset hely-
telen felhasználása tán még gyakoribb oka a nyomornak, 
mint annak elégtelensége. Ez esetben a munkásnak erkölcsi 
fogyatkozása okozza anyagi nyomorúságát ; hisz lehet ta-
pasztalni, hogy azon munkásosztályok közt, melyek ugyana-
zon vidéken laknak s ugyanazzon keresettel birnak, anyagi 
helyzetökre nézve nagy különbség van, mig t. i. némelyek-
nek munkaerélyök s takarékosságuk kisebb kereset mellett 
valóságos jólétet biztosit, addig mások ugyanazon vagy tán 
nagyobb kereset mellett hanyagság s pazarlás folytán ín-
ségre jutnak. Másutt ismét a nyomornak s a belőle származó 
anyagi s erkölcsi sülyedésnek okai a munkának egyéb kö-
rülményeiben rejlenek. Az égalj, a termőföld mineműsége, a 
műhelynek légköre, a tulterhes munka, a különnemű s korú 
munkásoknak együttlakása s tulöszhalmozottsága a gyárak-
ban ; mindezen s hasonló okok az embert anyagilag s erköl-
csileg elsatnyitják s a szegény munkást ama ásznalmat ger-
gerjesztő helyzetbe sodorják, melyben azt a nagyobb gyá-
rak közelében élni látjuk. 

A munkás-nyomornak okait keresni kell továbbá a) a 
közgazdászat egészségtelen szervezetében ; b) a munkások 
helytelen életmódjában, c) az emberi természettől elválaszt 
hatlan fogyatkozásokban. Ezen okokat sorban vizsgálván 
önként fognak következni azon segédeszközök, melyek a 
nyomort enyhíteni képesek. 

A nyomor s ennek segédszerei közt az egyéni vagy ön-
tevékenységnek nagy része «aw.Sokszor elégséges volna a mun-
kásnak erkölcsi erélye egyhiteni a nyomort, legalább abban 
mi benne legmegalázóbb s legbecstelenitőbb. A szorgalmas, 
a takarékos, az istenfélő s erényes munkás lehet szegény, de 
ritkán fog nyomorba j u t n i ; sőt még oly esetben is, midőn a 
nyomor oly eshetőségektől származik, melyeket elkerülni 
lehetetlen, pl. a különféle elemi csapások, betegségek stb. : a 
munkás bölcs előrelátásával s erkölcsi tetterejével nagyban 
ellensúlyozhatja ama kényszerhelyzetnek következményeit, 
melybe jutott . De evvel koránsem azt akarjuk mondani, 
hogy mindent ezen öntevékenységre kell bízni ; mintha t. i. 
a munkásnak s a munkának végleges felszabadítása, mi a 
mai társadalomnak egyik vívmánya, .szükségképen maga 
után vonná,hogy a szegény munkás egymaga küzdjön mind-
azon nehézségekkel, melyek ama korlátlan szabadságból 
származnak, ez szerintünk nag'v igazságtalanság volna. A 7 O J ~ O o 
munkásosztályok ugyanis értelmi felvilágosultság hiánya s 
társadalmi alárendeltségök miatt különösen igénvlik a mű-o CT . 
veltebb s vagyonosabb osztályok pártfogását; de erre csak 
öntevékenységök s társasulási erejök összes kifejtése után 
tarthatnak számot ; ha pedig ezen társadalmi pártfogás sem 
volna elégséges a nyomor elhárítására, akkor az államnak 
kell intézkednie, hogy a közszabadság örve alatt becsempé-
szett visszaélések megszűnjenek. 

Az emberi nyomor okai közt továbbá főhelyet foglal 
el a munkaképtelenség. A munkások közt mindig sokan fog-
nak találkozni, kik akár önhibájok miatt, akár anélkül, más 
eshetőségek folytán, a munkára képtelenek lesznek. Mivel 
a jelen munkaszervezet s nemzetgaszdászati elveknél fogva 
a munkás pusztán csak napidijára van szorítva: következik, 
hogy ha más módon nem szerzett s takarított meg valamit, 
azon pillanatban, midőn munkaképtelenné válik, a munkás 
édes övéivel együtt a legszükségesebbekben fog hiányt szen-
vedni. E helyzetben már nem képes öntevékenység által 
önmagán segíteni, hanem embertársainak segélyére van 
utalva. Elég, számtalan munkás nyomor-helyzetére csak 
rámutatni, s azonnal szembe fog tűnni, mily nagy szüksége 
van annak a ker. felebaráti szeretetre. Igaz ugyan, hogy 
helylyel közzel gazdag gyárurak és üzlet-társaságok puszta 
humanismusból munkaképtelen munkásaik eltartásáról gon-
doskodnak, mi teljes elismerést érdemel. De ez az általános 
nyomort tekintve egy cseppviz a pusztában. Az egész tár-
sadalom munkásai, ha előbb nem, betegség miatt, minden 
esetre öreg napjaikban munkaképtelenek lesznek. Mindezek-
nek ápolását czélzó intézetek, melyek az egész világon szét-
szórva találhatók, u. m. a különféle kórodák, menhelyek, 
gyámoldák, mindnyájan a ker. felebaráti szeretet művei. 
Ezen nemeslelkü alapítványokból élősködik manap is a tár-
sadalom, habár a szóvivők azok eredetét ignorálni s kezelé-
sűket az egyház jótékony befolyása alól kivonni szeretnék. 
De azokhoz hasonlókat a divatos szabadelvüseg s álhuma-
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nismus minden szájaskodása daczára sohasem fog létesíteni, 
inert hiányzik benne az önmegtagadás s áldozatkészség, me-
lyet csak természetfölötti indok képes gyakorolni, s azért 
minden időben a ker. szellem nyilatkozványai fognak ma-
radni. Az ókori pogányság nem ismert ily intézeteket mun-
kaképtelen munkások számára, ezeket a nyomorban veszni 
engedte. Ahol pedig a mai szabadelvüség ilyeneket állított, 
ezt tette ös/.tönöztetve egyházi férfiak fényes példája által 
s hogy az egyházzal mintegy versenyezzen. Igy lesz jövőre 
s. A munkaképtelen emberek gondozása mindig az egyház-

tól s azoktól fog kiindulni s lendületet venni, kik a feleba-
ráti szeretet tüzétől hevittetnek. Ezerszer j a j a szegény 
munkásnak, ha sikerülne a kereszténységnek s az egyház-
nak jótékony befolyását kizárni a társadalomból ; a testi s 
lelki irgalmasság müveinek kútforrása azonnal kiapadna, s 
a szegény osztály nem sokára azon nyomorúságba vissza-
sülyedne, melyben a pogány világban lézengett. 

A ker. religio továbbá nemcsak különféle alapítvá-
nyaival s intézeteivel, hanem azáltal is gondoskodik a sze-
gény munkásokról, hogy a felebaráti szeretet természetfö-
lötti ereje által különféle állású s nemű embereket lelkesít, 
hogy önmagokat, életöket s minden erejöket a szegények 
ápolásának szenteljék amaz intézetekben. S itt jól megjegy-
zendő, sokkal fontosabb az ilyen nyomorultaknak ápolása 
ezen menházakban, mintsem az ezekbe való felvételök. 
Ugyanis csak két czél tételezhető fel azoknál, kik az ápolást 
ilyen kór-, szegények- s aggastyán-házakban magokra vállal-
ják. Némelyek az ezen intézetekben elvállalt szolgálatot 
egyszerű életfentartásnak, kenyérkeresetnek tekintik. Az 
alsóbbrendű szolgálat ez esetben a fogadott cselédek dolga, 
kik azért szegődnek be, hogy a szolgálatért bért kapjanak. 
Mivel pedig az ily házakban való szolgálat rendkívül nehéz, 
undortgerjesztő s visszataszitó szokott lenni, igen természe-
tes, hogy a jobb cseléd a sokkal kellemesebb s jutalmazóbb 
szolgálatot tisztességes családoknál fogja keresni olyannyira, 
hogy amaz intézetek cselédsége közönségesen a legselejte-
sebb bérenczekből fog állani. E helyzet kinos voltát termé-
szetesen a szegény beteg vagy aggastyán fogja leginkább 
megsinleni. Mások ellenben ezen szolgálatnak nem a dij, 
hanem a ker. szeretet miatt szentelik magokat. Ezek nagy-
részt oly állást foglaltak el a világban, mely őket a lealázó 
cselédi helyzet alól felmentette. De ők önkényt ajánlják fel 
magokat a szolgálatra, és pedig oly viszonyok közt, melyek 
miatt, mint láttuk, más cselédek azt kerülni szokták, és pe-
dig legnemesebb indokokból, melyek az embert ily hősies el-
határozásra indíthatják t. i. önzetlen ker. szeretetből, mely a 
legnyomorultabb koldusban is saját felebarátját, Isten kép-
mását, ker. öröklő társát lá t ja s tiszteli. Valóban szembe, 
szökő a két indok közti különbség s azért nem kell hosszan 
bizonyítgatni, mily befolyást gyakorol ezen ker. érzület az 
ügyefogyottak ápolására összehasonlítva azon bánásmóddal, 
melyben a bérenczektől részesülnek. A gondozásnak ezen 
ueme azonban egyedül a kereszténység igazi képviselőjétől, 
a kath. anyaszentegyházból indul ki. Azért is lát juk ennek 
emlőin nagyra nőni az irgalom s jótékonyság intézményeit. 
A humanismus ezt ugyan némileg utánozhatja szeretet- s 
dologházak alapításában, de azon önmegtagadás, melynél-
fogva az ember saját életét áldozza fel a szegények szolgá-

latában s a szolgának szolgájává leszen, az elérhetlenül maga -
san áll fölötte. Az egyház minden időben, napjainkban is, a 
világ minden részeiben, oly önmegtagadó hős lelkeket képes 
felmutatni, kik előkelő családokból származván, a szegény 
koldusok ápolásának szentelik egész életöket. Egyedül az 
egyház képés irgalmas szerzetes és szerzetesnőket fel-
mutatni. 

Végül az egyháztörténelem s jog tanúsága szerint az 
egyházi vagyonnak egy része a szegények öröksége. Midőn 
tehát az u. n. jogállam az egyházat önálló tökéletes társa-
ságnak elismerni vonakodik, tőle a szabadságot s a tula j -
donjogot megvonja, az egyházi birtokot elkobozza, külön-
féle adónemekkel terheli s megsarczolja : ezáltal a szegé-
nyeknek egy biztos menedékhelyét veszi el s életföntartási 
eszközeiktől rabolja meg őket. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 17. Liberális elfogultság. — Las-

san, lassan, de mindig fokozódottabb erővel, nagyobb tér-
foglalással halad elő az államokat fenntartó conservativek 
ügye. A szétszórt erők tömörülnek, nagyobb bátorsággal 
lépnek fel és előkészitik az utat a győzelemre az annyi 
romlást okozott liberalismus felett. Ausztriáról szólunk, hol 
épen e napokban léptek fel a conservativek oly módon, 
hogy annak jelentőségét és kihatását a jövőre félreismerni 
lehetetlen, valamint lehetetlen félreismerni azt is, hogy az 
ott keletkezett hatékonyabb mozgalom és erőteljes fellépés 
minden valószinüség szerint előbb-utóbb, de mindenesetre 
lökést fog adni hasonló mozgalom megkezdésére hazánk-
ban is. A csehországi püspökök memoranduma az iskola-
ügyben, melylyel a ,confessionslos' iskolák megszüntetését 
és a vallásos iskolák visszaállítását oly határozott módon 
követelik, e memorandum pártolása különféle képviselők 
által a bizottságokban, bizonyára az idők jelei, melyek azt 
tanúsítják, hogy a conservativek eljöttnek itélik az időt, 
midőn megkezdhetik a támadást a liberalismus uralma ellen 
azon reményben, hogyha nem is egyszerre, de folytonos ki-
tartással lassankint sikerülni fog ez uralmat megdönteni és O O 
az állami fenntartás érdekében mellőzhetetlen conservativ 
eszmét győzelemre juttatni. 

Az osztrák fővárosban legközelebb lefolyt események 
e meggyőződésről tanúskodnak, a mi a liberálisokat meg-
lehetősen kivette a sodrukból Laj tán innen és Laj tán t ú l ; 
mert liberális felfogás szerint az megbocsáthatatlan bűn, O O ' 

hogy conservativek létezni és létezésükről jelt is adni me-
részelnek. Ily elfogult felfogásnak nálunk különösen a »Pe-
ster Lloyd' adott kifejezést, mely, mint tudjuk, annak ide-
jében a keletkező conservativ pártot nálunk is megtá-
madta. A ,Lloyd' tehát azon öntudatnál fogva, hogy egy 
osztrák conservativ párt nálunk is előidézhetné ezen általa 
perliorrescált párt keletkezését, megtámadja az osztrák con-
servativeket és első sorban a •püspököket, a kik az emiitett 
memorandumot beterjesztették, utánnak pedig mindazokat, 
kik ama memorandumot pártolták,— hogy mily modorban ? 
azt talán felesleges is mondanunk, hiszen a ,Pester Lloyd'-
nak ott, hol katholikus irány érvényesítéséről van szó, hol 
különösen kath. püspökök kérvényeznek olyasmit, a mi neki 
nem tetszik, nincsen más argumentuma csak fitymáló gúny, 
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ott a higgadt megfontolás őt elhagyja és liberális pajtásai-
val egyetemben a legnagyobb fokú elfogultságban szenved. 

A cseh püspöki kart a ,Lloyd' most is vádolja, hogy 
úgymond, az nyílt támadást intézett a fennálló törvények 
ellen és azon püspöki ellenállás zászlaját tűzte ki, melyből 
a német birodalomban a kulturharcz keletkezett. Mily 
alaptalan vádakodás, mily kimondhatatlan elfogultság ! 
Hát a püspököknek nem volna joguk egy oly, bár szentesi-
tett és életbelépett törvény ellen kérelmezni, mely az ő lelki-
ismeretük szerint vészes az államra? Bűn volna az a püspö-
kök részéről, a mi alkotmányos országban minden egyes 
embernek is meg van engedve? Hiba, megrovandó hiba az, 
hogy ők ezt nem conspiratorok módja szerint, hanem nyíl-
tan tették, bevallva a világ előtt, hogy mi az ő nézetük ? 
Lehet-e nagyobb elfogultságot képzelni, mint ilyesmiért 
vádolni egy testületet, midőn másrészt egy szó sem emel-
kedett az ellen, hogy a liberálisok az addig uralkodott egész 
vallásos rendszert az iskolákban felforgatták ? A liberálisok-
nak meg van engedve, hogy ők sebet üssenek a kath. lelkiis-
mereten, és a katholikusoknak nem volna szabad arra töre-
kedniük, hogy e sebek meggyógyíttassanak ? Hol van itt az 
igazság? Hol az elfogulatlanság ? Es azután azt mondani, 
hogy a püspökök azon zászlót tűzték ki, mely a kulturharcz-
hoz vezet! Mi összeköttetés van e kérelem és a kulturharcz 
közt? Vagy csakugyan oda van kárhoztatva a katholicis-
mus, hogy legjogosabb és az államok legvitálisabb érdekeit 
biztositani törekvő kérelmére nem volna más felelet a libe-
rális államhatalom részéről, mint az üldöztetés? Különben 
is nagy igazságtalanság a német püspököket okozni a kul-
turharcz miatt. A kulturharcz Németországban már elhatá-
rozott dolog volt és létezett is, midőn a püspökök vele 
szemben kényszerítve érezték katholikus álláspontjukat ki-
fejteni. Nem az ő előterjesztéseik voltak okai a kulturharcz-
nak, hanem megforditva. Ausztriában a kérdés épen ugy 
áll az iskola-kérdésben, a kulturharcz az iskolában ott már 
létezik, a cseh püspökök tehát a kath. álláspontot kifejtve, 
kérik a kulturharcz megszüntetését. IIa tehát az államnak 
e kérelemre más felelete nem volna, mint a kulturharcz 
folytatása, vagy épen fokozása, annak okaiul ők feltüntet-
hetők nem volnának, mint, kik annak épen megszüntetését 
kérelmezik. 

Egyik elfogultságot a másik követi. Igy van ez a 
,Lloyd'-nál is. Amint ő nem tudja, vagy nem akarja belátni 
a cseh püspökök kérelmének jogosultságát, ugy csodálatos-
nak' tar t ja azon jelenséget, — mely, mint mondja, nem csak 
Ausztriában mutatkozik, — hogy a liberális felfogás ellensé-
gei első sorban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
ban akarnak elhelyezkedni, mint most Ausztriában. Az 
iskola, elkezdve a népiskolától fel az egyetemig, ez képezi 
vágyaik czélját Ausztriában ugy, mint máshol. Há t biz ez 
t. ,L1.' már csak ugy van és e felett épen nincsen oly nagy 
ok a csodálkozásra, minőt a ,Lloyd' kifejez. A liberalis-
mus ugyan, mint tagadása a természetfeletti rendnek, min-
den téren nagy kárt okozhat, legnagyobbat azonban az isko-
lában. A tapasztalat ezt, ugy Ausztriában, mint máshol, fé-
nyesen bebizonyította. IIa nézzük az eseményeket Fran-
cziaországban vagy Belgiumban, mit látunk mást, mint azt, 
hogy a liberálisok nem kevesebb súlyt fektetnek az isko-

lára, mint a katholikusok. A depravatiót a liberalismus 
nem más téren kezdi meg, hanem az iskolában, ez az emel-
tyű, melyen a liberalismus a világot vallásos eszme-köréből 
ki akarja emelni. De az iskolára, ki az más, mint a közokta-
tásügyi miniszter, aki befolyást gyakorol, aki annak i rá-
nyát megszabja? Az elfogultság tehát e pontnál abban ta -
lálható fel a ,Lloyd'-nál, hogy mig ő nem csodálkozik a fe-
lett, ha a liberálisok óhajt ják bírni a közoktatásügyi tár -
czát, másrészt csodálkozik a felett, ha e tárczát conservati-
vek akarják bírni ; holott ez nagyon is természetes a con-
servativek részéről, mert ők épen azt akarják az iskolában 
helyreigazítani, a mit a liberalismus az állam nagy, igen 
nagy veszedelmére megrontott,— a vallásos szellemet. 

A ,Lloyd'-ra vonatkozólag mi azt hisszük, hogy any-
nyi szomorú tapasztalás után, a mit a felekezetnélküli isko-
lákra és azoknak olyan vezetésére nézve, minő létezik, sze-
rezhetett, lia akart, felnyithatná a szemét és beláthatná, 
hogy e téren csakugyan kell történni valaminek, hogy eze-
ket az iskolákat meg kell szüntetni, és hogy megszüntet-
hessenek, olyan embereknek kell kezükbe venni, kik in prin-
cipio barátjai a vallásos iskoláknak. Hanem vannak bizo-
nyos dolgok, melyek ellen, mint mondják, hasztalan küz-
deni : és igy nincsen más hátra, mint az, hogy a conservati-
vek folytassák megkezdett művöket. Mi hisszük, hogy a 
conservativ aerához a ,Lloyd' is hozzá fog törődni. A 

Róma. Pápai breve, válaszul a madridi kath. lapirók 
decz. 8-i feliratára. — Mult évi nov. 22-én közölte a ,Reli-
gio' azon remek feliratot, melyet a madridi kath. publicis-
ták az Immaculata jubilaeuma alkalmából a szent atyához 
intézvén a világ valamennyi katholikus publicistáin túltet-
tek. Most ime közöljük a szent atyának e feliratra adott 
kegyes válaszát : 

L E O P P . X I I I . 
Dilecti Filii, salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Solidae fidei ac pietatis senaibus plenas perspeximus esse 
litteras, quas iunctis animis appetente die sacra Immacula-
tae Conceptioni Deiparae ad Nos dedistis. E a propter illas 
libenter admodum excepimus, et peculiari caritatis pater-
nae affectu studia'et officia vestra complexi sumus. 

Quum porro ea vos velle et pro viribus facturos ultro 
profiteamini, quae imprimis optamus a vobis praestari, reli-
gionem potius et zelum vestrum commendare Nos decet, 
quam vos hortari, ut quae peragenda sunt in arduo munere 
a vobis suscepto, constanter efficiatis. Macti igitur estot& 
animis, Dilecti Filii, et huic centro catholicae unitatis ad-
haerentes, ducibus Antistitibus vestris, veritatis et iustitiae 
causam strenue tuemini ita agentes, ut fide, caritate, reli-
gionis spiritu Vos eo nomine omnino dignos probetis, quo 
iure illustris Natio vestra gloriatur. Optantes autem zelum 
et industriam vestram uberiores gignere in dies salutis f ru-
ctus, humiles pro vobis preces ad Deum, Deiparae Immacu-
latae suffragatione interposita convertimus, ut mentes ve-
stras propitius dirigat, et labores vestros ad incrementum 
gloriae suae uberi caelestis gratiae rore fecundet. Horum 
demum supernorum munerum auspicem, et pignus pater-
nae caritatis nostrae liabete Apostolicam Benedictionem, 
quam vobis, Dilecti Filii, singulis universis, vestrisque ad-
iutoribus peramanter in Domino impertimus. 
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Datum Romae apud S. Petrum die 17. Jan. An. 1880. 
Pontificatus Nostri Anno Secundo. 

L E O P P . X I I I . 
Dilectis filiis Comiti de Sol, Josepho Carulla, Juliano 

de Vargas, Raymundo Nocedal, Aliisque directoribus Ephe-
meridum catholicarum in Hispania. M A T R I T U M . 

IRODALOM. 
-f- Altalános Dogmatika vagyis Alapzatos Theolo-

gia . I r ta Bépászky József, stb. I I . köt. 1. rész 358 1. 
Harmadszor nyulunk már a tollhoz e jeles munka ér-

dekében, hogy azt megjelenésével folytatólagosan e lapok 
hasábjain ismertessük s a minő örömmel párosult tárgyila-
gos igazságszeretettel, leplezetlenül mondottuk ki eddig 
szerény véleményünket, épugy szándékunk jelenleg is eljár-
ni. Hit tanilag képzett közönségünk mindeddig, ugy látszik, 
lehetővé tette szerzőnek, hogy sokévi tanulmányainak köz-
lését folytathassa, mert ime a már nagyobbrészt kéziratban 
lé vő munkából ismét egy kötetet kepező „füzet" fekszik 
előttünk. Az I. kötetben figyelemmel kisértük érveléseit egé-
szen addig, hol a Jézus által alapitott egyház isteni külde-
tését bizonyítja. Ezen igazság azonban még inkább kiderül 
az itt mondottakból. I t t ugyanis a kath. egyház szervezete 
és berendezésével, ismertető jegyeivel és tulajdonságaival, 
hivatásának részletezésével, az ő isteni alapitójától nyert 
tekintélyével és a hitigazság forrásaival foglalkozik tüzete-
sen és behatóan s mindezekből még világosabban előttünk a 
kath. egyház istenisége s üdvünkre való szükségessége. Tud-
juk s mindennap sajnosan tapasztaljuk, hogy az észdölyf és 
pártoskodó szellem, nemcsak megszaggatták a ker. egy-
ség kötelékét, de az egyházat is, melytől elszakadtak, folyton 
ostromolják és isteni küldetését tagadják : a kath. theologia 
egyik föladatául ismeri a megtámadott igazságot a bár hon-
nan jövő támadások ellen védelmezni. 

Ennek elérésére szerző következőkben adja elő munká-
jának berendezését : „Ezt ugy véljük legjobban elérni, ha 
előbb azt tünte t jük ki, milyen egyházat alapitott Krisztus, 
vagyis minőnek alkotta azt, mily hatalommal és tulajdon-
ságokkal ruházta föl ezen jegyesét és melyek a Krisztus 
egyházának ismertető jelei ? Ha mindezek kellően megálla-
pítatnak, illetve szemeink előtt világosan állanak, nem lesz 
nehéz az igaz egyházat az ál-egyházaktól megkülömböztet-
nünk stb." (14. 1.) Minthogy a kath. theologusnak nem le-
het s nein is szabad, hogy czélja legyen újdonságok után 
kapkodni : senki sem fogja, különösen egy dogmatikustól 
várni, hogy ujat mondjon. Azt azonban elvárhatni, hogy az 
igazságot érthetőleg és begyőzőleg adja elő s folytonos te-
kintettel legyen ama követelményekre, melyeknek műve 
megirásában eleget tenni akart. R. ezt is megteszi ; figyelmét 
ki nem kerüli semmi fontosabb az igazság védelmére s a 
tévelyek czáfolatára fölhozható érv ; különösen azon igazsá-
goknál, melyek úgyszólván korunk napi kérdését képezik, 
érveiben majdnem kifogyhatatlan. A krisztusi egyház alkot-
mányáról s mindenek előtt annak emberi eleméről (de con-
situtivo humano) szólván, hoszasan értekezik az istenileg 
megállapított hierarchiáról s ennek monarchicus természe-
téből kifolyólag sz. Péter primátusáról (94—175. 1.) A 
vatikáni zsinat határozatai az illető helyeken kellően ma-

gyarázva, az ellenvetéseket megczáfolva találjuk. A hagyo-
mányos bizonyítékok nagyobbrészt az apostoli szentatyák 
műveiből vétetnek és pedig helyesen, mert különösen e 
fontos tanban nagy sulylyal birnak a protestánsok ellenében. 
Szó lévén az egyház emberi eleméről ezzel összefüggőleg az 
egyház testének tagjairól is szól. Azon a hittudósok közt 
vitás kérdésre: „Tartoznak-e a titkos eretnekek az egyház 
testéhez vagy sem?" hivatkozván I X . Pius Ineffabilis Deus 
dogmatikus bullájára, melyben mindazokról, kik a bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatásáról való hitczikket bensőlcép is 
el nem fogadják mondatik, hogy az egyházi egységtől eltá-
voztak, — igennel felel. Nekünk, ugylátszik, hogy a kérdést 
az idézett bullából eldönteni nem lehet, s hogy a bullában 
emiitett benső meggyőződés hiányának, az egyház lelkéből 
való elszakadás felel meg. Különben igaza van a tudós szer-
zőnek, midőn épen e kérdésre vonatkozólag mondja : „Egyéb-
iránt azt hisszük, hogy a theologusok között e tárgyban 
folyt vita inkább csak a szavakra s nem a dolog velejére 
vonatkozik. Mert igazság szerint a titkos eretnekek csak-
úgy nem tartoznak az egyház testének valódi tagjaihoz, 
mint nem tartozik az emberi testhez pl. a mesterséges kéz 
vagy láb stb. De miután azt, hogy mi van az ő belsejökben, 
ha csak ők el nem árulják, vagy ha azt Isten valamikép ki 
nem jelenti nekünk, magunktól nem tudhat juk és csak 
külsőkből Ítélhetünk, mindaddig, mig nyilvános eretnekekké 
nem lesznek, az egyház tagjaihoz látszanak tartozni, ha nem 
is azok. Ok tehát kiváltak az egyház közösségéből Isten előtt, 
jóllehet mi őket még mindig hitsorsosainknak tartjuk" 
(211. 1.) Igaza van; de miért tar t juk őket hitsorsosainknak? 
Világos, hogy azért, mert az egyházhoz külsőleg tartozók-
nak tekintjük. 

Mindeddig a szentírás és keresztény hagyomány vilá-
gosságánál haladva szemléltük Jézus egyházát, mely ma-
radandó és az egyház czéljainak elérésére szükséges hata-
lommal fölruházott apostolságból és a hívekből áll. De a ta-
gok csak anyagi elemét képezik a társulatnak, valamint a 
test magában véve holt és tehetetlen, ha nincs benne szelle-o 7 

mi erő, mely életet kölcsönöz neki : ugy a társaság is csak 
holt tömeg ily benső szellemi erő nélkül, mely azt lelkesíti 
és a közczélra való törekvésre indítja s vezérli. Ez, a czél 
szempontjából, az egyházról is áll.Hogy az egyház természet-
fölötti czéljának megfelelően élhessen, oly éltető szellemre 
van szüksége, mely hasonló ama czéllal, mely miatt maga 
az egyház van. Ezen éltető erőt és szellemet az egyház lel-
kének nevezik, és valamint az ember lélek által él, az egy-
ház is amaz isteni elemtől áthatva és elevenitve természet-
fölötti módon él, működik, teljesiti hivatását és azon czélt, 
mely miatt van, folytonosan megvalósítja. E rövid észrevé-
telből is látható mily fontos az egyházról szóló tanban épen 
az isteni elemnek föltüntetésre, mert hiszen ebből folyik 
az egyháznak sok oly tulajdonsága, melyek kizárólagos 
sajátságát képezik s megkülönböztetik s föléje helyezik 
akármi némü a földön létező társaságnak. Innét következik, 
hogy az egyház, az ő emberi eleméhez járuló s abban mun-
kálkodó isteni elemnél fogva, természetfölötti (istenemberi) 
társaság és hogy benne az isteni elem amaz alaki ok (princí-
pium formale), mely az emberi elemhez járulván, egyházat 
alkot, azt élteti és föntartja. Ez eleveníti az igazakat igazán 
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és kivétel nélkül, a mint ki vannak zárva belőle azok, kik 
önvétkük miatt annak emberi eleméhez nem tartoz-
nak. (270. 1.) 

Mind eme tanok alapos ismertetése után már nem ne-
héz az egyház mindennemű tulajdonságaival részletesen 
megismerkedni. Ezeket két osztályba sorozza. Azon tu la j -
donságai az egyháznak, melyeknek forrása és létoka egyedül 
az isteni elem, kegyadományok, jelenések nagy kiváltságok 
és védeknek mondatnak s ezekkel Krisztus az ő jegyesét az 
egyházat, mintegy nászajándékokkal ékesíti fol. Tartoznak 
pedig ide : a szentség, megfogyatkozhatlanság és tévmentes-
ség vagy csalatkozliatlanság. Mások pedig, jóllehet az isteni 
elemmel mint eszközlő okukkal szintén szoros összeköttetés-
ben vannak, még sem folynak egyedül az isteni elemből, ha-
nem már az emberi elem hozzá járulásá t is föltételezik s 
ezek az egyszerűen nevezett tulajdonságok, úgymin t : ismét 
bizonyos tekintetben az egység és szentség, továbbá a látha -
tóság és maradandóság. Az egyház alkotmányából folyó is-
mertető jegyekhez az egység és szentségen kivül még hoz-
zájárul az egyetemesség és apostolság. (273. 1.) 

Az e részben tárgyal takból különösen említendőnek 
ta r t juk a csalatkoztatlanságot nemcsak alapossága, de a bi-
zonyítás sokoldalúsága miatt is. A szentírási és hagyományi 
érveken kivül egy csoportban az ember és az egyház czél-
jából vont nyolcz bőven fej tegetett érvvel találkozunk 
(298—310.) 

Az egyház lényeges tulajdonságainál egészen az egysé-
gig j u t szerzőnk (357. 1.) 

Mindeddig szerzőt követ tük gondolatmenete s érvelé-
seiben. Most pedig, fenti megjegyzésünkön kivül, bátorko-
dunk még következőket koczkáztatni. A 16. lapon a Per ro-
ne-rendszerből származó s a bizonyítás jogosultságát czélzó 
fölosztása a szent könyveknek helyes, a mennyiben tudniilik 
sz. Máté és János evangéliumaira vonatkozik. Jogosan ve-
szik belőlük az érveket rendszerök beosztása szerint. Nem 
szükséges azonban s nem is lehet ezeket protokanonikus 
és sz. Márk és Lukácso t deuterokanonikusoknak nevezni. 
Mer t ha „ezen hires megkülömböztetésnek oka az, hogy 
ezen utóbbi nevezet alá foglalt szent könyvek isteni tekin-
télye csak akkor ismertetett el általánosan az egész egyház-
ban, midőn nem volt többé kétség az iránt , hogy azok is az 
apostoloktól erednek", (17. 1.) ugy e meghatározást szent 
M á r k és Lukácsra alkalmazni nem lehet, mivel azok isteni 
tekintélye mindig el volt ismerve. A bizonyítás eme nemé-
nél tehát elegendő hivatkozni sz. Máté és Jánosra, mint 
apostolokra, kiknek ihlettsége az apostolokról szóló tanban 
be is bizonyit tatott . (L . I. köt. 907.1.) 

Az egyházalkotmány fogalmának meghatározásánál 
(33. 1.) mondottakat következménykép szerettük volna látni 
s nem előzményképen, mielőtt az illető tan bebizonyítva nin-
csen. Mind igaz az, a mi it t különösen az egyház természet-
fölötti életéről mondatik, de az ellenfél, kivel vitatkozunk, 
ezt a priori el nem ismeri. 

Helyesen mondja, vonatkozással Gal. 2,9.-re hogy az e 
helyen emiitett Kefas „nem más személy, mint Simon Pé-
ter" (132. 1.) s bizonyosan csak lapsus calami ugyanezen 
dologra vonatkozó 136. lapon előforduló megjegyzés, mely 
szerint „még nem is bizonyos, vájjon a sz. Pá l által emiitet t 
Kéfas ugyanazon személy-e, a ki sz. Péter , mert lehetett 
más is." (136. 1.) 

A kiáll í tás oly díszes mint az első kötetnél csakhogy a 
nyomás némely helyeken tömöttebb. Mindezek után bátran 
a ján lha t juk a munkát a t. közönség pártfogásába s u jolag 
azon meggyőződésünket fejezzük ki, hogy az nagyban képes 
hozzájárulni a h i t tudomány fölvirágoztatásához hazánkban. 
Ad ja Isten, hogy ugy legyen ! Dr Cs. J. 

— Megjelent és beküldetett: —Isten igéje szeut be-
szédekben. Szerkeszti Fábián János, esztergom-vizivárosi 
plébános. V. évfolyam 3. füzet. Tartalmaz öt beszédet: Böj t 
2. vasárnapjától fekete vasárnapig bezárólag, és sz. Adalbert 
püspök s vértanú napjára. 

VEGYESEK. 
— Az esztergom föszékesegyház kincstárát még soha egy 

érsek sem gazdagítot ta oly nagy számú művészeti becsű 
tá rgygyal mint főm. S imor J á n o s ő emja. Mellőzzük jelen 
alkalommal az egyházi ruhákban tett nagyszerű ajándékai t , 
melyek százezer f r to t képviselnek : ha csupán az arany és 
ezüst anyagú, művészies kivitelű rel iquiáriumok, keresztek, 
szentségtartók, kelyhek, pásztorbotok, gyűrűk, sat. sokasá-
gát tekint jük, káprázik a néző szeme. A dus adakozásnak 
nem tetőpontja, hanem bölcs folytatása az, hogy most eme 
kincseket Beszédes helybeli fényképész által fogja levétetni 
s a képekhez mélt. Dankó József praelatus történeti és a r -
tistikus jegyzeteket fog írni. Hadd tudjon róla a világ, 
mit tettek hajdan és most a magyar főpapok. Es ha dúló-
csaták után majdan rabló bandák elragadozzák kincseinket, 
maradjon nyoma a régi czivilizatiónak, ha nem is a hazában, 
legalább külföldön. (U. M. S.) 

— A vatikáni nagyböjti szentbeszédek elsejét f. hó 13-án 
mint a böjti időszak első péntekén, da Monte Santo Özséb 
kapuczinus rendi a tya tar tot ta . Jelen volt a pápa, a bíbor-
noki collegium s a többi szokott vatikáni személyzet. 

— Az angol iskola-raidszerröl érdekes statistikai ada -
tokat közölt Malou a belga alsóházban. Ezek szerint az 
utolsó, 1879. jun. 20-i összeszámítás szerint Angolországban 
van 16,410 elemi iskola, 2,461,697 tanonczczal, és 46,120,960 
frank állami költséggel. Ezen iskolák közül 13,717 szabad 
iskola, azaz nem állami, hanem az állani által csak segély-
zett és ezen segély mikénti felhasználása tekintetében az 
allain által meghatározott módon inspiciált hitfelekezeti is-
kola, melyek részint az anglikán államegyházhoz, részint a 
dissidens felekezetekhez, részint a wesleianokhoz, részint a 
kath. egyházhoz tartoznak, az állami közoktatási budgetből 
35,496,517 frank segélyt kapnak és 1,894,023 tanonczot ne-
velnek. Állami, incerconfessionalis iskola csak 2693 van 
567,675 tanonczczal s 10,533,443 frank állami költséggel. 
Az angol katholikusok oly jól el vannak látva elemi isko-
lákkal, hogy Manning bibornok nyilatkozata szerint még 
vagy 13,000 tanoncznak volna hely a kath. iskolákban. 

— A szent-Beniárd-hegyi kolostorban 1878. okt. 1- től 
1879. szept. 1 -ig 11,101 utas kapott szálást, kik közt 45,966 
adag étel osztatott ki. A kolostor kiadása a jelzett idő alat t 
13,298 lira volt, mig a bevétel csak 12,658 l írára rúgott . E. 
szerint a deficit 640 lira. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : tíreziiaij Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1880. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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ET NON TRADAT EUM 

IN ANIMAM INIMICORUM EIUS. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Még más kiváltsággal is birtak az apostolok. 
Ugyanis az Ur nem egyik másik, nem egyes egyhá-
zakhoz küldé őket, hanem általában hatalmuk volt 
az egyetemes egyház fölött, általános hatalmuk volt 
tanitani, egyházakat alapítani, szervezni, azokat 
kormányozni. Ezen hatalom, az egy Pétert kivéve, 
az apostoloknál rendkívüli s mint ilyen személyes, 
minden egyes apostolban meglevő, vele maradó, az 
apostollal megszűnő s az általok rendelt püspö-
kökre át nein származó hatalom vala, minthogy a 
püspökök hatalmát inár az egyházmegyék határai 
korlátolják. A rendkívüli apostoli hatalom tehát a 
rendes püspöki hatalomtól mindenesetre különbö-
zik. Ha a püspökök meghalnak, más püspökök kö-
vetkeznek utánok ; az apostolok elhunyta után a 
bennök rejlő püspöki hatalomban a püspökök köve-
ték őket, kik a püspöki hatalmat elvállalván, azt 
utódaikra is á thagyják; ámde az elhunyt apostolo-
kat nem követék uj apostolok, az apostoli tiszt ve-

lök együtt kihalt. Nagyobbik Jakab Heródes ál tal 
megöletvén (Ap. csel. 12, 2.) az apostolok fejedelmi 
seregébe u j apostol nem választatik, sőt ilynemű 
választás az apostoloknak még eszökbe sem jut . 
Ezért van különbség az apostoli és püspöki hata-
lom közt, mit bizonyit N. sz. Leo mondása: „Ünne-
pünkhöz fűződik sz. Péternek nemcsak apostoli, de 
püspöki méltósága is.c' Tehát már a régi századok 
is kettős hatalmat különböztetének meg az aposto-
lokban, s e kettős hatalom közöl csak a püspöki 
szállott át utódaikra, a püspökökre.11) Már sz. Irén 
is azon megjegyzést teszi, hogy a püspököknek nem 
az egész apostoli, hanem sokkal szűkebb korlátok 
közé szorított hatalom adatott. „Az igazi ismeret — 
úgymond — az apostolok tanításában, a földkerek-
ségen levő egyház régi állapotában s Krisztus tes-
tének (egyház) a püspökök sorrendje szerinti jelle-
gében áll, mint a kikre bizák az apostolok az egy-
házat, mely egy-egy helyen létezikTehát csak egy-
egy egyházat bíztak egy-egy püspökre. (Adv. haer. 
IV. 33.) „Az eretnekek — úgymond másutt — 
mind későbbiek mint a püspökök, kikre bizták az 
apostolok az egyházakatTehát nem az egyetemes 
egyházat, hanem a vidéki, részletes vagyis egyes 

n ) Collet e tekintetben igy szól: „Az apostolok kettős 
hatalommal birtak ; egyik az apostoli, mely az összes egy-
házra kiterjedt, a másik püspöki, melynél fogva mindazt 
tehették, mit ma a püspökök. E hatalom minden püspökre 
átszállott, mert máskülönben sem a keresztelteket meg nem 
bérmálhat ták, sein a világi reudűeket papokká nem szen-
telhették volna. (L. Continuât, praelect. Theol. T. X I I I . P . 
I I . p. 607.) 

Melchior Canus, a salainancai főiskola dísze igy ir : 
„Az apostoloknak Krisztustól adott kiváltságok más vi-
szonyban állanak rájok s másban az utódokra nézve. Mert 
az apostolokban e személyes kiváltságok nagyobbak mint 
az utódokban. I g y pl. e szavakkal : „A miket megköttök e 
földön" és „A mint engem küldött az A t y a " stb. tud juk , 
hogy az apostolok általános hatalmat nyertek az egész 
földkerekségére. 
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egyházakat bizták rájok. Az egyes egyházak pedig, 
melyek egyes püspökök alatt vannak, már részle-
tes, külön egyházak ; az egy-egy helyen létező egy-
ház, mennyiben a püspök hatalma annak határán 
túl nem terjedhet, e hatalmat már korlátolja. Theo-
doret azért nevezi Epafroditust a filippiek aposto-
lának; mig az apostolok közt egy sem találtatik, 
ki valamely hely apostolának neveztetnék. Ennél-
fogva az egy-egy apostol által viselt apostoli hata-
lom most nem egy-két püspökben öszpontosul, ha 
nem az egyház összes püspökségére kiterjesztetett 
s minden püspökre együttvéve átruháztatott . Az 
u. n. tanitó-egyház, mely most az egész földön el 
van terjedve, minden egyes apostolban mint meg 
annyi gyúpontban öszpontositva megvolt ; s az apos 
tolok személyében összpontositott e hatalom és te-
kintély a kath. egyház szervezetébe benőtte magát 
s terebélyes fává lön. Midőn az apostolok szétosz-
lásuk után ama bámulat- és csodálatra méltó pa-
rancsot: „Elmenvén az egész világra s tb." egész 
erejökböl betöltik ; midőn fáradalmak s üldözések 
közepett városról városra, faluról falura járva, az 
üdvözitő tant a föld összes népeinek hirdetik, min-
den egyes apostollal vele zarándokolt az egész ta-
nitó-egyház. Ez oknál fogva tehát, hogy a tanítás-
ban ne tévedhessenek, önszemélyére nézve minden 
egyes apostol a csalatkozhatlanság adományával 
lett felruházva, mely később a tanitó-egyházban 
szétoszlott annyira, hogy ezen ajándék többé nem 
egyes püspökök személyes kiváltsága, hanem az 
egész tanitó egyház örök birtoka, tulajdona leve 
íme az apostolok hivatala- s eljárásából, az egyház 
szervezetéből kiviláglik, miért szűnt meg az apos-
tolok halálával e személyes kiváltság, ajándék. A 
mit pedig egyes hittudósok vitatnak, hogy t. i. ezen 
isteni adományra nincs többé szükség, s mert Isten 
fölösleges csodákat nem müvei, azért meg is szűnt, 
hiányosnak látszik s csak a dolog felszinét érinti. 

Jóllehet pedig idők folytán a többi egyes apos 
tolokat nem követik egyes személyek, hogy az ál-
talános apostoli hatalmat átvehetnék, gyakorolhat-
nák s utódaikra is átszármaztathatnák : mindazál-
tal az egy sz. Péter nem ugyan mint rendkívüli 
követ, kinek ebbeli hivatala természeténél fogva 
nem kívánhat, utódot, mert e hivatal a követ halá-
lával megszűnik, ha csak a követküldési hatalom-
mal biró uj küldetéssel más egyént nem küld, ha-
nem mint az egyház rendszerinti pásztora ezen 
apostoli hivatallal az egész anyaszentegyházra néz-
ve fel vala ruházva. A mit kimond Krisztus, midőn 

az elsőséget u j név megigérésével jelzi (Ján. 1, 42.) ; 
azután az u j név megadásával s megmagyarázásá-
val (Máté 16,18.) megígéri ; végre neki (Ján. 21,15.) 
valóságosan átadja. Kit az Ur e szavakkal kérdez : 
Jobban szeretsz-e ezeknél ? Kit az Ur eme szavak-
kal a többi apostoloktól elválaszt, megkülönböztet, 
az Péter apostol. Az Ur Jézus Krisztus, ki szent 
János evangeliomában (10, 14 —11.) önmagáról 
mondja, hogy ő az igazán jó pásztor, hogy más 
juhai is vannak, melyek nem Izrael népének aklá-
ból valók s megjövendöli, hogy leszen egy akol és 
egy pásztor; ez az Ur, kit sz. Péter a pásztorok 
fejedelmének nevez (Pét. I. 5, 4.), ez mondja Péter 
nek: „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat ." 
Mely szavakkal Krisztus Péter apostolt egyáltalán 
mindazok pásztorává rendeli, kik Krisztus a jó és 
legfőbb pásztor aklába tartoznak. Már pedig a pász-
tori hivatal rendszerinti és nem rendkívüli hivatal, tehát 
a pásztor halálával nem szűnik meg. És itt rejlik a 
dolog sarka, melynél fogva Péter apostol főpász-
tori hatalma az utódokra, a római pápákra is kell, 
hogy átszállott legyen. 

És e főpásztori hatalom nem közös minden 
püspökkel; rangra, tiszteletre nézve nem egyforma 
a többi főpásztorokkal ; tekintélyre, hatalom- és 
joghatóságra nézve rendszerinti főpásztori hatal 
mánál fogva a római pápa az apostolok minden 
többi utódainál feljebb ál l ; mert a többi tiz apos-
tol egyikének sem mondatott : „Legeltesd bárányai-
mat, legeltesd juhaimat ." És épen ezen felsőbb ha-
talomnál fogva nyerte a római szék ama fölséges 
czimet, melyet az apostoli szent szék képvisel. 

Az egyházban pedig az apostoli tisztnek az a 
hivatása, hogy a pásztor gondoskodjék a tanitás és 
isteni kegyelem eledelének megujitásáról, az egész 
egyház vezetéséről, kormányzásáról. Ezen pásztori 
mint rendszerinti hatalom a római széknek, mint sz. 
Péter székének örököseire is átszállott, átszáll, s e 
széknél az idők végéig megmarad. Azért mondja a 
flórenczi (1439.) hitbeli határozat: „Határozzuk, 
miszerint az apostoli szent szék s a római pápa az 
egész földkerekségén elsőséggel bir s a római pápa 
sz. Péternek, az apostolok fejedelmének utódja, 
Krisztus igazi helytartója, az egész anyaszentegy-
ház feje, minden keresztények atyja és tanítója és 
sz. Péterben, a mi Urunk Jézus Krisztus által neki 
adatott hatalom az egyetemes anyaszentegyházat 
legeltetni, vezetni és kormányozni." 

Már, ha ezen rendszerinti pásztori hatalmat, 
mely Péternek adatott s mely örökségi jogon a ró 
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mai szent szék tulajdona, a már előbb megbeszél-
tük rendkivüli apostoli hatalommal egybevetjük, 
azonnal szemünkbe ötlik, hogy az egyházat illető-
leg e rendszerinti s ama rendkivüli hatalom ugyanaz, 
azon különbséggel csupán, hogy Péter hatalma kiil-
terjedelmét illetőleg a többi apostolokra is kiter 
jed. Krisztus ugyanis bárányait és juhai t egyaránt 
mind alája vetette Péternek; m á r p e d i g csak az 
apostolok is Krisztus, a jó pásztornak juhai valá-
nak. Ezen hatalmi egyenlőséget s azon különbséget, 
melylyel Péter rendszerinti pásztori hatalmánál 
fogva, a többi apostolok fölött is álla, tar tá szem 
előtt sz. Cyprián, midőn igy szól: „Habár Krisztus 
feltámadása után mindegyik apostolnak egyenlő 
hatalmat ád s mindegyiknek egyenlőn mondja : 
..Amint engem küldött az Atya, azonképen külde-
lek én is t i t e k e t . . . . Vegyétek a Szentlelket stb. . . . 
mindazáltal, hogy az egységet nyilvánvalóvá tegye, 
öntekintélyével ugy rendelkezék, hogy ezen egység 
egytől vegye kezdetét. Bizonyára a többi apostolok 
is csak olyanok valának mint Péter, egyenlő tiszte-
lettel és hatalommal birók ; de a kezdet az egység-
ből származik és az elsőség Péternek adatik, hogy 
Krisztus egy anyaszentegyháza s mellé az egy püs-
pöki szék kimutattassék." (De unit. Eccl. p. 195.) 

A rendkivüli apostoli hatalom tehát az egyes 
apostolok halálával megszűnt ; az örökre fenmara-
dandó püspöki hatalmat pedig az apostolok átru 
házák utódaikra, a püspökökre, de Péter római 
székénél az apostoli mint rendszerinti hatalom to 
vábbra is fenmaradt. Es ez az oka, melynél fogva a 
római szék apostoli szent széknek neveztetik oly 
érteményben, minőben más szék egy sein. E szék-
nek hagyományozta, adta át Péter Krisztustól 
nyert rendszerinti apostoli hatalmát, melynél fogva 
ő a többi apostoloknak is feje, vezére, pásztora, kor-
mányzója vala. 

Ha az apostoli szent szék czimét igy fogjuk 
fel, könnyen megfejthetjük magunknak mindazon 
nehézségeket, kérdéseket, melyek megfejtésére a 
különféle magyarázati módok képtelenek, nem al-
kalmasak. Könnyen megérthetjük, hogy a római 
szék a legalkalmasabban s legteljesebb joggal ru 
háztatik, ékesittetik fel e czimmel s különböztette-
tik meg és áll fenn minden más püspöki székkel 
szemben, még azokkal is, melyeket apostolok vagy 
maga sz. Péter részint önmaga, részint tanítványa, 
sz. Márk személyében alapítottak s 'birtak, más rész-
ről szintén világos lesz, hogy azon székek, melye-
ket más apostolok alapítottak, a római szék iránti 

gyűlölet legcsekélyebb nyoma nélkül egészen más, 
és sokkal gyengébb érteményben neveztetnek szin-
tén apostoli székeknek. Világos lesz, hog}' az egy-
ház a római szék megjelölésére nem csupán külső-
képen, nem gépszerüleg s véletlen folytán választá 
és használá e czimet ; nem csupán külső használat 
által, de a dolognak mély megfontolásával, tiszta 
itélet s csodálatra méltó ügyes tapintatossággal e 
czimmel mérlegelte, vázolta s irta le e széknek ki-
tűnő voltát. Egyszersmind világos lesz, hogy ezen 
oknál fogva a szóban forgó czim eléje teendő min-
den más czimnek, melyek a római szék kitűnő vol-
tát hirdetik ugyan, de sokkal homályosabban s ke-
vésbé pontosan fejezik azt ki. Hisz e név sokkal 
világosabban, határozottabban szól; e czim megma-
gyarázza, miben áll a római szék felsöbbsége, te-
kintélye, hatalma. Ha az „apostoli szent szék" 
czimnek érteményét igy fogjuk fel, végre világos 
lesz az is, miért olvassuk az apostoli szent szék ne-
vezetet a régi egyházi Íróknál, különösen azon he-
lyeken, hol a római széknek nagyságát, kitűnő vol-
tát, elsőbbségét kelle kifejezni s kiemelni; midőn 
például a római szent székkel való egyházi közös-
ség haszna jelezendő ; midőn a zsinatok által kibo-
csátott hitbeli határozatoknak e szék által lett vagy 
leendő megerősítéséről van szó; midőn egyes püs-
pöki székek jogainak védelméről, midőn az egyete-
mes egyház fölötti őrködés-, gondoskodásról, azon 
gondról van szó, mely mindenhová, merre az Isten 
sz. neve hirdettetik, elterjed, kihat ; midőn tilosnak 
jelentetik ki e szék tekintélye nélkül zsinatot tar-
tani; és hogy rövid legyek, valahányszor az Isten 
által alapitott, rendelt római felsőbbség és elsőség 
magasztaltatik, dicsértetik. (Folytatjuk.) 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggésében. 

I I I . H a ama segédeszközök becsét helyesen akar juk 
megitélni, melyeket a különféle pártok a munkás-kérdés 
megoldása czéljából javasolnak : mindenekelőtt tisztában 
kell lennünk azon helyzet iránt, melyben a munkások nap-
jainkban, az életszükségleteik födözésére szükséges munka-
díj tekintetében, léteznek; továbbá ismernünk kell azon 
okokat is, melyek ama helyzetet előidézték. Minél világo-
sabban fogjuk ezen helyzetet és szülőokait ismerni, annál 
helyesebb lesz iléletüuk a javaslatba hozott segédeszközök 
értéke fölöt t ; s mivel ezen ismeretet sokan nélkülözik, azért 
uralkodik e téren annyi tájékozatlanság s eszmezavar. 

Midőn a munkások nyomor-helyzetét s ennek gyászos 
következményeit a társadalomra tárgyaljuk : nem azt akar-
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juk állítani, mintha azok már mindenütt s minden munkás-
osztályoknál lábra kaptak s uralomra vergődtek volna.A di-
vatos erkölcsnélküli közgazdasági elvek, hála Istennek ! még 
nem érvényesültek egyformán minden országban ; még nem 
mindenhol, különösen Magyarországon nem hatották át a 
köznép minden rétegeit, s épen azért, hazánk eddig még 
ment volt azon társadalombontó törekvésektől, melyek kül-
földön oly megdöbbentő mérvben pusztítanak. De a mit a 
munkások nélkülözhetlen életszükségleteiknek kielégitése, s 
keresetük vagyis munkabérük közti aránytalanságról általán 
mondunk, azt, fájdalom ! nálunk is lehet már eléggé tapasz-
talni. S mivel ez mintegy magvában foglalja a nagy társa-
dalmi kérdést, melynek megoldása oly égetővé vált napja-
inkban, azért erről most tüzetesen kell beszélnünk. 

A munkásnép anyagi léte s a legszükségesb életmisze-
reknek beszerzése kevés kivétellel a munkabéren alapszik ; 
ez pedig a mindennapi tapasztalás szerint a legnélkülözhet-
lenebb életszükségletek fódözésére, u. m. az eledel, ruházat 
s lakás legszerényebb mértékére van szorítva, sőt erre sem 
elég. A munkabérnek elégtelen voltában öszpontosul az 
egész munkáskérdés, melynek két oldala van : az egyik a 
munkások szűkölködése vagyis a társadalmi nyomor, a má-
sik pedig annak enyhítése, vagy ha lehet, megszüntetése 
czéljából javasolt segédeszközök, vagyis a socialis reform. 

Ezen kettős oldalát a socialis kérdésnek mindig szem 
előtt tar tva először azon kérdést kell megoldani ; váljon mi-
ben rejlik oka annak, hogy a munkabér átalán véve elégte-
len a munkások nélkülözhetlen életszükségleteinek fódözé-
sére? Ennek legközelebbi oka abban rejlik, hogy az emberi 
munka a manap uralkodó anyagelviségi világnézlet folytán 
már majdnem mindenütt áruvá lett, s azért az áruczikkek 
törvényeinek van alávetve. Valamint az árunak csereértéke 
vagy piaczi ára a kinálat s kereslet arányától függ : ugy 
van ez az emberi munkát s bérét tekintve is. 

Bármilyen portékának ára végelemzésben annak előál-
lítási költségeitől függ. A szabad verseny továbbá azt hozza 
magával, hogy minden producens iparkodik jószágát olcsón 
ellőállitani a végett, hogy olcsón el is adhassa. Minnél ol-
csóbban eladja, annál inkább fogja leszorítani a piaczról 
mindazokat, kik magasabb áron kénytelenek kinálgatni ha-
son minőségű áruczikket. De utóvégre ezek is kénytelenek 
eladni, még pedig az előállitási költségeken alul, minek foly-
tán az üzletek hanyatlásnak indulnak. S noha még kevés 
ideig tengődnek, de előbb-utóbb mégis tönkre mennek. Min-
dez áll a munkáról is, mely mint mondtuk, áruvá lett. Va-
lamint tehát valamely áruczikknek ára előállitási költségei-
től határoztatik meg : hasonlóképen ugy határoztatik meg a 
munkának ára, vagyis a munkadij a nélkülözhetlen életszük-
ségletek födözése, vagyis az élelem, ruházat s lakás költségei-
től ; s mivel minden producens termelési költségeit kevesbí-
teni törekszik, hogy másokkal a versenyt megállhassa : ha-
sonlag oly esetben, midőn a munkások bőségben vannak : 
ezeknek bérét a lehető legalantibb fokra fogja leszállítani. 
A munkaadók a nagy világ-piaczon, a gőzkép mai korszaká-
ban, azt kérdik : ki vállalja el a munkát a legalantibb mun-
kabéren ? A munkások egymáson fognak túltenni a munka-
díjnak leengedésében. Ez pedig a munkásra és családjára 
nézve azt fogja eredményezni, hogy az elvállalt munkabér-

rel már nem födözheti nélkülözhetlen életszükségleteit, va-
gyis az eledel, a ruházat s a lakás költségeit ; de az ezek-
ben va!ó, habár csak rövid ideig tartó szűkölködés oly mun-
kásra nézve, ki a napibérre van szoritva, maga az inség s a 
nyomor. 

S ime ez jobbadán mnnkásnépünk mai helyzete ! A 
munkás kizárólag a napi munkabérre van szoritva. A munka 
valóságos áruczikké vált, melynek ára a naponkint váltózó 
munkakinálat s kereslet szerint ingadozik. A mérv-vesszőt 
képezi, s még jó ha képezi, a legnélkülözhetlenebb életszük-
ségletek födözése. Ha a kereslet nagyobb a kínálatnál, a 
munkabér ama fokmérő fölé fog emelkedni, ha pedig a kiná-
lat nagyobb a keresletnél, alább fog szállani. A mai szabad 
verseny s a gőzgép korszakában az általános törekvés a 
munkánál is épenugy, mint a többi áruczikkeknél oda irá-
nyul,hogy a reá fordítandó költség mennél kevesebb legyen ; 
de ez a munkabért, mint alább még világosabban látandjuk, 
azon fok alá fogja nyomni, melyen a munkás már nem képes 
a legnélkülözhetlenebb eledel, ruházat s lakás költségeit fó-
dözni, s azért kénytelen kezébe venni a koldusbotot. 

Mily kinos helyzet ez ! S ámbár ez, hála az égnek, an-
nyira még el nem terjedt nálunk, mint Európa indusrialis 
országaiban ; de a tőkének öszhalmozása s uralma szivtelen 
bankárok s egyéb üzér-társulatok kezében, a mi legnagyobb 
részt őstermeléssel, kivált gabona-, szőllőtermeléssel s mar-
hatenyésztéssel foglalkozó népünket a vásári ár örökös in-
gadozásainak teszi ki ; potom áron kénytelen eladni termé-
keit, ugy, hogy a termelési költségeket a felcsigázott adót, 
s egyéb életszükségleteit már nem képes födözni, s azért az 
uzsorások kezében menthetlenül tönkre megy. 

Hasonló aránytalanság létezik az iparos osztályok ke-
resete s életszükségletei között. Habár az iparnak legtöbb 
ágaiban a kereset átalán véve elegendő is a nélkülözhetlen 
életszükségletek födözésére, sőt némely esetben valami ma-
rad is ; daczára ennek minálunk is tapasztalhatjuk napon-
ként, miszerint az üzletek pangása folytán sok kézműves 
vagy nem kap munkát, vagy pedig keresete nem elég, hogy 
legszerényebb életszükségleteit kielégíthesse. Ennek bebi-
zonyítására némely nemzetgazdászok Európa legnagyobb 
industrialis államaira nézve adatokat gyűjtöttek. I t t csak 
műveikre hivatkozhatunk, ilyenek : Senior, statement of the 
provision for the poor and of the condition of the labouring 
classes, London, 1875, 206,108 lap. De Morogues, de la misère 
des ouvriers et de la marche à suivre pour y remedier, Paris , 
1872 49 lap. Arrivabene, sur la condition des laboureurs et 
des ouvriers belges, Bruxelles 1875 64 lap. Hildebrands Na-
tionalökonomie, Berlin. 180—183 lapon. 

De ez nem mindig igy volt, A munkásosztályok ezen 
sanyarú helyzete csak a modern államokban lett oly általá-
nossá. Ugyanis tagadni nem lehet, hogy a munkásnép anya-
gi életfeltételei folytonos ingadozásnak vannak kitéve, mi-
vel az pusztán csak a mindennapi munkabérre van utalva, 
ez pedig az áruhoz hasonlóan a kinálat s kereslet szerint 
szüntelenül változik: közönségesen csak a legnélkülözhetle-o ö 
nebb életszükségletek födözésére elég, sőt néha még erre 
sem. Ez régibb időben nem igy volt,hanem leginkább a 89-ki 
elvek szerint újjászervezett államokban kezd lábra kapni . 

Szükséges tehát mindenekelőtt ezen helyzetnek végo-
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kait nyomozni, s a divatos szabadelvű közgazdasági eszmé-
ket elemezni, melyek a munkás-nyomort szülték. Ezeknek 
ismertetése végett csak az eddig mondottakat kell szem előtt 
tartani, s ezek alapján a következő kérdést megoldani : 
Vájjon mi által lett a munka áruvá, s mi nyomta le ennek 
árát vagyis a munkabért a nélkülözhetlen életszükségletek 
födözésének legalantibb fokára? Valamely áruczikknek az 
ára a kinálat s kereslet által határoztatik meg ; ennek 
aránya pedig leginkább az átalános versenytől függ. Ez 
természetesen akkor éri el legfőbb fokát, ha minden termé-
szetes s mesterséges akadályok eltávolíttatnak, különösen 
pedig azon korlátok, melyek az áruk szabad forgalmának 
útjában állnak. Altalános és korlátlan ipar- s kereskedelmi 
szabadság tehát a legnagyobb versenyt fogja megnyitni, ez 
pedig az áruczikkek árát az előállítási költségek minimu-
mára fogja leszorítani. 

Ha az áruczikkek az egész világból egy piaczon ösz-
szehordatnának, ugyanazon minőségű legolcsóbb áru a leg-
nagyobb kelendőségnek örvendene, s a többi eladókat vagy 
leszorítaná a piaczról, vagy alantibb árszabás elfogadására 
kényszerítené őket. Minél általánosabb a kereskedelem sza-
badsága, annál átalánosabb tételünk érvénye, mely a forgal-
mi eszközök könnyűsége s az árszabásoknak az egyik világ-
részből a másikba való közölhetése miatt még kérlclhetlenebb. 
Csak az áruczikkek szállítási költségei szabnak bizonyos 
határt a kereskedelmi szabadságnak, de a szállítást könyitő 
eszközök rendkivüli szaporítása ama határt is mindjobban 
megszünteti napjainkban. 

Mindezt alkalmazva a munkára, a munkásnyomornak 
okait abból egyszerűen levonhatjuk. A munkabért a kinálat 
s a kereslet határozza meg, ez pedig a munkánál épugy mint 
más árunál a versenytől függ. A legnagyobb versenyen 
a munkabért a legalantibb fokra nyomja le. Eme verseny 
azonnal létesül, mihelyt a munkát minden védeszközeitől 
megfosztjuk. A mit a védvámok eltávolítása jelent az áruk-
ra, ugyanazt jelenti a munkásra nézve minden munkavé-
delem s iparkorlát beszüntetése. Korlátlan munka- s ipar-
szabadság, oly bizonyosan mint 2 X 2 = 4, a legnagyobb 
versenyt fogja előidézni a munkásoknál, ez pedig ugyanazon 
bizonyossággal a legalantibb fokra szorítja le a munkabért. 

Evvel ismét egyik u j okát jeleztük a munkásosztály 
mai sanyarú helyzetének. Ez : minden munkavédelem hiánya s 
a feltétlen ipar-szabadság. Ezt annyi kinos tapasztalás után 
már tagadni nem lehet. A munka áruvá lett, ehhez hason-
lóan a munkát is mindenki attól veszi, ki azt olcsóbban 
adja ; mivel pedig, mint alább még tüzetesebben látand-
juk, a munkásoknál a legnagyobb verseny van, azért a mun-
kát a legolcsóbban kell adnia, vagyis a legalantibb munka-
béren, melylyel nélkülözhetlen életszükségleteit sem födözheti 
már. Amint ezt teszi, a nyomor rémkisértete ott kopogtat a j -
taján. E jelenséget a szabadelvűek sem tagadhatják már ; ha-
nem ugy tesznek, mint a struczmadár, mely fejét a homokba 
dugja azt hivén,hogy igy a közelgő vészt elkerülheti.Ezeknél 
sokkal őszintébbek a radicalisok, kik nem ijednek vissza az 
elvek végkövetkezményeitől sem, melyek társadalmi catas-
trofákban végződnek. A szabadelvűek, kikhez a szabadkő-
művesek, tőkepénzesek, hitetlen tanárok s ujságirók legna-
gyobb részt tartoznak, jobb meggyőződésük daczára, puszta 

hasonlesésből abban megegyeznek, hogy a korlátlan ipar s 
kereskedelmi szabadság oly követelménye a mai felvilágo-
sodott korszellemnek, miszerint afölött vitatkozni sem le-
het. Mi erre nézve itt egyelőre még nem nyilatkozunk, csak 
azt mondjuk, ha ez igy is volna, mégsem volna szabad a 
nép előtt eltitkolni, hogy ama korlátlan ipar- s kereskedel-
mi szabadság munkásosztályaink mai helyzetének egyik 
legközelebbi és szükségszerű oka. E furcsa népboldogitók 
hasonlók ahhoz, ki barátját, azt hivén, hogy úszni tud, a 
vizbe taszította, most pedig segítség helyett azt tanácsolja 
neki, hogy üstökénél fogva önmagát huzza ki a vizből. 

Evvel azonban korántsem kardoskodom a másik szél-
sőség t. i. a rideg czéhrendszer mellett, hanem igenis párto-
lom az iparszabadságot a józan korlátok közt ; mit röviden 
megmagyaráznom kell. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 20. Kulturharcz a hitfelekezetek 

közt. — A poroszországi kulturharcz befejezésére vonatko-
zólag nem egyszer kifejeztük óhajunkat, másrészt azonban 
óva intettünk a vérmes reményektől is, jól tudva, hogy ott 
a kath. egyháznak az ő leghalálosabb ellenségével, a protes-
tantismussal van dolga. Tagadhatatlan azonban, hogy álla-
mi tekintetek még a protestantismust is oda kényszeritet-
ték, hogy az egyház üldözését kénytélen lesz előbb-utóbb 
abbahagyni és az egyház békéjét helyreállítani. Már most 
is, ámbár a májusi törvények még nincsenek eltörülve, sok 
tekintetben enyhített azok alkalmazásán a protestáns po-
rosz állam. A katholikusok, habár az eddig történtekkel 
távolról sincsenek megelégedve, azokat mégis, mint kezde -
tét egy jobb jövőnek, örömmel fogadják. Az egyház ellensé-
gei és ezek közt főleg a protestánsok, minthogy mitsem kí-
vánunk inkább, mint a kath. egyház megsemmisítését, egész 
borzalommal gondolnak azon eshetőségre, hogy az egyház 
és a protestáns porosz állam közt egyesség fog létre jönni, 
melynek következménye a kulturharcz megszüntetése lesz. 

A napokban is, épen egyik hazai protestáns lap, egész 
megütközéssel emliti fel ezt az eshetőséget, és mi megvall-
juk malitiánkat, hogy egész gyönyörrel olvastuk az afeletti 
boszankodást,hogy a protestánsoknak isméi, ki tudja hányad-
szor, csalódni kellett afeletti reményükben, hogy immár 
valahára bukni, megsemmisülni fog az a gyűlölt Róma. Mi 
belát juk az ily csalódás feletti keserűség nagyságát, belát-
juk a fájdalom mélységét, mely eltelti keblét annak, aki 
magát azon édes álomban ringatta — hja ! biz ez csak 
álom, — hogy az .államhatalom elvégre lerójja tartozását a 
19-ik század tudományosságának és lelkiismeretének köve-
telményével szemben', és ebben csalatkozott. Fogadja teljes 
részvétünket, melyet már csupa emberbaráti érzelemből is 
kifejezünk, azon jóakaratú tanácsunk kíséretében, hogy más-
kor ne álmodjon, hanem legyen ébren, akkor nem fog csa-
latkozni ; gondolja meg, hogy elkezdve a pogány császárok-
tól egész napjainkig, sokaknak voltak ilyen édes álmaik, de 
azok mind szétfoszlottak, a kath. egyház pedig mind e mai 
napig megmaradt, sőt megsúghatjuk még azt is, hogy az 
olyan álmok mind szét fognak ezután is foszlani, a katholi-
ka egyház pedig folytatni fogja isteni küldetését az idők 
végeio-len. o O 
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A kulturharcz megszüntetése ime boszankodást szül 
a protestánsoknál. E boszuság még inkább növekszik az 
által, hogy az ,ultramontanismus' most már Ausztriában is 
mozogni kezd, sőt, horrendum dictu, az állam nálunk, Ma-
gyarországon is, benső szövetséget kezd fűzni az egyházzal, 
minek világosabb és kézzelfoghatóbb bizonyítéka nincsen, 
de nem is lehet, mint az, hogy a „közoktatási minister ur, 
a minap Kaposi Luciánt győri benczést, mint a budapesti 
egyetem bölcsészeti magántanárát e minőségében megerősí-
tette." Közbe legyen mondva, ezt már mi is valóságos vak-
merőségnek tar t juk a miniszter ur részéről. M á r k i látta azt 
a 19-ik században, hogy egy alkotmányos miniszter, egy 
katholikus papot, hozzá még szerzetest, épen egy katholikus 
tudományos intézetnél megerősítsen oly magas méltóság-
ban, mint minő a magántanárság ! Ez sértő a 19. század 
szellemére, hiszen az csak világos lehat, hogy katholikus 
intézethez csak protestáns légátust vagy rectort, vagy ezek-
hez hasonlót lehet és kell kinevezni. E jogos (?) követelést, 
feltesszük, hogy érvényesíteni is fogja valamelyik honatya 
és követelni fogja, hogy a miniszter ur tiltsa le azt a győri 
benczést a budapesti egyetemen nyert magántanári képesí-
tésének gyakorlásától. 

Ezekkel az ,ultramontán' kovászszal áthatott államok-
kal igazán nem lehet menni semmire sem, már pedig hogyan 
haladjon a protestantismus, ha az állam elébb le nem ti-
porja a katholicismust. De van mégis egy eszköz, melynek 
alkalmazása ismét uj reményt csepegtethet azon keblek-
be, melyek oly hőn epednek egy kis kulturharcz után. Ez 
az eszköz is fel van találva. Nem mi találtuk fel, hanem fel-
találta egy hazai protestáns lap munkatársa. H a kul tur -
harcznak lenni kell, — kell lenni annak is, aki ezt folytassa, 
és ha ezt az ultramontánná átalakulni kezdő államok foly-
tatni nem akarják, folytatni kell azt a hitfelekezetek nek. lm 
ez az a találmány, mely mindenkinek figyelmébe ajáultatik, 
akinek nem tetszik, hogy Bismarck Cauosoaba készül menni, 
s hogy Ausztriában az ,ultramontáuok' mozognak és hogy ná-
dunk —• egy szerzetest mint magántanárt a miniszter meg-
erősített. Felekezeti kulturharcz, ez az a testvéri szeretetből 
származott jelszó, mely a protestáns táborból hozzánk át-
nangzik és elég jelentőséggel bir, hogy megjegyezzük ma-
gunknak, mi vár reánk, mihelyt az állami erőszakoskodás-
tól megmenekülnénk. Az egyház üldözése megmaradna, 
csak a szereplők változnának. A mit eddig az állam tett, azt 
a protestantismus venné kezébe és felélesztené a vallásfele-
kezeti harcz tűzét, melytől, hála Istennek, hazánkban mái-
meglehetős régen megszabadultunk. Hogy e harcz mily 
hasznot, mily üdvöt hozna a nemzetre, azt felesleges volna 
fejtegetnünk, hiszen a múlt emlékei még nincsennek kitö-
rölve emlékezetünkből; de annyit m á r m o s t meg kell je-
gyeznünk, hogy a következményért nem a katholicismus, 
hanem egyedül csak a protestantismus lesz felelős. 

Midőn mi e felekezeti kulturharezra való felhívást 
olvastuk, nem győztünk eléggé csodálkozni a vakmerőség 
felett, mely e .jelszót' a világba kidobta. Az illetőnek vagy 
nagyon bátor úriembernek kell lenni, vagy pedig egyálta-
lában nem tudja, mit mondott. De legyen bármiként, annyi 
bizonyos, hogy e jelszó ki van mondva, és ismerve azon 
szellemet, mely századunkban uralkodik a katholicismus 

ellen, nem kételkedünk, hogy fogékony keblekre fog ta-
lálni ; mert hát mi az, a mi fogékony kebelre nem találna, 
ha a katholicismus ellen van intézve ? Egyet azonban 
bizonyára nem gondolt meg az, aki e jelszót kiadni kor- és 
időszerűnek találta, t. i. hogy a katholicismus, ha legyőzte 
az állami kulturharezot, még inkább és annál könnyebben 
fogja legyőzni tudni a felekezeti kulturharczot.Igenis, mi nem 
habozunk kimondani, és ebben támaszkodunk ugy a katho-
likusok meggyőződésére, valamint az egyház lefolyt 19-szá-
zados történetére, hogy a felekezeti kulturharezban a katho-
licismus-e lesz győzelem. Nem kívánjuk mi e harezot, de 
nem is félünk tőle. Az egyháztól elszakadt összes felekeze-
tek nem képesek kifejteni azt az erőt, azt a hatalmat, mely-
lyel az állam bir, és lia ez utóbbi kénytelen volt még oly ha-
talmas államban is, hogy a legújabb időkből beszéljünk, mint 
Poroszország engedni : ugy nincsen mit tartanunk a felekezeti 
kulturharcztól sem végeredményében. A felekezetek sem tör-
vényhozással nem birnak, melyek rendszabályozhatnák az 
egyházat, sem végrehajtó hatalommal rendszabályaik érvé-
nyesítésére, másrészt pedig még a mai államról is önérde-
kében fel lehet fel kell tenni, hogy a felekezeti kulturharcz 
tűzét azért, mert az egyeseknek, habár azok protestánsok 
is, tetszik, felgyújtatni nem fogja engedni. Mindezek tekin-
tetbe vételével mi nyugodtan nézünk ez ujabbnemü ,kultur-
harcz' elé, elvárva, hogy azoknak, kik ezt kezdeményezik, 
bátorságuk is lesz érette a felelősséget önmagokra vállalni. Q 

Erdélyi megye . Főpásztori körlevél a papi nyugdíj-
alap gyarapításáról. D. a J . Kr . ! Sz. 210/1880. Tisztelendő 
Testvérek és az Urban kedves Fiaim ! 

Az erdélyi püspöki megye főpásztorainak régóta ki-
váló gondoskodása tárgyát képezte az, hogy a z U r szolgála-
tában s a hivek lelki üdvének munkálásában kitartó buzgó-
sággal fáradozó egyházmegyei lelkipásztorok s a keresztény 
ifjúság oktatása- és nevelésével foglalkozó egyházi férfiak, 
ha majd, a kitartással folytatott munkában kifáradva, nyu-
galomra vágynak, aggkoruk hátralevő napjait lehetőleg 
anyagi gondok nélkül, csupán Istennek élve tölthessék el. 
Ezen törekvés az egyházmegyei tisztelendő papságban min-
dig áldozatkész, lelkes támogatókra talált, mert meg voltak 
mindenkor győződve arról, hogy a legszebb, a legüdvösebb 
tervek csak ugy valósithatók meg s a kitűzött czél csak ugy 
közelíthető meg és érhető el, ha arra az érdeklettek közaka-
rattal, odaadó elhatározással mindnyájan közreműködnek. 
Már az 1822-ki egyházmegyei zsinat tiszteletreméltó tagjai 
bölcs előrelátással intézkedtek a deficiensek részére szolgáló 
fundusról, elrendelvén és az egyházmegye minden papjának 
szoros kötelességévé tévén, hogy hátrahagyandó javaiknak 
'/8 részét a munkaképtelen papok segélyalapjának gyarapí-
tására hagyományozzák. Ugyanezen zsinat közegyetértéssel 
elhatározta és követendő szabályul előírta, hogy végrende-
let hátrahagyása nélkül elhalt egyházmegyei papok hátra-
hagyott javaiból is fogassék ki a papi nyugdijalap gyarapí-
tására az Ys rész. 

Amíg az életviszonyok könnyebbek, az életszükségle-
tei egyszerűbbek, a közterhek kevesebbek, a hivek módo-
sabbak valának s a nép az egyház szolgáinak fentartási 
szükségleteiről vallásos buzgóságából kifolyólag készsége-
sebb hűséggel gondoskodók, mint jelenleg, addig az egy-
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házmegyei zsinat emiitett intézkedése is gyümölcshozóbb 
vala a papi nyugdijalapra nézve, mint most, midőn a meg-
sokasodott életszükségletek, az egyházi férfiakra nehezedett 
sokféle közterhek viselése s az egykor tehetősebb anyagi 
körülmények között élt hivő nép soraiban észlelhető elsze-
gényedés és az egyház szolgáit illető fizetések teljesítésében 
mutatkozó gyakori makacs vonakodás mindannyi súlyos 
okok, melyek a papi nyugdijalapra nézve sem maradtak 
bénitó visszahatás nélkül. Amig a zsinati határozat szigorú Ö O 
megtartását mindenki kivétel nélkül lelkiismeretbeli köte-
lességének ismerte s az egyháziak szolgálatában álló szemé-
lyek és a rokonok vallásos lelkületüknél fogva a tulajdont 
sértetlen tiszteletben tartották, addig a nyugdijalap a zsinat 
által megjelölt forrásban kielégítő gyarapodási eszközt birt : 
de mióta az emiitett kedvező okok a tiszta erkölcsösséggel 
és a vallásos buzgósággal együtt eltünedezni kezdettek s 
helyüket az emberek kebelében az önzés, a haszonlesés, a 
hithidegség s az erkölcsi közöny kezdette elfoglalni, azóta a 
nyugdijalap kijelölt segélyforrása is aggodalmat keltő mó-
don meg kezdett apadni, úgyannyira, miszerint nem alap 
nélkül ébredett fel az egyházmegye gondos főpásztoraiban s 
az U r szőlőjének művelése körül fáradozó papságban a le-
verő aggodalom, hogy a hűségesen teljesített munkában ki-
fáradott papoknak képes leend-e és hogyan a nyugdijalap 
munkaképtelen napjaikban a sokasodó szükséggel szemben 
legalább tűrhető állást biztosítani ! 

A röviden érintett fenyegető bajt gondos püspöki elő-
döm s az egyházmegyei papság átlátván, néhány évvel eze-
lőtt a papi nyugdijalap tőkéjének lehető gyarapítása végett 
önkénytes adakozások nyittattak volt meg. Ismeretes előt-
tetek, Krisztusban szeretett testvéreim és papjaim ! hogy a 
szerény mértékben befolyt önkénytes adományok sem a köz-
várakozásnak, sem a czélnak, mely miatt megindittattak 
vala, sehogysem feleltek meg, mert az illetők részvéte hideg 
és nagyon aránytalan volt. Mindnyájan átlát tuk azt, hogy 
a határozatlan önkénytes adakozások nem vezetnek ohajtott 
czélra : azért 1868-ban a zsinati szabály további fentartása 
és kötelező erejének megóvása mellett az eíféle önkénytes 
adakozások folytatása be lett szüntetve, hogy idővel a papi 
nyugdijalap szükséges gyarapításáról határozottabb módon 
s biztosabb uton gondoskodhassunk. 

A tovább nem halasztható gondoskodás és közakaratu 
intézkedés szükségét éreztétek ti is, tisztelendő papjaim, s 
ezen meggyőződés kifolyásának tekintettem azt, hogy saját 
körötökből egyesek és testületek már ismételten javaslatok-
kal járul tak előmbe a papi nyugdijalap gyarapításának meg-
kezdése czéljából, ajánlván erre az önadózás megindítását. 
Lá tva a ti gondos ügyekezeteket s fájdalmas tapasztalásból 
tudva azt, hogy a nyugdijalap jelenlegi jövedelme az U r 
szolgálatában kifáradott papoknak az öregkor napjaira 
nyugalmas és szorongató anyagi gondoktól ment életmódot 
nem biztosithat, az ajánlott önadózást, mint legtöbb ered-
ményt biztosító módot,1879. évi febr. hó 7-én kelt 528. szám 
alatti kölevelemben az espereskerületi gyűlések tanácskozása 
alá bocsátottam, hogy eme nem kis fontosságú s teherrel já -
ró kérdéshez az egyházmegye minden papja hozzászólhasson. 

Ti, Krisztusban kedvelt papjaim és munkatársaim, 
tanácskozásaitok folyamában egyenként átéreztétek és át-

láttátok azt, hogy valamint más intézmények nyugdijalap-
jai, ugy az erdélyi egyházmegye papi nyugdijalapja is igen 
természetesen egyik leghathatósabb segélyforrását az öna-
dózásban lelheti fel és találhatja meg, mert ez évenként biz 
tos összeget fog az alap javára behozni s mindenki szíves 
készséggel és azon megnyugtató tudatban fogja a reá eső 
illetéköszszeget beszolgáltatni, hogy amit tesz, tulajdonkép 
saját agg napjainak megkönnyítésére teszi. Ezen megnyug-
tató körülménynél fogva — daczára annak:, hogy a közszük-
ségekkel majdnem mindnyájan küzdőtök — az espereskerü-
leti gyűlések a biztos siker kedves érzetében az önadózás 
elve mellett nyilatkoztak, habár a kirovás mértékére nézve 
— a mi nem is feltűnő — merültek fel eltérő vélemények 
is. Az eltérő vélemények kiegyenlitése-s a kérdés végleges 
elintézésére kedvező alkalom nyilt mult évi novemberhó 
10-ik és következő napjain tar tot t kath. statusgyülés alkal-
mával, mely gyűlésre az erdélyi egyházmegye csaknem min-
den esperesi kerületéből az esperes urak és papi követek 
szép számmal megjelentek. A kedvező alkalmat felhasz-
nálva, emiitett hó 12-én a statusgyülésre megjelent esperes 
urakat és papi képviselőket a főtisztelendő székes káptalan 
és a székesegyházi papsággal egyetemben tanácskozásra 
saját püspöki székem körébe gyűjtöttem. Az egyházmegye 
összes papjai előtt már ismert két kérdés végleges elintézés 
végett további tanácskozás tárgyává tétetett. (Vége köv.) 

Kóma. A szent atya beszéde az örök város nagyböjti 
szónokaihoz. — Mint minden évben rendesen a nagyböjt 
kezdetén, ugy ez évben is legmagasabb szine elé bocsátá 
szentséges atyánk Rómának és vidékének lelkészeit és hit-
szónokait, s fogadva azoknak hódolatát, lelkesítő beszéd-
ben figyelmezteté őket magasztos hivatásukra. Az ünne-
pélyes fogadtatás e hó 10-ikén volt, s a szent atya a követ-
kező beszédet intézte a tisztelgő lelkészekhez és hitszó-
nokokhoz : 

„Edes vigasztalásunkra szolgál a nagyböjt kezdetével, 
magunk előtt látni Róma lelkészeit és a hitszónokokat, kik 
hivatva vannak Isten igéjének magvát az örök városban 
elhinteni. Noha nincs sem időhöz, sem helyhez kötve a fön-
séges hivatás Jézus Krisztus nyáját legeltetni és oktatni : 
mégis a mai viharos korban fokozott buzgalmat kell kifej-
teni Róma dicső városában, hogy innét a hit és az evangé-
liumi tanok világa mennél fényesebb sugarakat és jótétemé-
nyeket áraszszon szét. 

A mi hitünk, mely alapja és gyökere az igazságnak, 
mely nélkül lehetetlen tetszeni Isten előtt, az egyház ellensé-
gei által ezerféle fortélylyal üldöztetik, kik szenvedélyes tá-
madásokat intéznek ellene. Azért fölöttébb fontos és szüksé-
ges, hogy mennél éberebb gonddal őrködjünk tisztasága fö-
lött, s mennél nagyobb buzgalmat fejtsünk ki a keresztény 
népek között. 

Különösen az i f jabb nemzedék veszi igénybe szeretet-
teljes gondoskodásunkat ; mert az egyház ellenségei is kivált 
arra törekszenek, hogy az if júság olyan nevelésben és taní-
tásban részesüljön, melyet nem világit meg a hit sugara, 8 
melynek nem ad életerőt a megváltás jótékony befolyása. 

Mi ismerjük nagyon jól a veszélyeket, tud juk milyen 
kísérteteknek van kitéve az ifjúság, a társadalom e reménye : 
azért a baj orvoslására törekszünk az által, hogy Rómában 

/ 
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levő iskoláinkban az i f júság valóban keresztényies és vallá-
sos nevelést és oktatást nyer. 

Hő óhajunknak teljesen megfelelt azeezé l ra kiküldöt t 
bizottság, mely nagy buzgalmat és bámulatos tevékenységet 
fej tet t ki, mintegy úttörője volt a ti működésteknek is, lel-
kipásztorok ! — azért is az egyes parochiák különös szük-
ségleteire nézve ama bizottság tagjai tól nyerhettek fölvilá-
gosítást és u tmuta tás t . 

Noha nagy vigasztalást meritünk e körülményből, 
másrészt, nem mulaszthat juk el titeket buzditani, hogy 
amennyiben tőletek függ, mindenképen mozdítsátok elő ezen 
üdvös mű virágzását s mennél áldásosabb gyümölcsözését. A 
ti föladatotok, derék lelkészek, a gondjai tokra bizott csalá-
dok körében minden eszközzel oda hatni, hogy a gyermekek 
vallásos és keresztényies nevelésben részesül jenek.Utal ja tok 
ama gyászos következményekre, melyek a vallástalan neve-
lésből az egyházra s társadalomra és a családra háromolnak. 
Győzzétek meg a szülőket, hogy hiu reményeket táplálnak 
magzataik iránt, ha azok nem részesülnek a vallás tanaival O ' 

és a hittel teljesen megegyező nevelésben. Különösen oda 
törekedjetek, hogy tar tsák távol gyermekeiket a protestáns 
iskolák megmérgezett levegőjétől, mely iskolák napról napra 
szaporodnak itt Rómában a kath. egyház kárára és a lelkek 
biztos romlására. 

És ti, a szent evangelium hirdetői, ezen alkalmas idő-
ben, az üdvösség ezen napjaiban, apostoli működésiekkel 
ovjátok Róma lakosságának becses kincsét, a katholika h i -
tet. T i tudjá tok , milyen eszközökkel küzdenek ma ezen hit 
ellen, akár közvetlenül fölforgatván az elveket, akár köz-
vetve megvesztegetvén az erkölcsöket ; mert amint az egyéu-
ben a bűnös hajlamok elhomályosítják a józan észt, ugy az 
emberi társadalomban az uralkodó erkölcstelenség megnyit-
ja az a j tó t a hitetlenségnek. Ti azonban, kik kezetekben 
tar t já tok az isteni ige leküzdhetetlen fegyverét, verjétek 
bátran vissza a támadásokat, világítsátok meg a kinyi lat-
koztatot t igazság fényével a tévelyek homályát, nyomjátok 
el a bűnt a keresztény erkölcstan tanításaival, figyelmeztes-
sétek hangosan az emberek elméjét azon valódi elvekre, me-
lyek a katholika hit alapját képezik, hirdessétek a józansá-
got és igazságot, hogy megerősödjenek azok, kiknek hite 
még ép, hogy visszatérjenek, kik eltévedtek, s hogy felegye-
nesedjenek azok, kik gyengeségökben elbotlottak. 

Hogy mindegyik egyaránt részesüljön a Magasságbe-
linek égi malasztjában, s hogy különösen titeket megerősít-
sünk apostoli hivatástokban, az égre emeljük kezeinket, s 
titeket Róma összes népességével együt t apostoli áldásunk-
ban részesítünk. 

Benedictio etc. 

IRODALOM. 
X A gyermek-gyilkolás és a sz. gyermekség tár-

s u l a t a Chinábau. L ' Infant ic ide et l 'Oeuvre de la Sainte-
Enfance en Chine, par le P. Gabriel Delâtre, de la Comp, de 
Jésus. Changai, autographie de la Mission catholique, à 
l 'Orphelinat de Tou-sè-wè. 1879. 1 ivrétü köt. X I I I . 203 1. 

Okmányok chinai nyelven 74 1., — 25 képpel. 

Azon hivatalos okmányok, melyeket srerzőnek meg-
szereznie sikerült, — roppant csekély szám azokhoz képest, 
melyek az óriási mennyei birodalom irat táraiban fekszenek 
— több, mint 2 századot ölelnek fel Choentch-e!>) uralkodá-
sától (1644) egész Koang-Sinig, a mostani császárig. — Mi -
dőn 1644-ben a tatárok Chinât elfoglalták, ugyanazt consta-
tálták, a mit már P . Ricci jegyzeteiben előbb megörökített . 
A császári censor panaszt emelt ura előtt azon kegyetlen 
szokás ellen, hogy a leány-gyermekek vizbe fallasztatnak. 
Kérelmére császári tiltó parancs jelent meg 1656-ban, 
mely azonban a baj t nem szüntette meg. Kang-hi , ki Choen-
tche után 1662-ben következett a trónon, parancsában szin-
tén constatálja, hogy ama kegyetlen szokás, kis leány-gyer-
mekeket vizbe fullasztani, a gazdagok közt épen ugy szo-
kásban van, mint a szegényeknél, s elrendeli, hogy e kegyet-
lenül kell megtorolni. Azonban sem e parancs sem a manda-
rinokhoz kibocsájtott részletes rendeletek, sem a ki tet t gyer-
mekek számára felállított menházak a baj t megszüntetni 
képesek nem voltak. U j panaszok, u j parancsok és rendele-
tek következtek 1736 és 1773-ban Kieng-long alatt, s 
1796-ban Kia -King alatt. 1820 óta mondhatni parancs pa-
rancsot é rez ügyben ; de mind hiában. 

Ezen hivatalos okmányokban a gyermek-gyilkolás 
mindig növekvő arányokban mutatkozik s az ellene hozott, 
büntetések is mindig szigorúbbak. Kiang-Su tartomány la-
kossága arról vádoltatik bennök, hogy „annyit sem adnak 
egy leányka életére mint egy szalmaszálra." 1815-ben 
K ia -King kimondja, hogy „a népnek mindenfelé szokásává 
vált eladni a nőket és vizbefullasztani a kis leányokat." 

1862. óta, Tong-tche uralkodása alat t a császári pa-
rancsok egyre szaporodtak. 1868-ban Changhai falain a 
tar tományi kincstárnok hirdetésében következő vallomás 
volt olvasható : „Daczára az eddigi rendszabályoknak, az 
erkölcsök nemcsak nem javul tak , sőt roszabbak lettek, és a 
gyermek-gyilkolás napjainkban annyira felvett szokás,hogy 
az emberek föl sem veszik. Nem csak kis leánykákat fu l -
lasztanak már be, hanem fiukat is, és, a mi fő, e bűnbe oly 
emberek is belekeverednek, kiket erre korántsem a nyomo-
rúság visz." 

1873-ban egy császári követ elismeré, hogy „ha van-
nak is, kik szeretettel nevelik fel leánygyermekeiket, annyi 
bizonyos, hogy ilyenek 10 közt alig találkoznak ketten 
vagy hárman." (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Rómából i r ják, hogy aquinói sz. Tamás műveinek 

római kiadásához a betűk szálitását egy f rankfur t i czég 
nyerte el. A dömés rend általános főnöke Berthier a tyát 
Francziaországból Rómába hit ta, hogy a kiadás előkészü-
leti munkálataiban részt vegyen. A legközelebbi consistori-
umban crealandó bibornokok közt emiitik Hassun örmény 
pátr iárkát , Ricci-Paracciani-t , ő szentsége majordomusát , és 
mgr Lasagni- t , a consistoriumi congregatio t i tkárát . 

— Sz. Pál apostol leveleinek két régi görög kézirati 
töredékét fedezte fel az athos-hegyi zárdában Peyron Ber-
nardin olasz áldozár és nyelvtudós. 

*) Megtartjuk a chinai tulajdonnevek franczia kiejtés szerinti 
kiírását. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 
P A P A E XIII. 

EPISTOLA ENCYCLICA 
ad Patriarchas Primates Archiepiscopos et Episcopos Uni-
versos Catholici Orbis Gratiam et Communionem cum Aposto-

lica Sede habentes. 

LEO PP. XIII. 
VENEKABILES FBATRES 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Arcanum divinae sapientiae consilium, quod 
Salvator hominumlesus Christus in terris erat per-
fecturus, eo spectavit, ut mundum, quasi vetustate 
senescentem, Ipse per se et in se divinitus instau-
r a i t . Quod splendida et grandi sententia comple-
xus est Paulus Apostolus, cum ad Ephesios ita 
scriberet: Sacrainentum voluntatis suae instau-
rare omnia in Christo, quae in caelis et quae in 
terra sunt.1) — Kevera cum Christus Dominus man-
datum facere instituit quod dederat illi Pater, con-
tinuo novam quamdam formain ac speciem rebus 
omnibus iinpertiit, vetustate depulsa. Quae enim 
vulnera piaculum primi parentis humanae naturae 
imposuerat, Ipse sanavit: homines universos, natu-
ra iilios irae, in gratiam cum Deo restituit; diutur-
nis fatigatos erroribus ad veritatis lumen tradu-
x i t ; omni impuritate confectos ad omnein virtutem 
innovavit ; redonatisque hereditati beatitudinis sem-
piternae spem certain fecit, ipsum eorum corpus, 
mortale et caducum, immortalitatis et gloriae cae-
lestis particeps aliquando futurum. Quo vero tarn 
singularia bénéficia, quamdiu essent homines, tam-
diu in terris permanerent, Ecclesiam constituit vi-

i) Ad Eph. I, 9 - 1 0 . 

cariain muneris sui, eamque iussit, in fu turum pro-
spiciens, si quid esset in hominum societate per-
turbatum, ordinäre, si quid collapsum, restituere. 

Quamquam vero divina haec instauratio, quam 
diximus, praecipue et directo homines attigit in 
ordine gratiae supernaturali constitutos, tarnen 
pretiosi ac salutares eiusdem fructus in ordinem 
quoque naturalem largiter promanarunt ; quamob-
rem non mediocrem perfectionem in omnes partes 
acceperunt cum singuli homines, tum humani gene-
ris societas universa. Etenim, christiano rerum or-
dine semel condito, hominibus singulis feliciter 
contigit, ut ediscerent atque adsuescerent in pa-
terna Dei Providentia conquiescere, et spem alere, 
quae non confundit, caelestium auxiliorum ; qui-
bus ex rebus fortitudo, moderatio, constantia, ae-
quabilitas pacati animi, plures denique praeclarae 
virtutes et egregia facta consequuntur. — Societati 
vero domesticae et civili mi rumes t quantum digni-
tatis, quantum firmitudinis et honestatis accesse-
rit. Aequior et sanctior effecta principum auctori-
tas ; propensior et facilior populorum obtempera-
tio; arctior civium coniunctio ; tutiora iura domif-
nii. Omnino rebus omnibus, quae in civitate haben-
tur utiles, religio christiana consuluit et providit ; 
ita quidem, ut, auctore S. Augustino, plus ipsa af-
ferre momenti ad bene beateque vivendum non po-
tuisse videatur, si esset parandis vel augendis raor-
talis vitae commodis et utili tatibus unice nata. 

Verum de hoc genere toto non est Nobis pro-
positum modo singula enumerare ; volumus autem 
de convictu doinestico eloqui, cuius est in matri-
monio principium et fundamentum. 

Constat inter omnes, Venerabiles Fratres, quae 
vera sit matrimonii origo. — Quamvis enim fidei 
christianae vituperatores perpetuain hac de re do-

li! 
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ctrinam Ecclesiae fugiant agnoscere, et memóriám 
omnium gentium, omnium saeculorum delere iain-
diu contendant, vim tamen lucemque veritatis nec 
extinguere nec debilitare potuerunt. Nota omnibus 
et nemini dubia commemoramus ; posteaquam sexto 
creationis die formavit Deus hominem de limo ter-
rae, et inspiravit in faciem eius spiraculnm vitae, 
sociam illi voluit adiungere, quam de latere viri 
ipsius dormientis mirabiliter eduxit. Qua in re hoc 
voluit providentissimus Deus, ut illacl par coniu-
gum esset cunctorum hominuin naturale principi-
um, ex quo scilicet propagari humánum genus, et, 
numquam intermissis procreationibus, conservari in 
oinne tempus oporteret. Atque ilia viri et mulieris 
coniunctio, quo sapientissiinis Dei consiliis respon-
d e n t aptius, vel ex eo tempore duas potissimum, 
easque in primis nobiles, quasi alte impressas et 
insculptas prae se tulit proprietates, nimiruin uni-
tatem et perpetuitatein. — Idque declaratum aper-
teque confirinatum ex Evangelio perspicimus divi-
na Iesu Christi auctoritate, qui Iudaeis et Aposto-
lis testatus est, matrimonium ex ipsa institutione 
sui dumtaxat inter duos esse debere, scilicet virum 
inter et mulierem ; ex duobus unam veluti carnem 
fieri; et nuptiale vinculum sic esse Dei voluntate 
intime vehementerque nexum, ut a quopiam inter 
homines dissolvi, aut distrahi nequeat. Adhaerebit 
(homo) uxori suae, et erunt duo in carne una. Ita-
que iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo 
Deus coniunxit, homo non separet.2) 

Verum liaec coniugii forma, tam excellens at-
que praestans, sensim corrumpi et interire apud eth-
nicos populos coepit ; et penes ipsum Hebraeorum 
genus quasi obnubilari atque obscurari visa. — 
Nam apud hos de uxoribus susceperat consuetudo 
communis, ut singulis viris habere plus una lice-
ret ; post autem, cum ad durit iam cordis3) eorum 
indulgenter permisisset Moyses repudiorum pote-
statem, ad divortium factus est aditus. — In socie-
tate vero ethnicorum vix credibile videatur, quan-
tam corruptelain et demutationem nuptiae contra-
xerint, quippe quae obiectae fluctibus essent erro-
ruin uniuscuiusque populi et cupiditatum turpissi-
marum. Cunctae plus minus gentes dediscere nati-
vam germanamque originem matrimonii v isaesunt ; 
eamque ob causam de coniugiis passim ferebantur 
leges, quae esse e republica viderentur, non quas 
natura postularet. Solemnes ritus, arbitrio legum-
latorum inventi, efficiebant ut honestum uxoris, 

") Matth. X I X , 5 - 6 . — 3) Matth. X I X , 8. 

aut turpe concubinae nomen mulieres nancisceren-
tu r ; quin eo ventum erat, ut auctoritate principum 
reipublicae caveretur, quibus esset permissum inire 
nuptias, et quibus non esset, multum legibus contra 
aequitatem contendentibus, multum pro iniuria. 
Praeterea polygamia, polyandria, divortium causae 
fuerunt, quamobrem nuptiale vinculum magnopere 
relaxaretur. Summa quoque in mutuis coniugum 
iuribus et officiis perturbatio extitit , cum vir do-
minium uxoris acquireret, eamque suas sibi res 
habere, nulla saepe iusta caussa, iuberet ; sibi vero 
ad afFrenatarn et indomitam libidinem praecepiti 
impuni liceret excurrere per lupanaria et ancillas, 
quasi culpam dignitas faciat, non voluntas.4) Ex-
superante viri licentia, nihil erat uxore miserius, 
in tantam humilitatem deiecta, ut instrumentum 
pene haberetur ad explendam libidinem, vel gi-
gnendam sobolein comparatum. Nec pudor fuit, col-
locandas in matrimonium emi vendi, in rerum 
corporearum similitudinein,5) data interdum pa-
renti maritoque facultate extremum supplicium de 
uxore sumendi. Talibus familiam ortam connubiis 
necesse erat aut in bonis reipublicae esse, aut in 
mancipio patrifamilias,6) cui leges hoc quoque posse 
dederunt, non modo liberorum conficere et dirimere 
arbi t ratu suo nuptias, verum etiam in eosdem exer-
cere vitae necisque immanem potestatem. 

Sed tot vitiis, tantisqüe ignominiis, quibus 
erant inquinata coniugia, sublevatio tandem et me-
dicina divinitus quaesita est; quandoquidem resti-
tutor dignitatis humanae legumque mosaicarum 
perfector Iesus Christus non exiguam, neque postre-
mam de matrimonio curam adhibuit. Etenim nu-
ptias in Cana Galilaeae Ipse praesentia sua nobili-
tavit, primoque ex prodigiis a se editis fecit me-
morabiles;7) quibus caussis vel ex eo die in homi-
num coniugia novae cuiusdam sanctitudinis initia 
videntur esse profecta. Deinde matrimonium revo-
cavit ad primaevae originis nobilitatem, cum He-
braeorum mores improbando, quod et multitudine 
uxorum et repudii facultate abuterentur ; tum ma-
xime praecipiendo, ne quis dissolvere auderet quod 
perpetuo coniunctionis vinculo Deus ipse constrin-
xisset. Quapropter cum difficultates diluisset ab 
institutis mosaicis in medium allatas, supremi le-
gislatoris suscepta persona, haec de coniugibus san-
x i t : Dico autem vobis quia quicumque dirniserit 

4) I l ieronym. Oper. torn. 1, col. 455. — 5) Arnob. adv. 
Gent. 4, — 6) Dionys. Halicar, lib. I I , c. 26, 27. — ' ) Joan. I I . 
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uxorem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, raoe-
cha tu r ; et qui dimissam duxerit, moeehatur.8) 

Verum quae auctoritate Dei de coniugiis décréta et 
constituta sunt, ea nuncii divinarum legum Apostoli plenius 
et enucleatius memoriae litterisque prodiderunt. Iamvero 
Apostolis magistris accepta referenda sunt, quae sancti 
Patres nostri, Concilia et universalis Ecclesiae traditio 
semper docuerunt,9) uimirum Christum Dominum ad Sa-
crameuti dignitatem evexisse matrimonium ; simulque effe-
cisse ut coniuges, caelesti gratia quam mérita eius pepere-
runt septi ac muniti, sanctitatem in ipso coniugio adipisce-
rentur : atque in eo, ad exemplar mystici connubii sui cum 
Ecclesia mire conformato, et amorem qui est naturae con-
sentaneus perfecisse,10) et viri ac mulieris individuam sua-
pte natura societatem divinae caritatis vinculo validius 
coniunxisse. Viri, Paulus inquit ad Ephesios, diligite uxo-
res vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam et seipsum 
tradidit pro ea, ut illam sanct i f icaret . . . . Viri debent dili-
gere uxores suas ut corpora s u a . . . . nemo enim unquam 
carnem suam odio habuit ; sed nutrit et f'ovet earn, sicut et 
Christus Ecclesiam ; quia membra sumus corporis eius, de 
carne eius et de ossibus eius. Propter hoc relinquet homo 
patrem et matrem suam et adhearebit uxori suae et erunt 
duo in carue una. Sacramentum hoc magnum est : ego au-
lem dico iu Christo et in Ecclesia.11) — Similiter Aposto-
lis auctoribus didicimus unitatem, perpetuamque firmita-
tem, quae ab ipsa requirebatur nuptiarum origine, sanctam 
esse et nullo tempore violabilem Christum iussisse. l is qui 
inatrimonio iuncti sunt, idem Paulus ait, praecipio non ego, 
sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si disces-
serit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari.12) E t rur-
sus: Mulier alligata est legi, quanto tempore vir eius vivit : 
quod si dormierit vir eius, liberata est.1®) — Hisce igitur 
caussis matrimonium extitit sacramentum magnum,14) ho-
uorabile in omnibus,15) pium, castum, rerum altissimarum 
imagine et significatione verendum. 

o o 
Neque iis dumtaxat quae commemorata sunt, Christi-

ana eius perfectio absolutioque continetur. Nam primo qui-
dem nuptiali societati excelsius quiddam et nobilius propo-
situm est, quam antea fuisset ; ea enim spectare iussa est 
non modo ad propagaadum genus humánum, sed ad in^e-
nerandam Ecclesiae sobolem, cives Sanctorum et domesti-
cos Dei; ' 6) ut nimirum populus ad veri Dei et Salvatoris 
nostri Christi cultum et religionem procrearetur atque edu-
caretur.17) — Secundo loco sua utrique coniugum sunt offi-
cia definita, sua iura integre descripta. Eos scilicet ipsos 
necesse est sic esse animo semper affectos, ut atnorem maxi-
mum, constantem fidem, sollers assiduumque praesidium 
alteri alterum debere intelligant. — Vir est familiae prin-
ceps, et caput mulieris ; quae tamen, quia caro est de carne 
illius et os de ossibus eius, subiciatur pareatque viro, in 
inorem non ancillae, sed sociae ; ut scilicet obedieiitiae prae-
stitae nec honestas, nec dignitas absit. In eo autem qui p rae-
est, et in hac quae paret, cum imaginem uterque référant 

8j Matth. XIX, — ' ) Trid. sess. XXIV, in pr. — " ) Trid sess. 
XXIV, cap. 1 de reform. matr. — " ) A l Ephes. V, 25. et seqq. — K) i , 
Cor. VII, 10 -11 . — ") Ibid. v. 39. - ") Ad Eph. v. 32. — Ad iïebr 
XIII, 4. — '6) Ad Eph II. 19. — Catech. Rom. cap. VIII. 

alter Christi, altera Ecclesiae, divina Caritas esto perpetua 
moderatrix officii. Nam vir caput est mulieris, sicut Chri-
stus caput est Ecclesiae . . . Sed sicut Ecclesia subiecta est 
Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus. , s) — Ad li-
beros quod pertinet subesse et obtemperare parentibus,_his-
que honorem adhibere propter conscientiam debent ; et vi-
cissim in liberis tuendis atque ad virtutem potissimum in-
formandis omnes parentum curas cogitationesque evigilare 

necesse est : Patres educate illos (filios) in disciplina 
et correctione Domini.19) E x quo intelligitur, nec pauca 
esse coniugum officia, neqne levia ; ea tamen coniugibus 
bonis, ob virtutem quae Sacramento percipitur, non modo 
tolerabilia fiunt, verum etiam iucunda. 

Christus igitur, cum ad talem ac tantam excellentiam 
matrimonia renovavisset, totam ipsorum disciplinam Ec-
clesiae credidit et commendavit. Quae potestatem in coniu-
gia christianorum omni cum tempore, tum loco exercuit, 
atque ita exercuit, ut illam propriam eius esse appareret, 
nec hominum concessit quaesitam, sed auctoris sui volun-
tate divinitus adeptam. — Quot vero et quam vigiles curas 
in retinenda sanctitate nuptiarum collocarit, ut sua his in-
coluinitas maneret, plus est cognitum quam ut demonstrari 
debeat. — E t sane improbatos novimus Concilii Ilierosoly-
mitani sententia amores solutos et liberos;30) civem Corin-
thium incesti damnatum beati Paulli auctoritate;2 1) pro-
pulsatos ac reiectos eodem semper tenore fortitudinis cona-
tus plurimorum matrimonium christianum hostiliter peten-
tium, videlicet Gnosticorum, Manichaeorum, Montanista-
rum sub ipsa rei christianae primordia, nostra autem memo-
ria Mormonum, Sansimoni anorum, Phalanaterianorum, Com -
munistarum. — Simili modo ius matrimonii aequabile inter 
omnes atque unum omnibus est constitutum vetere inter 
servo's et ingenuos sublato discrimine;22) exaequata viri et 
uxoris iura ; etenim ut aiebat Hieronymus,23) apud no3 
quod non licet feminis, aeque non licet viris, et eadem ser-
vitus pari conditione censetur; atque illa eadem iura ob 
remunerationem benevolentiae et vicissitudinem officiorum 
stabiliter firmata ; adserta et vindicata mulierum dignitas ; 
vetitum viro poenam capitis de adultéra sumere,24) iura-
tamque fidem libidinose atque impudice violare. — Atque 
illud etiam magnum est quod de potestate patrumfamilias 
Ecclesia, quantum oportuit , limitaverit ne filiis et filiabus 
coniugii cupidis quidquam de iusta libertate minueretur ;25) 
quod nuptias inter cognatos et affines certis gradibus nul-
lás esse posse decreverit,26) ut nimirum supernaturalis con-
iugum amor latiore se campo diffunderet; quod errorem et 
vim et fraudem, quantum potuit, a nuptiis prohibenda cura-
verit ;2 7) quod sanctam pudicitiam thalami, quod securita-
tem personarum,28) quod coniugiorum decus,29) quod reli-
gionis incolumitatema0) sar ta tecta esse voluerit. Denique 
tanta vi, tanta providentia legum divinum istud institutum 
communiit, ut nemo sit rerum aequus existimator, quin in-

Ad Eph V, 2 3 - 2 4 . — " j Ad Eph. VI, 4. - 2°) Act. XV, "29. -
I Cor. V. 5. — " ) Cap. 1. de conjug. serv. - Oper. torn. I, col. 

455. — '*) Can. Interfectores, et Can. Admonere, quaest. 2. — 25) Cap. 
30, quaest. 3, cap. 3. de cognat. spirit. — 26) Cap. 8. de consang. et affin, 
cap. I. cognat. legali. — " ) Cap. 26. sponsal. ; cap. 13, 15, 29. de spon-
sal, et matrim., et alibi. — Z8) Cap. 1. de convers. infid. ; capp. 5. et (3. do 
eo qui duxit in matr. — 2'') Capp. 3, 5. et 8. de sponsal et matr. Trid. 
sess. XXVIV, cap. 3. de reform, matr. — 30) Cap. 7 de divort. 

16* 



124 

telligat, hoc etiam ex capite quod ad coniugia refertur opti-
mam esse humani generis custodem ac vindicem Ecclesiam ; 
cuius sapientia et fugám temporum, et iniurias hominum, 
et rerum publicarum vicissitudines innumerabiles victrix 
evasit. (P01!* töT ) 

Socialismus, Communismus, Nihilismus 
vagyis 

a társadalmi kérdés egész nagyságában 
és teljes összefüggéséiben. 

IY . Tekintély és szabadság két oly eszme, melyeken az 
erkölcsi világrend alapszik s azért anyagi és szellemi jólé-
tünk s haladásunk nélkülözhetlen előfeltételei ; de vaj-
mi könnyen elfajulnak s igazi torz-eszmékké változnak, 
mivel t. i. az emberek önző czélokra azokkal visszaélni sze-
retnek. A tekintély a kielégithetlen önszeretet szolgálatában 
zsarnoksággá fajul ; ez ellen az elnyomott szabadság fellázad 
s természetes jogait visszaköveteli. A szabadsággal szintén 
könnyen visszaélnek az emberek, s akkor engedetlenséggé, 
rakonczátlansággá, a törvényes rend s tekintély elleni láza-
dássá fajul. E két ellentét, hasonlóan a dagály s apályhoz a 
tengeren, folytonos hullámzásban tar t ják a társadalmat ; s 
azért ennek azon férfiak tesznek legjobb szolgálatot, kik a 
tekintélyt és szabadságot egymással kiegyenlítik, öszhang-
zásba hozzák. A társadalom ezen két sarkköve azon kérdést 
is érinti, melyet jelenleg megoldani törekszünk. A czéhrend-
szer nem egyéb, mint szabályozása az egyéni szabadságnak 
bizonyos munka-nemekben, s azért a tekintélyt fejezi ki, 
mely hivatva van ama szabadsággal való visszaéléseket 
akadályozni. A czéhrendszer egész szerkezeténél fogva a 
a munkának s a munkásoknak védelmére szolgált, az a szer-
ződésnek bizonyos neme volt a munkásnép s a társadalom 
között. Eszerint a munkásosztály a szükséges munkát, illetve 
áruczikket adta, a társadalom pedig a munkásoknak, illetve 
iparosoknak korlátolt verseny mellett nagyobb bért vagy 
árt fizetett, s létérdekeit az örökös ingadozásoktól biztosí-
totta. A ki másnak dolgozik s egész életét a munkának ál-
dozza, annak természetes joga van, hogy saját és családjá-
nak megélhetése, korlátlan verseny folytán, naponként kér-
désessé ne váljék, sőt hogy tisztességes keresetéből legalább 
annyit félre tehessen, mennyi elégséges öreg napjaira. 

Minden egyéb rendosztályzat többé-kevésbé védve 
van ebben tételes törvények s társadalmi intézmények által. 
Az államnak, sőt magányosoknak tisztviselői bizonyos szol-
gálati idő után, nyugdijat kapnak; egyedül a munkásról 
nem gondoskodik senkisem. Avagy méltányos-e, hogy csak 
a munkás dolgozzék mindig azon aggodalom- s félelemben, 
miszerint tán már holnap a nagyobb munkakinálat folytán 
leszállittatván napi dija, — édes öveivel együtt éhezni fog. 
A tőkepénzest ezerszeresen védi üzletében a szabad ver-
seny ellen nagyobb hitele. E tekintetben az ipar- s kereske-
delemszabadság alig egyéb, mint nagyszerű ámitás, szédel-
gés, mivel annak a kisiparos s üzér, kinek sem pénze sem 
hitele nincsen, semmi hasznát sem veszi. 

A régi czéhrendszer sem volt ment nagy hibáktól s 
kárhozatos visszaélésektől, melyeket tekintélyükkel elkövet-
tek a czéhmesterek az egyéni szabadság rovására. Sokszor 

a kaján önzés s a szűkkeblű személyválogatás és kizárólagos 
kaszt-szellem jellegét öltötte ; a fogyasztókat drága s rossz 
áruczikkek bevásárlására kényszeritette; azért gyökeres ú j -
jászervezése égető szükséggé vált. De elvben helyes s azért 
megtartandó lett volna. A czéhrendszer ugy viszonylik az 
ipar szabadsághoz, mint az állam-tekintély a politikai sza-
badsághoz ; mindkettőnek meg van a maga jogosultsága, de 
egyszersmind korlátolása. Az iparszabadság átalán véve 
az áruczikkeket mérhetlenül felszaporitotta, azokat finomí-
totta, némelyeknek előbb mesés árát leszállította, s ez által 
a kevésbé tehetős osztályoknak azon valóságos vagy csak 
képzelt életszükségletek kielégítését is lehetővé tette, miről 
kevéssel ezelőtt nem is álmodták. De az iparszabadságnak 
is meg van a dolgok természetes rendjében gyökerező kor-
láta, s ha ezen átcsap, ugyanazon vészteljes következménye-
ket szüli, mint a korlátlan népszabadság. Anarchiává fajul, 
társadalmi katasztrófában végződik. 

Eddig láttuk, hogy a munkásosztályok mai nyomor-
helyzetének egyik főoka abban rejlik, hogy a munka áruvá 
lett, s azért csak olyan munkás kap munkát, ki a legolcsóbb 
béren dolgozik, mely sokszor már nem elég nélkülözhetlen 
életszükségleteinek födözésére sem. Lássuk immár azon okot 
is, mely a munkát áruvá tette s annak árát a legalantibb 
mértékre leszorította. Ez nem egyéb, mint a tőkének arány-
talan összehalmozása egyesek kezében, kik vele korlátlanul 
uralkodnak a munkások tömege fölött. A tőkének ezen 
zsarnok uralma a munkabért a legalantibb mértékre szorítja 
kettős okból: 1) mivel kevesbíti az önálló munkások szá-
mát, 2) mivel szaporitja a napszámosok s bérmunkások tö-
megét, melynek sem pénze sem hitele nem lévén, kénytelen 
munkáját kinálni, s a szabad versenynél fogva azon díjért 
végezni, melyet a vállalkozó neki adni akar. Ez nyilvánvaló 
és számtani szükségszerűséggel következik a divatos köz-
gazdasági elvekből, mit a mindennapi tapasztalat is eléggé 
bizonyít. Igy például Párisban a legtöbb önálló bérkocsis 
tönkre ment, s mint egyszerű cseléd kényszerült beszegődni 
és szolgálni, mióta tőkepénzes vállalkozók majdnem az ösz-
szes szállítást s fuvar t magokhoz ragadták. Igy van ez, va-
lahányszor nagy tőkével rendelkező társulatok bármily vál-
lalat pl. épitkezési vállalatba bocsátkoznak. Azok beszerzik 
a telket, az összes épitési anyagot, ennek odaszállitásáról 
szintén ők gondoskodnak, azután pedig felépitik, betei,őzik, 
sőt föl is szerelik az egész házat, olyannyira, hogy kik az-
előtt önálló kézművesek voltak, most egyszerű napszámosok 
gyanánt kénytelenek ott dolgozni. A tőke uralma folytán 
ugyanily visszonyok minden egyéb ipar- s üzletágaknál 
fognak bekövetkezni. Minél nagyobb a tőke annál nagyobb 
mérvben fog ez irányban működni. Ha mármost meggon-
doljuk, mily aránytalanul halmozódott össze a tőke egyes 
bankárok s üzlet-társulatoknál, akkor be kell ismerni, hogy 
ennek következményei a jövőre nézve kiszámithatlanok. A 
tulajdonképeni bérmunkások s napszámosok tömege véget-
lenül fog felszaporodni, miután a különféle iparvállalatok s 
üzletet mindinkább egyes kezekben öszpontosulnak. 

A második ok, melynél fogva az emberi munka áruvá 
még pedig nagyon olcsó áruvá lett, a gőzgépek alkalmazásá-
ban rejlik ; ezek ugyanis a különféle gyártmányokat azon áron 
fogják előállítani, mely a vállalatba fektetett költségekkel 
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van arányban nem pedig a munkások életfentartásához szük-
séges munkabérrel ; miután ezek úgysem képesek a kézi-
munkával kiállani a versenyt a gépmunkával. E helyzetben 
a munkás szemközt áll nemcsak a gőzgépnél dolgozó keve-
sebb számú munkásokkal, kiknek szintén enni inni s aludni 
kell, hanem szemközt áll a géppel is, mely nappal-éjjel dol-
gozik, nemcsak emberi, hanem sok ló-erővel is. Mig a sze-
gény varróleány végre kimerülten összerogy, a varrógép oly 
gyorsasággal dolgozik, melyet sok varrókéz fel nem ér, s 
kézi munkája majdnem hasonló áron kel el, mint a gyári 
munka. Igy van ez minden egyéb iparágaknál. 

Jelenleg Magyarországon a műipar fejlődése kezdetén 
vagyunk csak, a kézi munkának még meglehetős ára van : de 
mi fog történi, ha a divatos nemzetgazdászat egyéb ténye-
zőivel, a gőzkép uralma is oly mérvben fog terjedni, mint 
ezt Európa nyugoti államaiban látjuk. 

Ez a munkás-osztályok mai nyomor-helyzete ; ez főleg 
a tőke s a gőzgép uralma, mely azt oly általánossá tette. A 
munka minden védelemtől megfosztatott, s azért menthetle-
nül nevezett két közgazdasági tényezőnek esett áldozatul. 
Az államok jól felfogott érdekében jó lett volna a régi czéh-
rendszer hibáit s visszaéléseit megszüntetni, a mi benne 
jogosult vala a megváltozott viszonyoknak megfelelőleg 
ujjá szervezni, s azt a mai kor közgazdasági vivmányaival 
öszhangzásban hozni, Ezáltal a munka s a munkások védve 
lettek volna a tőke s a gőzgép zsarnok uralma ellenében. 
De az igazi állameszély,ugy látszik már nagyon fogyatkozott. 
Kormányférfiaink hasonlítanak a keréklánczhoz, mely a 
kocsi menetét meredélyeken lassitja ugyan, de azért mégis 
a kocsitól vonatik: hasonlóképen a mai kormányok is a 
divatos kor- s pártszellem uralma alatt vannak, s azért 
főteendőjük csak abban áll, hogy az államkocsi menetét a 
lejtőn lassitsák, de az örvénytől ők sem tar that ják vissza, 
mivel szintén attól vonatnak. A szükségek egymással érint-
keznek. A rideg czéhrendszert s a véd vámokat egyszerre 
követte a korlátlan ipar- s kereskedelmi szabadság. A nem-
zetgazdászati politikának feladata lett volna az arany közép-
utat kijelölni, mely minden nép közgazdasági viszonyainak 
leginkább megfelel. E helyett a chablonszerű doctrinaris-
mus tabula rását csinált, ráirta a feltétlen szabadságot ; ez 
megfosztotta a munkát természetszerű védgátjaitól, s ez ál-
tal a munkásokat a nyomor örökösen fenyegető árjainak 
tette ki. Hiszen misem aggasztóbb a munkásra nézve, mint 
a világpiaczon naponkint kitéve lenni ama bizonytalanság-
nak, miszerint talán már holnap minden becsületes igyeke-
zet mellett sem lesz képes annyit keresni, hogy családjával 
megélhessen ; idejárul még az is, hogy az államkormányok 
ujabb időben mindent megtettek, hogy a munkásosztályo-
kat a természetfölötti hit vigasztalásaitól megfosszák, me-
lyek egyedül képesek e földi nyomort feledtetni velük. 
Ezek után lehet-e meg csodálkozni, lia a mai társadalom 
zugó tengerhez hasonló, melyet féktelen vihar fenekestől 
felkavar, s a hajót ezer darabra hasitván minden raj ta levő 
élő lényekkel a mélységbe temeti ? 

Miután eddig a munkásosztályok mai nyomorhelyzetét 
vázoltuk, s azon okokat kutattuk, melyek azt szükségsze-
rűié«; előidézték : lássuk immár azon vezéreszméket és seo-éd-cí O 
eszközöket, melyeket annak enyhitése- s ha lehet megszün-

tetése végett a különféle nemzetgazdászati tekintélyek és 
iskolák vagy politikai pártok javaslatba hoztak, hogy azok 
gyakorlati becse fölött helyesen Ítélhessünk. 

A Szent-István-Társulat 
folyó hó 19-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt : Tárkányi Béla apátkanonok, társ. alel-
nök ő nga. 

Annak jelentése után, hogy a multhavi választmányi 
ülésről szóló jegyzőkönyv hitelesíttetett, fölolvastatott bi-
bornok-herczeg-primás ő eminentiájának a választmányhoz 
intézett levele az Ortvay Tivadar tanár által megírandó föld-
rajz ügyében. E levélben ő eminentiája ragaszkodását je-
lenti ki azon eszméhez, mely szemei előtt lebegett, midőn 
egy geographiai kézikönyv írói jutalmául 1873-ban 100 db 
aranyat ajánlott föl, — azon eszméhez t. i. hogy honisme 
adassék ki, mely különösen tekintettel van a kath. egyházra 
s az általa megállapított s maig luven ápolt honi cultura 
történetére. 

A választmány határzata folytán dr Ortvay Tivadar 
úrral ő eminentiája levele fog közöltetni azon fölszólitással, 
hajlandó-e és mennyi idő alatt elkésziteni egy ő eminenti-
ája és a társulat intentiójának megfelelő rövidebb földrajzi 
kézikönyvet, — és ha, mint a választmány hinni szereti, 
annak elkészítésére hajlandó, szíveskednék e munka rövid 
programmját összeállítani s az igazgató-választmánynak be-
küldeni. 

Társ. alelnök jelenté, hogy a „IX. Pius pápasága" 
czimü, Füssy Tamás által irt munkának I I I . befejező kö-
tete megbiráltatván s a társulati censor által jóváhagyat-
ván, tagilletményül ajánlatott . Minek folytán a tagilletmé-
nyek sorába fölvétetik. 

Társulati alelnök jelentvén, hogy a bibornok-herczeg-
primás ő eminentiájának semmi kifogása nincs az ellen, hogy 
az idei közgyűlés márczius 18-ikára tűzessék ki, kérte ezen 
napot a közgyűlés megtartására elfogadtatni. A választmány 
az inditványt egyhangúlag elfogadta azon óhajtással, hogy 
ő eminentiája a bibornok-herczegprimás ez alkalommal is ma-
gas jelenlétével emelni kegyeskedjék közgyűlésünk diszét. 

Bossányi László vál. tag gr Károlyi István ő excel-
lentiája nevében a választmánynak a nm. gróf háláját tol-
mácsolta azon gyöngéd figyelmeért, hogy felejthetlen fia 
halálának alkalmából részvétiratot intézett hozzá. A választ-
mány megilletődéssel fogadta a nm. gróf szívélyes köszö-
netét, s Bossányi László vál. tag közvetítése által magát 
továbbra is ő excellentiája szives jó indulatába és kegyeibe 
ajánlotta. 

A t i tkár jelentette, hogy az utolsó választmányi 
gyűlés óta a következő u j tagok léptek a társulatba : Szegő 
Gyula szegedi főgymn. VI . oszt. tanuló, Búzás János alsó-
némedii r. kath. tanitó, Hirschmann Ferencz karnagy Eper-
jesen, Kotraclov Mihály eperjesi g. kath. székesegyházi ka-
nonok, Veszely Vilmos eperjesi r. kath. segédkántor, Bodo-
nyi Mihály berezeli káplán, Kajuch József ügyvéd s ország-
gyűlési képviselő. 

Néhai vásonkeői gróf Zichy Domonkos püspök a tár-
sulatnak négyszáz forintot hagyományozott szőlődézsma-
váltsági kötvényekben. 
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A rétalapi r. kath. iskola részére, a bukovinai fogadj-
isteni r. kath., a csertészi g. kath. iskolák szegény tanulói 
részére, a buttonyai és a niailáthfalvi r. kath. egyházközsé-
gek népiskolai könyvtárai s végre az egri irgalmasnénék 
korháza számára ajándékkönyvek szavaztattak meg. 

Olvastatott a számvizsgáló bizottság jelentése, mely az 
1879. pénztári számadásokra nézve Novákovics János pénz-
tárnok urnák a szokásos fölmentvényt kiadatni s buzgó fá-
radozásaiért és a társulatnak tett hű szolgálataiért jegyző-
könyvileg elismerést indítványoz kifejeztetni. A választ-
mány a pénztárnok urnák meleg köszönetet mondott s azt 
jegyzőkönyvbe igtatni határozta; a bizottsági jelentést szo-
kás szerint a közgyűlés elé terjesztendi. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint f. évi január 
1-től bezárólag február 19-ikéig a társulat bevétele tesz 
10,647 forintot, kiadása 9783 fr t 67 krt ; a pénztári ma-
radék 863 frt 33 kr. 

Az ügynökségben f. évi január hóban eladatott 30,808 
példány könyv, 202 darab szentkép, 221 darab egyéb nyom-
tatvány, készpénzben bejött 4547 ft 81 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére Balogh Sándor és Bita 
Dezső választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 24. ,Pester Lloyd' objectivitása. — 

Csak nem régen emlékeztünk meg a ,Pester Lloyd' egy nyi-
latkozatáról, melylyel a cseh püspöki kar memorandumát 
az iskolaügyben kisérte és ma már erre a pontra nézve, 
ugyancsak a ,Lloyd'-dal összeköttetésben, ismét vissza kell 
térnünk. Azóta ugyanis, hogy e kérdésben mi is nyilatkoz-
tunk, nemcsak a liberális lapok colportáltak liberális szájiz 
szerinti hireket, hanem maga az osztrák kormány is nyi-
jutkozott és tönkre tette az összes liberális sajtó hazugsá-
gait. Alighogy t. i. ismeretes lett a cseh püspöki kar memo 
randuma, a liberális sajtó azonnal vigasztalni kezdte a libe-
rálisokat, rögtön eltudta beszélni, hogy egyik szerint a pá-
pa, másik szerint a bécsi pronuntius helytelenítette a püspö-
kök lépését, hogy különösen a pronuntius a bécsi reichsrathi 
több képviselőket, kik a memorandumot támogatták, magá-
hoz hivatta és figyelmeztette őket, hogy e kérdés miatt ne 
zavarják meg az egyház és Róma közti jó viszonyt ; tudták 
továbbá megjövendölni, hogy az osztrák kormány figye-
lembe sem fogja venni a püspökök memorandumát, és mi-
dőn az osztrák minisztérium kiegészíttetett, akkor még vi-
lágosan ki is volt mondva, hogy az u j vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Stremayr nyomdokain fog járni, tehát, hogy 
az ,ultramontán' törekvések hajótörést szenvedtek. 

Ez a mindenféle hir azonban csak pium desiderium 
volt, mint az már azóta kitűnt, nem a katholikus, hanem 
a liberális törekvések szenvedtek hajótörést, és a mi a libe-
rális jósokra valóságos fatum, épen akkor, midőn az uj val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az osztrák alsóháznak be-
mutatott. Ekkor történt ugyanis, hogy a miniszter-elnök a 
minisztérium nevében válaszolván egy, a püspöki memo-
randumra vonatkozó liberális interpellatióra, kijelentette, 
hogy a minisztérium addig, mig a törvény hatályban van, 
azt alkalmazni fogja, de egyszersmind nem zárkózhatik el 
azon tapasztalatok és észleletek elől, melyek annak alkalma-

zásánál, az egyes határozatok czélszerüségére nézve mutat-
koznak. A kormány különös feladatának tűzte ki az iskolai 
törvények tizenkét évi fennállása alatt gyűjtöt t tapasztala-
tokat elfogulatlanul megítélni, kötelességének tekinti to-
vábbá ott, hol a nyert tapasztalatok alapján a fennálló 
rendszer javítását szükségesnek látja, azt közigazgatási, 
vagy törvényhozás; uton érvényre emelni. íme igy tette 
tönkre az osztrák miniszter-elnök a liberális óhajokat. 

Van is, mert hát hogy is ne volna e miatt harag a libe-
rális táborban, melynek nálunk a ,L1.' egész ,objectivitással' 
adott kifejezést. Valóban egészen bámulatos az a szenvedély, 
melyet a liberális sajtó kifejt, mihelyt csak a felekezeti is-
koláról, azaz arról van szó, hogy a gyermekek az iskolában 
vallásos szellemben neveltessenek ; mert a kérdés itt csak-
ugyan a körül forog, vallásos vagy vallástalan, hitetlen 
szellemben neveltessenek-e a gyermekek az iskolában ? Mi-
dőn tehát a liberális lapok minden oly törekvést megtá-
madnak, mely az iskolának felekezeti jellegét szándékozik 
visszaszerezni, evvel nincsen más mondva, minthogy ő a 
vallásos szellemet gyűlöli és ennek kizárását az iskolából 
fenn akarja tartani. E gyűlölet a vallásos szellemű nevelés 
iránt pedig annál kevésbbé bocsátható meg a liberalismus-
nak, minthogy a tapasztalat bebizonyította, hogy a liberá-
lis nevelés mellett az államok biztonsága, a rend. a vagyon-
és személy biztonság, szóval mindaz, mi az állami élet 
biztos fenntartására szükségeltetik, megrendült, az erkölcsi-
ség mélyen hanyatlott, és igy itt volna az ideje, hogy az 
államok visszatérjenek az iskolában azon nevelési irányhoz, 
mely az állami rendet is biztosítani képes, t. i. a vallásos 
neveléshez. 

Ha a ,Lloyd' az osztrák miniszter válaszát objective 
ítélte volna meg, ugy a mondottakat szeme előtt kellett 
volna tartani, de a ,Lloyd'-nak mindig az a fatalitása van, 
hogy midőn ő objectiv akar lenni, mindig az egyház ellen-
ségeinek nézeteit védi, mostani objectivitása is épen ilyen. 
0 elismeri helyességét a miniszteri nyilatkozatnak, hogy a 
kormány a tapasztalatok elől nem zárkózhatik el, de, ám-
bár nem is ismeri azokat tapasztalatokat, legalább nem 
mondja, hogy ismeri, mégis azt akarja, hogy a kormány 
maradjon a réginél, és ámbár ő oly objectiv, hogy nem 
osztja a liberálisok törekvését, kik magukat elvileg ellen-
tétbe helyezik az egyház minden törekvéseivel, de azért ő 
minden objectivitása mellett sem akarja, hogy a püspökök 
kérelme teljesíttessék, mert az egész czikk, melyben e kér-
dést fejtegeti, végleg oda megy ki, hogy nem kell feleke-
zeti, azaz vallásos iskola. De hát kérjük szépen, minő tár-
gyilagosság az, melyet mindig és mindig csak egyoldalú 
nézetek vezérelnek? Minő tárgyilagosság az, mely elismeri 
ugyan, hogy a kormánynak nem szabad elzárkózni a ta-
pasztalatok, és még sem akarja, hogy e tapasztalatok érvé-
nyesíttessenek? Minő tárgyilagosság az, midőn valaki az 
egyháznak legsajátlagosabb jogát, a gyermekeket vallásosan 
nevelni, megtagadja? A ,Lloyd' liberális lap, jól tudjuk, de 
épen ezért mivel liberális, tárgyilagosságát és nem egyol-
dalú, liberális felfogását az által tanúsítaná, ha az egyház-
nak megadná a mi az egyházé, nem pedig megtagadná. 

A ,Lloyd' objectivitása azonban kitűnik az által is, 
hogy végelemzésben az iskolai törvény revisiójánál a libe-
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ralismus uralmát és azon kulturális intézkedéseket félti, 
melyek Ausztriában az ujabb időben létesíttettek, már pe-
dig tudjuk, hogy e kulturális intézkedések liberálisok vol-
tak. Ismét azt kérdezzük tehát, hogy lehet-e objectiv Ítéle-
tet oly helyről várni, hol már előre ki vau tűzve valamely 
rendszer védelme, hol elfogultság uralkodik az egyházi, a 
vallási nevelés ellen? A ,Lloyd' még ha akarná, sem tagad-
hatná, hogy neki mindenekfeletti a liberalismus uralmának 
fenntartása, és ő kész e ezélból a legkétségbeesettebb argu-O O O 
mentumokhoz is nyúlni ; de akkor mivel képes objectivitá-
sát bizonyítani? A mi már a kulturát illeti, nem tudjuk, de 
talán csak nem fogja a ,Lloyd' tagadni, hogy kultura a val-
lásos nevelés mellett is létezhetik ? Talán csak nem fogja 
állitani, hogy a kultura mind ezideig ismeretlen volt, mig 
azt a hitetlen liberalismus fel nem találta? Ha ez a ké r -
dés objectiv, elfogulatlan birálók elé terjesztetnék, lehe-
tetlen, hogy a vallási korszak kulturáját elébe ne tegye a 
liberális vallástalan kultúrájának, melynek már oly számta-
lanon lettek szomorú áldozatává. A ,Lloyd' objectivitása 
nem egyéb, mint porhintés a különben is rövidlátók sze-
mébe ; de csakis ezek szemébe, ezeket vakíthat ja meg job-
ban, de azt meg nem akadályozhatja, hogy Laj tán innen 
és Laj tán túl egyaránt be ne fejeztessék azon üdvös pro-
cessus a vallásos nevelés terén, melynek Ausztriában oly 
örvendetes kezdetét látjuk, melyhez csak az a kívánságunk, 
hogy mielőbb teljesüljön. 

Erdélyi-megye. Föpásztori körlevél a papi nyugdij-
alap gyarapításáról. (Folyt.) — Azon kérdés : „ha nem 
volna-e czélszerűbb a nap terhe alatt kifáradott s nyuga-
lomba helyezett agg papoknak itt Károly-Fehérvárt t jelölni 
ki lakást a nyugdíjintézet tulajdonát képező házban?" ko-
moly és beható megbeszélés tárgyává tétetett ugyan, de a 
határozathozatal elnapoltatott, mivel a tisztelendő papság 
előtt ismeretlen volt azon módozat, mely szerint a nyugal-
mazottak az emiitett épületben elhelyezve és ellátva lenné-
nek, s ezenfelül az épület gyökeres átalakitása is még ne-
hézségeket támaszt. 

A másik kérdés : „eszközölhetőnek és elrendelhetőnek 
véli-e a papság azt, hogy a papi nyugdíjintézet gyarapítása 
ez idő szerint az önmegadóztatás alapján is megindittassék ?" 
a tanácskozás folyamában kedvező elintézést nyert. A kerü-
leti esperes urak és a jelenvolt papi képviselők távollevő 
testvéreik- ós munkatársaiknak ezen kérdés iránti vélemé-
nyét közvetlen tapasztalásból ismervén, nem haboztak saját 
és távollevő tagtársaik nevében a gyűlés szine előtt kinyi-
latkoztatni : hogy az önmegadóztatás már most eredmény-
nyel életbe léptethető s azt ők és távollevő tagtársaik is 
készek elfogadni. A gyűlés összes tagjai hasonló nézet- s 
meggyőződésben lévén : az önmegadóztatás elve minden 
ellenmondás nélkül elfogadtatott s az erdélyi egyházmegye 
czimére felszentelt minden papra uézve kötelező határozattá 
emeltetett. 

Az igy meghozott közakaratu határozat egy másik 
kérdés tárgyalását és elintézését vonta szükségképen maga 
után, hogy t. i. „a jövedelemnek mily összege vétessék fel 
és tűzessék ki alapul ?" Eme nem lényegtelen kérdés felett 
megindult kölcsönös eszmecsere következtében, tekintettel 
arra, hogy a papi nyugdijalap gyarapodása jó kihatásaiban 

minél hamarább tapasztalható és érezhető legyen a nyuga-
lomba vonulók részéről, a többség által határozati jag ki-
mondatott, miszerint az, akinek jövedelme évenként 300 fr t ra 
megy, ebből fizessen egy frtot, azonfelül minden 100 fr t tól 
egy forintot vagyis egy %-ot , ugy, hogy aki 400 frt évi 
jövedelemmel bir, fizessen 2 frtot, 1000 frt tól 8 frtot és igy 
tovább . . . 

íme, Krisztusban kedvelt munkatársaim ! ezek ama 
véghatározatok, melyek a papi nyugdijalap gyarapítása 
végett a ti előleges tudomásotokkal a tiszteletreméltó gyü-
lekezetben hozattak és követendő szabályul megállapittat-
tak. Midőn a tanácskozás eredményét veletek, Krisztusban 
kedvelt Fiaim, a fönebbiekben egyenként közöljük, az elfo-
gadott és jóváhagyott határozatokat főpásztori tekintélyünk-
kel szentesitjük s az egész erdélyi püspöki megyére nézve 
folyó 1880-ik év január 1-ső napjától kezdve általánosan 
kötelező egyházmegyei szabálylyá és határozattá emeljük. 
Miután az év jelen időpontja alkalmasnak látszik arra, hogy 
a most előirt egyházmegyei szabály tényleges életbelépte-
tése is megindittassék a gyüjtőiveket is elkészítettük s azok-
ból a kerületi esperes urakhoz egy egy példányt azon fel-
hívással küldünk, hogy azt valamint ezen évben, ugy a kö-
vetkező esztendőkben is a tisztelendő papság kedvező alka-
lommal lelkiismeretesen töltse ki, miként az egyházmegyei 
segélyalap gyüjtőiveivel is tenni szokta, s a begyült pénzt 
az esperes urak a nyugdijalapba leendő beszállítás végett 
ezen püspöki hatósághoz pontosan küldjék fel. A kerületi 
esperes urakhoz innen küldött s ezután küldendő ivre a le-
hetőségig mindenki neve után sajátkezüleg irja be az általa 
kedvezőleg beszolgáltatandó évi illetéket. 

Midőn a közakarattal ekkép megállapított általánosan 
kötelező egyházmegyei szabályt magatok miheztartása vé-
gett veletek, tisztelendő munkatársaim ! közöljük, egész sze-
retettel megjegyezzük, hogy az illetékösszegek bevallása és 
pontos beszolgáltatása a körülmények és a jövedelmek ter-
mészetéből kifolyólag szoros ellenőrzés ós kirovás tárgyát 
nem képezhetik, hanem mindenkinek papi gyöngéd lelkiis-
merete fogja megmondani, hogy a közjó megrövidítése nél-
kül jövedelméhez képest a megállapított szabály szerint 
mennyivel tartozik évenként az emiitett alap gyarapításá-
hoz járulni. Biztosan reméljük, hogy kötelezettségének a 
nyugdíjjal szemben minden egyházmegyei pap pontos lelki-
ismeretességgel fog eleget tenni, miként ez az egyházme-
gyei segélyalappal szemben igen kevés kivétellel több mint 
tiz év óta történik, a mit itt méltó elismeréssel emiitünk fel. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
X A gyermek-gyilkolás és a sz. gyermekség tár-

su la ta Chinában. L'Infanticide et l'Oeuvre de la Sainte-
Enfance en Chine, par le P. Gabriel Delâtre, de la Comp, de 
Jésus. Changai, autographie de la Mission catholique, à 
l 'Orphelinat de Tou-sè-wè. 1879. 1 ivrétü köt. X I I I . 203 1. 
Okmányok chinai nyelven 74 1, — 25 képpel. 

A chinai császárok törvényeihez s a mandarinok ren-
deleteihez csatolja szerző a chinai irók szózatát, kik a gyer-
mek-gyilkolás barbár szokása ellen szintén felemelték sza-
vukat s azt határozottan kárhoztatták. Ezen irók művei két 
osztályba sorozhatok. Az első osztályba tartoznak a népnek 
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szánt s annak vallásos hiedelmei körében mozgóiratok ; a 
másodikba tartoznak a szoros érteményben vett tudós mun-
kák, melyek Confuczius követőitől származnak, kik Ckiná-
ban a vallástalan tudományt képviselik. Amazok, hogy an-
nál nagyobb hatással legyenek a népre, képekkel szoktak 
illustrálva lenni. Emezek szigorú kritika alá veszik ugy ma-
gát az ostorozott kegyetlen nemzeti szokást, mint a kor-
mányférfiak magatartását. Egy ily könyvben olvassuk p. e 
következőket : „Leánykákat vizbefulasztani szigorú bünte-
tésre méltó cselekmény. A felsőbb mandarinok kiáltványo-
kat bocsátottak ez i rántanéphez; csakhogy mikor a rendele-
tek foganatosítására került a sor, hiányzott az erély. Az 
alsóbb hatóságok szépirodalmi daraboknak tekintették azo-
ka t ; a nép pedig folytatta rosz szokását és egy sem lett 
megbüntetve. A baj napról napra nő és mindenfelé terjed. 
Van család, mely több leánykát fullasztott már be tiznél. A 
fiukat is feláldozzák. Bűnösök e tekintetben nemcsak a sze-
gények de a jómódúak is." Ugyanezt tanusitják a chinai la-
pok. Palâtre atya idézi a Wei-pao, Clieii-pao, Min-pao, 
Sin-pao, stb. czimü lapok több számait. A mellékelt képek, 
melyek a vizbefullasztás kegyetlen szokását látványositják 
meg, művészeti tekintetben is becsessé teszik szerző művét. 

Nem lehet tagadni, hogy a chinai pogány világ akar s 
tesz is valamint a gyermek-gyilkolás ellen; de mindez elég-
telen, s hatására nézve egyenlő körülbelül a semmivel. Van-
nak államilag felállitott árvaházak; de mi haszna, mikor az 
ezekre forditott összegek az árvaházi személyek gazdagodá-
sára szolgálnak, a nép pedig rá se gondol arra, hogy gyer-
meke életét inegkimélje s azt valami men-, vagy árvaházfélé-
nek adja át önként. Tehát pogány érzéketlenség, szeretet-
lenség, gondatlanság, ,lelkiismeretlenség a kisdedek létjoga 
iránt, ez az, ami chinaiphilanthropikus intézkedéseket med-
dőkké teszi. I t t csak a keresztény Charitas segithet. Mit 
tesz ez, látni fogjuk a következőkben. 

Márczius hóra sz. József tisztelőinek ajáljuk a kö-
vetkező 16 lapra terjedő ily czimü füzetkét: „lmálc sz. Jó-
zsef tiszteletére.ü Külön nyomat, a „Sz. József, a k. egyház 
védnöke" czimü, a győrmegyei püspöki hatóság engedélyével 
megjelent könyvből. — Most újra nagyobb számmal nyo-
matott, s azért olcsóbb mint előbb; drbja 2 kr. 100 drb l f r t 
50 kr. s bérmentve küldetik meg. Kisebb alakjánál fogva 
legtöbb imakönyvbe befér. Megrendelhetni Győrött, Klenka 
Ferenez könyvkereskedőnél, s a nagyobb seminariumi lelki-
igazgatónál. 

-j- Köszönettel vettük: 1) Schematismus almae dioe-
cesis scepusiensis pro anno saeculari 1880. ab erecta sede 
episcopali 104. Igloviae 1880. A nagylelkű mgs és főt. 
Császka György püspök ur kormányzása alatt levő megyé-
ben 163 anyaegyház, 685 filia, 14 esperesség, 14 iskola-ke-
rület, 10 kanonoki stallum, 247 áldozár, 166 plébániai, 99 
filialis templom és 118 kápolna van; a hivek száma214,986. 

2) A pannonhalmi sz. Benedek-rend névtára 1880-ik 
évre. Sz. Benedek apát születése XIV. százados évfordulójá-
nak emlékére. Szombathely 1880. — A nagy gonddal és 
csinnal kiállított füzet élén olvassuk, hogy a rend fővédője 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Bartolini bibornok. A főapatság jelenlegi nagyérdemű fő-
pásztora és főapatjának, ngs és főt. Kruesz kriz. János 
urnák czime után következik C I X lapon nagybecsű törté-
nelmi értekezés ,Adatok Pannonhalma múltjához' czim alatt, 
az ősidőktől napjainkig. Halbik Ciprián tollából. Következik 
a szokott évkönyv, mely jelenleg meg van toldva a szerzet 
visszaállítása óta elhunyt rendtagok névsorával. 

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

jesztésére, a pozsonyi társaskáptalannál üresedésben levő 
kanonoki székekre: Valentovich József esztergomi tisztelet-
beli kanonokot és szent-benedeki alesperes plébánost, dr Ko-
vács Pál vadkerti alesperes-plebánost, Szilányi Ferenez pri-
mási t i tkárt és pápai tiszteletbeli kamarást és Pór Antal 
esztergomi városi alesperes-plebánost és pápai káplánt; to-
vábbá az esztergomi tiszteletbeli kanonokságra : Kubriczky 
András taksonvi alesperes-plebánost, zsinati vizsgáló és fő-
egyházmegyei bírálót nevezem ki ; végre Blümmelhuber 
Ferenez esztergomi főszékesegyházi kanonok és papnövel-
déi hittanárnak a sz. Benedekről nevezett kaposfeői czim-
zetes prépostságot, Lollok József esztergomi főszékesegy-
házi kanonok és papnöveldei igazgatónak, a B. Sz. Máriá-
ról nevezett Nagyvárad-vári czimzetes prépostságot és Me-
zey Ferenez szakolczai városi plébánosnak a Sz.-Lambertről 
nevezett vásárhelyi czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1880. évi február hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szent atya trónraléptének 2. évfordulóján legelő-

ször is udvarának szolgálattevő tagjait fogadta, azután kö-
vetkeztek a palota testőrsége, a bíbornoki collegium. Ö 
szentsége köszönetét fejezte ki a bíbornoki testület iránt a 
támogatásért, melyben őt az egyház kormányzásában része-
siti. Kijelenté a szent atya, hogy az egyház viszonyainak 
javítására irányzott törekvések nem maradtak eredmény 
nélkül, azonban még mindig nagy nehézségekbe ütköznek 
s a komoly megpróbáltatások ideje még nem jár t le. A 
praelatusok és más személyeknek adott audientián ő szent-
sége a czár elleni merényletet is emlité, sajnálva a társa-
dalmi corruptio annyiszor ismétlődő szomorú jelenségeit. 
Emlité azon kellemes hatást is, melyet reá a bolgár fejede-
lem látogatása alkalmával gyakorolt; általában az egyház 
jövője iránt a legszebb reményeket táplálja Keleten, te-
kintve a fejedelmek jó hajlamait, mire nézve különös dicsé-
retet érdemel a román fejedelem. 

— A franczia akadémiában f. hó 19-én tartotta szék-
foglaló beszédét, mely emlékbeszéd volt az akadémiai szék-
ben elődje mgr Dupanloup felett, igy levén az szokásban, 
Andiffret-Pasquier berezeg. Az egész beszéd főleg az is-
kola-szabadság körül forgott, melynek mind a három foko-
zaton át kivívásában Dupanloupnak oroszlánrésze volt. Sa-
játságos tünemény! Mig a parlament az iskola-szabadságát 
elakarja fojtani: addig a franczia műveltség és tudomá-
nyosság fő fóruma, az akadémia e szabadság mellett tünte-
tőleg lép fel. 

Szerkesztőségi telephon. 

Nagykürtösinek : Meg fog jelenni. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, február 28. 

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 
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j zeum-körut 10. sz. alatt, j 
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this  NSS^ 

I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae X I I I . Epistola Encyclica. — A társa-
dalmi kérdés megoldására a liberalismus által javasolt segédeszközök. — A Szent-László-Társulat f. hó 21-én tartott 
vál. ülése. — Egyházi tudósitások : Budapest. Az egyház és a házasság. Rozsnyó-megye. „Urak a papok". Erdélyi megye 
Főpásztori körlevél a papi nyugdijalap gyarapításáról. — Irodalom : A gyermek-gyilkolás és a sz. gyermekség társulata 

Chinában. — Vegyesek. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 
P A P A E XIII. 

EPISTOLA ENCYCLICA 
ad Patriarchas Primates Archiepiscopos et Episcopos Uni-
versos Gatholici Orbis Gratiam et Communioncm cum Aposto-

lica Sede liabentes. 

Sed, adnitente humani generis hoste, non dé-
suni qui sicut cetera redemptionis bénéficia ingrate 
répudiant, sic restitutionern perfectionemque ma-
trimonii aut spcrnunt, aut omnino non agnoscunt. 
— Flagitium nonnullorum veterum est, inimicos 
fuisse nuptiis in aliqua ipsarum parte ; sed multo 
aetate nostra peccant perniciosius qui earum natu-
ram, perfectam expletamque omnibus suis numeris 
et partibus, maiunt funditus pervertere. Atque hu-
ius rei caussa in eo praecipue sita est, quod imbuti 
falsae philosophiae opinionibus corruptaque con-
suetudine animi plurimorum, nihil tam moleste fe-
runt, quam subesse et parere ; acerrimeque labo-
rant, u t non modo singuli homines, sed etiam fami-
liae atque omnis humana societas impérium Dei su-
perbe contemnant. — Cum vero et familiae et to-
tius humanae societatis in matriinonio fons et 
origo consistât, illud ipsum iurisdictioni Ecclesiae 
subesse nullo modo pa t iun tur ; immo deiicere ab 
omni sanctitate contendunt, et in illarum rerum 
exiguum sane gyrum compellere, quae auctoribus 
hominibus institutae sunt, et iure civili populorum 
reguntur atqiie administrantur. TJnde sequi necesse 
erat, ut principibus reipublicae ius in connubia 
omne tribuerent, nullum Ecclesiae esse decerne 
rent ; quae si quando potestatem eins generis exer-
cuit, id ipsum esse aut indulgentia principuin, aut 
iniuria factum. Sed iam tempus esse inquiunt, ut 

qui republicam gerunt, iidem sua iura fortiter vin-
dicent, atque omnem coniugiorum rationem arbi-
trio suo moderari aggrediantur. Hinc illa nata, quae 
inatrimonia civilia vulgo appelantur ; hinc scitae 
leges de caussis, quae coniugiis impedimento sint ; 
hinc iudiciales sententiae de contractibus coniuga-
libus, iure ne initi fuerint, an vitio. Postremo 
omnem facultatem in hoc genere iuris constituendi 
et dicundi videmus Ecclesiae catholicae praereptam 
tanto studio, ut nulla iam ratio habeatur nec divi-
nae potestatis eius, nec providarum legum, quibus 
taindiu vixere gentes, ad quas urbanitatis lumen 
cum Christiana sapientia pervenisset. 

Attamen Naturalistae iique omnes qui reipu-
blicae numen se maxime colere profitentes, inalis 
hisce doctrinis totas civitates miscere ni tuntur , non 
possunt reprehensionem falsitatis effugere. Etenim 
cum matrimonium habeat Deum auctorem, fuerit-
que vel a principio quaedam Incarnationis Verbi 
Dei adumbratio, idcirco inest in eo sacrum et reli-
giosum quiddam, non adventitium, sed ingenitum, 
non ab hominibus acceptum, sed natura insitum. 
Quocirca Innocentius III.31) et Honorius III.32) de-
cessores Nostri, non iniuria nec temere affirmare 
potuerunt, apud fideles et infideles existere Sacra-
mentum coniugii. Testantur et monumenta antiqui-
tatis, et mores atque instituta populorum, qui ad 
humanitatem magis accesserant. et exquisitiore iu-
ris et aequitatis cognitione praestiterant ; quorum 
omnium mentibus informatum anticipatumque fu-
isse constat, ut cum de matriinonio cogitarent, for-
ma occurreret rei cum religione et sanctitate con-
iunctae. Hanc ob caussain nuptiae apud illos non 
sine caeriinoniis religionum, auctoritate pontificum, 
ministerio sacerdotum fieri saepe consueverunt. — 

31) Cap. 8 de divort. 2) Cap. 14 de transact. 
17 
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Ita magnem in animis caelesti doctrina carentibus 
virn bábuit natura rerum, memoria originum, con-
scientia generis humani ! — I<ritur cum matrimo-o O 
nium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum, con-
sentaneum est, ut regatur ac temperetur non priri-
cipum imperio, sed divina auctoritate Ecclesiae, 
quae rerum sacrarum sola habet magisterium. — 
Deinde consideranda sacramenti dignitas est, cuius 
accessione matrimonia christianorum evasere longe 
nobilissima. De sacramentis autem statuere et prae-
cipere, ita ex voluntate Christi, sola potest et de-
bet Ecclesia, ut absonum sit plane potestatis eius 
vel minimam partem ad gubernatores rei civilis 
velle esse translatam. — Postremo magnum pon-
dus est, magna vis históriáé, qua luculenter doce-
mur, potestatem legiferam et iudicialem, de qua 
loquimur, libere constanterque ab Ecclesia usur-
pari consuevisse iis etiam temporibus, quando prin-
cipes reipublicae consentientes fuisse aut conniven-
tes in ea re, inepte et stillte fingeretur. I l lud enim 
quam incredibile, quam absurdum, Christum Do 
minum damnasse polygamiae repudiique invetera-
tam consuetudinem delegata sibi a procuratore pro-
vinciáé vel a principe Iudaeorum potestate; simili-
ter Paulum Apostoluin divortia incestasque nuptias 
edixisse non licere, cedentibus aut tacite mandan-
tibus Tiberio, Caligula, Nerone ! Neque illud un-
quam homini sanae mentis potest persuaderi, de 
saUctitate et firmitudine coniugii,33) de nuptiis ser-
vos inter et ingenuas,34) tot esse ab Ecclesia condi-
tas leges, impetrata facultate ab Iinperatoribus ro-
manis, inimicissimis nomini christiano, quibus nihil 
tam fui t propositum, quam vi et caede religionem 
Christi opprimere adolescentein : praesertim cum 
ius illud ab Ecclesia profectum a civili iure inter-
dum adeo dissideret, ut Ignatius Martyr,35) Iusti-
nus,36) Athenagoras37) et Tertullianus,38) tamquam 
iniustas vel adulterinas publice traducerent non-
nullorum nuptias, quibus tamen imperatoriae leges 
favebant. — Postea vero quam ad christianos Im-
peratores potentatus omnis reciderat, Pontificesma 
ximi et Episcopi in Concilia congregati, eadem sem-
per cum libertate conscientiaque iuris sui, de ma-
trimoniis iubere vetare perseverarunt quod utile 
esse, quod expedire temporibus censuissent, utcum-
que discrepans ab institutis civilibus videretur. 

33) Can. Apóst. 1G, 17, 18. — 3<) Philosophum. Oxon. 
1851. — 35) Epist. ad Polycarp. cap. 5. — 36) Apolog. mai. 
n. 15. — : n) Legat, pro Christian, un. 32, 33. — 39) De co-
ron. milit. cap. 13. 

Nemo ignorât quam multa de impedimentis ligami-
nis, voti, disparitatis cultus, consanguinitatis, cri-
minis, publicae honestatis in Conciliis Illiberita-
no,39) Arelatensi,40) Chalcedonensi,4 ') Milevitano 
II.42) aliisque, fuerint ab Ecclesiae praesulibus con-
stituta, quae a decretis iure imperatorio sancitis 
longe saepe distarent. — Quin tantum abfuit, u t 
viri principes sibi adsciscerent in matrimonia C h r i -

stiana potestatem, ut potius earn, quanta est, penes 
Ecclesiam esse agnoscerent et declararent. Révéra 
Honorius, Theodosius iunior, Iustinianus43) fateri 
non dubitarunt , in iis rebus quae nuptias attin-
gant, non amplius quam custodibuset defensoribus 
sacrorum canonum sibi esse licere. Et de connubi-
orum impedimentis si quid per edicta sanxerunt, 
caussam docuerunt non inviti, nimirum id sibi 
sumpsisse ex Ecclesiae permissu atque auctorita-
te;44) cuius ipsius iudicium exquirere et reverenter 
accipere consueverunt in controversiis de honestate 
natalium,45) de divortiis,46) denique de rebus omni-
bus cum coniugali vinculo necessitudinem quoquo 
modo habentibus.47) — Igitur iure optiino in Con-
cilio Tridentino definitum est in Ecclesiae potestate 
esse impedimenta matrimonium dirimentia consti-
tuere,48) et caussas matrimoniales ad indices eccle-
siasticos spectare49). 

Nec quemquam moveat illa tantopere a Rega-
listis praedicata distinctio, vi cuius contractum 
nuptialem a sacramento disiungunt, eo sane consi-
lio, ut, Ecclesiae reservatis sacramenti rationibus, 
contractum tradant in potestatem arbitriumque, 
principum civitatis. — Etenim non potest huius-
modi distinctio, seu verius distractio, probari; cum 
exploratum sit in matrimonio christiano contra-
ctum a sacramento non esse dissociabilem : atque 
id eo non posse contractum verum et legitimum 
consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam 
Christus Dominus dignitate sacramenti auxit ma-
trimonium ; matrimonium autem est ipse contra-
ctus, si modo sit factus iure. — Hue accedit, quod 
ob hanc caussam matrimonium est sacramentum, 
quia est sacrum signum et efficiens gratiam, et ima-
ginem referens mysticaruin nupt iarum Christi cum 
Ecclesia. Istarum autem forma ac figura illo ipso 
exprimitur summae coniunctionis vinculo, quo vir 

39) De Aguirre, Cone. Hispan. torn. I . can. 13, 15, 16, 
17. — 40) Harduin., Act. Concil. torn. I . can. 11. — 41) Ibid, 
can. 16. — 42) Ibid. can. 17. — « ) Novel. 137. — " ) Fejér 
Matrim. ex instit. Christ. Pest. 1835. — 45) Cap. 3. de or-
din. cognit. — 46) Cap. 3. de divort. — 4~) Cap. 13. qui filii 
sint legit. - - 48) Trid. sess. X X I V . can. 4. « ) Ibid. can. 12. 



et mulier inter se conligantur, quodque aliud nihil est, nisi 
ipsum matrimonium. Itaque apparet, omne inter christi-
anos iu8tum coniugium in se et per se esse sacramentum: 
nihilque magis abhorrera a veri täte, quam esse sacramen-
tum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam 
extrinsecus, quae a contractu disiungi ac disparari homi-
num arbitratu queat. — Quapropter nec ratione efficitur, 
nec teste temporum história comprobatur potestatem in ma-
trimonia christianorum ad principes reipublicae esse iure 
traductam. Quod si hac in re alienum violatum ius est, ne-
mo profecto dixerit esse ab Ecclesia violatum. 

Utinam vero Natural istarum oracula, ut sunt plena 
falsitatis et iniustitiae, ita non etiam essent fecunda detri-
incntorum et calamitatum. Sed facile est pervidere quan-
tain profanata coniugia perniciem attullerint ; quantam alla-
tura sint universae hominum communitati. — Principio 
quidem lex est provisa divinitus, ut quae Deo et natura 
auctoribus instituta sunt, ea tanto plus utilia ac salutaria 
experiamur, quanto magis statu nativo manent intégra at-
que incommutabilia ; quandoquidem procreator rerum om-
nium Deus probe novit quid singularum institutioni et con-
servationi expediret, cunctasque voluntate et mente sua sic 
ordinavit, ut suum unaquaeque exitum convenienter habi-
tura sit. At si rerum ordinem providentissime constitutum 
immutare et perturbare hominum temeritas aut improbi-
tas velit, tum vero etiam sapientissime atque utilissime in-
stituta aut obesse incipiunt, aut prodesse desinunt, vel quod 
vim iuvandi mutatione amiserint, vel quod tales Deus ipse 
poenas malit de mortalium superbia atque audacia sumere. 
lamvero qui sacrum esse matrimonium negant, atque omni 
despoliatum sanctitate in rerum pi-ofanarum coniiciunt ge-
nus, ii pervertunt fundamenta naturae, et divinae provi-
dentiae tum consiliis repugnant, tum instituta, quantum po-
test, demoliuntur. Quapropter mirum esse non debet, ex 
huiusmodi conatibus insanis atque impiis earn generari ma-
lorum segetem, qua nihil est saluti animorum, incolumitati-
que reipublicae perniciosius. 

Si consideretur quorsum matrimoniorum pertineat 
divina institutio, id erit evidentissimum, includere in illis 
voluisse Deum utilitatis et salutis publicae uberrimos fon-
tes. E t sane, praeter quam quod propagationi generis hu-
mani prospiciunt, illuc quoque pertinent, ut meliorem vitam 
coniugum beatioremque efficiant, idque pluribus caussis, 
nempe mutuo ad necessitates sublevandas adiumento, amove 
constanti et fideli, communione omnium bonorum, gratia 
caelesti, quae a Sacramento proficiscitur. Eadem vero plu-
rimum possunt ad familiarum salutem ; nam matrimonia 
quamdiu sint congruentia naturae, Deique consiliis a])te 
conveniant, firmare profecto valebunt animorum concordi-
am inter parentes, tueri bonam institutionein liberorum, 
temperare patriam potestatem proposito divinae potestatis 
exemplo, filios parentibus, famulos heris facere obedientes. 
Ab eiusmodi autem coniugiis expectare civitates iure pos-
sunt genus et sobolem civium qui probe animati sint, Dei-
que reverentia atque amore assueti, sui officii esse ducant 
iuste et legitime imperantibus obtemperare, cunctos dili-
gere, laederc neminem. 

Hos fructus tantos ac tam praeclaros tamdiu matri-

monium revera genuit, quamdiu munera sanctitatis, unitatis, 
perpetuitatisque retinuit, a quibus vim omnem accipit f ru-
giferam et salutarem ; neque est dubitandum similes pares-
que ingeneraturum fuisse, si semper et ubique in potestatem 
fidemque fuisset Ecclesiae, quae illorum munerum est fidis-
sima conservatrix et vindex. — Sed quia modo passim libuit 
humánum ius in locum naturalis et divini supponere, deleri 
non solum coepit matrimonii species ac notio praestantis-
sima, quam in animis hominum impiresserat et quasi consig-
naverat na tura ; sed in ipsis etiam Christianorum coniugiis, 
hominum vitio, multum vis ilia debilitata est magnorum 

' O 
bonorum procreatrix. Quid est enim boni quod nuptiales 
aftere possint societates, unde abscedere Christiana religio 
iubetur, quae parens est omnium bonorum, maximasqueali t 
virtutes, excitans et impellans ad decus omne generosi animi 
atque excelsi? Ilia igitur semota ac reiecta, redigi nuptias 
oportet in servitutem vitiosae hominum naturae et pessima-
rum dominarum cupiditatum, honestatis naturalis paru m 
valido defensas patrocinio. Hoc fonte multiplex derivata 
pernicies. non modo in privatas familias, sed etiam in civi-
tates infiuxit. Etenim salutari depulso Dei metu, sublataque 
curarum levatione, quae nusquam alibi est quam in religione 
Christiana maior, persaepe fit, quod est factu proclive, ut 
vix ferenda matrimonii munera et officia videantur ; et libe-
rari nimis multi vinculum velint, qaod iure humano et^ 
sponte nexum putant, si dissimilitudo ingeniorum, aut die-
cordia, aut fides ab alterutro violata, aut utriusque consen-
sus, aliaeve caussae liberari suadeant oportere. E t si forte 
satisfieri procacitati v oluntatum lege prohibeatur, tum ini-
quas clamant esse leges, inhumanas, cum iure civium libero-
rum pugnantes; quapropter omnino videndum ut illis anti-
quatis abrogatisque licere divortia humaniore lege de-
cernatur. 

Nostrorum autem temporum legumlatores, cum eorun-
dem iuris principiorum tenaces se ac studiosos profiteantur, 
ab illa hominum improbitate, quam diximus, se tueri non 
possunt, etiam si maxime velint: quare cedendum tempori-
bus ac divort iorum concedenda facultas. — Quod história 
idem ipsa declarat . U t enim alia praetereamus, execunte 
saeculo superiore, in ilia non tam perturbatione quam defla-
gratione Gall iarum, tum demum placuit ratas legibus esse 
coniugum discessiones. Easdem autem leges renovari hoc 
tempore multi cupiunt, propterea quod Deum et Ecclesiam 
pelli e medio ac submoveri volunt a societate coniunctionis 
humanae ; stulte putantes extremum grassanti m or um cor-
ruptelae remedium ab eiusmodi legibus esse quaerendum. 

At vero qua nti materiam mali in se divortia contine-
ant, vix atinet dicere. Eorum enim caussa fiunt maritalia 
foedera mutabilia ; extenuatur mutua benevolentia ; infide-
litati perniciosa incitamenta suppeditantur ; tuitioni atque 
institutioni liberorum nocetur; dissoluendis societatibus do-
mesticis praebetur occasio; discordiarum inter familias se-
mina sparguntur ; minuitur ac deprimitur dignitas mulierum 
quae in periculum ven iunt ne, cum libidini virorum inservie-
rint, prouderelictis habeantur. — E t quoniam ad perdendas 
familias, frangenda sque regnorum opes nihil tam valet, quam 
corruptela morum, facile perspicitur, prosperitati familiarum 
ac civitatum maxime inimica esse divortia, quae a depra-

17* 
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vatis populorum moribus nascuntur, ac, teste rerum usu, ad 
vitiosiores vitae privatae et publicae consuetudines aditum 
ianuamque patefaciunt. — Multoque esse graviora haec 
mala constabit, si consideratur, frenos nullos futuros tantos, 
qui eoncessam semel divortiorum facultatem valeant intra 
certos, aut ante provisos, limites coereere. Magna prorsus 
est vis exemplorum, maior cupititatum : hisee ineitamentis 
fieri debet, ut divortiorum libido latius quotidie serpens 
plurimorum animos invadat, quasi morbus contagione vul-
gatus, aut aemen aquarum, superatis aggeribus exundans. 

(Vége köv.) 

A társadalmi kérdés megoldására a liberalismus által 
javasolt segédeszközök. 

Ezeket három csoportban foglalhatjuk össze. Minden 
előbbi csoport a következőnek kiindulási pontját képezi. 

Az első csoportozat a következő javaslatokat tartal-
mazza, melyek mind megannyi fennendicsért segédeszközök 
a munkások nyomorának beszüntetésére : jeltétlen iparszabad-
ság-, foltétlen kereskedelemszabadság ; feltétlen szabadköltöz-
ködés; vagyis azon jog, mely szerint mindenki bármily köz-
séghez, országhoz vagy nemzethez tartozzék, különben min-
den helyen letelepedhetik s lakhatik, nemkülönben min-
den ueki tetsző üzlet-ágat folytathat : tehát szabadköltözkö-
dés nemcsak belföldiek hanem külföldiek számára is, nem-
csak egyes ország hanem minden országok s nemzetekre nézve. 

Ezek mintegy azon talajt képezik, melyen a második 
csoport-javaslat foganasitható u. m. a munkások önsegélye-
zése ; a munkásosztályok szakképzettsége. 

Az egész rendszer betetőzését leli a harmadik csoport-
beli javaslat ál tal : a munkástársulatoknak a szabadelvű nép-
gazdászati eszméik s főleg az önsegély alapján foganatba 
vett szervezése és biztosítása a társadalmi téren. 

E három csoportozat magában foglalja a szabadelvű 
párt összes javaslatai t ; s bizonyára senkisem fogja kétségl)3 
vonni, hogy azokban sok jóakarat van a szegény munkások 
iránt, valamint azok mai helyzetének józan felfogása ; s azért 
sok igazat s jogosultat tartalmaznak. De más tekintetben 
sok bennök a tulömlengés, a benső ellenmondás s utópia ; 
azonkivül hamis elvekből indulnak ki s a mi bennök igaz 
nagyrészt nem uj, a mi pedig u j az nagyobbrészt nem igaz. 
Végül pedig egyenként s összesen távolról sem elégségesek a 
a munkásnép nyomorán segiteni, s azért a socialis kérdést 
nem fogják megoldani. 

Lássuk ezt közelebbről. 
Az első csoportozat feltétlen szabadságot hirdet a munka 

minden ágában. Ez az anyagelvi világnézletnek gyakorlati 
alkalmazása az emberi társadalomra, mely azt szervezetnél-
küli tömegként végtelen számú parányokra osztja; de ezen 
műtéte csak azon esetben volna jogosult és hasznos, ha az 
emberek puszta számok volnának,melyeknek összege ugyan-
azon értékű egységekből állana. De az emberek nem merő 
szám-egységek, hanem szerves, érzék-szellemi lények, melyek 
kölcsönös fel- s alárendeltségben képeznek eleven egészséges 
szervezetet vagyis társaságot. Feltétlen egyenlőség és sza-
badság egyszerűen lehetetlen, mivel az az emberi véges fel-
tétes természettel ép ugy mint a dolgok jelen rendjével el-
lenkezik. Az emberek testi lelki képességeik- s tehetsé-

geikre nézve már nagyban különböznek, e különbség mind 
nagyobb mérveket ölt a nevelés oktatás s az ezek által 
szerzett anyagi és szellemi vívmányok szerint, melyeknek 
értékesítésére ujolag kiszámithatlan befolyásuk van a kü-
lönbnél különb idő-, hely- s korviszonyoknak. Igaz ugyan, 
hogy az embernek munkával kell keresnie mindennapi ke-
nyerét; igaz, hogy erre Istentől a szükséges erőket vette, s 
az anyaföld a jóságos Gondviselés folytán az összes emberi 
nemet tápláló termékenységét megtartja ; de nem igaz, hogy 
az ember minden életviszonyok között, betegségek s elemi 
csapások daczára a maga s édes övéi számára a szükséges 
élelmet keresheti ; és még kevésbé igaz az, hogy ezen kere-
setre nézve minden többi embertársaival együtt ugyanazon 
körülmények között él. 

Ezen különféle eshetőségek- s változó körülmények-
kel szemben, maga a társadalom szükséges óvszerek- s in-
tézményekről gondoskodott avégett, hogy a gyöngébb az erő-
sebbnek áldozatul ne essék, s a munka akként védve legyen, 
hogy minden tisztes munkás vele kenyerét megkereshesse ; 
azért ha nem is czélzatos, de tényleges, valóságos merényle-
tet követnek el a szabadelvűek emiitett javaslataikkal a sze-
gény munkások ellen,mivel lerombolván ama társadalmi óv-
szereket s védgátakat,őket védtelenül kiteszik a világpiaczra, 
hogy ott a sokkal ügyesebbekkel s tehetősbekkel versenyez-
zenek. A feltétlenül szabad verseny, mint az előbbi fejezet-
ben láttuk, nemsokára a munkabért azon fokra lenyomja, 
hogy az már nem elég a nélkülözhetlen életszükségletek fo-
dözésére, mi a nyomor kezdete. Idáig ju t ta t ja tehát a fel-
tétlen ipar- s kereskedelem-szabadság az emberi társadal-
mat, vagyis orvosság helyett lesz méreg belőle. 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 21-én ft . Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur ő mél-
tósága elnöklete alatt tartott választmányi gyűlésén minde-
nek előtt olvastatott Nina bibornok pápai államtitkár le-
vele, melyben ő eminentiája X I I I . Leo pápa ő szentsége 
megbízásából köszönetet mond a Szent-László-Társulatnak 
hódolatának nyilvánításáért és a felajánlt szeretetfillérekért. 
A választmány hódoló tisztelettel fogadta a szent atya leg-
kegyelmesebb válaszát. 

A bukuresti püspök, ft. Paoli Ignácz ur ő méltóságá-
nak levele, melyben a bukuresti és ploessi iskolák állapotá-
ról s magyar tanitóiról értesítést ad, tudomásul vétetett. 

Néhai gróf Zichy Domonkos püspök 400 frtot, néhai 
Jedinák János volt varannói plébános 10 frtot, néhai Petro-
vics József rozsnyói kanonok 10 frtot hagyományozott a 
társulatnak. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények bemu-
tatása után fölolvastatott a kimutatás a pénztár állapotáról. 
Az alapítványi tőke tesz készpénzben 17,622 f r t 57 krt, ér-
tékpapírokban 21,250 frtot. Rendelkezésre áll 993 fr t 40 kr. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : Nyúj-
tód r. kath. hitközségnek templomjavitási költségekre 80 
fr t ; a konstantinápolyi örmény katholikusok egyházi szük-
ségeire 200 frank aranyban ; a ferenczvárosi irgalmas nénikék 
intézetének 50 f r t ; a budai kath. legényegyletnek 50 frt ; 
Eörmezö r. kath. és g. sz. egyházközségeknek együttesen is-
kolaépitési költségekre25 f t . ; Csík-Szent-Léleknek templom-
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javítási költségekre 25 f t ; Zabar r. kath. községnek isko-
laépítésre 50 ft ; Detreköcsütörtök r. kath. hitközségnek is-
kolaépítésre 50 f t ; Erdö-Horváthi r. kath. egyházközségnek 
árvíz által megrongált iskolája helyreállítására 25 f t ; Ágfal-
va r. kath. községnek iskolaépités költségekre 25 f t ; Bab-
osa r. kath. hitközségnek ugyanazon czélra 50 f t ; a ferencz-
városi Mária-intézet, az árvák ingyen nevelésével fáradozó 
szürkenénikék terézvárosi és krisztinavárosi intézeteinek 
egyenkint 30 ft ; a csornai apáczák iskolájának 30 ft. 

Az idei közgyűlés október havára tüzetett ki s az 
elnökség felkéretett, hogy a kihirdetés iránt annak idején 
intézkedjék. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és 
Liptliay Kornél választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 27. Az egyház és a házasság. — Az 

egyház tanai változhatatlanok, mert nem emberi, hanem 
isteni tanok. A mit ember tesz, intéz, azt megváltoztathatja, 
mert az ember Ítéleteiben tévedhet. Isten valamint termé-
szeténél fogva örök, változhatatlan, ugy határozatai is vál-
tozhatatlanok. Az embereknek nincsen joguk az ily isteni 
határozatot megváltoztatni. Innen van, hogy a házasságra 
vonatkozó isteni törvények az egyházban, elkezdve az egy-
ház isteni alapitójától egész napjainkig, nem változtak ; 
innen van, hogy X I I I . Leo a X I X - i k században tökéletes 
összhangban van a házasságra nézve az egyház első pápá-
jával, sz. Péterrel. Az államok, melyek kezdetben a keresz-
tény egyház isteni törvényeit elfogadták és azokat száza-
dokon át megtartva saját állami törvénykönyveikbe átvit-
ték, időközben áthatva a keresztényellenes szellemtől, az 
egyháznak a házasságra vonatkozó isteni törvényeit elve-
tették és nevezetesen a mult századi franczia forradalmárok 
a házasság szentségi jellegét megtagadták, annak polgári 
jelleget adtak, behozták az úgynevezett polgári házasságot, 
mely példát napjainkig az európai államok jó nagy része 
utánozta ; de az egyház ma is az, a mi volt a múltban, a 
mint tiltakozott minden egyes kísérlet ellen pápa által a 
társadalom érdekében, a házasság polgáriasitása és felbont-
hatósága ellen, ugy tiltakozik ugyanez értelemben X I I I . 
Leo is, és nem lesz pápa, ki e tiltakozást meg nem uji t taná, 
valahányszor valahol csak kísérlet fog tétetni a polgári há-
zasságot behozni és a házasság felbonthatóságát kimondani. 

o o o 
Megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy e felfogás 

még a ,Lloyd' hasábjain is helyet foglal. A ,Lloyd' ugyanis 
szokatlanul magasztaló szavakban emlékezvén meg X I I I . 
Leo ő szentségéről,— arról, kiről egyszer azt jövendölte,hogy 
csak ,einfacher Priester ' lesz, — elismeri ő szentsége nyilat-
kozatáról, hogy a dolog lényegére nézve ő sem nyilatkozha-
tott máskép, mint nyilatkozott volna az általa annyiszor 
méltatlanul bántalmazott I X . Pius, vagy bármely elődje. 
Hogy az egyház, úgymond a házasság felbonthatóságát 
kárhoztatja, afelett kétség nem lehet és az egyház fejétől 
senkisem várhatott mást, mint hogy ezen értelemben fog 
nyilatkozni. Hogy a ,Lloyd'-nál ennyire tisztába jöttek a 
kath. egyház tanitmányára nézve, mondjuk, ezt megelége-
déssel vesszük tudomásul, azon reményben, hogy erről a 
jövőben sem fognak megfelejtkezni. Csak, ha már a ,Lloyd' 

e tekintetben ily világosan nyilatkozott, nagyon óhajtottuk 
volna, ha bölcseségét más tekintetben nem rejtette volna 
véka alá, ha t. i. kimondta volna nézetét afelől is, mit tart 
ő üdvösebbnek a moralitásra, a czélszerüségre az egyház 
tanát-e, mely tanit ja a felbonthatatlanságot, vagy a modern 
állami nézetét, t. i. a házasság felbonthatóságát? 

A .Lloyd' ugyanis felveti ama kérdést is, a mi az er-
kölcsiségre és a czélszerüségre vonatkozik, elmondja, hogy 
a pápa a házasság felbonthatatlansága mellett az egyházi 
argumentumokon kiviil világi természetű indokokkal is él. 
melyekkel szemben a ,Lloyd' narrative elmondja az ellen-
kező, a pápa argumentumait czáfolni törekvő azon indoko-
kat, melyeket a liberálisok szoktak használni, de ő maga 
pártállást határozottan nem foglal, holott nagyon könnyen 
lehetett volna, a többi másodrangú liberális okoskodás mel-
lőzésével, a legfőbb felhozott argumentumot megczáfolni, és 
igy ott foglalni állást, hol maga a pápa X I X . század után 
is áll. A franczia kamarának referense a házasság felbont-
hatósága mellett felhozza, — és ez a főargumentum — hogy 
a házassági elválási esetek legkevésbbé sem jöttek elő szo-
katlan számban, azután, hogy e felbonthatóságot a törvény 
megállapította. Hivatkozik protestáns államok, mint p. o. 
Anglia, Németország, továbbá a katholikus Belgium pél-
dájára, melyek szerinte bebizonyítanák azt, hogy ámbár 
nevezett államokban a házasság felbonthatósága törvényi-
leg el van ismerve, az még sem hozza a családi élet azon 
felbomlását, melytől a pápa fél. 

Ez volna tehát a főargumentum a pápa ellen és mi 
nem vonjuk kétségbe, hogy ma még meg van némi össze-
tartozandósági érzet a család tagjai közt, de ki nem látja, 
hogy ez összetartózandóság, e kötelék mily végtelen módon 
meglazult már is? Ki nem látja, hogy e kötelék napról 
napra mindinkább lazul? Vájjon nincsen érdekükben a fe-
jedelmeknek, kikhez ő szentsége emeli szavát, hogy meg-
akadályozzák további folyományát ama családi feloszlási 
processusnak, melynek tanúi vagyunk? A pápa felszólalá-
sának czélja bizonyára nem más, mint elejét venni a teljes 
feloszlásnak. Mert, és ezt kérjük különösen megjegyeztetni 
azok részéről, kik igy vélik, hogy a házasság felbontható-
sága nem szüli azon következményeket, melyektől a pápa 
fél, mondjuk tehát, mert a családi életre még nincsen azon 
kihatása a házasság felbonthatóságának, annak is meg van a 
maga oka, és ez az ok nem más, mint az, hogy az egyház 
rendületlenül fel tart ja a maga tanitmányát a házasság fel-
bonthatatlanságára nézve, ezt mi oly kétségtelennek tar t -
juk, hogy mellette minden más csak mint álokoskodás tű-
nik fel. Vagy lehetséges-e azt még csak képzelni is, hogy az 
egyháznak 19-századon keresztül minden időben és minden-
hol fenntartott elve a házasság felbonthatlanságára nézve 
semmi befolyást nem gyakorolnának még azokra is, akik 
különben a felbonthatóság elvét val l ják? Vagy épen nem 
a felbonthatlanság elve az egyházban okozza-e, hogy a fel-
bontási vágy még ott is, hol ez lehetséges, kevésbé terjedt, 
el, mint különben elterjedt volna? Politikai elvek szülem-
lenek, politikai irányok érvényesülnek valamely államban, 
ki az, aki tagadhatná azoknak befolyását más államokra? 
Csak az egyház elvei volnának oda kárhoztatva, hogy bár 
19-százada léteznek, minden országban számos hivőnek bir-
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nak, és még sem volnának képesek befolyással bírni az el-
lenkező irányra ? Azt állítani a képtelenséggel határos, va-
lamint másrészt egészen bizonyos, hogy feltéve, de meg nem 
engedve, ha az egyház kimondaná a házasság felbontható-
ságát, hogy akkor mondjuk az eddigi tartózkodás meg-
szűnnék és a házassági elválások végtelen sorozatát szem-
lélhetnék. 

Ami a felhozott példákat illeti, azok semmit sem bizo-
nyítanak. A protestáns országokban ugyanis áll az, a mit 
fentebb mondottunk ; a katholikus államokban pedig még 
ott is, hol a házasság az állam előtt felbontható, a hívek 
hasonlithatlanul nagy száma az egyház előtt köti meg há-
zasságát, és igy természetes, hogy oly nagy mérvű családi 
zavart még a felbonthatóság kimondott elve sem okozhat. o o 
Ezt kellene megfontolni azoknak, kik a pápa érveit akar-
ják czáfolni, de csak látszólagos okokat képesek felhozni. A 
tényekkel azonban számolni kell, még mielőtt végkövetkez-
ményeikben kifejlődtek volna. Ma még nincsen a családi 
élet egészen felforgatva, de holnap már lehet, mert az ut, 
melyet a liberalismus készitett, készen van. Most minden 
csak attól függ, visszhangra talál-e a pápa felszólalása, 
vagy sem? Mi szivünkből kivánjuk, hogy ugy legyen, mert 
ha nem, ugy ez a család és a társadalom feloszlására vezet. 
Kérdés, vájjon a ,Lloyd' velünk tart-e? 

Rosnyómegye, februárhó. „Urak a papok." — E na-
pokban vettük püspökünk ő méltóságának körlevelét, mely-
ben a „Fundus Religionis" kegyurasága alá tartozó ratkó • 
lehotai plébánia-javadalomra pályázat hirdettetik. Ez ugyan 
magában véve semmi különös, sőt ellenkezőleg nagyon is 
jelentéktelen dolog, s mégis épen ez az, mi bennünket egy 
kis komoly elmélkedésre s e sorok Írására iudita. 

Ratkó-Lehota egyházmegyénk egyik félreeső zugában 
az emberi társadalomtól meglehetősen elszigetelten, erdő-
ségfedte kegyek között fekszik. A plébánia, daczára annak, 
hogy hozzá a materen kivül még huszonegy, 2—3 órajárás-
nyira eső filia tartozik, a mintegy hat ezerre menő ág. hit-
vallásuak között elszórtan, csak alig ötödfél száz kath. lel-
ket számlál, mely körülmény az „ubi populus ibi obulus" 
elv szerint már maga eléggé megmagyarázza ama tényt, 
hogy itt a kath. lelkésznek tisztességesen megélnie teljes le-
hetetlen s majdnem arra van utalva, hogy ker. sz. János 
módjára eledelül sáska és erdei méz, ruházatul pedig vadál-
latok bőre után nézzen. 

Igy állván a dolog, szinte képzeljük, mily érzelmek 
járhaták át püspök-atyánk szivét, midőn e körlevelet útnak 
inditá s mekkora aggodalommal kérdheté magában: „Vajh 
támad-e hős, oly bátor, erős, kit nem bir ijesztni veszélyzaj 
s nem hat le szüvére ha lá l j a j ? . . . " 1 ) Igen, inert e „benefi-
cium" már eddig is több év óta, épen silány volta miatt) 
nem rendes plébánossal, hanem csak oda „menesztett" egyé-
nekkel vala betöltve ; méltó tehát az aggodalom, hogy ké-
relmező most is aligha fog találkozni. 

Es fájdalom ! R.-Lehota e tekintetben nem áll egyedül. 
Kicsiny megyénk kevés számú plébániai között csak alig né-
hány találkozik, hol a lelkésznek, főleg jelen viszonyaink 
között, sz. teendői mellett a megélhetés nehéz anyagi gond-
jaival is nem kellene küzdenie; mig ellenben aránylag je-

Czuczor „Szondi."' 

lentékeny az olyanoknak száma, melyekre a „beneficium" 
év legfeljebb csak gúnyból alkalmazható s melyeknek el-
nyerése egyátalán inkább büntetésnek, mint szerencsének 
tekintetik. 

Arczunkba szökellt a vér, midőn pár év előtt a „M. 
Állam" hasábjain olvastuk ama felhivást, melyben megyénk 
egyik lelkésze a könyörületes szivekhez fordula, hogy fö-
dözhesse az egészségének helyreállítása czéljából orvosok 
által ajánlott fürdőhelyen bizonyára lehetőleg szűkre vont 
kiadásait, melyeket egyébként eléggé tekintélyes „benefici-
umának" csekély jövedelméből fódözni nem vala képes. — 
Följajdult szivünk, midőn nem rég értésünkre esett, hogy 
megyénk legjobb szellemű s legtisztább jellemű papjainak 
egyike, miután „beneficiumán" 16 évet nyomorogva töl-
tött, az anyagi gondokkal való nehéz küzdelemben ellan-
kadva s a további küzdéshez kedvét vesztve, főpásztorához 
segédlelkészi alkalmazásért folyamodott. — Sir bennünk a 
a lélek valahányszor megyénk ama „beneficiumára" gondo-
lunk, melynek élvezője csak ugy tarthatja fenn magát, ha a 
korcsmáltatási jogot, mely jövedelmének egyik s pedig leg-
jelentékenyebb ágát képezi, saját lakásán személyesen gya-
korolja s mig sz. hivatalának kötelessége arra inti őt, hogy 
a szószékről az egészségrontó s lélekölő szeszes italok mér-
tékietlen élvezése ellen emelje fel szavát : addig a létért való 
küzdelem mintegy kényszeríti az ivók további nógatására, 
hogy hitelleneink gunyjára teljesedésbe menjen raj ta eme 
szintén csak gúnyból keletkezhetett nóta : 

„T oa csuda esett : 
Hogy a pap is korcsmáros lett ; 
Délig az Istent dicséri, 
Délután a jó bort méri." 

Több példát is idézhetnénk, de azt hiszszük, e néhány 
is bőven elégséges annak beigazolására, hogy megyénkben 
csakugyan „urak a papok." 

Az ifjú, miután sokféle nélkülözések között, hosszas 
tanulással odáig küzd te fel magát, hogy 24 éves korában az 
oltár szolgájává avattatott : mint káplán, csekély 105 frtnyi 
fizetés mellett érik férfiúvá s még 8—16 évig kénytelen ez 
ugyancsak kiszabott napi dénár fejében viselni a „pondus 
diei et aestus-t," hogy végre, midőn az elméleti s gyakorlati 
tanulásban annyit izzadt homlokának gyérülni kezdő fü r t -
jei már meglehetősen őszbe csavarodtak, fáradozásainak 
méltó jutalmául elnyerhesse az óhajtva várt „beneficiumot," 
hol aztán egy jobb jövőnek még reményéről is megfosztva 
„holtig tanuljon," — tanuljon elszokni az élet szükségletei-
től, tanuljon küzdeni egyre növekvő nyomorával. Csuda-e 
aztán, ha a korszellem által megmételyezett mostani iljuság, 
melynél, valljuk be őszintén, valódi hivatásról csak elvétve 
lehet szó, hallván uton-útfélen a papok ellen intézett al-
jas rágalmakat s e mellett még tisztességes megélhetésre 
sem lévén kilátása : csuda-e, mondom, ha ez ifjúság az 
annyi remény nyel kecsegtető világi pályákat eléje helye-
zi a papi állásnak, s ez utóbbira most már, tisztelet a ki-
vételeknek, jobbadán jó, ha még középszerűségek lépnek ? 
Csuda-e, lia, mig ezelőtt csak másfél évtizeddel is papne-
veldénk szük volt magába fogadni a gymnasium jeleseit : 
ma már a selejtesebbekből is jobbára csak alig 20—23 egyén 
kong a tágas épületben s nem ritkán megtörténik, hogy a 
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buzgó hittanár csupán egy vagy két szál „hallgató" miatt 
kénytelen koptatni tüdejét? 

Valóban szomorú állapotok, melyeken okvetlenül se-
gíteni kell, ha azt megérni nem akarjuk, hogy a nyáj pász-
tor nélkül maradjon, et intrent lupi rapaces. Javítani kell 
ÍIZ ily „beneficiumoknak" nevezett állomásokat s biztosítani 
legalább a tisztességes megélhetést, főleg az oly helyeken, 
hol a más vallásúak nagyobb száma a mieinket elnyomással 
fenyegeti, hogy igy ez állomások kellően képzett s minden 
tekintetben alkalmas egyénekkel legyenek betölthetők. „In 
locis — mondja Porubszky egyházjogtanában — ubi multi 
sunt acatholici, tales praeficiantur Ecclesiis, qui praeter 
alias dotes iure eccles. requisitas prüdentiae quoque laude 
praestent,3) qui sint maxime culti, diligentissimi ac dignis-
simi ; simul tarnen ea bénéficia satis dotentur."3) 

A javitás módozatairól gondoskodni nem hozzánk 
tartozik ; mi az elmondottakkal kapcsolatban még csak egy 
pár szerény észrevételt koczkáztatunk. 

Megyénk ama „beneficiumai" közül, melyeken tisztes-
ségesen megélni csak alig, vagy épen nem lehet, egy-kettő 
magán-kegyurakhoz tartozik. A kegyuraság kiváló jogok-
kal jár, de viszont a jognak kötelességek felelnek meg, eme 
versek szerint : „Patrono debetur honos, onus, utilitasque, 
praesentet, prosit, defendat, alatur egenus." Ha tehát e ma-
gán-kegyurak szeretik gyakorolni jogaikat, nem lehetne-e 
őket, ha szép szerével rábirni nem lehet, szükség esetében 
törvény utján is kényszeríteni, hogy kötelességöknek meg-
felelőleg, természetesen csak ugy, ha van miből, a lelkész 
illő ellátásáról gondoskodjanak ? . . . 

Legsilányabb „beneficiumaink" azonban a vallásalap 
kegyurasága alatt állanak s épen ez az, mi nekünk legin-
kább fáj. A vallásalap, melynek czélja a kath. vallás ügyei-
nek előmozdítása, kizárólag a katholikusok tulajdona, és 
mégis, a kath. ügy hátrányára, a felekezetlen magyar kor-
mány által, ugy szólván „de nobis sine nobis" kezeltetik s 
Csáky szalmája gyanánt, sokszor talán rendeltetéséről egé-
szen eltérő czélokra is fordittatik ! Sok mindenre telik be-
lőle, csak arra nem, a mire leginkább kellene. Miért gyako-
roltatik épen a katholikusok fölött még mindig e teljesen 
szükségtelen s lealázó gyámkodás, mig a többi felekezetek 
önállóan, a kormánynak minden beavatkozásától menten 
intézhetik saját belügyeiket? . . . Adják csak vissza, bizzák 
reánk saját vagyonunk kezelését s mi bizonyára jobban fog-
juk tudni gyümölcsöztetni tőkéinket és nem fogjuk feledni, 
hogy a vallásosság előmozdításának legfőbb tényezői épen a 
papok ; valamint az sem kerülendi ki figyelmünket, hogy a 
mai világban már az egykor elégségesnek határozott 315 
forintnyi fizetésből egy müveit embernek tisztességesen 
megélnie teljes lehetetlen. 

Több szó is férne még e tárgyhoz, de nem fűzzük már 
tovább elmélkedésünket, hanem azon meggyőződésben, hogy 
csakugyan „urak a papok", leteszszük tollúnkat s a ratkó-
lehotai „beneficium" betöltését kíváncsian várjuk. 

Nagykürtösi. 
Erdélyi-megye. Főpásztori körlevél a papi nyugdij-

alap gyarapításáról. (Vége.) — Tájékozásul még ide iktat-
2) V. breve Pii 7. ad Capitul. Trevir. 10. Jul. 1821. — 3j Intim. 

27. Febr. ISI6. N. 5170. 

juk a tanácskozás folyamában kifejezést nyert azon közhan-
gulatot is ; hogy a nyugdijalap javái'a kiszabott 0/°-ékból 
keletkező illeték-összeg megállapításánál a papi jövedelem-
hez kell számítani nemcsak a készpénzfizetést, hanem min-
dent, ami jövedelem gyanánt a papi dotatiókhoz hozzájárul. 
A segédlelkészeknél például a jövedelemhez kell számítani 
a plébánosok részéről nyert ellátást is, következőleg a se-
gédlelkészek is kötelesek lesznek az igy számított jövedelem 
arányában a nyugdijalap gyarapításához hozzájárulni, a mit 
az egyházmegyei segélyalappal szemben a szoros kötelezett-
ségen felül is dicséretes készséggel tettek mindig. 

Ezek szerint tehát, kedvelt Fiaink ! a papi nyugdija-
lap gyorsabb gyarapítása czéljából a ti közkivánságtok hoz-
zájárulásával a második jövedelmi forrás is meg van nyitva, 
a mely forrás évenként határozott, biztos összeget fog a 
nyugdijalap részére eredményezni. 

Az 1822-ki egyházmegyei zsinatnak a papi hagyaté-
kokra vonatkozó szabványai továbbra is teljes érvényben és 
épségben fentartatván. a papi nyugdijalap annyira ohajtott 
gyarapodására ezután két csatorna : a hagyatékok x/g része 
és az önadózás fog szolgálni. 

O O 
Hogy a nyugdijalapnak a papi hagyatékokból jogo-

san várható jövedelme mennyi és mily nagy mérvű megrö-
vidítéseknek van az ujabb időben az ujabb törvénykezés és 
más életviszonyok által kitéve, azokat más alkalomkor fáj-
dalmas lehangoltsággal elég világosan érintettük, azért azo-
kat most mellőzzük is. Nem hagyhatjuk azonban megemlí-
tés nélkül, hogy az önadózás örvendetes eredménye iránt 
sok tekintetből igen megnyugtató reményt táplálunk. Ebbeli 
reményünk teljesülésének indokát az egyházmegyei segély-
alapnál mutatkozó eredményből meritjük. Az 1868-ban ke-
letkezett segélyalap ugyanis ma már mintegy 47,000 forint 
tőkét képvisel, s abból eddig 11 lelkészi és 5 kántortanitói 
állomás jövedelme lett állandóan feljavítva. Tekintve, hogy 
a papi nyugdíjalap gyarapitására megállapított adakozási 
kulcs szerint az egyházmegyei papságtól a nyugdijalapba 
évenként nagyobb összeg fog befolyni, mint az egyházme-
gyei segélyalapba, — melynél az alaptételt 500 frt képezi, 
— kiki könnyen elgondolhatja, hogy a fundus deficientiae, 
mely jelenleg értékpapírokban 106,085 frt, folyópénzben 
10,774 fr t tőkét számlál az önadózás rendszerében mily hat-
hatós segélyforrást nyert. Eme segélyforrás jó hatása a 
nyugdijalapnál sokkal érezhetőbb lesz, mint az egyházme-
gyei segélyalapnál láttuk, mert a nyugdijalap terhére ki-
utalt összegek időnként ar alap javára ismét visszaesnek, el-
lenben a segélyalapból a plébániák és kántortanitói állomá-
sok javadalmainak emelésére egyszer kiutalt segélyösszegek 
állandóan az illető javadalom emelésére szolgálnak s a se-
gélyalap javára sohasem esnek vissza. 

A jelen intézkedés pontos végrehajtása — mitől gon-
doskodásunkat megvonni nem fogjuk — mennél hamarább 
lehetővé teendi, hogy a papi nyugdijalap a nyugalomba 
vonulóknak életfentartásáról kielégítőbben gondoskodhas-
sék, mint eddig. 

Az Ur Jézus Krisztus kegyelme legyen mindig vele-
tek, hogy valahányszor a most elvállalt kötelezettség hűsé-
ges teljesitésére kerül a sor, közületek mindenki megemlé-
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kezzék mindig az irás szavairól : „Fiam ! ha értéked vagyon, 
tégy jót magaddal." (Jéz. Sir. 14,11.) 

Kelt Károly-Fehérvártt , januárhó 20-ik napján, az 
Urnák 1880-ik évében. 

IRODALOM. 
X A gyermek-gyilkolás és a sz. gyermekség tár-

sulata Cliinában. L'Infanticide et l'Oeuvre de la Sainte-
Enfance en Chine, par le P. Gabriel Delâtre, de la Comp, de 
Jésus. Changai, autographie de la Mission catholique, à 
l'Orphelinat de Tou-sè-wè. 1879. 1 ivrétii köt. XIII . 203 1. 
Okmányok chinai nyelven 74 1., — 25 képpel. 

Szerző tényekkel kézzel foghatóvá tevén a pogányság 
képtelenségét oly szörnyű társadalmi baj megszüntetésére, 
milyen a gyermek-gyilkolás Chinában, áttér a katholicismus-
nak e téren kifejtett üdvös működésére. Ennek rajzolása ál-
tal egyúttal meglepő képet ad a kath. hitterjesztés ügyéről 
a,mennyei birodalomban'. Művének e szaka két részre oszlik. 
Az elsőben megismerteti a haldokló gyermekek megkeresztelése 
végett alakult egylet működését a 17. századtól kezdve mos-
tanig. Mily nagyban érezteti ez egylet jótékonyságát az éh-
halálnak kidobott kisdedekkel, mutatják a következő szá-
mok. A pekingi jezsuiták könyveibe 1710—1753-ig 17,000 
igy megkeresztelt kisded neve van feljegyezve. A se-tchoani 
apostoli helynökség papjai 1771 — 1800-ig megkereszteltek 
71,000 kisdedet, 1810—1813-ig 141,000-et, 1822—1838-ig 
84,000-et, 1842—1846-ig, tehát négy év alatt 155,000-et . . . 
és ezt mind csak egyetlenegy apostoli helynökség terüle 
tén ! Azóta a hitterjesztés e módja még nagyobb mérve-
ket öltött. 

Azonban a haldokló gyermekek megkeresztelése, bár-
mennyire üdvös mű is ; a szükségletnek egyedül meg nem fe-
lelne, ha t. egyúttal a megkeresztelt és életben maradt kis-
dedek eltartása és neveléséről a katholikus kiterjesztés fér-
fiai gondoskodni elmulasztották volna. Erről is gondosko-
dott a keresztény charitas. Az ielső ker. árvaházot 1634-ben 
Yragnoni J . t. atya alapította. Mily virágzásra emelkedett a 
ker. emberszeretet e műve mutatja a következő statistikai 
összeállítás, melyben egyszersmind fel van tüntetve a chinai 
kath. egyházkormányzat szervezete és terjedtsége. 1) a fou-
kieni dömésrendi ap. helynökség van két árvaház ; 2) a 
chen-sii és kan-soui sz. ferencz-rendi ap. helyn. két árva-
ház ; 3) a chan-sii sz. f. r. ap. helyn. három árvah. 4) a chan-
tongi sz. f. r. a}), h. három, árvah. 5) a hou-nani sz. f. r. ap. 
h. három árvah. 6) a hon-péi sz. f. r. ap. h. árvaház ; 7) a 
keleti se-tchoani misió-társ. papok ap. h. két árvaház ; 8) a 
nyugati se-tchoani miss. t. p. ap. h. három árvaház; 9) a 
déli se-tchoani m. t. p. ap. h. két árvh. 10) a koei-scheoni 
m. t. p. ap. h. öt árvaház; 11) a jun-mani m. t. p, ap. h. 
kilencz árvaház; 12) a koang-tongi m. t. p. ap. h. négy ár-
vaház; 13) a koang-tongi m. t. p. ap. h. öt árvaház : 14) az 
északi tchélyi lazarista rendi ap. h. két árvaház; 15) a 
nyugati tchélyi 1. r. ap. h. két árvaház; 16) a kiángsi 1. r. 
ap. h. t izárvaház; 17) a thé-kiangi 1. r. ap. h. tizenegy árva-
ház; 18) a nan-kingi Jézus-társasági ap. h. nyolcz árvaház ; 
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19) a keleti tchélyi 9. 4. ap. h. négy árvaház; 20) a mongo-
lországi belga hitküldéri ap. h. tiz árvaház; 21) a honani, 
milánói hitküldérségi ap. h. négy árvaház. Összesen 101 ár-
vaház. Megjegyzendő, hogy mindez körülbelül csak liar-
mincz év müve. 

A sz. gyermekség társulata tehát óriási lelki s testi 
szükséglet enyhítésére van hivatva. Létjogát Delâtre atya 
fényesen igazolta. 

— Előfizetésre való felhivás Dr Alzog János „Patro-
logia" czimü keresztény irodalomtörténetére. A negyedik át-
dolgozott és bővített kiadás után fordította a csanádi nö-
vendék papság magyar gyakorló iskolája. 

Az az örvendetes mozgalom, mely hazánkban az egy-
ház történelem terén részint ilynemű idegen művek fordi-
tása, részint eredeti dolgozatok irása által megindult ; to-
vábbá katholikus lapjainknak többször kifejezett óhajtása, 
hogy Alzog föntemlitett jeles műve magyar nyelven is nap-
világot lásson ; végre az a körülmény, hogy katholikus egy-
házi irodalmunk ilyen nemű munka nélkül szűkölködik, 
arra inditott bennünket, hogy Alzog jelen művét lefordít-
suk. Nem tar t juk szükségesnek a „Patrologiát" a közönség 
pártfogásába ajánlani. A köz elismerés, melyet Alzog egy-
háztörténeti dolgozatai által a kritika és olvasó közönség 
részéről kivivott, elég kezességet nyújt arra nézve, hogy 
jelen műve a t. közönségnél meleg pártfogásra talál. Kö-
rülményeink folytán ez évben a „Patrologiá"-nak első, a két 
egyházi irodalomtörténeti korszakot magában foglaló részét 
szándékozunk kiadni, melynek terjedelme 16—18 ivnyi lesz 
s május hóban fog megjelenni. Ara 1 frt . 50 kr. Papnöven-
dékeknek 1 frt. 20 kr. A szives megrendelések mielőbb való 
megtételét kérjük. Gyűjtőknek 8 előfizető után tisztelet-
példánynyal szolgálunk. Temesvárott, 1880 február hó 18-án. 
A csanádi növendék papság magyar gyakorló iskolájának ez 
évi tagjai. 

VEGYESEK. 
Főm. Sinior János bibornok, Magyarország her-

czegprimása, f. hó 26-án 100,000 ftnvi alapitványt tett le 
„főmegyei katholikus iskola-alapul". Az ország, az általá-
nos hanyatlás nyomasztó helyzetében, ily korszakot jelző 
tettekből u j életerőt merít s a magyar Klio lelkesedve jegyzi 
fel a nagy hazafias tettet a X I X . század örökbecsű esemé-
nyei sorába. 

— Tetszik a liberális lapoknak a házassági elválás 
ellen nyilatkozó pápai encyclikával szemben arra hivat-
kozni, hogy hiszen, a hol a divortium már be van hozva, 
az oly romboló hatást nem mutat milyet a pápa feltűntet. 
Hivatkoznak azon országokra, hol csakugyan nem valami 
ijesztő mérvben mutatkoznak a káros következmények. 
Azon országokat és vidékeket azonban, hol a divortium rö-
vid 3—4 év alatt minden képzelmet felülmúló rombolást 
vitt véghez, nagy okosan elhallgatják. Előttünk fekszik egy 
svajezi lap, a ,Liberté', melyben a következő statistikai ada-
tokat olvassuk. Az elválást Svajczba behozták 1876-ban. 
Ebben az évben az elválások kerek száma a házasságok 
4 százalékát képezte; 1878-ban már 5-03°/o-ra rúgott fel. 
A protestáns kantonokban az arány-szám 4 év alatt hallat-
lanul emelkedett. Zürichben 7-74°/0-ra, Glarisban 7'93°/0-ra, 
Thurgauban 8-12%-ra, Genfben 8-30%, Appenzellben 
15'45°/0-ra. Ez utóbbi szám szerint minden 6—7-ik házas-
ság felbomlik. Mily társadami feloszlás ! Tehát már mos-
tanra is igaza van a pápai encyclikának : mi lenne egy fél, egy 
egész század alatt, ha sikerülne a divortiumot szokásossá 
tenni ? ! 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

ad Patriarchas Primates Archiepiscopos et Episcopos Uni-
versos Catholici Orbis Gratiam et Communionem cum Aposto-

lica Sede liabentes. 

Haec certe sunt omnia per se clara ; sed reno-
vanda rerum gestarum memoria fiunt clariora. — 
Simul ac iter divortiis tuturn lege praestari coepit, 
dissidia, simultates, secessiones pluriinum crevere ; 
et tanta est vivendi turpi tudo consecuta, ut eos 
ipsos, qui fuerant talium discessionum defensores, 
facti poenituerit ; qui nisi contraria lege remedium 
mature quesissent, tiinendum erat, ne praeceps in 
suam ipsa perniciem respublica dilaberetur. — Ro-
mani veteres prima divortiorum exempla dicuntur 
inhorruisse; sed non longa mora sensus honestatis 
in animis obstupescere, moderator cupiditatis pu-
dor interire, fidesque nuptialis tanta cum licentia 
violari coepit, ut magnam veri similitudinem ha-
bere videatur quod a nonnullis scriptum legimus, 
mulieres non mutatione consulum, sed maritorum 
enumerare annos consuevisse. — Pari modo apud 
Protestantes principio quidem leges sanxerant, ut 
divortia fieri liceret certis de causis, iisque non sa-
ne mult is : istas tamen propter rerum siinilium affi-
nitatem, compertum est in tantam multitudinem 
excrevisse apud Germanos, Americanos, aliosque, 
ut qui non stulte sapuissent, magnopere deflendam 
putarint infinitam morum depravationem, atque in-
tolerandam legum temeritatem. — Neque aliter se 
res habuit in civitatibus catholici nominis : in qui-
bus si quando datus est coniugioruin discidiis lo-
cus, incommondorum, quae consecüia sunt, multi-

tudo opinionem legislatorum longe vicit. Nam sce-
lus plurimorum fuit, ad omnem malitiam fraudem-
que versare mentem, ac per saevitiam adhibitam, 
per iniurias, per adulteria fingere causas ad illud 
impune dissolvendum, cuius pertaesum esset con-
iunctionis maritalis vinculum : idque cum tanto 
publicae honestatis detrimento, ut operam emen-
dandis legibus quamprimum dari omnes iudicave-
rint oportere. — Et quisquam dubitabit, quin exi-
tus aeque miseros et calamitosos habiturae sint le-
ges divortiorum fautrices, sieubi forte in usum ae-
tate nostra revocentur? Non est profecto in homi-
num coinmentis vel decretis facultas tanta, ut iin-
rnutare rerum naturalem indolem conformationem-
que possint; quapropter parum sapienter publicam 
felicitatem interpretantur, qui germanam matri-
monii rationem impune perverti posse putant ; et, 
qualibet sanctitate cum religionis tum Sacramenti 
posthabita, diffingere ac deformare coniugia tur-
pius velle videntur, quam ipsa ethnicorum instituta 
consuevissent. Ideoque nisi consilia mutentur, per-
petuo sibi metuere familiae et societas humana de-
bebunt, ne miserrime coniiciantur in illud rerum 
omnium certamen atque discrimen, quod est Soci-
alistarum ac Communistarum flagitiosis gregibus 
iamdiu propositurn. — Unde liquet quam absonum 
et absurdum sit publicam salutem a divortiis 
expectare, quae potius in certain societatis perni-
ciem sunt evasura. 

Igitur confitendum est, de comuni omnium po-
pulorum bono ineruisse optime Ecclesiam catholi-
cam, sanctitati et perpetuitati coniugioruin tuendae 
semper intentam ; nec exiguam ipsi gratiam deberi, 
quod legibus civicis centum iam annos in hoc gé-
néré multa peccantibus palam reclamaverit50) quod 

50) P ius V I . epist. ad episc. Lucion. 28. Maii 1793. — 
18 
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haeresim deterrimam Protestantium de divortiis et 
repudiis anathemate perculerit ;51) quod usitatam 
graecis diremptionem matrimoniorum multis modis 
damnaverit ;52) quod irritas esse nuptias decreve-
rit ea conditione initas, ut aliquando dissolvan-
tur ; 5 3 ) quod demum vel a prima aetate leges impe-
ratorias répudiant , quae divortiis et repudiis per-
niciose favissent54). — Pontifices vero Maximi quo-
ties resti terunt princibus potentissimis, divortia a 
se facta ut rata Ecclesiae essent minaciter petenti-
bus, toties existimandi sunt non modo pro incolu-
mitate religionis, sed etiam pro humanitatis genti 
um propugnavisse. Quam ob rem omnis admirabi-
tur posteritas invicti animi documenta a Nicolao T. 
édita adversus Lotbarium ; ab TJrbano II. et, Paschali 
II. adversus Philippum I. regem Galliarum ; a Cae-
lestino III. et Innocentio III. adversus Alphonsum 
a Leone et Philippum II. principem Galliarum; a 
Clemente VII. et Paulo III. adversus Enricum VIII. ; 
denique a Pio VII. sanctissimo fortissimoque Pon-
tifice adversus Napoleonem I. secundis rebus et ina-
gnitudine imperii exultantem. 

Quae cum ita sint, omnes gubernatores admi 
nistratoresque rerum publicarum, si rationem se-
qui, si sapientiam, si ipsain populorum utilitatem 
voluissent, malle debuerant sacras de matrimonio 
leges intactas manere, oblatumque Ecclesiae adiu 
mentum in tutelam morum prosperitatemque faini-
liarum adhibere, quam ipsam vocare Ecclesiam in 
suspicionein inimicitiae, et in falsam atque iniquam 
violati iuris civilis insimulationem. 

Eoque magis, quod Ecclesia catholica, ut in re 
nulla potest ab religione officii et defensione iuris 
sui declinare, ita maxime solet esse ad benignita-
tem indulgentiamque proclivis in rebus omnibus, 
quae cum incolumitate iurium et sanctitate offici-
orum suorum possunt una consistere. Quam obrem 
nihil unquam de matrimonii statuit, quin respe-
ctum habuerit ad statum communitatis, ad condi-
tiones populorum ; nec semel suarum ipsa legum 
praescripta, quoad potuit, mitigavit, quando ut mi 
tigaret caussae iustae et graves impulerunt. —Item 

Pius VII . litter. encycl. die 17. Febr. 1809. et Const, dat. 
die 19. Ju l . 1817. — Pius V I I I . litter. encycl. die 29. Maii 
1829. — Gregorius X V I . Const, dat. die 15. Augusti 1832. 
— Pius I X . alloc, habit, die 22. Sept. 1852. — « ) Trid. 
sess. X X I V . can. 5. et 7. — 5S) Concil. Floren, et Instr. 
Eug . IV. ad Armenos. — Bened. X I V , Const. Etsi pasto-
l-alis, 6. Maii 1742. — 5 3)Cap. 7. de condit. appos. — i l ) Hi-
eron., epist. 79. ad Ocean. — Ambros., lib. V I I I . in cap. 16. 
Lucae, n. 5. — August, de nuptiis cap. 10. 

non ipsa ignorât neque diffitetur, sacramentum ma-
trimonii, cum ad conservationem quoque et incre-
mentum societatis humanae dirigatur, cognitionem 
et necessitudinem habere cum rebus ipsis humanis, 
quae matrimonium quidem consequuntur ; sed in 
genere civili versantur: de quibus rebus iure de-
cernunt et cognoscunt qui rei publicae praesunt. 

Nemo autem dubitat, quin Ecclesiae conditor 
Iesus Christus potestatem sacram voluerit esse a 
civili distinctam, et ad suas utramque res agendas 
liberam atque expeditam ; hoc tamen adiuncto, quod 
utrique expedit, et quod interest omnium homi-
num, ut coniunctio inter eas et concordia interce-
deret, in iisque rebus quae sint, diversa licet rati-
one, communis iuris et iudicii, altera cui sunt hu-
inana tradita opportune et congruenter ab altera 
penderet, cui sunt caelestia concredita. Huiusmodi 
autem compositione, ac fere harmónia, non solum 
utriusque potestatis optima ratio continetur, sed 
etiam opportunissimus atque efficacissimus modus 
iuvandi hominuin genus in eo quod partinet ad 
actionem vitae et ad spem salutis sempiternae. Ete-
nim sicut hominum intelligentia, quemadmodutn in 
superioribus Encyclicis Litterris ostendimus, si cum 
fide Christiana conveniat, múltúin nobilitatur mul-
toquae evadit ad vitandos ac repellendos errores 
munitior, vicissimque fides non parum praesidii ab 
intelligentia mutua tur ; sic pariter si cum sacra 
Ecclesiae potestate civilis auctoritas amice con-
gruat, magna utrique necesse est fiat utilitatis ac-
cessio. Alterius enim amplificatur dignitas, et, reli-
gione praeeunte, nunquam erit non iustum impé-
rium : alteri vero adiumenta tutelae et defensionis 
in publicum fidelium bonum suppeditantur. 

Nos igitor, harum rerum consideratione per-
moti, cum studiose alias, tum vehementer in prae-
senti viros principes in concordiam atque amicitiam 
iungendam iterum hor tamur; iisdemque paterna 
cum benevolentia veluti dexteram prirni porrigi-
mus, oblato supremae potestatis Nostrae auxilio, 
quod tanto magis est hoc tempore necessarium, 
quanto ius imperandi plus est in opinione homi-
num, quasi accepto vuluere, debilitatum. Incensis 
iam procaci libertate animis et omne imperii, vel 
maxime legitimi, iugum nefario ausu detrectanti-
bus, salus publica postulat, ut vires utriusque po-
testatis consocientur ad prohibenda damna, quae 
non modo Ecclesiae, sed ipsi etiam civili societati 
impendent. 

Sed cum amicam voluntatum coniunctionem 
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valde suademus, precamurque Deum, principem pacis, ut 
amorem concordiae in animos cunctorum hominum iniiciat, 
tum temperare Nobis ipsi non possumus, quin Yestram in-
dustr iam, Venerabiles Fra t res , Yestrum Studium ac vigi-
lantiam, quae in Vobis summa esse intelligimus, magis ac 
magis hortando incitemus. Quantum contentione assequi, 
quantum auctoritate potestis, date operám, ut apud gentes 
iidei Vestrae commendatas intégra atque incorrupta doctri-
na ret ineatur, quam Christus Dominus et caelestis volun-
tatis interprètes Apostoli t radiderunt , quamque Ecclesia 
catholica religiose ipsa servavit , et a Christifidelibus ser-
vari per omnes aetates iussit. 

Praecipuas curas in id insumite, ut populi abundent 
praeceptis sapientiae christianae, semperque memoria tene-
ant matrimonium non voluntate hominum, sed auctori tate 
nutuque Dei fuisse initio constitutum, et hac lege prorsus 
u t s i t unius ad unam : Chris tum vero novi Foederis aucto-
rem illud ipsum ex officio naturae in Sacramenta t rans tu-
lisse, et quod ad vinculum spectat, legiferam et iudicialem 
Ecclesiae suae adtribuisse potestatem. Quo in genere ca-
vendum magnopere est, ne in errorem mentes inducantur a 
fallacibu8 conclusionibus adversariorum, qui eiusmodi po-
testatem ademptam Ecclesiae vellent. — Similiter omnibus 
exploratum esse debet, si qua coniunctio viri et mulieris 
inter Christifideles citra Sacramentum contrahatur , eam vi 
ac ratione iusti matrimoni carere ; et quamvis convenienter 
legibus civicis facta sit, tarnen pluris esse non posse, quam 
r i tum aut morem, iure civili introductum ; iure autem 
civile res tantummodo ordinari atque administrari posse, 
quas matrimonia efFurunt ex sese in genere civili, et quas 
gigni non posse manifestum est, nisi vera et légitima illa-
rum caussa, scilicet nuptiale vinculum existât. — Haec 
quidem omnia probe cognita habere maxime sponsorum 
refert, quibus etiam probata esse debent et notata animis, 
ut sibi liceat hac in re morem legibus gerere ; ipsa non 
abnuente Ecclesia, que vult atque optât ut in omnes partes 
salva sint matrimoniórum effecta, et ne quid liberis detri-
menti afferatur. — In tanta autem confusione sententiarum, 
quae serpunt quotidie longius, id quoque est cognitu neces-
sarium, solvere vinculum coniugii inter christianos rati et 
consummati nullius in potestate esse; ideoque manitesti cri-
minis reos esse, si qui forte coüiuges, quaecumqne demum 
caussa esse dicatur, novo se matrimonii nexu ante implicare 
velint, quam abrumpi pr imum morte contigerit . — Quod si 
res eo devenerint, ut convictus ferri diutius non posse vide-
atur, tum vero Ecclesia sinit alterum ab altera seorsum 
agere, adhibendisque curis ac remediis ad coniugum condi-
tionem accomodatis, lenire studet secessionis incommoda ; 
nec unquam committit , ut de reconcilianda concordia aut 
non laborét aut desperet. — Verum haec extrema sunt ; 
quo facile esset non descendere, si sponsi non cupiditate 
acti, sed praesumptis cogitatione tum officiis coniugum, tum 
caussis coniugiorum nobilissimis, ea qua aequum est mente 
ad matrimonium accederent ; neque nuptias anteverterent 
continuatione quadam serieque flagitiorum, iraco Deo. E t ut 
omnia paucis complectamur, tunc matrimonia placidam 
quietamque constantiam habi tura sunt, si coniuges spiri-
tum vitamque hauriant a vir tute religion is, quae forti in-

victoque animo esse t r i b u i t ; quae efficit ut vitia, si qua 
sint in personis, ut curarum maternarum pondus, u t comi-
tés vitae labores, ut casus ad versi non solum moderate, sed 
etiam libenter perferantur. 

I l lud etiam cavendum est, ne scilicet coniugia facile 
appetantur cum alienis a catholico nomine: animos enim de 
disciplina religionis dissidentes vix sperari potest fu turos 
esse cetera concordes. Quin imo ab eiusmodi coniugiis ex eo 
maxime perspicitur esse abhorrendum, quod occasionem 
praebent vetitae societati et communicationi rerum sacra-
rum, periculum religioni créant coniugis catholici, impedi-
mento sunt bonae institutioni l iberorum, et persaepe animos 
impellunt, ut cunctarum religionum aequam habere r a t i -
onem assuescant, sublato veri falsique discrimine. — P o s -
tremo loco, cum probe intelligamus, alienum esse a car i ta te 
Nostra neminem oportere, auctori tat i fidei et pietati V e -
strae, Venerabiles Fra t res , illos commendamus, valde qui-
dem miseros, qui aestu cupidi tatum abrepti, et salutis suae 
plane immemores contra fas vivunt, haud legitimi matr i -
monii vinculo coniuncti. In his ad officium revocandis ho-
minibus Vestra sollers industria versetur : et cum per Vos 
ipsi, tum interposita virorum bonorum opera, modis omni-
bus contendite, ut sentiant se flagitiose fecisse, agant ne-
quitiae poenitentiam, et ad iustas nuptias r i tu catholico 
ineundas animum inducant. 

Haec de matrimonio christiano documenta ac prae-
cepta, quae per has litteras Nostras Vobiscum, Venerabiles 
Fra t res , communicanda censuimus, facile videtis, non mi-
nus ad conservationem civilis communitatis, quam ad salu-
tem hominum sempiternam magnopei-e pertinere. — Fax i t 
igi tur Deus u t quanto plus habent ilia momenti et ponderis, 
tanto dociles promptosque magis ad parendum animos ubi -
que nanciscantur. I iu ius rei gratia, supplice atque liumili 
prece omnes pariter opem imploremus beatae Mariae V i r -
ginis Immaculatae, quae, excitatis mentibus ad obediendum 
fidei, matrem se et adiutricem hominibus impertiat. Neque 
minore studio Pe t rum et Pau lum obsecremus, Pr incipes 
Apostolorum, domitores superstitionis, satores veritatis, ut 
ab eluvione renascentium errorum humánum genus firmis-
simo patrocinio tueantur . 

Interea caelestium munerum auspicem et singularis be-
nevolentiae Nostrae testem, Vobis omnibus, Venerabiles 
Fra t res , et populis vigilantiae Vestrae commissis, Apostoli-
cam Benedictonem ex animo iinpertimus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum, die 10 Februar i i an. 
1880. Pontificatus Nostri Anno Secundo. Leo PP. X I I I . 

A társadalmi kérdés megoldására a liberalismus által 

javasolt segédeszközök. 

I I . Ámde a segédeszközök e csoportozata csak előlép-
csőzetül szolgál a fönnendicsért önsegély és szakoktatás életbe 
léptetéséhes. 

A szabadelvűek nem tagadhatván az emberi kebelben 
honoló könyörézületnek nemességét, valamint a naponkénti 
tapasztalást, miszerint sok ember betegség vagy öregség 
folytán munkaképtelenné válik, másrészt pedig látván a ker. 
alamizsna csodáit, szintén u. n. szeretetházakat s menhelye-
ket alapítanak az emberi nyomor enyhitésére. De mig a 
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szeretet műveit utánozzák azt egyúttal különféle gyanúsítá-
sokkal sértegetik, mintha t. i. az alamizsnaosztás az emberi 
méltóssággal kevésbé volna megegyeztethető, mivel annak 
elfogadása mindig bizonyos megalázással jár, nemkülönben 
ápolja a restséget. Azért nem győzik eléggé dicsérni az ön-
segély hatályát S a méltóság érzetét önmaga iránt, melyet 
az a munkásokban felkelt és ezeket szüntelen munkálko-
dásra serkenti ; mindezen munka-tényezőket még inkább 
fokozni s nemesíteni fogja a munkások szakoktatása, s azért 
nyomor-helyzetöket eddig nem ismert mérvben feljavítani 
fogja. 

De először nem igaz, hogy az alamizsna elfogadása 
lealázó volna s a restséget ápolná. Az alamizsna embertár-
sunk felsegélyezését czélozza, ki legtöbb esetben önhibája 
nélkül esett nyomorúságba s legjobb törekvése mellett sem 
képes az adott visszonyok közt önmagán segiteni. Visszaélé-
sek ugyan itt is előfordulhatnak, részint az alamizsna-osztó 
jóhiszeműsége, részint a koldus gazsága folytán, de ezek ma-
gát az intézmény nemes magvát nem érintik ; nem is emlitve, 
hogy minden emberi dologgal lehet visszaélni. 

A ki az alamizsnávali minden visszaélést akarná elke-
rülni, az vajmi szokszor a legnagyobb szivtelenséget fogná 
elkövetni azok iránt, kik valóban érdemesek az alamizsnára. 
A ker. alamizsna becsmérlése nem egyéb, mint leplezett 
szűkkeblűség s fukarság, mely ily módon a könyör-érzület 
s a felebaráti szeretet hiányát palástolni törekszik. 

Másodszor hiu önhittség vagy hazug ámitás, ha a sza-
badelvüség azt tartja, hegy ő födözte fel s hirdette ki elő-
ször a világnak az önsegély s az emberi méltóságról szóló 
tanokat. Az önsegély szükségét még senki sem tagadta, mi-
óta emberek léteznek. Ezen igazságot maga a Teremtő, mint 
természettörvényt, véste be az emberi elmébe, mely önként 
belátja, hogy munka nélkül nem lehet megélni, ugyanis kö-
zönséges nyelven az önsegély nem jelent egyebet, mint kö-
telességet a munkára. Isten továbbá ezen állítólag u j elmé-
letet már 6000 év előtt jelentette ki ősatyánknak mondván : 
„Átkozott a föld a te munkádban ; fáradsággal eszel abból 
életed minden napjain. Töviseket is bojtorjánokat terem ne-
ked, és a föld veteményeit eszed. Orczád verítékével eszed a 
kenyeret" (Móz. I. k. 17, 18, 19.) A pogánykorban, a kinyi-
latkoztatás elhomályosultával, a munkakötelesség-érzete is 
lankadt, azért azt jobbadán a rabszolgák vállaira rakták ; 
de a ker. religio azt ismét felélesztette, a munkát mindenkire 
kötelezővé tett, neki fensőbb erkölcsi jelleget kölcsönözve 
sőt megnemesitette. A munkát hármas szempontból lehet 
tekinteni. Az először szükséges eszköz a kenyér-keresethez; 
másodszor a munka-fáradság s teher, mely nehezére esik az 
embernek, s azért azt lerázni szereti : de épen azért harmad-
szor nagy erkölcsi ereje van, mely nemesitőleg hat az em-
berre, s mint ilyen a kereszténység nagy titkaival szorosan 
összefügg. A munka ugyanis a bűnös emberiség jelen ál-
lapotában fáradságos volta miatt az önsanyargatásnak egyik 
neme, evvel fékezi rosz szenvedélyeit, mig másrészt engedel-
meskedik az isteni törvénynek, Istent megengeszteli, erényt 
gyakorol s jutalomra magát érdemessé teszi. A munká-
nak ezen tulajdonságairól, mely minden méltóságát köl-
csönzi, szabadelvű urainknak fogalmuk sincsen ; vagy ha 
igen, mért nem szentelik ezen emberek magokat jobban a 

munkának, s mért törekesznek annyian oly helyzetbe jutni , 
mely őket felszabadítja a munka terhei alul, ha csakugyan 
ez adja meg az embernek igazi méltóságát. Az észelvüség 
szempontjából tekintve a méltóságot,melyet a munka az em-
bernek kölcsönöz, annak nincsen értelme, azért a pogányvi-
lágban a munka a rabszolgák dolga volt ; és kétségkívül 
összes munkásnépünk ugyanazon helyzetbe sodortatnék, ha 
sikerülne a szabadelvű eszméknek egészen megváltoztatni 
a ker. világnézletet. Az önsegély s munka szerezte méltóság 
érzete pusztáncsak természeti szempontból tekintve — soha-
sem leend képes meggyőzni a munkásosztályokat, hogy ma-
gokat béketűréssel a mindennapi kinos munkának alávessék. 
H a e földi élettel mindennek vége van, ha a boldogság vágy 
kielégítésére egyéb javak nincsenek, mint az érzékiek : ak-
kor bizonyára mindazoknak sorsa, kik majdnem egész éle-
töket minden földi élvezetek nélkül szabadatlan kinos mun-
kában töltik — ezek pedig az emberiség nagyobb felét ké-
pezik — igazságtalan s elviselhetlen állapot. A mai libera-
lismus minden társadalmi reformokkal nem fogja megaka-
dályozni, hogy a munkásosztályok sanyarú helyzetöket 
egybevetve a gazdagok helyzetével, kik az élet minden gyö-
nyöreit élvezik, azt tűrhetetlen természetellenes állapotnak 
ne tartsák, mely rosz politikai s társadalmi intézményeken 
alapszik ; azért ezeket le kell rombolni, s helyettök olyano-
kat felállitani, melyek minden ember számára egyformán a 
földijavak élvezetét lehetővé teszik; mi nem egyéb, mint a 
tulajdonjognak s minden társadalmi rendnek felforgatása, 
vagyis communismus és socialismus. Ezekre vezet köztapasz-
talat szerint a mai liberalismus. 

Mindig szem előtt kell tartani, hogy a munkának lát-
szatra két egymással ellenkező oldala van. Az először fá-
rasztó terhes dolog, mely érzéki természetének nem tetszik, 
s azért tőle szabadulni törekszik az ember, mihelyt csak le-
het ; a munka másodszor erkölcs-nemesitő tényező s juta l -
mat szerez. E látszólagos ellenmondást csak a kinyilatkoz-
tatás oldja meg. Ez azt tanitja, hogy a munka, mely mint 
kinos járom nehezedik az emberiségre, tényleges visszonyá-
val Istenhez, vagyis jelen bűnös állapotával szorosan össze-
függ : ennélfogva a munka fegyelmi eszköz, mely bennünket 
kiengesztel a megbántott Istennel. A sz. irás továbbá azt 
tanitja, hogy az édes Üdvözítő szegény ácsnak fia volt, hogy 
igy a munkát saját példájával megszerettesse velünk, s 
azt megszentelje. A kereszténység végül követőinek fen-
sőbb, elenyészhetlen javakat helyez kilátásba, melyek egye-
dül képesek az embert igazán boldogítani, s a melyekben a 
szegény munkás is egyenlő részt fog venni a gazdaggal, ha 
kötelességét a földön hiven teljesítette, mivel Istennél sze-
mélyválogatás nincsen. Mily különbség leszen tehát hivő s 
hitetlen munkás között. A hivő munkás az evangéliumból 
tudja, hogy mi mindnyájan ugyanazon mennyei Atyának 
fiai vagyunk, megváltva Krisztus vérével, ugyanazon val-
lás-erkölcsi jogaink s kötelmeink vannak, melyekkel ugyan-
azon egy czélra, az örök üdvösségre törekszünk. E vigasz-
teljes tan megnyugtatja a munkást, sanyarú sorsával ki-
engeszteli, mi több, az anyagi nélkülözések közepett is benső 
megelégedéssel s édes örömökkel fogja őtet eltölteni, mivel 
jól tudja, hogy az apostol szerint nincs itt maradandó váro-
sunk, hanem a jövendőt keressük, azután pedig nem méltók 
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a jelen idei szenvedések a jövendő dicsőségre, mely bennünk 
ki fog jelentetni (Zsidók. X I I I , 14. Kóm. V I I I . 18.) Min-
dez hiányzik a hitetlen munkásnál, azért átkozni fogja mos-
toha sorsát, mely őtet örökös munkára kárhoztatta s minden 
élvezetektől megfosztotta; továbbá mivel evangéliumát a 
89-ki u j jog képezi, egész következetességgel az egyenlősé-
get a birtokjogra is kiterjeszteni fogja meg nem foghatván, 
miért nélkülözzön ő és szenvedjen szükséget, mig az urak 
mindennemű élvezetekben dúslakodnak : azért igen termé-
szetes, hogy öklét szoritja ellenök, s azok számát növeszti, 
kik a javak megosztását irták zászlajukra. 

A munkásosztályon harmadszor azáltal akarnak segí-
teni a szabadelvűek, hogy az szakoktatás által mindjobban 
kiképeztessék. Ez okból a munkásképzö egyletek manap nagy 
szerepet játszanak, általános elterjedésök czéloztatik. Bi-
zonyságul szolgáljon a Berlinben tartott nemzetközi statis-
tikai congressusnak programmja. Ennek czime: „A mun-
kások szellemi tőkéjének szerzésére s gyarapítására ala-
kult egyletek." Ezen rovat a la t t : „Az egylet feladata", a 
következő pontok foglaltatnak: 1) szakoktatás: 2) gyűlések 
s előadások tartása ; 3) könyvtárnak beszerzése s fentar-
tása ; 4) természettudományi tárgyak gyűjtése ; 5) Termé-
szettani s műtani experimentatiók végetti kirándulások ; 
6) Utazási költségek utalványozása: 7) Jutalomdijak ki-
tűzése; 8) Szaklapok szerkesztése s olvasása. Azután pedig 
ugyanazon rovat alatt a következő kérdések fordulnak elő : 

a) Váljon rendez-e családgyüléseket az egylet s hány-
szor, részt vehetnek-e azokon gyermekek is ? 

b) Tart-e az egylet zeneestélyeket s hányszor, annak 
zenekara közreműködik-e, mi módon, s hányszor évenkint ? 

c) Váljon rendez-e az egyleti tornászat tornászünne-
pélyeket, tornász kirándulásokat s hányszor évenkint? 

d) Van-e az egyletnek színháza, s rendez-e időnként 
8zinelőadásokat, melyeknél egyedül az egyleti tagok já t -
szanak ? 

e) Váljon karácsonyi ajándékokat oszt-e ki tagjai 
közt az egylet ? 

Ebből láthatni, mily széles körben mozog a munkás-
képző egyletek tevékenysége. A munkásnak egész családi 
életét, szünidejét, szórakozásait, anyagi és szellemi élveze-
teit felkarolja s egy közös czél felé vezérli. 

Ha már most közelebbről vizsgáljuk, váljon mennyi-
ben alkalmasok az ily módon szervezett munkásképző egyle-
tek tulajdonképeni czéljokat valósítani, vagyis az általános 
verseny közepette a munkásoknak oly dijat biztosítani, 
mely nemcsak anyagi szükségleteiket födözi, hanem szellemi 
élvezeteket is nyújt,: azt fogjuk látni, hogy ezen munkás-
képző egyletek a fentérintett önsegélyhez hasonlóan távol-
ról sem teljesitik azt a mit ígérnek. Tulajdonképeni ipar-is-
kolák, melyekben a kézművesek mindazon ismereteket meg-
szerzik, melyek iparüzletükhez szükségesek, s hol egyúttal az 
elemi iskolákban szerzett ismereteket kiegészítik,mint ilyenek 
okvetlenül szükségesek, s a mennyiben a munkásképző egy-
letek minderről gondoskodnak, bizonyára igen hasznosak. De 
ezen feladatott kizárólag egyedül nem teljesíthetik. Ugyanis 
a fentebb vázolt képzőeszközök összes készlete a munkások 
anyagi és szellemi helyzetén a mai viszonyok közt édes ke-

veset fog lendíteni, s azért a liberalismus valóságos játékot 
üz a szegény munkásokkal; hiszen a mindennapi tapasztalás 
bizonyítja, hogy a munkások s kézművesek nagyobb része 
mindennapi terhes munkával kénytelen foglalkozni, hogy 
megélhessen ; már a gyermekek is elemi iskoláztatásuk ideje 
alatt otthon a családban visszatartóztatnak s különféle dol-
gokra szoríttatnak. A munkások túlnyomó része tehát a 
dologban testileg egészen kimerül s azért örül, ha este al-
vásra haj that ja lefáradt t ag ja i t ; azért vajmi kevesen fog-
ják ama felolvasásokat látogatni ; s ezek közt még keveseb-
ben lesznek, kik azokat megértik, s viszonyaikra alkalmazni 
képesek. De annál könyebben fog megtörténhetni, hogy az 
ajánlott képző szerek által a munkások fenhéjázása s élvhaj-
hászata nagyban ápoltatik. A szellemi tőke, melyet amaz 
egyletek közvetitni hivatvák, mindenekelőtt a fényűzést s 
az élvezetvágyat, de nem a munkadijat fogja emelni. Hogy 
a munkások, kiknek jelen keresete alig elegendő a minden-
napi kenyérre, mindazon összejöveteleknél, zene-estélyeknél, 
színházakban, táncz-mulatságoknál s tornaünnepélyeken je-
len lehessenek, előbb u j kereset-forrásokat kell számukra 
megnyitni ; különben családostul együtt fognak éhezni. 
A helyett tehát, hogy az annyira dicsért munkásképző egy-
letek a szellemi tőkét gyarapítanák, a munkások anyagi 
tőkéjét is csakhamar felemészteni fogják. 

Ezen aggodalmak más tekintetben még növekedni fog-
nak. Azon művelődési eszközök közt, melyekkel a mai libe-
ralismus a munkásosztály helyzetét javítani törekszik, — a 
kereszténység tanai tekintetbe sem jönnek. De nálunk, hála 
az égnek ! a munkások nagyobb része még keresztény alapon 
áll ; ama munkásképzö társulatok s iparegyletek vezetői 
azonban külföldi társaikkal való összeköttetésök s rosz hír-
lapok által hitüket már elvesztették ; ezt tehát a munkások 
szivéből is csakhamar ki fogják irtani vasár- s ünnepnapokon 
az istentisztelet idejét a gyűlések fogják igénybe venni, s 
igy a vallás gyakorlatát is mindinkább a közéletből ki-
szorítani. 

A munkásképző egyletekről mondottakat egybefog-
lalva a következő eredményre ju tunk. A mennyiben ipar-is-
kolákat létesítenek, hasznosak, s különösen némely tehetsé-
gesb iparosnak ösztönül fognak szolgálni üzletének fejlesz-
tésére, felvirágoztatására. De a munkásosztályokra nagyban 
s egészben véve több kár- mint haszonnal járnak. Önteltsé -
get s kielégithetlen élvezetvágyat fognak felkelteni a mun-
kások s iparosokban ; a szivükből száműzött ker. elveket a 
hitetlenség foglalja el, mely előmozdítván az istentelenséget 
s erkölcstelenséget, lángra fogja gyulasztani mindazon szen-
vedélyeket, melyek a munkást sorsával elégületlenné, a sze-
génységet elviselhetlenné teszik. Ha már önfeláldozásba ke-
rül tápszer, ruha s lakás tekintetében a nélltülözhetlenre 
szorítkozni, a hitetlen munkás ezen állapotot nem soká fogja 
tűrni, hanem a vagyonos osztály házaira s pénzére fog spe-
culálni. A gazdag minden hitetlensége daczára szivének med-
dőségét a földi javak élvezetével fogja egyideig betölteni ; 
de az éhező munkást Istentől s az örök javak reményétől 
elszakítani, annyit tesz, mint őtet eltompultságba s kétség-
beesésbe taszítani, mely őt feltartóztatlanul a socialismus 
karjaiba veti. 

(Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , márczius 2. A mérsékelt pápa és a mérsékelt 

magyar kath. papság. — A házasság ügyét tárgyaló pápai 
körirat felemlitésénél lapjaink részéről nagyon feltűnő lett 
volna, ha azt, mellőzve a magyarhoni kath. papságot, csak 
a külföldi kath. papságra vonatkoztatták volna. Liberális 
lapjaink, melyek mindig tudnak bölcs tanácsokat oszto-
gatni a kath. papságnak, hogy mikép viseljék magokat va-
lahányszor az állam valamely egyházi ügye takar ,rendezni', 
a jelen esetben a pápa köriratával szemben sem felejtkeztek 
meg felőlünk ; hanem, midőn kiemelték és magasztalták 
a pápa ,mérsékletét', melyet a házassági kérdésben tanu-
sit úgyannyira, hogy szerintök nem akarja, miszerint a 
püspökök e kérdésben nagy erélyt fejtsenek ki, a magyar-
honi kath. papsághoz fordulnak és felteszik felőlük, hogy 
megértik a pápa intentióját, és mint mindig, ugy a házas-
sági kérdésben is a pápáéhoz hasonló mérsékletet fognak 
tanusitani, ha majd e kérdés nálunk is, mint a külföldön 
szőnyegre fog kerülni. Mely nyilatkozatból mi azt követ-
keztetjük, hogy a liberális sajtó nemcsak óhajtja, hanem 
reményli is, hogy a házassági kérdés az ő értelmében ná-
lunk is, előbb vagy utóbb, de egykor mindenesetre ország-
gyűlési tárgyalás alá fog kerülni. 

Most azonban nem az előttünk a fődolog, fog-e és mi-
kor tárgyalás alá kerülni e kérdés, hanem az a mérséklet, 
melyre liberális lapjaink a magyarhoni kath. papság részé-
ről appellálnak, ha majd e kérdés liberális értelemben tár-
gyaltatni és talán eldöntetni fog. Egy kérdéssel állunk itt 
szemben, melyre nézve liberális lapjaink kellő világosság-
gal és szabatossággal nem nyilatkoztak, — nem nyilatkoz-
tak t. i. afelől, hogy minő mérsékletet óhajtanak ők a kath. 
papság részéről? Holott e nyilatkozat, e felvilágosítás az ő 
részükről a helyzetet egyszerűsítette, a választ könnyebbé 
tette volna, a felvilágosítás hiányában tehát nem tehetünk 
mást, minthogy vegyük a liberalismust ugy, a hogy van, 
mint hogy ebből kifolyólag a követelt mérsékletet ugy ér-
telmezzük, mint azt a liberalismus értelmezni szokta, vala-
hányszor a kath. papságtól mérsekletet követel, valamely 
államilag ,rendezendő' egyházi ügyben. 

E szempontot véve tehát tekintetbe, minthogy mást 
a dolog természete szerint nem is vehetünk, a liberalismus 
által a kath. papságtól követelt mérséklet a jelen esetben 
nem jelent mást, mint hogy a kath. papság hallgasson, sza-
vát se emelje fel, ha majd a polgári házasság behozataláról, 
a házasság felbonthatóságáról lesz szó ; azt jelenti, hogy a 
kath. papság árulja el hivatását, melynek értelmében köte^ 
les volna az egyház isteni alapitójának tanait védelmezni a 
házasságra nézve; azt jelenti, hogy a kath. papság ismerje 
el, a mit egyházi határozat következtében nem ismerhet el, 
hogy az államnak joga van a házasság mint házasság kér-
désében intézkedni: szóval azt jelenti, hogy a magyarhoni 
kath. papság adja fel azt, a mit ő, a mit a világon szétszórt 
kath. papság, a mit az egyház mindig védelmezett. E köve-
telés az, mit a liberalismus a magyarhoni kath. papsághoz 
intéz, a ,mérséklet' neve alatt a házasság terén épen ugy 
mint más téren egyaránt. A liberalismus az ő követelésében 
szerénységet nem ismer, azért előtte a mérséklet nem mást 

jelent, mint teljes lemondást, mind addig, mig a kath. pap-
ság jogainak csak legkisebb részéhez is ragaszkodik, mind 
addig, mig magát egészen át nem adja a liberalismusnak, 
hogy tegyen vele kénye kedve szerint, mind addig nem 
szűnik meg a liberalismus a kath. papságtól mérsékletet 
követelni. 

A magyarhoni papság azonban, mint lelkünkben meg 
vagyunk győződve, méltó indignatióval fogja visszautasí-
tani minden időben az ilyen és ehhez hasonló, vakmerően 
sértő követeléseket. A magyarhoni papság minden időben 
ragaszkodni fog a pápához, és valamint ő szentsége, X I I I . 
Leo, a leghatározottabban elitélti a modern állami törekvé-
seket, melyek a házasság ellen irányulva a társadalom alap-
ját fenyegetik félforgatással, ugy a magyarhoni kath. pap-
ság sem fog canis mutusként hallgatni, hogy hallgatásával a 
liberalismus kegyeit vadászsza, ha, a mit ne adjon Isten, ná-
lunk is utánozni akarnák a külföld törekvéseit. Ha valaha, 
ugy e kérdésben fogja tapasztalhatni a liberalismus, hogy 
mennyire csalódott, midőn olynemü mérséklet követelésével 
lépett a kath. papság elé. Nem, a kath. papság nem fog a 
liberalismus óhajtásra szerint eljárni épen ugy, mint nem 
j á r t el egy időben a vegyes házasságok kérdésben, annál ke-
vésbé, minthogy a jelenleg szóban forgó ügy a házasságot 
alapjában támadja meg. E l lehe t a mult tapasztalatai után a 
liberalismus készülve, hogy a kath. papság az országgyűlé-
sen nem fogja szó nélkül hagyni a házasság ellen intézett 
támadást, hogy megakadályozza az oly törvény létrehozását, 
mely amellett, hogy tökéletesen felesleges, a családi élet 
dissolutióját vonná maga után, azon családi életét, mely 
már most is annyira meg van ingatva, hogy egy ujabb lö-
kést kiállni alig képes. De meg fogja tenni a kath. papság 
kötelességét más téren is, még akkor is, ha sikerülne a libe-
ralismus törekvése ; fel fogja világosítani hiveit a lélek üdve 
érdekében a házasságról a szószékről, a gyóntatószékben, 
nehogy a liberalismus által követelt hálóba essék és lelke 
üdvét elveszitse. 

IIa e kötelesség teljesítése miatt tetszeni fog a libera-
lismusnak a kath. papságot türelmetlenségről, ultramonta-
nismusról, vagy nem tudom, mi mindenről vádolni, avval a 
kath. papság kötelessége teljesítésének tiszta öntudatában 
épen nem fog törődni ; nem fog a liberalismus szájize sze-
rinti mérsékletet tanusitani lelkiismerete rovására. Mi azt 
hisszük, hogy a mérséklet tekintetében hiányról a katholi-
likus papságot vádolni sohasem lehet, hiszen a mérséklet, 
a szelidsésr már természetében van. De evvel szemben mit o 
találunk, ha nem örökös erőszakoskodást, ha nem örökös 
kielégíthetetlen követeléseket? Nem volna-e itt az ideje, 
hogy a klérushoz intézett szakadatlan mérsékleti követelé-
sek helyett liberális lapjaink más oldalra fordítanák már 
egyszer figyelmöket és onnan követelnének mérsékletet? 
Nem jogosabban, sőt egész joggal követelhetnék-e már egy-
szer az államtól, az országgyűléstől, hogy mérsékletet tanú-
sítson azon egyház iránt, mely az államot, a magyar nemze-
tet annyi jótéteményeivel halmozza el ? Nemcsak hálátlan-
ság, hanem igazságtalanság is, a mérsékletet mindig attól a 
féltől követelni, mely azt sohasem sértette meg, attól pedig, 
mely követeléseiben határt nem ismer, mely e mérsékletet 
soha sem gyakorolja, hanem a legvilágosabb jogok daczára 
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is erőszakoskodást követ el az egyházon, igenis, az államtól 
e mérsékletet sohasem követelni. Gyakorolják tehát csak 
magokat a mérsékletben a liberálisok is a tapasztalatból 
fogják megtanulni, hogy az egyházra sohasem lesz pana-
szuk, mert az ő természete a mérséklet. 

Róina. Febr. 27. Consistorium. Készületek a pápa böl-
csészeti tudorságának félszázados jubilaeumára. A vatikáni 
levéltárról. — A ma reggel 10 órakor tartott consistorium-
ban adta át ő szentsége a bíbornoki kalapot Fürstenberg, 
Ferreira dos Santos Silvas, Meglia, Cattani és Sanguigni 
bibornokoknak. Ez alatt Giozzini ügyvéd Buífalói Gáspár 
boldoggáavatási ügyét védelmezte másodszor. Miután a bi-
bornokok a pápai termekben felállított kápolnában Te 
Deumot tartottak s a szent atya lakosztályaiba átvonultak, 
ő szentsége 39 püspökséget töltött be és 11 püspökségnek 
breve által történt betöltését liirdeté ki. E pápai actust meg-
előzőleg s követőleg ő szentsége az uj bibornokokon a száj-
zárás és nyitás szokásos szertartását végezte. — Tudvalevő-
leg márczius 7-én, aquinói sz. Tamás napján fog tartatni, 
nagyszerű világünnepély alakjában, a szent atya bölcsé-
szettudorságának félszázados jubilaeuma. Olaszországból 
már több papnevelő é» más tanintézet képviselői megje-
lentek. Külföldről itt vannak már a lisaboniak, everto-
niak, liverpooliak, hamiak, tarantaiseiak, bois-le-duc-iak, 
brixeniek stb. Mgr Tripepi naponkint ujabb csatlakozási 
tudósításokat kap. Barcelonában folyó hó 17-dikén az 
ottani püspök elnöklete alatt rendkívüli ülést tartott a 
sz. Tamásról nevezett bölcsészettudományi akadémia, me-
lyen felolvastatott a pápához intézett s az akadémia tagjai 
által ide hozandó felirat. — A szent atya megengedni mél-
tóztatott, hogy márczius 7-én, mely böjt 4. vasárnapjára 
esik, a sapra Minerva egyházban a világ minden tájáról várt 
katholikus tudósok kedveért kivételesen aquinói sz. Tamás 
napjának sz. miséje mondathassék, melyet fél nyolczkor 
Zigliara bibornok fog tartani, mely alatt a tudományok 
művelőihez Saccheri Jeromos atya, az Index congr. t i tkára 
latin sz. beszédet fog intézni. — De Rossi lovag, a vatikáni 
páratlanbecsü kézirattár katalógusainak kiadása végett ki-
küldött bizottság titkára, egy czikket közlött az Aurorában, 
melyben leirja mi történt eddig e kézirattár katalogizálását 
illetőleg. Saját tapasztalásából mondja, hogy nincs Európá-
ban egy jelentékenyebb könyvtár sem,melyben a könyvekés 
kéziratok jobban volnának rendezve és leltározva. Általáno-
san elterjedt balvélemény szerint a kézirathalmazok a Va-
tikánban rendetlen zűrzavarban hevernek szerte szét s hogy 
e roppant kincs őrei nem képesek felfogni sem, mi van ke-
zök alatt. De Rossi beutazta Franczia-, Angol-, Németor-
szág és Ausztria nagy városait s valamennyi nevezetesebb 
könyvtárban kutatott , de egyetlen egyben sem talált jobb 
könyv- és kéziratjegyzékeket a vatikániaknál. Sok jelenleg 
hires könytárnak hire sem volt, mikor már a vatikáni könyv-
tár világhírű katalógusokat tudott felmutatni. A vatikáni 
könyvjegyzékek története egész a 14. századig, a hires Pla-
tináig vihető vissza, ki a gondjaira bizott kézirattárt leltá-
rozta. Ezen s a következő századok leltárai számosak s igen 
becsesek. Megismertette Greith „Spicilegium Vaticanum" 
czimü müvében. A most kézen forgó s a mindennapi hasz-
nálat czéljából készitett könyvjegyzékek a 17. század óta ké-

szültek. A latin kéziratok jegyzékének 6 első kötetét Rinaldi 
testvérek készítették 1620-ban. A következő évben készült 
a 7-ik kötet. Ezalatt a görög kéziratokról 3 kötetnyi leltár-
készült el. 1623-ban került Rómába az u. n. palatinalis 
könyvtár Heidelbergből. Kéziratainak jegyzéke két kötetben 
készült el,— 1 köt. a latin, 1 a görög kéziratokról.Az urbinói 
herczegek könyvtára- s az alessandriai könyvtárról 3 latin 
és 1 görög leltár készült. A keleti kéziratok külön jegyzékbe 
jöttek. Ekként a vatikáni könyvtárnak a 17. század végén 
19 vaskos kötetü pontos kéziratjegyzéke volt, melyek világ-
hírű tudósok felügyelete és vezérlete alatt készültek. A 18. 
században a könyvtár szaporulatával egy lépésben haladt 
a rendezés és leltározás. Ottoboni es Capponi bibornokok 
könyvtárairól u j indexek készültek. Különösen keleti kéz-
iratok kerültek számosan e század alatt a vatikáni könyv-
tárba, mint a nagynevű Assemani szyr-eredetü testvérek 
fáradozásainak köszönhetni. X I V . Benedek pápa alatt kezd-
ték a könyvjegyzékeket nyomatni. Assemani testvérek 3 
kötetet adtak ki nagy ivrétben csupán a keleti kéziratokról. 
VI . Pius alatt Zaccaria kezdte a könyvjegyzékek nyomatá-
sát, de a közbejött politikai zavarok félbeszakítani kény3ze-
riték. VI I . Pius pápasága alatt Mai bibornok kapott meg-
bízatást a nyomatás folytatására. De Rossi lovag méo-
egy czikket ígért, melyben a X I I I . Leo által elrendelt nyo-
matás módozataival fog meg-ismertetni. 

O O 

IRODALOM. 
Hogyan érti a szent atya aquinói sz. Tamás bölcsészeté-

nek restauráczióját ! 
Tájékozás végett jó, sőt szükséges tudni, nemcsak azt, 

mit mondanak az Aeterni Patris kezdetű pápai körlevél sza-
vai, hanem azt is, mit akart általok a pápa mondani, vagyis 
mily szellemben, irányban, terjedelemben óhajt ja ő aquinói 
sz. Tamás bölcsészeti tanrendszerét felfrissíteni. 

Erre nézve, vonatkozással a nemrég, két linczi tanár 
által kiadott „Reflexionen zur Encyclica „Aeterni Patris" 
czimü röpiratra, a ,Linczer Volksblatt' Rómából igen világos 
és határozott hangon irt levelet kapott, melyet általános iro-
dalmi, illetőleg bölcsészet-történelmi becsénél fogva a S. 
Kirchbl. után mi is jónak látunk közölni. 

A levél igy szól. Közöljük minden észrevétel nélkül, 
csupán tájékoztatás végett. 

Róma, 1880. febr. 20. 
Bizonyára minden katholikus tudóst érdekli tüzetesen 

ismerni a szent atya intentióit, melyek őt az ,Aeterni Patris' 
encyclika kiadására, sz. Tamás tudományának visszaállítá-
sára inditották. Ezen érdeklődést még inkább fokozza, — 
tekintettel azokra, kik az encyclikát saját tetszésök szerint, 
ugy a hogy nekik valószínűnek látszott, magyarázták, — 
annak szükségessége, hogy az ember jó uton maradjon s te-
kintetei arra, hogy a bölcsészeknek és hittudósoknak ugyan-
csak ügyelniök kell, nehogy oly értelem után induljanak, 
mely elfoghatlannak s az igazsággal ellenkezőnek bi-
zonyul be. 

Sokan azt hitetik el magokkal, hogy a szent atyának 
nem volt szándékában a thomistikai bölcsészet elméletét a 
testek eredeti, ős alkatrészeiről ismét föleveniteni és érvényre 



emelni, t. i. a, materia prímáról és a forma substantialisról, mely 
föltevésre az illetők azért hajlandók, mert azt hiszik, hogy 
ezen elveket az ujabb észleletek a tapasztalati természet és 
vegytan terén megczáfolták. Aki ilyesmit állit, az a termé-
szettudományok tényleges állását nem itmeri, sem pedig 
azt, a mire a szent atya, a bölcsészet téren meginditott res-
tauratio tekintetében el van tökélve. 

I. 
Először is azt mondjuk, hogy azok, kik azt hiszik, 

hogy sz. Tamás és a scholastica elméleti természettana az 
ujabbkori természettudósok és vegyészek tapasztalataival 
ellenkezik, azt mutatják, hogy nem ismerik (?) a tudósok 
közt azon mozgalmat, melyet különösen itt Olaszországban, 
de Franczia- és Németországban is jeleznünk kell. Már 5 év 
óta létezik Bolognában bölcsészet-orvostudományi akadé-
mia, melyet Travaglini orvos és Cornoldi S. J . alapítot-
tak s melyet IX . Pius 1874. jul. 25-én breve által erősitett 
meg ; ezen akadémia kitűnő, igen elterjedt folyóiratot ad ki 
bölcsészettudományi, medicai és természettudományi érte-
kezésekkel, „La scienza italiana" név alatt, melynek mun-
katársai, az emiitett tudományszakok tanárai, minden igye-
kezetöket aquinói sz. Tamás bölcsészeiének terjesztésére 
forditják, tekintettel a testi állagok eredeti alkatrészeire is. 
Ezen folyóirat, épen ugy mint Lorenzelli tanár czikkei az 
„Osservatore Bomanou-ban, egyenesen a Vatikán parancsára, 
az encyclika terjesztésére s mintegy a tér egyengetésére szol-
gál. Tudományos értekezéseikben ezen buzgó tudósok kimu-
ta t ják mind a mechanikai, mind a dynamikai, mind a parány-
vegytani rendszerek alaptalan s képtelen föltevéseit. Bebi-
zonyiták alaposan, hogy a tajmsztalatok korántsem ellenkez-
nek a materia prima és forma substantialis műszavak által 
kifejezett elvekkel ; sőt világosan kimutatják, mily csodálatos 
öszhangban vannak ezen elvek az uj észleletekkel, a tudo-
mányos felfedezésekkel, s hogy csakis ezen elvek segítségé-
vel lehet észszerűen, elméletileg megmagyarázni a tüneteket 
és jelességeket . (Folytatjuk.) 

= Ér tes í tés . Van szerencsém a n. é. olvasó-közön-
séget, — különösen az egyházi férfiakat arról értesíteni, hogy 
boldogult édes atyám Losonczy Lászlónak „Kesergő Lant" 
czimü gyászversei megjelentek ; s azok nálam Czegléden 2 
frtért o. é. akár utólagos fizetéssel megrendelhetők E műben 
több jeles egyén halálára irt gyászköltemények, — szá-
mos népies búcsúztatók, halotti énekek és sirversek foglal-
tatnak. Az egész mű tömött és könnyen olvasható kiállítás-
ban, 16-odfél ivet foglal magában. Használhatók e gyászköl-
temények különösen lelkészek, -— kántorok és tanitók által, 
a temetési szertartásoknál. Megszerezhetik azonban az öz-
vegyek és árvák is, kik merithetnek belőle sziveikre enyhü-
lést vigasztalást ! 

Megjegyzem egyúttal, hogy jelen munkának tiszta jö-
vedelmét, folyó évi augusztus 2-án elhunyt feledhetlen em-
lékű édes atyámnak felállitaudó síremlékére szentelem ; s e 
művet volt számos tanítványai, barátai ismerősei és tiszte-
lői becses figyelmébe ajánlani bátor vagyok. A szives gyűj-
tőknek (3 példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándot 

Ugyancsak alulírottnál rendelhető meg a boldogultnak 
„Dalok és szavalmányok" czimü müve 1 frt 30 krért. Czeg-
léden, 1879. szeptember 1-én. Losonczy Gyula, a „Kesergő 
Lant" kiadója. 

— B e k ü l d e t e t t : 1) Szabadelvüség, szabadság és vallás. 
Vagy : mi az oka az állam és egyház közötti viszálynak ? 
Pályanyertes mű. I r ta Sullay Isiván, a „Szabadság, Egyen-
lőség, Testvériség" szerzője. Második kiadás. Miskolcz. 1880. 
X I . 330 lap. Ára 2 ft. 

Óhajtandó volna, lia* e jeles magyar termék különösen 
világi körökben mennél jobban elterjedne. Az ország még 
mindig a szabadelvüség bűvkörében jár ja a boszorkány-
tánczot. 

2) Francziaország lourdesi kegyhelye. Lasserre Hen-
rik után s a tulajdonjog fenntartása mellett irta Talabér Já-
nos. A második, egy toldalékkal bővitett kiadást a „Hu-
nyady Mátyás" kath. irodalmi intézet eszközlé. Budapest. 
1879. X I V . 535 lap. Ára 2 ft. 

Isten szemlátomást segélyére jön egyházának s a se-
gítség épen ott, Francziaországban, nyilvánul leghatalma-
sabban, hol a szükség legnagyobb, hol a hitetlenség legelő-
rehaladottabb. Nagy köszönettel tartozunk a rendszeres cso-
dáiról hires kegyhely megismertetéseért a fáradhatlan mun-
kásságú főt. szerzőnek s nagybecsű művének elterjedését a 
legmelegebben óhajtjuk. 

VEGYESEK. 
— Ft. l ionnaz Sándor csanádi püspök ur ő exclja 

190,000 ftba kerülő intézetet alapított Temesvárit. Az épít-
kezést már megkezdték. Együt t lesz benne leány-nevelő, 
népiskola, noviciatus és tanitóképezde. 

— A modenai sz. József-társulat kőolajnyomatban ki-
adta aquinói sz. Tamás legtalálóbb arczképét. Az angyali 
tudor arczképét több nagy művész örökité meg, p. fra An-
gelico, Orgagna, Lippi, Traini, Ráfael és mások. A dömés 
rendben élő hagyomány szerint azonban legjobb az a kép, 
melyet Battoni festett, mely X V I . Gergely pápa ágya felett 
függött, s mely most Bartolini bibornok birtokában van. A 
modenai mű-társulat ez után készitette kőolajnyomatu ké-
pét. Megrendelhető 23 líráért. 

— A zágrábi fömegyében van 35 esp. kerület, 344 plé-
bánia, 325 plébános, 1 curatus, 13 administrator, 122 káp-
lán. Filialis van 2899. A kath. hivek száma 942,831, gör. 
kath. 730, g. n. e. 69,203, mindkét hitv. protestáns 2868, 
zsidó 7945 ; összesen 1,023,575 lélek. 

— A pápai trónfoglalás 2. évfordulója alkalmából a 
római ,Accademia Tiberina' által tartott díszülés fénypont-
já t ő emja Parochi bibornok beszéde képezte a társadalmi 
bajokról, melyben elragadó ékesszólással bebizonyitá, hogy 
e bajok oka nem a logika, hanem a helyes elvek hiányában 
rejlik. Korunknak van logikája, de elvesztette a helyes el-
veket. A modern tévelyekben van rendszer, de nincs igazság. 

— Angol lapok ismét felhozták azt a mendemondát, 
mintha a Vatikán, illetve a Propaganda s az angol ritualis-
ták közt alkudozások folytak, sőt már megállapodások is 
jöttek volna létre ez utóbbiaknak a kath. egyházzal való 
egyesülésök iránt, melynek folytán az anglikánok és a ró-
mai egyház közt az unió olyféle neme jönne létre, milyen 
van ugyanazon római egyház és p. az egyesült görögök 
közt. Mind e mende-mondára nézve a ,Tablet' febr. 21-iki 
számában kijelenti, hogy az egész egyike azon hirlapi ka-
csáknak, melyekkel a Standard és Daily Chronicle római 
levelezői szokták olvasó közönségük Ízlését kielégíteni, kik 
ujabb időben nagy étvágyat mutatnak az ily kacsák iránt. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár, 

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Az 50 éves bölcsészettudor pápa. — Havi szemle. — Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelent-
ménye. — Egyházi tudósitások : Budapest. Egy világos szó a maga helyén. Róma. X I I I . Leo kormányzása. London. A 
szerzetesek kiváltságai és a püspöki hatóság. — Irodalom: Hogyan érti a szent atya aquinói sz. Tamás bölcsészeiének 

restauráczióját ? — Vegyesek. 

Midőn e sorok a magyar clerus kezeibe megér-
keznek, Róma a katholika egyház kebelén felvirult 
tudomány, századok alatt is ritkán látott, fényes 
ünnepélyeitől fog ragyogni, fog viszhangzani. A 
legnagyobb s legbefolyásosabb pápák méltó utódja, 
a hitel- s becsületvesztett, fényűzése által tönkre 
ment XIX. századbeli tudomány megmentője, a ke-
resztény társadalom ujraszervezöje, a nagyszelle-
mü, nagylelkű, hóditó kedvességü pacificator, a 
„bölcs pápa a , bölcsészettudorságának ötven évi 
jubilaeumát tar t ja épen aquinói sz. Tamás napján, 
kinek fényes századokon messzeátvilágitó tudomá-
nya előtt a modern álfelvilágosodás sötét, hideg 
ködéi, mint az éj homálya a nap előtt, XIII. Leo 
messzekiható intézkedései folytán, porba fognak om-
lani. A magyar kath. clerus, mely, a mi a tudo-
mány tiszteletét, becsülését és müvelését illeti, min-
denha az első sorban szeretett haladni, egyik leg-
kedvesebb örömünnepének tar t ja a tudományok 
regeneratióját nagyszabású conceptio szerint vezető 
pápa bölcsészettudorságának ötven évi jubilaeumát, 
és szive mélyéből csatlakozik az egész földkereksé-
géről egybesereglett katholikus tudósok világegye-
temi nagy hódolatához. A lelkes magyar clerus aj-
kairól vesszük a szót, midőn ismételjük: Éljen XIII. 
Leo, az ötven éves bölcsészettudor pápa ! 

Havi szemle. 
Igen keveset és mégis Dagyon sokat mondunk, mi-

dőn azt mondjuk, hogy a lefolyt hó a nagyböjti főpász-
tori körlevelek hava volt az egész világon. A kath. egy-
ház életrendszerében a nagyböjt a magábaszálás, elmélkedés, 
bűnbánat, megtérés kiválasztott ideje, melyben a testi böj-
tölés csak jele a belsőnek, csak eszköze a biintöl való lelki 
megtisztulásnak, önmegtartóztatásnak. Igen, a külső böjt 
csak jele és eszköze a belsőnek, de tartalmas jele és hatha-
tós eszköze; azért mondá sz. Ágoston a 40 napi böjtről, 
hogy az „purgat mentem, sublevat sensum, carnem spi-
ritui subiicit, cor facit coutritum et humiliatum, concu-
piscentiae nebulas dispergit, libidinis ardores extingvit, et 
castitatis lumen accendit. " ') 

Sok mindenféle mentő reform-eszme kóvályog a levegő-
ben, zsibong a tudósok fejében, zajong a sajtóban, szónokol 
a törvényhozó testületek padjairól, hogy segitve legyen az 
emberi társadalom már már elviselhetlen bajain ; és mégis 
nem ott vagyunk-e mindig a hol voltunk, sőt nem látni-e 
szemlátomást, hogy ha talán tisztulnak is itt-ott az esz-
mék, ez csak olyan, mint mikor a beborult égen el-elvétve 
átcsillámlik a régóta nélkülözött nap egy-egy múlékony su-
gára ? Az emberiség sisyphusi munkát végez. A szellemi és 
anyagi erőknek csaknem mesés mennyiségét használja el 
lázas tevékenységgel ; és mégis nincsen-e igaza Manning 
bibornoknak, midőn legújabb nagyböjti körlevelében azt 
mondja, hogy mindinkább megérünk a büntetésre ? És vájjon 
miért? Azért, mert látunk ugyan lázas tevékenységet, de azt 
is látjuk, hogy a törekvések czélttévesztettek, iránytvesz-
tettek ; mert hiányzik az uralkodó eszmék és áramlatok kö-
rében a legszükségesebb s legüdvösebb, a bűnbánat, a poe-
nitentia, az Istenhez való visszatérés szükségességének 
kellő, általános elismerése s még inkább ezen eszme meg-
valósításának komoly akarása. Látszik, hogy megértünk 

Serm. 113. Cf. Litt , encycl. emmi. ac revssmi D. 
Card. Princ. Prim. R. Hung. a. 1880. N. II-as. 
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a bünhődésre, és mégsem térünk vissza Istenhez. „We 
seem to be ripening for chastisement, and yet we do not 
turn to God."2) 

„Évről évre reméltük, hogy a romlás és bűnhődés, 
mely a keresztény világ fölött függ, szét fog oszlani, elfog 
tűnni, — igy szól a. biboros westminsteri érsek ; — ha-
nem minden év uj számmal, uj jelenségekkel járult a mult 
hagyományához. És soha e jelenségek nem voltak oly szá-
mosak, oly fenyegetők, és oly közel esők, mint jelenleg. 
Kelet és Nyugat, és a keresztény Európa közepe, fenyegetve 
van és fenyegeti egyik a másikát. A forradalom százada, 
mely a nagy, keresztény franczia nemzet keresztényellenes 
felforgatásával kezdődött, most már minden országot átjárt 
és magának nemzetközileg oly szervezetet alkotott, mely 
a keresztény világrenddel homlokegyenest ellenkezik. A 
keresztény társadalom, mely hajdan a megtestesülés hitének 
alapján állt, alá van aknázva. A keresztény Európa politi-
kai rendje napjainkban a természet-emberi társadalom el-
vére helyezkedett át. Ki van vetkőztetve szent jellegéből 
és a világ azon állapotába van visszahelyezve, melyben ez 
Krisztus előtt volt. Ezen keresztényellenes áramlatot ter-
jedelemben és erőben minden év növelte. Európa min-
den országa, az egyik befolyásának van kitéve, a má-
sik hatalma alatt áll. Politika vallásosság nélkül, tudomány 
hit nélkül, nevelés kereszténység nélkül, morál Isten nél-
kül, ez a modern észjárás evangeliuma. Az erkölcsi hata-
lom, mely a világot kormányozta, midőn a társadalom ke-
resztény volt, meg van gyengitve és fogy, mig a felfegy-
verezett erő anyagi hatalma növekvőben van. Midőn az 
egyik hanyatlik a másiknak emelkednie kell. Hét millió 
fegyverbe öltözött ember vigyáz egyik a másik moz-
dulatára, kölcsönösen gyanúsítván és ijesztvén egymást. 
Eloszolhatik-e ily vészfelhő minden kitörés nélkül, mely 
a keresztény világ nagy részét elpusztítaná ? A kik 
igazság szerint ítélnek, a legközelebbi lmsz óv alatt foly-
tonosan előre látták a felforgatását, de kinevettettek, 
mint álmodozók. Most a nemzetek vezérei, és magok a 
nemzetek is, kezdik jósolgatni, midőn már nagyon késő, 
azt, a minek előrelátása tőlük meg volt vonva, midőn még 
hatalmukban volt kikerülni ama gonosz napot." 

Áttérve különösen Angolországra, a modern aspira-
tiók e legelőrehaladottabb államára, ő eminentiája igy foly-
tatja: „Ha körültekintünk itthon állapotainkon, sok figyel-
meztetést találunk, melyek aggondalmunkat sőt félelmün-
ket keltik fel. Századok fegyelmetlen szabadsága a morál 
és politika, a szólás és tett oly szabadosságába csapott át, 
mely köz és magán életünk állandóságát fenyegeti. A ha-
zaszeretet, mely legközelebb áll a családi szeretethez, las-
san kiveszni látszik ; szenvedély és elkapatottság, pártos-

2) Tablet, febr. 14. sí. 55. füz. 211. 1. 

kodás pártszellemmel és nagyravágyással, kezdenek helyet-
tök uralkodni. Ezek mindig előfutárai szoktak lenni az állam 
veszélyének, lia nem hanyatlásának. Ezek az első sebek, 
szenyfolytok a szabad nemzetek jólétén. Soha egy országhan 
s korban sem látott eddig a világ oly üzérkedő tevékeny-
séget és jólétet, mint a milyen Angolországé. Azonban 
megmérhetlen gazdagsága közepett oly szegénység van, 
milyent Európa legszükölködőbb országa is alig ismer. Kö-
rünkben nemcsak szegénység van,— mely tisztes állapot, ha 
becsületes és elkerülhetlen, —hanem pauperismus, mely a 
szegénység corruptiója és a szegények elaljasodása. Társa-
dalmi állásaink aránytalan egyenlőtlensége és az örvény, 
mely társadalmi osztályainkat egymástól elválasztja, az élve-
ző és szenvedő sors közti rögtönös és visszataszító ellentét, 
mely nem engedi meg, hogy egymáshoz szeretettel és alázat-
tal, rokonszenvvel és önmegtagadással közeledjenek, nagy ve-
szélyt rejtenek magokban társadalmukra és szellemi jólé-
tünkre nézve. Londonban mind ezen egyenlőtlenségek és 
bajok szemeink előtt fekszenek. Itt ezer között százan van-
nak, kiknek egy talpalatnyi föld sem sajátjuk az egész föld-
kerekségén, tizen ezer közt, kik minden házasság nélkül él-
nek, egész sokasága azoknak, kik se megkeresztelve nincsen-
nek, kiknek se otthonuk nincs s kik az Isten nevét nem is 
hallják ; iszákosság, részeg férfiakkal és nőkkel, kiterjedve 
még a gyermekekre is ; vétkek és bűnök, mindenfélék s 
minden alakban, melyek az ital által megmaszlagozott 
agyvelőből származnak : testiség és mértékletlenség, falánk-
ság és zabolátlanság, keményszivüség és önzés, mindakettő 
igazán kitanult (refined) és durva : mindezen dolgok át 
meg áthatották társadalmunkat minden rétegében. Lát--
szik, hogy megértünk a büntetésre, és még sem térünk 
vissza Istenhez." 

Igy Manning bibornok a keresztény társadalom álla-
potáról otthon és a nagy világban. S a kép, melyet rajzolt, 
hű kép, akár hová fordulunk. Mert Izaiás próféta szerint : 
Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Do-
mini sui, csak az ember nem akarja elismerni, a kit nem 
ismernie nem lehet, — nem akar visszatérni Urához, 
Istenéhez, kitől elpártolt. A franczia eszeveszett kultur-
harcz, mely Isten egyháza mint ellenség ellen harczol, 
csak egy, de igen nagyhorderejű jelenség az ég ellen 
küzdő emberiség tetteinek sorában. Emberi tekintélyről szó 
sincs ; mutatja ezt a mindenható s nemrég még rettegett 
czárok palotájának megkísértett légberöpitése, ez, a czivili-
zált emberiség történetében hallatlan merénylet.— A pápaság 
ez általános összeroskadás közepett rendületlenül áll s lel-
kiismeretesen, az igazság hódító hatalmával védi a bom-
ladozó társadalom alapjait. Épen most viszhangzik a vi-
lág XIII. Leo szózatától, melyet, a lefolyt hóban, a há-
zasság méltóságának védelmére oly bámulatos szellemi 
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erővel emelt fel. A társadalom valóban megért a bünte-
tésre, lia a józan bölcseség e tanítását be nem fogadja s 
ha vissza nem tér a keresztény elvek alapjára. Sajnos, az 
a nemzet is megért a büntetésre, melynek törvényhozó 
testületében nevetést keltett, midőn valaki a keresztény 
elvekhez való visszatérést említette. — Hanem bízzunk ! 
Az emberek lelkök mélyén jobbak, mint tetteik. Anima 
naturaliter Christiana. Ez reményeink termékeny talaja. 
De munkálni kell. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

A szent atyák munkáiban olykor ilynemű ki-
tételek fordulnak elő: apostoli szék, apostoli férfin, 
apostoli hivatal és pedig oly magyarázat hozzáadá-
sával, hogy azt kellene mondanánk : talán szánt-
szándékkal magyarázzák s határozzák meg e czi-
met oly tüzetesen. Igy a chalcedoni zsinat VI. ülé-
sében Paschasinus pápai követ „Róma városa s az 
egyetemes egyház apostoli püspökének helyette-
séül''' i r ja magát alá; Lucentius, a másik követ : 
„az egyetemes egyház apostoli férfiának" helyette-
séül vallja magát, midőn a zsinat tárgyalásait alá-
írja. A hatalom, melyet az apostolok rendkívüli 
módon az Úrtól az egész anyaszentegyházra nézve 
nyertek, örökké él a férfiúban, ki Róma városának 
püspöke, az egység központja, a legfőbb apostoli 
tekintély örököse, hordnoka. 

Szintén emlékezetes e tárgyra nézve sz. Jero-
mos levele, melyet Damáz pápának (366—384.) 
Keletről irt. Jeromos akkoriban Keleten, Syria zor-
don határszélén tartózkodván, kételkedik afölött : 
egyházi tekintetben ugyan kihez tartozik ö ? E miatt 
öt az ariánok püspöke, ugy szintén a carnpiai és 
carzusi eretnekek sokat zaklaták. Azt tartotta te-
hát, hogy az apostoli székhez, az egyetemes anya-
szentegyház tanítója- és pásztorához kell ez ügyben 
folyamodnia. Levelet irt tehát Damáz pápának. 
„Minthogy a népek egymásközti régi dühöngése 
folytán szétmarczangolt Kelet, — így ír Jeromos — 
az Ur szétszakitatlan s varratlan köntösét lassan-
kint darabokra szakgatja; azt tar tom: Péter széké-
től, az apostoli ajak által magasztalt hittől kell ta-
nácsot kérnem; lelkemnek onnan kérek most táplá-
lékot, honnan egykor Krisztus öltönyét kaptam. 
En Krisztuson kivül senkit sem követek ; hitbeli kö-
zösségre nézve szentségedhez, vagyis Péter széké-
hez ragaszkodom ; tudom, hogy e sziklán épült az 
anyaszentegyház." (Epla 14. T. IV. P. II. p. 19.) 

De Damáz késett; a választ halasztgatá. Miért 
is Jeromos roppantul zaklattatván, másik levelet ír 
és küld a pápának. A bírónak alkalmatlankodó nő-
höz s azon emberhez hasonlítja magát, ki jóllehet 
az ajtók már be vannak zárva, éjfélkor kér kenye-
ret barát jától ; ismételve kéri, sürgeti a választ. El-
mondja, hogy Syriában az egyház három pár t ra 
szakadt s Jeromost mindegyik igyekszik magának 
megnyerni. „Én azonban szüntelen azt kiáltom : a 
ki Péter székéhez ragaszkodik, az az enyém." S le-
velét e szavakkal végzi : „Azért esdeklem szentsé-
ged előtt, az Ur keresztjére, hitünk szükségképi dí-
szére, Krisztus kínszenvedésére kérem, hogy a ki 
tisztességre nézve követed az apostolokat, érdem 
tekintetében is kövesd őket." A ker. őskor minden 
püspökről, kiket olykor apostolok- vagy apostoliak-
nak nevez, azt mondja ugyan, hogy az apostolokat 
követik; de — mint a szöveg muta t ja — sz. Jero-
mos itt a legfőbb pásztornak elsőségéről, a földke-
rekségen levő összes hivek iránti gondoskodásáról 
szól. Az egyház fejéről, mint ilyenről kitüntetéské-
pen mondja ő ama szavakat: „Kitisztességre nézve 
követed az apostolokat." Ö, a római pápa, ki a szo-
ros érteményben vett apostoli hatalmat egész tel-
jességében örökli, s e hatalmat, mint az apostolok, 
napról napra gyakorolja, ö tulajdonképi és telje-
sebb érteményben követi az apostolokat. Jeromos 
ezen nyilatkozata, melynél fogva a pápa tisztesség-
re nézve követi az apostolokat; egybevág I. sz. In-
cze pápa szavaival, melyeket az afrikai püspökök-
höz intéz : „Pontosan és méltán járulok tanácsért 
az apostoli tisztesség titkaihoz, azon tisztességéi-
hez, mondom, melyre minden egyházak gondosko-
dása várakozik." 

Leríni sz. Vincze is tökéletesen igy ismeri fel 
az apostolok utódait a római széken. „Az egyház-
ban mindig az volt a szokás, hogy ki minél vallá-
sosabb, annál örömestebb áll ellent az ujabb talál-
mányoknak, (az eretnekségeknek) Ily példák bőven 
vannak mindenütt. De hogy hosszú ne legyek, egy 
példát és pedig az apostoli székről veszünk, hogy 
napnál világosabban lássák mindnyájan : a szent 
apostolok szent utódai az egyszer bevett vallás ép-
ségét mindenkor mily erélylyel, mily buzgalom- és 
kitartással védelmezék.15) 

15) Midőn Jeromos „az apostolok követéséről", Vincze 
az apostolok utódairól szólnak, ez nem annyit tesz, mintha a 
római püspökséget több apostol is birta volna ; hanem azt 
jelenti, hogy az apostolok mindannyian birtokában voltak 
azon hatalomnak, melylyel jelenleg a római pápák birnak ; 
de mely hatalmat ezek örökségi jogon egyedül sz. Pétertől 
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Az „apostoli szent szék" nevezet tehát nemcsak 
annyit jelent, hogy a római püspöki széket sz. Pé-
ter alapitotta, hanem jelenti azt is, hogy a tulaj-
donképi érteményben vett apostoli hatalom ezen 
széknél állandóan megmaradt, e hatalmat ezen szék 
gyakorolta s máig is gyakorolja. Bizonyitja ezt más 
czim is, mely a római széknek adott ama nevezettel 
hasonérteményü s melylyel ez értekezésben már 
találkozánk is s melyet mindenki gyakorta használ. 
E czim a „Péter széke", melyre figyelmünket most 
fordit juk. Kik különös szándékból élnek e czimmel, 
nem gondolják meg, hogy e czim csak történelmi-
leg s emlékeztetőleg adja elő, miszerint a római 
széket Péter apostol alapitotta és birta ; pedig mi 
Péterről azt hiszszük és valljuk, hogy ö a római 
széken él, azt folyton kormányozza. A szent atyák 
régi irataiban igen gyakran előfordulnak efféle ki-
fejezések : Péter még él, működik, a római széket 
vezeti, kormányozza. Igy Sziricius pápa (384 — 
398) i r j a : ..Mindazok terhét viseljük, kik megter 
helvék, de sőt sz. Péter viseli bennünk ezeket, ki 
hitünk szerint hivataloskodása minden ágában vé-
delmez, oltalmaz bennünket mint utódait ." (Siric. 
Ep. 1. ad Himer.) Bonifácz pápának (418 — 422.) 
Rutinhoz irt levele igy kezdődik: „Sz. Péter apos-
tol, kinek az Ur a papi méltóság magaslatát adta 
át, végtelenül örvend, midőn látja, hogy az Ur ál-
tal neki adott tiszteletet szeplőtelen békességii fér-
fiak őrzik. Gondolhatunk-e nagyobb örömet, mintha 
látja, hogy kapott hatalmának jogai sértetlenül 
fentartatnak ?" (Ep. 4. ad Ruf. n. 1.) Szelestyén 
pápa az efezusi zsinatnak i r j a : „Távol vagyunk 
ugyan, de gondoskodásunk folytán az egész ügyet 
közelről szemléljük. Sz. Péter gondoskodása min-
denkit szem előtt levőnek tart ." (Ep. ad Syn. Eph.) 
Hasonlag szólnak III. Sixtus, N. sz. Leo s más pá-
pák is. Sz. Leo egyik beszédében igy szól : „Meg-
marad tehát az igazság rendelkezése; és sz. Péter, 
ki nyert erősségénél fogva a sziklánál megmaradt, 
az egyház elvállalt vezetését nem hagyta abban." 
Ismeretes a chalcedoni zsinat ünnepélyes felkiál-
tása : „Péter szólott Leó által ." (Act. II.) I. szent 
Márton pápa (649 — 654.) az I. lateráni zsinaton a 

nyerték. Az általános apostoli hatalom tekintetéből a római 
pápák az összes apostolok utódai ; Pétert csak a püspöki 
székben követik. Midőn a pápát az „apostolok" utódakint 
olvassuk, ebből nem következik, hogy két vagy több apos-
tol is volt volna római püspök. Különösen pedig Péter és 
Pál apostolok utódainak neveztetnek a pápák : mert a római 
mint egyes egyházat Péter és Pál alapiták, vagy inkább 
csak együtt épiték ; azonban Pál csak rendkivüli hatalmá-
nál fogva vőn ebben részt. 

római szék Ítéletét az apostoli tekintély, vagyis Pé 
ter Ítéletének mondja. Az efezusi zsinatban Fülöp 
áldozár s pápai követ e szavakra fakad : „Senki 
sem kételkedik, sőt minden kor tudja, hogy sz. Pé-
ter az apostolok feje és fejedelme, a hit oszlopa, a 
kath. egyház alapköve, a mi Urunk Jézus Krisztus-
tól, az emberinem Megváltója- és Szabaditójától 
kapta a mennyország kulcsait, neki adatott hata-
lom a bűnöket megbocsátani vagy megtartani, ki az 
ő utódaiban mindig él s Ítéletet gyakorol." (Conc. 
Ephes. Act. III. Harduin.) 

A „Péter széke" nevezet tehát, midőn a római 
széknek tulajdoníttatik, teljesebb és magasztosabb 
érteménynyel bir, mint midőn más püspöki szék-
nek adatik, például midőn a szent atyák s egyházi 
irók Jakab jeruzsálemi székéről, Márk alexandriai, 
Péter antiochiai székéről történelmileg s emlékez-
tetőleg szólanak. Minélfogva jóllehet Péter az an-
tiochiai széken is ült, mindazáltal a „Péter széke" 
nevezet a római széket olyformán illeti meg, hogy 
a czim szokott érteményénél fogva mindjár t első 
tekintetre minden más püspöki szék kizáratik ; s 
elég csupán e czimmel élni, hogy kiki azonnal be-
lássa s megértse, hogy itt a római székről van szó, 
hacsak további magyarázat hozzáadásával nem je-
leztetik a czimnek másnemű érteménye. 

Az apostoli szent székkel, az apostoli főpász-
torral való egyeség, közösség hasonló értemény-
ben sz. Péter közösségének neveztetik. És pedig 
azon oknál fogva, mert Péter apostol az ő utódai-
ban örökké él, kormányoz ; mert az apostoli hata-
lom megmaradt a római székben, mely mint az 
egység szerves központja, az egyház egységébe min-
den hivőt bezár. Tanítják a szent atyák, hogy kik 
az apostoli szent szék közösségétől elszakadnak, 
Péter közösségétől szakadván el, az egyházon kivül 
vannak. ..Ki az egyház ellen tör, annak ellene áll, 
ki Péter székét, kin az egyház épült, elhagyja, azt 
hiszi, hogy az egyházban van még ?" — kiált fel 
sz. Cyprián, ( t 258.) karthagói püspök. Milevitani 
Optatus az igaz egyház tulajdonságait vázolván, 
azt mondja : „Péter széke következtében, mely a 
mienk, a többi tulajdonságok is megvannak nálunk." 

És mert a keresztények lelkiképen látják, és 
szivből hiszik, hogy sz. Péter az ő székében ül és 
él még mindig, szokásba jöt t a római pápákat Pé-
ter helyetteseinek is nevezni. Hogy a pápák ily he-
lyettesek, azzal apostoli tisztségök koránsem csök-
ken; sőt az egész ker. világ hiszi és vallja, hogy a 
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szent Péter gyakorolta hatalom e széknél örökké 
megvan. 

íme! sz. Péter vére Rómában hullott ; drága 
ereklyéi, csontmaradványai ott nyugosznak, tisztel-
te tnek. . . Rómában sz. Péter sirjánál zsinatok tar-
ta tnak; a hit ügyei megvitattatnak ; döntvényeiket 
a pápák az ö sir jánál erösitik meg, szentesitik. Nem 
is halt meg Péter ; hatalma ál az ő székében; tekin-
télye kimagaslik; fölénye, elsőbbsége nem hogy nem 
halt ki, de soha nem is fog kiveszni. Ez a ker. ős-
kor hite; e hitnél fogva adatott a római széknek az 
..apostoli szent szék" s „Péter széke" nevezet. 

Hírneves hittudósok, jóllehet állí tásukat tudo-
másunk szerint érvekkel egyikök sem támogatja, 
szintén tanítják, hogy a római széknél ezen általá-
nos, mindig élő, fenmaradandó s tulajdonképi érte-
ményben vett apostoli hatalom megvan, azt gyako-
rolja is — s ezért neveztetik apostoli szent szék-
nek. A hittudósok közöl azokat, kik csak kétesen s 
nem elég pontosan tanitják, mellőzzük ; kik pedig 
állításukat velünk együtt e czimböl vonják le, s 
annak alapján adják elő, azok közöl Cajetán Tamás 
bibornokot (1469 — 1534.) és Bellarmint (1542 — 
1621.) idézzük : Cajetán bibornok igy szól : „Péter 
utódja, midőn öt Krisztus juhainak pásztori tiszté-
ben (mely a világ pápai méltósága) követi, épen 
azért az apostoli hivatal kiváló tisztében is követi 
öt ; a mi sz. Tamás szerint annyit tesz: m i n t á z 
egyetemes egyházat kormányozni ; e hatalmat ugyan-
is Krisztus közösen minden apostolra ruházta, a 
pásztori hivatallal különösen Péternek adta s egye-
dül Péter utódja örökli azért, mert a kath. egyház 
pápai tisztében Pétert ez követi. Azért csak a Pé-
ter utódjának széke neveztetik apostoli szent szék-
nek s valósággal is az, mint olyan, melynél van 
meg egyedül a tekintély a kath. egyház kormány-
zására (mely tekintély az apostol földi öröksége 
közt a legszebb helyet foglalja el) ; miértis a Péter 
utódja apostolinak, méltósága vagyis hivatala apos-
toli tisztnek, tekintélye apostolinak mondatik, mint 
mely az összes apostoloknak adott tekintélyt ma-
gában foglalja." Bellarmin pedig a római pápáról 
szóló értekezésében egy ellenvetésre akad, melyet 
Nilus e szavakkal vázol: „A római pápa nem apos-
tol, hanem csak püspök : mert az apostolok magok 
után nem rendeltek apostolokat, hanem csak tani 
tókat és pásztorokat; a római pápa tehát a hata-
lomban, melylyel Péter az egész egyház fölött birt, 
nem követi öt, hanem csak a római mint egyes püs-
pökségben utódja neki." Ezt veti ellen Nilus. Ez 

ellen Bellarmin igy okoskodik: „Nem helyes Ni-
lus érve, midőn azt mondja: „Az apostolok magok 
után nem apostolokat, de pásztorokat rendeltek." 
Mert az apostoloknak nem is kelle a római pápát 
az egész anyaszentegyház főpapjává vagy apostoli 
föpásztorrá tenniök, minthogy megtette ezt maga 
Krisztus. Miértis a szent atyák a római pápa szé-
két mindnyájan mindig apostoli szent széknek ne-
vezék ; sőt a Nilus idézte chalcedoni zsinat első ülé-
sében a római pápa méltósága apostoli hivatalnak, 
a 16 ik ülésben széke apostolinak neveztetik. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , márczius 5. Egy világos szó a maga helyén. 

— Parlamentaris életünk hosszabb időszaka egy szomorú 
nevezetességre te t t szert, melynek hasonmását hazánk törté-
netének lapjain, és ezt örömmel jegyezzük meg, hasztalan ke-
resnők. Hazánk történetének lapjai a múltra nézve ugyanis 
arról tanúskodnak, hogy az államhatalom a vallásosságot 
nemcsak nem bénította meg,— nemcsak nem akadályozta meg 
azokat működésökben, kiknek első és főhivatása a vallásos-
ságot terjeszteni, — hanem ellenkezőleg, Istent tartva minden 

jog és hatalom forrásául, e meggyőződéssel megegyezőleg a 
vallásosságot önmaga is előmozdította, és azokat, kik azt 
terjesztették, hogy hivatásuknak annál könnyebben megfe-
lelh essenek, támogatta. A mult e rendszerét, mely Istent 
birta alapul, a jelen felforgatta ; Istent kizárta a közéletből, 
önmagára támaszkodott az állam mint minden jogforrására 
és hatalmát nem egyszer az Isten ellen használta fel. Ez az a 
szomorú nevezetesség, melyre parlamentáris időszakunk 
szert tett. 

Hosszú idő folyt le, és a kath. sajtón kivül nem talál-
kozott senki, ki a kormányt e vészteljes felfogásra, e rendszer 
végzetteljességére figyelmeztette volna, nevezetesen pedig 
az alsóházban, még azok részéről sem emelkedett szó az 7 O 
állambontó rendszer ellen, kiknek ez állásuknál fogva köte-
lességük lett volna. Igy történt, hogy az inaugurált fele-
kezetnélküli, azaz Istent önmagából kizáró rendszer mel-
lett néhány év alatt oly fordulat állott be hazánkban a be-
csület, a tulajdon, a bölcseség, a jog stb. fogalmára nézve, 
s mindezek oly módon vitették át a közéletbe, hogy azon 
nemzetre, mely az emiitettek tekintetében egykor pél-
dányképül szolgált, ma már alig lehet ráismerni. Az ál-
lam felekezetnélküli voltának kimondása, valóságos ré-
mes pusztítást okozott a nemzet vallásosságában és a köz-
életben szereplő nagyok példája a nemzet nagyrészét magá-
val ragadta a hitetlenség, az erkölcstelenség posványába. 

E szomorú látvány közepette, valóban itt volt az ide-
je, hogy végre találkozzék valaki, ki a sötét helyzet forrásait 
megjelelve, kimondja a nagy és igaz szót, melyet eddig ki-
mondani senki sem merészelt az országházban ; aki ott meg-
jelelje a főforrást,honnan minden bajaink származnak. E fel-
adat teljesítése is, mint sok más, egy katholikus papra vára-
kozott, ki félre téve minden emberi tekintetet, félre téve azon 
könnyen megtörténhető esetet, hogy gunytárgyaul fog szol-
gálni,érthetőleg megmondta, hogy hazánk bajainak főforrása 
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abban keresendő, hogy a közéletből az Isten ki van zárva, 
miértis a helyzet javi tására azt ajánlotta, hogy : „állit tas-
sék vissza a keresztény szellem, mely hazánk egész valóját 
és politikai szervezetét átlenghesse, ismertessék el jogforrá-
sul az Isten, kit a közéletből kizárni nem átal lot tunk." Hogy 
ennek mily hatása volna, azt röviden a következőkben 
jelzi : „Az ember beléletében három vágy létezik : a bir-, 
elv-, és dicsvágy. E vágyak rendetlen kielégítése szüli a 
szenvedélyeket és ezek okai az ember szerencsétlenségének 
és nyomorának, szülő okai a corruptiók, rablások, gyilkos-
ságok és öngyilkosságoknak, ha a vallás szelleme által nem 
mérsékeltetnek. E vágyak, szükséges , . . . hogy jó i rányt 
nyerjenek és túlkapásaikban kellő mértékre szállíttassanak. 
Yajjon képes-e ezt az államhatalom inaugurált szellemű 
szervezetében teljesiteni? Az államhatalom, mely magát 
egy jogállam mindenhatóságának megbízójául tekinti , meg-
vetvén a vallást és hivatkozva a nép szavára, mint Isten 
szavára, alig képes rendeleteinek kellő nyomatékot adni" stb. 

Helyesen mondta a szónok, hogy e szavak e házban 
szokatlanok, de még helyesebben és minden jók örömére, 
önmagának pedig becsületére tette, hogy azokat a szokat-
lanság daczára is elmondta. Eaczvinszky Ede főt. urnák 
neve épen azért, mert szokatlan dolgokat mondott, mert 
elég lelki bátorsága volt napjainkban azokat, a miket mon-
dott , és pedig azon a helyen, melyen történt, elmondani, 
igen, az ő neve, mint olyané lesz feljegyezve, aki első ve-
tett világosságot azon sötétségre, melyben a nemzet bo-
lyong. Tagadhata t lan ugyanis, hogy a nemzet sülyedése 
anyagi, ugy mint erkölcsi tekintetben parlamentaris éle-
tünkkel szoros összefüggésben van, nem a Parlamentaris-
mus, mint Parlamentarismus miatt, hanem azért, mert par -
lamentaris életünk kezdetétől kell számitanunk az állam fe-
lekezetnélküliségét, midőn is Isten a közéletből kizáratott . 
Még husz évvel ezelőtt sem volt az állapot olyan, mint a 
minő jelenleg, hanem a Parlamentarismus ilyen szelleme, 
minő nálunk uralkodik, tette azzá és olyanná, a minő tény-
leg. Amint az Istent a közéletből kizárták, amint elmozdí-
tot ták a közéletből a vallásosság főtényezőjét, azonnal be-
következett a rohamos hanyatlás, a rendetlen bir-, élv- és 
dicsvágy, azonnal előtérbe lépett a materialismus, a testi-
ség, az önzés határ ta lan módon emelkedett, a minek emel-

O ' 
kedése fájdalom épen sülyedést jelent, minthogy a bekövet-
kezett események e sülyedést nálunk eddig még ismeretlen 
módon tanus i t j ák ; ha tehát szabad az okozatról az okra 
következtetni, ugy it t más okot nem találunk, mint az t , 
hogy az állami közéletből az Isten ki van szoritva, mert 
addig, mig az állami életben az Isten tekintetett a jogfor-
rásának, a mostani mindennemű nyomort a nemzet nem 
ismerte. 

A mindenki által elismert és bevallott nemzeti sülye-
dés állapotában tehát nagyon indokolt volt, hogy a figye-
lem oda fordittassék vissza, honnan az már régen el volt 
fordulva, t . i. a vallásosságra, mert, ha ennek hiánya okozza 
a nemzeti sülyedést, ugy csak ennek helyreállítása idézheti 
elő a nemzet emelkedését. Nem tud juk ugyan, hogy azon 
hallgatásból, illetőleg czáfolati kísérletnek el mai-adásából és 9 / O 
azon helyeslésből, mely helyenkint a szónok szavaira ki-
tört, mondjuk, nem tudjuk, hogy ezekből szahad-e követ-

keztetnünk, miszerint a szónok beszédjének horderejét az 
intéző körök felfogták-e és törekedni fognak-e a jövőben an-
nak szelleme szerint eljárni ? A nemzet érdekében azonban 
mi sem volna óhajtandóbb, mintha a mostani alap elvetésével, 
a kormány, pá r t j áva l egyetemben, a szónok által ajánlott 
alapra lépne, mert bizonyos, hogy a létező bajok csakis 
azon ez alapon szűnnek meg. A tapasztalat fogja megmu-
tatni, hogy vert-e, és mily gyökeret a szónok által megpen-
dí te t t eszme a képviselőházban. H a azonban ez esetben is még 
semmi eredménye sem volna, ugy nincsen más hátra, mint 
azt ismételni. A t. ház nincsen szokva ilyen beszédekhez, a 
többszöri hasonló irányú beszédek által tehát hozzá kell 
szoktatni és akkor remény lehet hozzá, hogy majd megér-
tik az ilyen beszédeket is, és azokat a törvényhozásban 
alkalmazni fogják. Mi legalább e reményben élünk, és azért 
ké r jük ismételten t. paptársainkat a szent irás szavaival : 
„Clama, ne cesses !" ^ 

Róma febr. 29. X I I I . Leo kormányzása találóan volt 
jellemezve az itteni művészek és munkások kölcsönös segélyegy-
lete által ő szentsége pápáváválasztatásának 2-ik évforduló-
ja alkalmából tar tot t tudományos és művészeti ünnepé-
lyen Murino tudor által. Mesteri volt a kép, melyet a mo-
dern szellemről festett, a mennyiben ez a népek nyelvének szó-
tárában szintén valóságos forradalmat csinált a józan ész és 
igazság ellen, ugy hogy most tudós és nagy szónok lehet a 
kontár, szép költészet az ocsmányság, nagy ember a szédel-
gő, szabadság a legraffinirtabb zsarnokság, végre erény a 
bűn. — Minden pápa-választás, igy folytat ta szónok, magán 
hordja az isteni gondviselés különös gondoskodásának jelle-
gét, melyből ki tűnik, hogy minden pápa épen megfelelően 
van teremtve az idők, emberek, ügyek visszonyainak, me-
lyek az ő uralkodását az egyházban követik. Ez a jelleg 
megvolt és kifejté magát az uralkodó pápa kormányzásának 
első napjától kezdve. Figyelmesen vizsgálva tetteit , a bibor-
nok-vicariushoz intézett levelétől az i f júság nevelését illető-
leg egész az Aeterni Patris encyclikáig, a legcsekélyebb fá-
radság nélkül felismerhetni azon magasztos hivatást , melyre 
őt a Gondviselés szánta. Oly században, melyben a tudo-
mányt fényűzésig művelik, tudományos pápára van szükség. 
És Isten megadta nekünk. Oly században, melyben az ál-, 
a szemfényvesztő tudomány gyökerestől felforgatta a szótárt, 
a melyben az eszmék mintegy megtestesülnek s megjegyezed-
nek, szükség volt oly pápára, ki az embereknek megmu-
ta t ja az igazi tudományt s mindenkinek hezébe visszadja az 
igazság szótárát. Az uralkodó pápa igy teljesiti az emberi 
gondolat megváltását a forradalom, tudatlanság, és tudá-
kos szédelgés szolgaságából. Rámuta to t t a sebre, de megadta 
a gyógyszert is. Szivére kötöt te mindenkinek aquinói sz. 
Tamás műveinek tanulmányozását, melyeket igazán az em-
beri tudomány nagy encyclopaediájának, az igazság teljes 
szótárának lehet nevezni. Szónok ezen állitását végül bő-
vebben indokolta, rövid áttekintést vetve különösen a Suma 
theologicára, mely az emberi ész hatalmának legcolossalisabb 
alkotása. 

London. Az szerzetesek kiváltságai és a püspöki hatóság 
közti viszony u j szabályzása iránt az angol püspöki kar lé-
péseket tett Rómában. Ez már tudva van. Az is tudva van, 
hogy a szent atya az ügy minden tekintetben megfontolása 
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végett bíbornoki bizottságot küldött ki. Eelszólittatott egy 
nagytudományu szerzetes, Ballerini atya is, hogy a szerze-
tesek jogai mellett felhozható okokot kifejtse. Határozat 
azonban még nem hozatott. Es épen azért, minthogy minden 
még függőben van, a kedélyek itt nagy kíváncsisággal várják 
Róma ítéletét.A lapok, kivált az akatholikus lapok, de a fran-
czia katholikus sajtó is, mint mindenbe, ugy ezen ügybe is 
beavatkozott. A közvélemény félrevezetését megakadályo-
zandók, Manning bibornok és Ullathorne püspök nyilatko-
zatot közöltek a Timesben, mert az ügy mikénti eldöntése 
iránt itt még a protestánsok is fölötébb érdeklődnek. Ez je-
lenleg az ügy állása. 

Az egész dolog nem azon kezdődött,mint általában hi-
szik,hogy az angol püspöki kar Rómához fordult. Már 1873. 
a 4. westminsteri zsinaton Manning bibornok, akkor még 
csak érsek, felveté az eszmét, nem volna-e czélszerü a püs-
pöki hatóság és a szerzetes rendek közti külső disciplina né-
mely pontjait a viszonyok kívánalmai szerint módositani. 
Minthogy az érdeklett szerzetes rendek elüljárói, hivatkozva 
a tapasztalásra, minden ujitás ellen tiltakoztak, a zsinat el-
határozta az egész ügyet Róma Ítélete elé terjeszteni. Igy 
került e kérdés az apostoli szent szék elé. 

A Propaganda sz. congregatiója megerősítvén az em-
lített zsinat határozatait s végzéseit, kiemelte, hogy jövőre 
nézve a püspökök és szerzetesek közti kérdések teljesen sza-
bályozva vannak X I Y . Benedek Firmandi kezdetű neveze-
tes bullája által, mely mind a két fél kötelmeit, hatáskörét 
és jogait körülhatárolta. Tények bebizonyították e pápai 
intézkedés böleseségét, mely minden érdeket kielégített, s 
melyben minden eshetőségre nézve meg vannak adva az 
irányeszmék. 

Az ügy ekként mind a két félre nézve megnyugtató-
lag lett elintézve. Nemsokára azonban a J . t. atyák, tekintve 
egy manchesteri collegium sürgős lelki szükségleteit, Man-
chester város számos katholikusainak kérelmére, hozzá lát-
ták a munkához. Mgr Vaughan, a helybeli püspök, nem el-
lenkezett, csakhogy jobban szeretette volna az illető állas-
ban egy megyei papját látni. Ez sok félreértésre adott okot, 
melyek sokáig foglalkoztatták a manchesteri és londoni saj-
tót. Ekkor történt, hogy Manning bibornok suffraganeusai 
támogatását kérte, hogy újra előterjeszthesse Rómában a 
püspöki joghatóság és szerzetes rendek kiváltságai közti vi-
szony uj szabályzása iránt előbb kidolgozott tervezetét. O 
eminentiája kétségkívül nem akar egyebet, mint az ily saj-
nálatra méltó conflictusok ismétlődéseit lehetőleg megaka-
dályozni. Azonban az is igaz, hogy lia javaslatait szigorúan 
vesszük, azok, ha ugy, a mint vannak, elfogadtatnának, 
megfosztanák a tanitó szerzetes rendeket azon kiváltságos 
jogoktól, melyeket a pápáktól kaptak, s melyeket hosszú idő 
szentesitett, mig ugyanezen szerzeteseket, ha lelkipásztorko-
dással foglalkoznak, teljesen a püspök discretiójától tennék 
függőkké. Manning bib. sokkal számosabb jelét adta a szer-
zetesek iránti rokonszenvének és tiszteletének, hogysem arról 
lehetne gyanusitani, hogy csak egy pillanatig is a szerzetes 
rendek dicsőségét megirigylette volna és arra törekednék,hogy 
kezeikből kivegye azon eszközöket, melyek oly hathatósak a 
katholicismus terjesztésére ez országban, kivált mióta 1850-
ben a kath. hierarchia visszaállíttatott. Az angol akatholi-

kus sajtó tehát rágalmat követ el ő eminentiája ellen, mi-
dőn azt meri mondani róla, hogy „ő véralkatánál fogva ké-
nyúr, szeretne széttörni mindazon törvényt, mely nem ad 
mindent az ő kezébe." 0 eminentiája nem mulaszt el semmi 
alkalmat, hogy nagy tiszteletét s határtalan bizalmát kife-
jezze sz. Eerencz és sz. Domonkos fiai, kivált pedig a J . t. 
atyák iránt. — Jól tudja, mily rendkivüli tiszteletben része-
sülnek ez utóbbiak mint nevelők még protestánsok részéről is, 
kik közül az elfogulatlanok önként bevallják, hogy a jezsui-
tákhoz fogható nevelőket alig lehet találni. Ha csak Lon-
don városát tekinti is ő eminentiája, nem lehet eléggé cso-
dálkoznia azon eredmény felett, melyet a szerzetesek fárad-
hatlan munkássága ez óriási világvárosban felmutat. O emi-O O 
nentiája köztük él, szemtanuja mindennek. Emlékszik, mi volt 
Spitalfields, mielőtt a marista atyák ott letelepedtek. Most 
szép templomot lát itt, apácza-zárdával, az iskolás testvérek 
társházával s 3 iskolával. Emlékszik Highgatára és Havers-
tock-Hillre, mielőtt a passionisták és dömések oda érkeztek, 
kik fáradhatlan munkássággal két plébániát alapítottak itt 
népes kath. hitközséggel, fényes templomokat építettek és 
egy kolostort és tágas iskolákat. Mindezt oly helyen létesí-
tették, hol előttük mezőség s pusztaság volt. Nem feledi 
Claphamot, hol a redemtoristák templomot, zárdát, nőneve-
lőintézetet és egy kollégiumot alapítottak. Lát ta Peckha-
mot, midőn a kapuczinus rendű atyák oda jöttek egy paran-
csai kezökben és azután semmivel mással. A sz. misét ron-
gyos viskóban mondták s a hivek kevés száma miatt a va-
sárnapi offertoriumok oly csekélységet tettek ki, hogy alig 
voltak képesek belőle a házbért kifizetni. És most ? Most 
oly templom áll itt, mely London déli külvárosaiban a leg-
szebb,most isüolák vannak itt,melyekbe 500-nál több tanoncz 
jár, sőt már egy második templom is elkészült, mert a hi-
vek száma már meghaladja a háromezeret. Mindezt ő emi-
nentiája nyiltan hirdeti, elismeri és magasztalja ; örvend a 
világi és szerzetes papság közti jó egyetértés felett, mind 
a kettőt oly üdvösen látja karöltve munkálkodni Isten orszá-
gának terjesztésében. Azok, kik ő eminentiájának a szer-
zetes rendek iránt ellenséges szándékot tulajdonitanak, nem 
ismerik az egyház e lángbuzgalmu oszlopának nemes szivét 
és nemzetének megtérésére irányzott intentióit. O koránt-
sem óhajtja azon fénynek és tiszteletnek csorbítását, melyet 
a szerzetes rendek hazájában oly bőven kiérdemeltek. 

IRODALOM. 
Hogyan érti a szent atya aquinói sz. Tamás bölcsészeté-

nek restauráczióját ! 
De azt mondhatná valaki : tehát a physikában is visz-

szatérjünk a scholasticusok adataihoz?Nem hátrálás volna-e 
ez az alchimiáig, a bölcsek kövéhez, a négy világelemhez s 
több ilyes dolgokhoz? — Sőt ellenkezőleg, feleljük mi. S 
épen itt rejlik a Scholastika ellenségeinek kétértelműsége. 
Mi is különbséget teszünk épen ugy mint ők a peripateti-
kusok és scholastikusok physikai elmélete s ezen elméleti 
elveknek alkalmazása között. Mig elismerjük, miszerint meg-
bocsáthatlan bűn volna a 19. század tudományára nézve, ha 
a scholastikus tanok minden alkalmazását elfogadnék, más-
részről, kötelezve érezzük magunkat, meggyőződésünkben 
épen az uj felfedezések által megerősítve, az elveket mago-
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kat fenntartani , melyek egyedül képesek az u j felfedezések-
ről számot adni. Az optikának találmányai, a mikroskop és 
teleskop, valamint a villanyos elemek s más eszközök kény-
szeritettek sok következtetéstől eltérni, melyek a régiek 
tapasztalatán alapultak, p. hogy a viz egyszerű test ; de 
épen ugy megtörténhetik ma vagy holnap, hogy az éleny 
vagy a hydrogenium összetett testté nyilvánit tat ik ki, ha 
valamely vegyésznek további elemzés e tekintetben sike-
rülni talál. Ne féljen tehát senki, hogy visszatérve a Scho-
lastika alapelveire, ez által a tudomány visszahanyatlik az 
alchimiáig. Igazi alchimistáknak az elméletben inkább a 
mechanikai rendszer hivei nevezendők, kik szerint egyetlen 
egy nemű atomok, helyzetük és mozgásuk különfélesége 
szerint, különféle állagok látszatát nyerik. Es valóban Tyn-
dall, Huxley, Moleschott csakugyan áll í tották, — nem csu-
pán ohaj tot ták mint a régiek az aranyról, — hogy nemcsak 
aranyat , de növényt, állatokat sőt emberkét (hotnunculum) 
is lehet készíteni, mi által igazán az elmélet alchimistái 
lettek. Tehá t nagyon nevetséges azt állítani, hogy nem le-
het a scholastica alapelveihez visszatérni, minthogy az 
u jabb tapasztalatok azokkal nincsenek öszhangban. Ellen-
kezőleg, a tapasztalatok teljesen mellettök szólnak, hogyha 
t. i. a tényekről észszerű magyarázatot akarunk adni. En-
nélfogva türhetlen állapot az,midőn az ujabbkor emberei közt 
a Scholastika amaz általános megvetését l á t juk , mert hiszen 
a tapasztalás, ha magában véve egy is, és a tények szintén 
ilyenek és nem többek, mindazáltal három elmélet és hy-
pothesis van : a parány-mechanikai, a dynamistikai és a 
parány-vegytani . A tudományok folytonos haladása azonban 
arra bir bennünket, hogy ezen rendszereket elvessük,; és 
minthogy ezek hibásak, alaptalanok, képtelenek, kénytelenek 
vagyunk ama legfőbb elvekhez visszatérni, melyek a testek 
természetét és sajátságait csakugyan megmagyarázzák. — 
Hogyha azonban valaki azt mondaná, hogy ő még sohasem 
vette észre látcsővével az első anyagot és a lényegi alakot, 
annak azt vagyunk kénytelenek felelni, hogy bizony azokat 
ő jövőben sem fogja látni soha, s hogy ily módon érvelni 
fölöttéb durva módja a philosophálásnak. Anyag és alak 
ész által vannak következtetve a tényekből ; és azért az ér -
zékek is, melyek csak testeket vehetnek észre, soha sem fog-
j á k azoknak alap-elveit észrevenni. Vissza kell tehát térni 
az igaz bölcselethez, az egész emberi nem bölcseletéhez, mely 
épen aquinói sz. Tamás bölcselete. Ennek következtében 
nem kell attól félni,hogy ez visszatérés lesz — a föld mozdu-
latlanságához, a kristály éghez stb., — a mint ezt l iubbini az 
idéztük folyóiratban világosan bebizonyította. Sőt épen a 
kristály-égről, s általában a régi csillagászatról szólva 
eszembe j u t idézni aquinói sz. Tamás szavait, melyek Aris-
toteles, De coelo et mundo czimű művének 2. könyvéhez 
i r t magyarázatában, lect. 17. találhatók. Ebből ki tűnik, mily 
bölcsen j á r t el sz. Tamás kora természettudósai föltevései-
nek elfogadásában. Mig azon érveket, melyek szerint a tes-
tek eredeti vagy első anyag és lényegi alakból állnak, mint 
feltétleneket, mint az ellenkezőt kizárva bebizonyitokat és 
szükségképieket fogadja el, a csillagászok elméleteit az égi 

jelenetek felől erősen kétségbe vonja. „Il lorum autem sup-
pos i t ions , igy szól, quas invenerunt, non est necessarium 
esse veras ; licet enim talibus suppositionibus factis apparent 
solvere, non tarnen oportet dicere, has suppositiones esse 
veras, quia forte secundum aliquem alium modum nondum 
ab hominibus comprehensum apparentia circa stellas solvan-
tur ." Ha teljesen oda akar t volna tapadni kora izlése és 
vélekedéséhez, mindenesetre máskép gondolkozik vala. Te-
hát nem egyéb mint néhány ember haszontalan szószapori-
tása, midőn azt vetik sz. Tamás szemére, hogy korának ter-
mészettudományi előítéletei alól magát nem volt képes eman-
cipálni. Ezt állítani még sérelem is ellene, kivált azok részé-
ről, kik tudományát ignorálják vagy nem oly alaposan is-
merik, hogy a tapasztalás u jabb vívmányaival összeegyez-
tetni tudhatnák. A ki a valóságnak megfelelő fogalmat 
akar szerezni a thomistika visszaállítása által megindított 
mozgalomról, melyek az aquinói sast minden támadás ellen 
megvédik, az olvassa Cornoldi, Zanon, Liverani , Venturoli, 
Rubbini , Rossignoli stb. műveit, különösen pedig a ,Scienza 
Italiana' folyóiratot, melyben a tudomány jelesei fejtegeté-
seiket közölni szokták. (Folytatjuk.) 

= A „Gyakorlati Hitelenizések" ügyében van sze-
rencsém a több oldalról érkező tudakozásokra nyilvános-
ságra hozni, hogy a második kiadás, illetőleg utánnyomás, 
amint előre jelezve volt, még deczember hóban megjelent s 
a megrendelőknek ugyanakkor szét is küldetett . Az u jabb 
megrendelések 1 f r t 40 kr jáva l még mindig elfogadtatnak, 
s kik ez összeget előlegesen beküldik, e művet keresztkötés 
alat t bérmentve kapják . Többen megkerestek aziránt is, 
váljon a mű intentiok végzése fejében kapható-e !? Sajnálat-
tal kell kijelentenem, hogy miután az intentiók szerzése 
ügyében tett lépéseim sikertelenek maradtak, bármint óhaj-
tanám is e kedvezményben kezdő hitelemzőinket részesíteni, 
óha juka t teljesitenem lehetetlen. Baján, (Bácsmegye) 1680. 
február 25-én. Keletéri. 

VEGYESEK. 
-+- A tudomány nagy hódolati ünnepére nézve, 

mely XIII. Leo pápa bölcsészettudorrá történt ava-
tásának Ötvenedik évfordulója alkalmából, a Vati-
canban, aquinói sz. Tamás napján foly le, gondos-
kodtunk róla, hogy a „ R e l i g i o a magyar kath. pap-
ság tudományának legrégibb, érdemekben dúsgaz-
dag közlönye, az ünnep monumentális jellegéhez 
méltóan vegyen részt a tudomány hódolatában, XIII. 
Leo, a félszázados babérkoszorus tudós pápa előtt. 
Érzelmeinket feliratban fejeztük ki és a m. t. olvasó 
közönségünk köréből begyült szeretet-adományok-
ból 1000 arany frankot csatoltunk hozzá. 

— Meghívás. A Szent-István-Társulat 1880. márczius 
18-ikán, délelőtti 9y 2 órakor, Budapesten, a központi pap-
növelde földszinti nagy termében t a r tandja X X V I I . rendes 
közgyűlését (9 órakor szent mise, az egyetemi templomban, 
s utána közvetlenül az ülés megnyitása,) melyre a társulat 
t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Budapest 1880. már-
czius 1-én. Az igazgató-választmány megbizásából Ágoston 
Antal t i tkár . 

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

Nyomatot t Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A társadalmi kérdés megoldására a libera-
lismus által javasolt segédeszközök. — Egyházi tudósítások : Budapest. Az opportunisták. Róma. X I I I . Leo pápa vá-
lasza a bíbornoki collegium üdvözletére. Belgium. A legújabb pápai encyclika hatása. Merán. A meráni beteg-papok-
segélyző egyletének legközelebb megjelent harmadik kimutatása. — Irodalom: Hogyan érti a szent atya aquinói sz. Ta-

más bölcsészeiének restnuráczióját? — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

II. 
Mielőtt még a történelmi adatok felsorolásá-

hoz fognánk, kötelességünknek ismerjük e czimnek 
a római székhez való viszonyát kifejteni s megmu-
tatni, minő összefüggésnél fogva nyerte ezen szék 
mintegy tulajdonnévül e czimet. De minthogy az 
irók az apostoli czim fogalmának meghatározásá-
ban sem értenek egyet, e névnek s eredetének né-
hány magyarázatát, megfejtését kell előhoznunk s 
birálat alá vennünk, melyek, mert a kath. egyház-
nak mint az igazság oszlopának egy-egy titkos dö-
fést adnak, egyik könyvből rendszerint a másikba 
csúsznak át s ily uton mindig tovább terjednek ; 
melyek azonban a szóban forgó dolgot majd ke-
vésbbé helyesen, majd egészen balul és roszul ma-
gyarázzák. Itt is idézünk egy-két irót, mint ezen 
magyarázati rendszerek főképviselőit, a többit pe-
dig hallgatással mellőzzük. E tekintetben három ily 
téves magyarázatot találunk, melyek az „apostoli" 
szó fogalmát közelebbről akarják meghatározni; de 
az igazsággal s a dolog természetével mindannyija 
kevésbbé egyezik meg vagy épen ellenkezik. 

1. Baluze István (1630 — 1718) a párisi kir. 
gymnasiumbau a jogtudomány tanára, később ez 
intézet elöljárója, ki többi munkái közt lerini Vin-
cze „Commonitorium a czimü jeles müvét felvilágo-
sító jegyzetekkel látta el s adta ki. Vincze egyik 
heiyére, hol a római széket az apostoli szent szék 
tisztes és jeles czime által különbözteti meg a többi 
püspöki székektől, e czim érteményének felvilágo-
sításául ily megjegyzést tesz: „Az apostoli vagyis 
a római szent szék, melyet Péter és Pál apostolok 

vérökkel szenteltek meg, melyet a nyugatiak kö-
zönségesen s egyszerűen apostoli széknek nevez-
nek, mert Nyugaton csak ez az egy apostoli erede-
tű." Ezt mondja Baluze. 

Mellőzzük azon helytelen állítását, hogy a ró-
mai széket a két apostol vére szentelte meg. Igaz 
ugyan, hogy a római egyházban mindakét apostol 
tanitott ; igaz, hogy ezen egyházra vérét mindkettő 
kiöntötte, vértanúi halálával mindkettő megszen-
telte; ámde a római püspöki széket csak az egy Pé-
ter alapította és birta, kiömlő szent vérével tehát 
csak az egy Péter szentelhette is meg. S Vincze e 
helyütt nem is a római egyházról, jóllehet az egy-
házzal a püspöki szék szoros kapcsolatban szokott 
lenni mindig, — hanem tüzetesen a római székről 
szól. Történelmi tényéknél pedig, nehogy zavar ke-
letkezzék, nem szabad a fogalmakat felcserélnünk, 
összezavarnunk. De még ha ezt mellőzzük, a törté-
nelem vezérfonala elvezet bennünket azon tagad-
hatlan tényhez, hogy már akkortájban is, midőn 
Vincze az ö jeles könyvét irta, nemcsak Nyugaton, 
de Keleten is, nemcsak egyes, de az összes keleti 
püspökök, keleti zsinatok is a római széket „apos-
toli" czimen nevezék. Vincze az ő munkáját 434-ben 
i r ta ; ezt állit ja őmaga; ezt áll í t ják az irók, kik a 
szent atyák életleirásával foglalkoznak, ezt állit ja 
többször maga Baluze is. Tehát közel három évvel 
előbb, mintsem nevezett mü napvilágot látott, tar-
taték Ázsiában 431-ben legnagyobb részt keleti püs-
pökök által az efezusi zsinat. Tudjuk, hogy a zsi-
nat a szóban levő czimnek érteményét felfogta, el-
ismerte, azt használta s a keleti püspökök is, kik 
közöl később néhányat névszerint felhozandunk, 
éltek vele. Mikor ily hangos és nyomatékos bizo-
nyítékok szólanak az ügy mellett, mikép állíthatta 
Baluze, hogy e czimet csak Nyugaton használták? 
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írásmagyarázó emberünkön meglátszik, bogy XIV. 
Lajos udvarának légköre tudományára is befolyás-
sal vala s hogy a gallikán tételek szelleme hatás 
nélkül nem repült el mellette. De meg az sem áll, 
hogy Nyugaton az apostolok csak ezen egy püspöki 
széket állították. N. sz. Vazul a milánói széket az 
apostolok székének nevezi ; s a jámbor hagyomány 
sz. Barnabás apostolnak tulajdonít ja alapítását. Ná-
polyról is mondják, hogy ott sz. Péter egyházat 
alapita. De mindezt hagyjuk. 

2. A második vélemény azt tartja, hogy e czim 
csak azért adatott a római pápának, mert tisztes-
ségre nézve a többi püspökök fölött kitűnik. E vé-
lemény főképviselője Thornassin Lajos, franczia^ 
nagyhirii oratorianus (1618 —1696), kit tudomá-
nya végett XI. Incze pápa Rómába vinni s bibor-
nokká tenni szándékozott, de XIV. Lajos ebben őt 
megakadályozá. Egyik müvében következőleg ir : 
„Minden püspökkel közösek valának ugyan e czi-
mek, mint : pápa, apostol, apostoli főpap, az apos-
toli szék püspöke ; de ez utóbbi czim már később 
különös tiszteleti kiváltságnál fogva a római pápá-
nak tulajdonit taték."1 6) Selvaggio, olasz tudós pe-
dig e czimet egyik értekezésében minden bővebb 
magyarázat nélkül egyszerűen felemlíti.17) 

De ugy látszik, hogy ama különben nagy tu-
dományu két férfiúnak magyarázata csak ujjhegy-
gyel érinti a dolog felszínét s tulajdonkép semmi 
egyéb mint büszkén kimondott önkényii parancs-
szó, melyet csupán tudományos tekintélyöknél fog-
va talán mindenki tartoznék vakon elfogadni s kö-
vetni. Pedig a dolog nem ugy áll. — En meghi-
szem, hogy eleinte a püspökök mindannyian apos-
tolok, apostoliaknak neveztettek ; meghiszem, hogy 
a püspöki székek mind apostoli székeknek hivat-
tak. De mi következik ebből ? E czimek, e nevezetek 
nem jelenthettek és jelentettek-e mást is mint csu-
pán egyszerű püspököt, püspöki széket? A római 
pápának, a római széknek csak ép merő tiszteleti 
kiváltsága volna? És miért épen csak a római és 
nem az antiochiai vagy más apostoli eredetű keleti 
püspöki szék nyerte e kiváltságot? Nem jelentheti-e 
tehát az apostoli szent szék czim a római széknek 
tágabb és magasabb joghatóságát s ezen jogható-
ságnak viszonyát, miután mintegy tulajdonnévkint 
adatik e széknek ? Nemde, ha mindjár t apostolnak 

16) Thomass. Yet. et nov. Eccl. (liscipl. P . I. c. 4. A 
„Thesaurus Theol." igy szól : „A zsinatok és atyák per 
antonomasiam szokták apostoli széknek nevezni." 

17) Selvaggio, De honorif. quib. nominibus R. etc. 

nevezteték is, nemde roppant nagy különbség van 
egy egyszerű püspök és a Krisztus Urunk által 
meghívott tizenkét apostol között, kiket már a sz. 
irás apostoloknak mond s kiknek joghatóságát nem 
egy bizonyos egyházmegyének határa korlátozá, 
hanem az egész anyaszentegyházra kiterjedt vala? 
Iiogy a kath. püspökök székei egykoron apostoli 
székeknek mondattak, mind azt beismerik Thomas-
sin, Selvaggio s mások is. Igaz a mit mondanak ; de 
apostoli székeknek azért neveztetének, mert tudta 
és hitte az egész ker. világ, hogy a püspöki hata-
lom és tekintély, melylyel az Ur apostolai birtak 
vala, e püspöki székekkel együttjár , azok fejeiben, 
kormányzóiban él s a püspökök e hatalmat gyako-
rolják is. Hanem már az apostolok által alapított s 
bir t püspöki székek egészen más érteményben, ki-
tüntetésképen neveztettek apostoli székeknek; s a 
többi püspöki székektől, melyeknek mint amazok-
nak szintén megvala püspöki hatalmuk, de még 
sem apostolok által alapíttattak, épen az „apostoli" 
czim által lettek megkülönböztetve. Az apostoli 
szék nevezet tehát, midőn csupán apostolok által 
alapított székeknek tulajdoníttatik, nem azt jelenti, 
hogy az apostoloktól származó, mindenkor fenma-
radandó püspöki hatalom minden püspöki székkel 
közös ; hanem mintegy ujjal mutatva a lefolyt 
multra J történelmileg jelzi, hogy e vagy ama püs-
pöki széket egyik másik apostol alapitá. 

Ezek után ugyan hogy nem félnek ezen írók 
egy pár szóval kijelenteni, hogy hajdan e czimeket 
minden püspök egyaránt viselte, azonban a római 
pápának kiváló tiszteletből adattak meg? Továbbá a 
kath. egyház fejei, kik a római mint egyes egyház-
nak püspökei is egyúttal, a többi püspököket gya-
korta nevezik püspöktársaiknak, mikor is inkább püs-
pöki, mint elsőbbségi, legfőbb pásztori hatalmukat, 
inkább a püspökökkel közös, mintsem ama kiemel-
kedő egyetemes gondoskodást emiitik szép lelki 
szerénységgel s alázatossággal s magokat a püspö-
kök társaiul, testvéreikül legszives-örömestebb mu-
tatják. Sőt sz. Péter apostolfejedelem nyomdokait 
követve, a megszólitott vagy máskint szóban levő 
papokat paptársaiknak szokták nevezni. Az ily kité-
teleket mindenesetre viszonylagosan kell vennünk, 
és a szavakban ellenmondást nem találandunk ; s 
nem fogjuk mondani, hogy a római pápák egyszerű 
püspökök vagy épen egyszerű áldozárok. 

N. sz. Leo, kit az árián és eutyehián eretnek-
ségek s a barbár betörések folytán megzavart egy-
házi ügyek oly sokszor s annyi sokfelé vettek 
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igénybe, az efezusi tolvajzsinatban elnökösködö 
Dioscorushoz, alexandriai patriarchához küldött 
levelében legfőbb főpásztori és püspöki hatalmát 
egyiittemliti, nem tevén köztök semmi különbsé-
get. Levelét ugyanis s a benne foglalt intelmeket 
atyai és testvéri beszédnek, közlésnek nevezi. „Fo-
gadja — úgymond — szentséged, atyai és testvéri 
közlésünket a legkedvesebben s oly érteményben 
vegye, a mily érteményben, tudja, hogy tőlünk 
származik." (Leo Ep. 11.) Ha Leo mint Péter apos-
tol törvényes utódja, s az elsőséggel együtt járó 
jog és hatalom örököse, e szavakkal nem a legfőbb 
apostoli hatalmat és tekintélyt jelzi, melynél fogva 
ö az apostoli eredetű alexandriai szék patriarkájá-
nak is lelki érteményben, apostoli felsöbbsége foly-
tán atyja egyrészről, másrészről pedig egyenlő püs-
pöki hatalmánál fogva testvére is neki: ugyan mi-
csoda érteniényt tulajdonítsunk ama kifejezésnek ? 
Pedig az alexandriai püspöki szék nagy tekintély-
nek örvendett mindig ! S a pápa mégis e tekintélyes 
szék birtokosával atyai módra beszél, őt atyailag 
inti, figyelmezteti. Másik tanunk legyen sz. Ambrus, 
milánói püspök, ki Sziriczius pápának igy i r : „Sze-
ress, inert mi is szeretünk téged, mint bennünket 
szerető atyánkat." (Ep. 85. ed. Migne XVI. pag. 
1283.) De meg, hogyha a római pápáknak tulajdo-
nított apostoli czim e magyarázat értelmében nem 
jelent egyebet, mint az összes püspökök összes ha-
talmát, tekintélyét, csakhogy a pápának különös 
tiszteletből különösen tulajdonít tat ik; ha igy van 
a dolog: a római püspökök, kik pedig a többi püs-
pököket igen gyakran püspöktársaiknak nevezik, 
ugyan miért nem hívják őket az apostoli tisztben is 
apostoltársaiknak? Ok e czimetcsak magoknak tart-
ják fen, magokra s a magok székére használják 
miáltal az Isten összes egyháza fölötti tekintélyö-
ket, hatalmokat jelzik. 

Végre, hacsak az elsőbbség kiváló hatalmát, 
kizárólagos érteményét nem fejezi ki, s vázolja az a 
czim, hanem csupán merő tiszteletből, mintegy vé-
letlen folytán, nem tekintve a r ra : vájjon e nevezett 
különösen és lényegileg alkalmas és illik-e a római 
székre; — mondom — csupán véletlen folytán vá-
lasztott s adatot e czim azon széknek : akkor ez el-
nevezés pusztán külső, nem a tárgygyal vele szüle-
tett, nem a dolog természete-, s viszonyából fo 
lyó, egyszerűen koholt czimnek látszanék s az egy-
ház eljárásával távolról sem egyeznék meg, mely 
pedig, midőn a ker. igazságot, az isteni intézményt 
(minő itt az elsőség) a kor és körülmények kívánal-

maihoz képest pontosabban és teljesebben kell meg-
vizsgálni, határozottabb s tökéletesebb kifejezések-
kel kimondani, vázolni, körülírni, megfontolatlanul, 
csupán látszólagos, külsőleges választás folytán 
nem szokott uj elnevezéseket keresni, képezni s 
mintegy a dolgokhoz csak külsőleg hozzágyurni, 
hozzáragasztani: hanem a dolog természetét, mivol-
tát, lényegét, előbb minden oldalról mélyebben 
meghányja, azután a dolog természetét, viszonyát 
egészen uj szavakkal pontosan leirja, szavakat ala-
kit, képez, melyek alatt a tárgyról szerzett meggyő-
ződését minden aggály nélkül elfogadhassa s azo-
kon századokon keresztül bizton megnyugodhassék. 
Ez a magyarázat ut ja és módja, melyre az egyház-
nak természete s élete vezet, melyre az egyházat 
lázongó s eretnek emberek ösztönzik s kényszeritik. 
Az apostoli szentszék nevezet is tehát többet foglal 
magában, mint e magyarázat képviselői szeretnének 
velünk elhitetni, mert nemcsak apostoli eredetre 
mutat e székkel szemben, hanem egyszersmind a 
legfőbb apostoli hatalmat, elsöségi viszonyát s te-
kintélyét is jelzi és jelenti. (Folytatjuk.) 

A társadalmi kérdés megoldására a liberalismus által 
javasolt segédeszközök. 

I I I . Lássuk immár a segédeszközöknek harmadik cso-
portozatát, mely, szerintök a munkásnép igazi panaceája, an-
nak helyzetén gyökeresen javitani fog. Ez betetőzését képezi 

az egész javaslat-rendszernek, melylyel a liberalismus em-
berbaráti szeretetének jótékony hatályát élénk színekben 
feltüntetni törekszik. 

Az első csoport, mint láttuk, a különféle szabadságok 
egész ra já t foglalja össze, melyek a szabadelvűek nézete sze-
rint a munkának szabad utat nyitnak, a netán eléje gör-
dülő akadályokat elmozditják, és rendes lefolyását biztosi-
jak. A második csoport ama hatályos emeltyűket tartalmaz-
za, melyek a munkást az önsegély s az önművelődés által 
az anyagi és szellemi fejlettség niveau-jára emelik. A har-
madik csoport végül az ily szabad s kiművelt munkásokból 
alakítandó egyletekből, vagyis a specialis önsegélyen alapuló 
munkás-társulatolcból áll, s a melyeknek működési körét 
Schultze-Delitsch határozta meg, ki ezen irányzatnak fő kép-
viselője. 

Mindezen javaslatokat s hatásukat a munkásosztá-
lyokra bírálgatván a következő eredményre jutunk : elő-
ször, a ini ezen eszmékben i gaz, az nem uj ; másodszor a mi 
bennök igaz, azt a lehető legrosszabb alakban ajánlják ; har-
madszor távolról sem képesek teljesiteni a mit ígérnek, vagy-
is a szegény munkások anyagi helyzetének gyökeres javí-
tását nem eszközlik. 

Lássuk ezt közelebbről. 
Először, a mi ezen eszmékben igaz, az nem uj ; mert 

tagadni nem lehet, hogy több embernek egy czélra való 
egyesülése az egyéni erőket emeli s kiegészíti ; kétséget nem 
szenved továbbá, miszerint ezen átalános jelenség a munkára 
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nézve is áll, s azért a munkásoknak egyesülése, társasulása, 
könnyitvén s gyümölcsözőbbé tevén a munkát, egyszersmind 
a munkásosztályok nyomorát enyhíteni s annak elharapód-
zását akadályozni fogja. De a munkásegyletekkel ugy va-
gyunk, mint az önsegélylyel ; valamint t. i. józanul eddigelé 
senkisem kételkedett, hogy a munka minden embernek köte-
lessége, mi nem egyéb mint önsegély : hasonlóképen senkisem 
kételkedett még azon, hogy a társasulás egyesitvén az erő-
ket azoknak hatályát emeli. Ennélfogva a társasulás eszméje 
oly régi mint maga az emberiség, s igazán szükséges uj, ed-
dig ismeretlen elnevezéseket alakitani, milyen „társas önse-
gély," hogy ezen régen ismert dolog az előhaladt nemzet-
gazdászat legújabb vívmánya gyanánt szerepelhessen. Ezen 
eszmét „ember, segits ön magadon s Isten is megsegit" fel-
fogták már az emberek mindjárt teremtetésünktől kezdve, 
midőn t. i. az első pásztorok törzsekké alakultak, hogy a 
közös czélt közös erővel annál könnyebben valósithassák ; 
vagy midőn az első földmivelők községekben egyesültek s 
ezért a polgári közügynek vagyis álladalomnak alapját ve-
tették meg; sőt szorosan véve ősszüleink által alapított csa-
lád már ilyen társas önségélyen alapuló kis társaság volt. 
Egyszóval család, község, törzs, nemzetség, álladalom, czéhek 
s minden néven nevezendő egyesületek a természettörvény-
ből folyó intézmények, mely szerint az emberek társas lé-
nyek, s azért társasulniok kell, ha mindennemű életszükség-
leteiket kielégíteni s életczéljaikat elérni akarják. 

Másodszor azt mondom : ama javaslat a mi igazat 
s jót tartalmaz, azt a lehető leghasznavehetlenebb alak-
ban nyujta nekünk. A társasulás létoka, ez az embereket s 
az anyagi természetet összekötő s egyesítő erő, mely min-
denütt a természetben u. m. a növény- s állatországban, az 
emberi nemben s az egész mindenségben tevékeny s vég-
okát Istennek örök szellemében, mindenhatóságában és sze-
retetében leli : ezen társasulás itt a földön két alakban je-
lenkezik ; az egyik pusztán csak erőmütani, a dolgokat csak 
külsőleg egyesítő alak ; a másik életműtani azokat szervi-
leg egyesítő alak. A divatos liberalismus az embereket csak 
mechanicailag, külső viszonylataik szerint törekszik társasi-
tani, mig Isten azokat természetöknek megfelelőleg, szervi-
leg egyesiti ; azért a régibb társulatok mindnyájan ily szer-
ves szerkezettel vagyis eleven szervezettel birtak s annyi 
életrevalóságot mutattak, mig a maiak alapitójokkal együtt 
élni megszűnnek. 

Ily szerves tagozat vagy eleven társulat a család, ezt 
lazitja a liberalismus a házassági kötelék felbontásával ; ily 
szerves testület a község, melyben számos szellem-erkölcsi 
erők a közös czélra összeműködnek ; ez is lazul a korlátlan 
szabadköltözködési s letelepedési jog folytán. Ily szerves 
egészet vagy társaságot képeznek az államok és nemzetek is, 
melyekben a különféle erkölcsi tényezők, u. m. haza, történe-
lem, nyelv, közös hagyományok, szokások, egyenlő intézmé-
nyek, ugyanazon jó vagy balsors egymáshoz fűzik az embe-
reket. Aki az első csoport harmadik javaslatát tekinti, kény-
telen bevallani, hogy az minden nemzetiség s közös haza 
iránti köteléket feloldván a sehonnai világpolgársághoz ve-
zet, mely szerint minden országban az idegeneknek ugyanazon 
honpolgári jogaik fognak lenni mint a benszülötteknek, s va-
lósuland a cosinopoliticus életszabály: ubi benne ibi patr ia! 

Harmadszor a liberalismus által javaslatba hozott s 
itt ott életbe léptetett társulatok távolról sem teljesitik a 
hozzájok kötött reményeket. Ama társulatok czélja nem 
más, mint a munkások anyagi helyzetét feljavítani, mely a 
szabadelvű experimentatiók folytán oly csekély napidíjra 
szoríttatott, melyet alegnélkülözhetlenebb életszükségleteik 
követelnek, sőt sokszor még erre sem elég : már pedig ezen 
társulatok állandó s gyökeres javítást nem képesek eszkö-
zölni a munkások helyzetén, mint ezt Lassalle is czáfolhat-
lanul bebizonyítja. Lássuk ezt tüzetesen. A mi mindeneke-
lőtt a kölcsönsegéli/zö egyleteket illeti, ezek a munkásosztály-
nak csak azon részére nézve előnyösek, mely iparüző; de an-
nak sokkal nagyobb része, t. i. a napszámosok s bérmunká-
sok tömege azoknak kevés vagy épen semmi hasznát sem 
fogja venni, mivel t. i. keresetét a mindennapi szükségletek 
felemésztik : azonkívül pedig bizonytalan is váljon másnap 
kap-e munkát,— nagyon természetes, hogy semmi hitele nem 
lévén kölcsönt nem kap. A kisiparos ugyan amaz egyletek-
nek némi hasznát veszi ; — de mai hitelviszonyaink közt 
sohasem fogják az iparososztályt a vagyonosság azon fokára 
emelni, mely azt a tőkével s a gyáriparral való versenyzésre 
képesiti. Ugyanez áll a nyersanyag-egyletekről (Rohstoff-Ve-
reine), ezeknek sincs a napszámos és bérmunkásra nézve 
semmi hasznuk, mivel ez a nyers anyag feldolgozásánál 
épugy mint más munka-nemeknél a csekély és sokszor bi-
zonytalan napidíjra van szoritva. A kisiparosnak rövid időre 
hasznára lesznek, mivel olcsóbban s hitelre kapja az anya-
got ; de minél jobban felszaporodnak ezen egyletek, a kisi-
paros által készített áruczikkek árát s evvel nyereségét is 
csökkenteni fogják. Egyedül a fogyasztók érzendik hasznát 
a nyersanyag-egyleteknek, tehát a munkás is csak annyiban 
a mennyiben fogyasztó. Azonkívül ezen társulatok az üz-
letvitel nehézkessége s költséges volta miatt, mely minden 
társulatnál előfordul, — az egy kézben fors-ó tőkével alig 
versenyezhetnek az anyag olcsó beszerzését tekintve. De fel-
téve ezt, a kisiparos két kezével szemközt áll a gyáripar 
gépeivel, s a ki itt még csak beszélni is mer a verseny le-
hetségéről, az egyszerűen ámítja az embereket. Általánosabb 
hasznot hoznak az u. n. fogyasztó egyletek (Consumvereine), 
melyeknél a bérmunkások, napszámosok s a gyármunkások 
is mint tagok részt vehetnek. Ezek egyszprre nagy mennyi-
ségben s jó minőségben szerzik be a különféle élelmi szere-
ket ; következéskép jobb s olcsóbb tápszereket fognak tag-
jaik tőlük kapni, mintha a szatócsnál krajezáronkint kel-
lene azokat venni ; a mi bizonyára nao-y jótéteménv a sze-
gény munkásokra nézve. De ezeknek is, mint a nversanyag-
társulatoknak, oly következményűk van, melv hasznukat 
tetemesen leszállítja ; ugyanis minél jobban elterjednek a 
fogyasztó társulatok, annál jobban fognak szaporodni a 
munkások s azért a munka-kínálat túlhaladván a keresletet, 
ez a munkabért annyival fogja leszállítani, mennyivel a 
munkás olcsóbban kapta élelmezését, vagyis körülbelül ott 
leszünk a hol voltunk ; gyökeresen segiteni a munkásosz-
tályokon a fogyasztó egyletek sem képesek. Ezekkel azon-
ban elő is számláltuk már azon társulatokat, melyeket a 
liberalismus javasolt a munkáskérdés megoldásához ; s ám-
bár a hasznot, melyet ezen egyletek a muakásosztályoknak 
nyújtanak, szives örömest elismerjük ; állandóan és gyökere-
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sen azok nyomorán segíteni nem képesek : a munkáskérdést 
végleg meg nem oldják, a socialismus rémét a társadalomtól 
el nem távolítják ; azért egybevetve a fenhéjázó Ígéreteket 
a száraz valósággal e tekintetben is reá illik a liberalismusra. 
Fenn az ernyő nincsen kas. 

(Folytatjuk.) 

EGYIIÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , márczius 9. Az opportunisták. — Múltkori 

levelünkben egy országgyűlési beszédről emlékeztünk meg, 
mely méltó arra, bogy ne csak feltűnést keltsen, hanem 
hogy azt komolyan meg is szívleljék mindazok, kiknek csak 
némi befolyásuk is van arra, hogy az állami életünkben 
uralkodó szellem helyéből kiszorittassék, és a keresztény 
szellem nyerje el az őt egyedül megillető jogos befolyását. 
Ismét és ismét ki kell emelnünk, hogy kath. paphoz illőbb 
beszéd az alsóházban még nem tartatott , mint volt az, me-
lyet főt. Kaczvinszky ur mondott. Ez azon szellem, melyről 
mi óhajt juk, hogy bárcsak minden országgyűlési beszé-
det áthatna, bárcsak ez ideig is, és ezentúl is minden törek-
vés oda volna irányozva állami szervezetünkben, hogy ama 
beszédben jelzett irány megvalósittassék. 

Nem ok nélkül hivatkozunk épen a jelen alkalommal 
az általunk kellőleg méltányolt beszédre. Az azóta történtek 
nagyonis követetik, hogy ismét rámutassunk ama beszédre, 
hogy hangosan követeljük, fontolják meg honatyáink, az 
abban foglalt nagy és tagadhatatlan igazságokat. Ugyanis 
alig hogy elhangzott ama beszéd, alig hogy elhangzottak az 
azt követő helyeslések, a közjogi alapon álló, de kormány-
párton kivül létező képviselők, az egyesülés czéljából már 
régebben folyó tárgyalások folytatására összegyűltek, mely 
alkalommal ott oly szellem nyilatkozott, mely arról tanús-
kodik, hogy ama megszívlelendő beszéd szavai hatástala-
nok maradtak az egyesülésre törekvő képviselők közt, arról 
tanúskodik, hogy ott a keresztény szellemről semmit sem 
akarnak tudni, hogy ott, most, csak opportunitásból hallgat-
tak bizonyos kérdésekről, melyeknek felvétele azonban a 
programmba jövőre épen az által helyeztetik kilátásba, 
minthogy azok tárgyalása csak egyelőre mellőztetett. Az a 
sokféleképen, de mindig a katholicismus hátrányára magya-
rázott vallásfelekezetek közötti egyenlőség, az a keresztény 
vallással homlokegyenest ellenkező polgári házasság, igen, 
e két pont is felemlittetett azon egyesülést czélzó tárgyalá-
sokon, ez az a két pont, melyek tárgyalása ,egyelőre' mel-
lőztetett, és azért mondjuk mi és ezt fájdalommal jegyezzük 
meg, hogy ama képviselő urak a keresztény szellemre sem-
mit sem adnak. 

E körülmény mindenesetre szomorú tünemény. Ha 
ugyanis a pénzügyi költségvetés tárgyalására tekintünk, 
azt tapasztaljuk, hogy ez alkalommal a nemzet anyagi és 
erkölcsi sülyedése oly színekkel volt ecsetelve, hogy min-
denkinek azt kell önmagától kérdezni, mivé lesz a nemzet, 
ha ez az állapot még tovább is ugg tart, vagy még inkább, 
mivé lesz, ha ez az állapot fokozódik ? Es a történeti hűség 
kedveért meg kell jegyeznünk, hogy a nemzet sülyedését 
épen azon képviselők festették kirivó színekben, kik most 
egyesülni akarnak, de a kik csak ,egyelőre' mellőzték a 
fentebb emiitett kérdéseket. A nemzetben létező bajt tehát 

ezek a képviselők is elismerik és a baji bizonyára nem más 
czélból tárták fel, minthogy azon segitve legyen, illetőleg, 
hogy e bajon esetleg ők segítsenek ; de a mondottak után 
nem kell-e elmondanunk, hogy medicina pejor morbo? A 
létező bajoknak főforrása, mint ez be volt bizonyitva, abban 
rejlik, hogy a nyilvános, a közéletből a keresztény szellem 
kizáratott, hogy Isten nem ismertetett el a jog forrásának, és 
most találkoznak, kik azt mondják, hogy ők a bajt orvo-
solni akarják és gyógyszerük abból áll, hogy a betegség for-
rását még nagyobbítani szándékoznak a helyett,hogy a létező 
forrást is eltávolítanák. Vagy ki hiszi, ki hiheti azt, hogy a 
nemzet bajai orvosolva lesznek az által, ha az említett fele-
kezeti egyenlőség a katholicismus hátrányával fogna meg-
oldatni? Ki hiheti azt, hogy az erkölcsi sülyedés megszűn-
nék, az erkölcsösség emelkednék ez által, ha a polgári há-
zasság behozatnék? Ott a jogérzet, i t t az erkölcsösség szen-
vedne ujabb csapást, holott mind a kettőt emelni kellene. 
Vagy képzelhető-e, hogy a jövőben más eredménye lesz 
ugyanazon okoknak, mint volt a múltban. A jogtalanság 
ujabb elkövetése a jövőben talán a jogtiszteletet, a keresz-
tény szellemen ütött ujabb seb, a polgári házasság által, 
talán annak megerősödését fogja szülni ? 

Nem szükséges ahhoz se ellenszenv, se nem tudjuk 
miféle ellenzékeskedési hajlam, hogy e törekvést határozot-
tan elitéljük. Helyzetünk tárgyilagos megfontolása elegendő 
annak kimondhatására, hogy e módon a nemzet bajain nem 
csak segitve nem volna, hanem ellenkezőleg sokkal rosszabb-
ra fordulna a nemzet állapota, mert már is létező számta-
lan bajai csak ujakkal szaporodnának. Nézetünk szerint,— és 
hisszük, hogy e nézet nemcsak a mienk, — tehát nézetünk 
szerint, bármily pártnak, mely a nemzet sorsán komolyan 
akar segíteni, programmjából nemcsak ,egyelőre' kell kitö-
rölni a polgári házasságot és felekezetek egyenlősítését ugy 
a hogy ez terveztetik, hanem az előbbit egyszer minden-
korra mint olyat, mely ellenkezik a keresztény szellemmel, 
mely tehát nem foglalhat helyet egy oly állam intézkedé-
seiben, mely létét biztosítani akarja az által, hogy a családi 
összetartozandóságot biztosítsa, a másikra nézve pedig, ha 
már e tekintetben mégis akar programmpontozattal bírni, 
ugy kell intézkednie, hogy valahára megszűnjék az a szé-
gyenletes állapot, hogy mig mindenféle vallásfelekezet, köz-
tük a legkisebb számmal biró is, ment mindenféle állami 
gyámkodástól, addig a nemzet nagy többségét képező val-
lás liivei, a katholikusok, e gyámság alatt nyögnek ; hogy 
mig minden más felekezet papjai csak a törvény által meg-
határozott terheket viselik, addig a kath. papságra külön 
terhek is rovatnak ; szóval ugy kell intézkednie az egyenlő-
ségről, hogy a katholikusok is ugyanazon kedvezmények-
ben részesüljenek, melyekben részesülnek, a katholikusok 

elnvomásával, a többi vallásfelekezetek. 7 

Egyáltalában jó lesz megjegyezni minden bármiféle 
néven nevezedő pártnak, hogy a katholicismus, a keresztény 
szellem elnyomása „opportunitás" kérdését sohasem képez-
heti. A keresztény szellem mindig opportunus, elnyomatása 
mindig inopportunus és veszedelmes. J ó lesz megjegyezni, 
hogy a nemzetnek azok sohasem tesznek jó szolgálatot, kik 
valamely baj orvoslását a keresztény szellem elnyomásában 
keresik, azon reményben élve, hogy jöhet idő, midőn a ke-
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resztény szellem elnyomása nem jár a nemzetre veszedelem-
mel. A történet nem egy példát mutat fel, hogy a nemzetek 
a keresztény szellem kizárásával sülyedtek, nyomorultakká 
lettek, de egyetlen egy példát sem mutat fel, mely azt tanu-
sitaná, hogy e szellem kizárása őket felemelte útra. A kik 
tehát ez uton akarnak nálunk javitani, azoknak ajánl juk, 
hogy fordítsák hasznukra és a nemzet hasznára a történet 
tanúságait. 

Róma, márcz. 3. X I I I . Leo pápa válasza a bíbornoki 
collegium üdvözletére, koronáztatása második évforduló-
ján. — „Szivesen fogadjuk a bibornok ur által az egész szent 
collegium nevében koronáztatásunk második évfordulója al-
kalmából kifejezett szerencsekivánatokat. A rokonszenv kö-
telékei, melyek Minket a sz. collegium tagjaihoz egyenkint 
és együttesen fűznek, különösen kedvesekké teszik Előttünk 
ama kivánatokat és arra inditanak, hogy legbensőbb meg-
elégedésünkkel viszonozzuk. D 

Pápaságunk lefolyt két éve alatt, az apostoli hivatal 
súlyos gondjai közepett, melyek annyira fölülmúlják csekély 
erőnket, nagy mérvben támogatott nem csak a mennyei se-
gitség, hanem egyszersmind a sz. collegium állandó és szol-
gálatkész részvétele az egyház kormányzatában. Bizunk 
benne, hogy a támogatás ezentúl sem fog sem az egyik, sem 
a másik részről hiányzani, s ez föntart ja Bennünk a reményt 
s arra buzdit, hogy a megkezdett uton tovább haladjunk. 

Minden századon keresztül •— mint azt imént emlité a 
bibornok ur, — a keresztény kornak még legbarbárabb és 
legveszélyesebb időiben is Jézus Krisztus egyháza és a ró-
mai pápák fáradoztak a népek üdvén, és mesterei voltak az 
igazi polgárosultságnak. Az evangéliomi igazságok tiszta 
fénye eloszlatta a tévelyek és a tudatlansán homályát, fön-
tartotta a rend és igazságosság elveit ; — kioltották azok a 
polgári viszályokat és a könyörületesség szellemével kibéki-
ték egymásközt a legkonokabb ellenfeleket, a fejedelmeknek 
biztosították alattvalóik tiszteletét, engedelmességét és sze-
retetét, gondoskodtak a népek szellemi és anyagi életének 
különféle szükségleteiről. 

S a haladás, mely valóban méltó e névre, de a melytől 
a mi korunk annyira eltér, nagy részben az egyház jótékony 
befolyásának tulajdonítandó : mert az egyház iparkodik azt 
ezer módon előmozdítani, megáldja azt, s azon van, hogy az 
embernek valódi hasznára váljék. — És oh ! mennyivel 
ijesztőbb lenne a jövő, ha a vakmerőség, a féktelen szenve-
délyek, az elvedemedett merényletek mai korában, nem vol-
na az egyház, az üdv ezen bárkája, az oltalom ezen városa, 
hol a közös védelemre őriztetnek a vallásos igazság, a rend 
és törvényszerűség elvei ! 

Miután Urunk átkutathatlan határozatának ugy tet-
szett, hogy Ránk, mint az egyház fejére bizza ezen ember-
feletti és gondviselésszerű hatalmat : kötelességünkké vált 
követelni a függetlenséget és szabadságot.Érezzük abbeli kö-
telességünket is, hogy szünet nélkül iparkodjunk az egyhá-
zat mennél jobban megismertetni és megkedveltetni, mennél 
inkább terjeszteni jótékony befolyását, s neki megszerezni az 
általános tiszteletet és becsülést. E nemes czélra szenteltük 
eddig, szenteljük most és jövőben minden erőnket. Remél-
jük, hogy ezentúl is mindig számithatunk a sz. collegium 

erőteljes közreműködésére; hasonlóképen reméljük azt is, 
hogy az egyház mint mindig, ugy ezen viha.ios időkben is 
az emberiség valódi jótevőjének és a pápaság a népek va-
lódi őrének fog bizonyulni. 

Ezen reménynyel lelkünkben, különös rokonszenvünk 
zálogául s mintegy biztositékául az égi malasztnak, édes 
örömmel apostoli áldásukban részesítjük önt, bibornok ur, 
és az egész sz. collegiumot." 

Be lg ium. A legújabb pápai encyclika hatása, mint az 
,Aurora' levelezője írja, óriási hullámokat vetett. A pápa sza-
vának megvan az a kiváltsága, hogy nem hagy senkit egy-
kedvűségben. Hivő és hitetlen mohó vágygyal olvassa s erő-
teljes hatása elől nem menekülhet. Az igazságnak azon 
önérzete, a beteg társadalom iránt amaz őszinte, mély rész-
vét, mely az egész pápai szózaton végigvonul, figyelmet 
ébreszt a mai hideg korban s vonzereje előtt nem térhet ki 
senki. Az Arcanum kezdetű encyclika, tárgyánál fogva, 
melyről szól, az egész emberiséget érdekli ; hanem Belgi-
umra nézve még különös fontossággal is bír. Mi szomszédai o Oo 
vagyunk Francziaországnak és igen hajlandók ennek után-
zására. Mindenki tudja, mennyire veszélyeztetve van ott 
most a keresztény házasság. Különben is polgári törvényeink-
nek azon része, mely a házasságra vonatkozik, hogy erősebb 
szóval ne élek, bizony elég gyarló, különösen az elválásra 
nézve; és ami azt illeti, liogy a házasságkötési polgári cae-
rimoniának meg kell előzni az igazi, vallási házasságkötési 
actust. Szerencsére, a közerkölcsök ebben az ügyben nálunk 
sokkal jobbak a törvényeknél. Hanem egy idő óta e tekin-
tetben is, a színházak, regényirodalom és sajtó, különösen a 
papság iránti gyűlölet következtében az oly polgári háza-
ságkötési caeremoniák, melyek után nem következik a há-
zasságnak valódi, vallásos jelegű megkötése, valamint a fel-
bontások is szaporodni kezdenek s a közönség kezd az ilye-
sek fölött meg nem ütközni. A szabadelvűek egy csoportja, 
rút szövetségre lépett solidairek neve alatt, legelőször is Brüs^ 
selben, honnan az egész országban, kivált a városokban el-
terjedtek. Programmjok a következő: „Nem kell többé pap 
sem a születésnél, sem a házasságnál, sem a halálos ágynál, 
sem a temetésnél." Ezekről mondá I. Lipót, a bölcs fejedelem : 
Barbárságra vezetnek ! 

Barbárság ! Ez korunknak nagy veszedelme. A világ, 
mely torka-szakadtából kiabálja, hogy halad, valóságban 
barbár állapotok felé hanyatlik vissza, mert elhagyta az 
igazság út ját , mert elszakadt a czivilizáczió édes anyjától, 
az egyháztól. De bizzunk ! Végre is talán leesik a hályog 
szeméről s követni fogja a pápaság megrenditő szózatait. 
Mi most állami önálló létünk félszázados ünnepei felé kö-
zeledünk. Látszat szerint nagy ünnepélyek lesznek, méltók 
Belgiumhoz. Mulatság, pályázatok, kiállítások, hazafias ün-
nepélyek, szónoklatok stb. lesznek bőven. Az idegenek, kik 
meg fognak látogatni, látva ezt a sok szép dolgot, azt fogják 
mondani : „íme, hogyan tette nagygyá az összetartás azt, a 
mi kicsiny volt!" Mi azonban, mi belgák, kik jobban tudjuk, 
hogyan állnak a dolgok, mi halkan következőleg fogjuk 
kiegésziteni az idegenek dicsérő szózatát : hogyha t. i. az 
egyenetlenség, mely a legnagyobb ügyeket is megdönti, 
meg nem rontja az egység nagy művét ! Lehetetlen be nem 
látni, hogy az uj iskolai törvény a viszály iiszkét dobta a 



belga nép közé. A kl a népnevelésre teszi erőszakos kezét, az 
merényt követ el az illető nép jövője ellen. Es ez igen ve-
szélyes fekete pont hazánk láthatárán. 

Merán, márcz. 3. A meráni beteg-papok-segély zö egy-
letének legközelebb megjelent harmadik kimutatása*) 1879. 
évről részletes tudósításokat tartalmaz a márcz. G-iki és ok-
tóber 25-iki közgyűlésekről; az egyleti albumba eddig 156 
alapitó —, 588 élethossziglani — és 1166 segélyzőtag vala-
mint 663 jóltevő vagyon bejegyezve, az egylet vagyona pe-
dig múltév végével 55,100 forintot értékpapírokban és 540 
frt. 14 krt tett készpénzben. A szőlőgyógyidény alkalmával 
az egylet mindkét házába („Marienherberge" Meran váro-
sában és „Villa Rosenberg" Felső-Maisban) 8 pap (5 német-
országi és 3 osztrák-magyar) a téli idényre pedig 23 pap 
(8 osztrák-magyar, 12 németországi, 1 svájczi, 1 franczia és 
2 orosz-lengyel) vétetett föl. Az egylet kiadásai jelentéke-
nyek ; a két egyleti házért bér fejében 2700 fr t fizettetik 
évenkint, hasonlókép apróbb javitások s beszerzések az egy-
leti vagyonból fizettetnek, valamint az egyes szegényebb 
tagoknak nyújtott segély. Igen kivánatos volna, ha az egy-
let saját házat szerezhetne, hasonlókép egy fiókházat alapit-
hatna valamely délibb gyógyhelyen (pl. San Remo, Lessina) 
s hogy ezek, különösen az utóbbi létesülhessenek, az egyleti 
elüljáróság sürgetve kéri a jóltevőket segélyzésért vagy a 
fölösszámu misestipendiumok átengedéseért. Az egylet részé-
ről szabad lakást s orvosi kezelést nyernek ; mindkét házban 
van fűthető kápolna, ha lehetséges, a vasúton való ingyen 
utazás, valamint a gyógyszerárak mérsékelése kieszkö-
zöltetik. 

Hogy valaki fölvétethessék az egylet házába, szüksé-
ges : 1) hogy az illető folyamodását legalább augusztushó 
végéig a meráni beteg papok segélyző egyletének elöljáró-
ságához benyújtsa, hozzá mellékelvén a püspöki hivatal és 
az orvos részéről való bizonyítványokat, mely elsőben ki-
mutatni kell, hogy folyamodó csakugyan méltó és rászorul a 
segélyezésre, az utóbbiban pedig a kezelő orvos részéről a 
betegség ismertetése ; mind ezek bepecsételve küldendők be, 
2) mindenki köteles élelmezésért (reggeli, ebéd, vacsora) 1 fr t 
50 krt a Marienherbergben és 1 frt 23 krt a Villa Rosen-
bergben fizetni naponkint. A jelen körülmények közt a fű-
tést, világitást, mosást, gyógyszereket, italokat és kápolnai 
kiadásokat (naponkint körülbelül 75 kr) mindenki maga 
fedezi. 

Az egyleti alapszabályokkal évi kimutatással vala-
mint minden egyéb tudósítással egyesek kívánságára, szive-
sen szolgál az egyleti elüljáróság. A t. lapszerkesztő urak 
kéretnek e sorok fölvételére. 

Az egyleti elüljáróság nevében. D. lilip. 

IR0DAL01. 
Hogyan érti a szent atya aquinói sz. Tamás bölcsészeié-

nek restauráczióját ? 
II. 

A mint kezdetben is mondtuk, azok, kik azt vélik, 
hogy a szent atyának az Aeterni Patris encyclikával koránt-

*) Melyet köszönettel vettünk. Szeri:. 

sem szándéka sz. Tamásnak physiko-elméleti elveit ismét 
erényre emelni, teljesen tévednek s egészen tájékozatlanok a 
felől, a mire a nagy pápa magas szelleme törekszik. Mi 
ugyanis tudjuk, hogy a szent atya Róma összes collegiu-
maiban Tono-iorgi bölcsészetét beszüntette, mert az az em-o o 7 

litett elvekkel ellenkezik, s helyette Sanseverino kanonok 
műveit hozta be, melyek azt minden lehető bizonyítékok és 
okokakkal ostromolják. A collegium germanico-hungaricum 
számára Liberatore atya művét irta elő, mely szintén telve 
van thomasticus tannal. Mindezen seminariumok és colle-
giumokból továbbá a szent atya azon tanárokat, kik az em-
iitett elvekkel ellenkeztek, és csakis ezen egy oknál fogva, 
eltávolította, s helyettök oly tanárokát rendelt, kik arról 
nevezetesek, hogy az anyag és alak védői. 

Ezen felül, (mint tudva van,) a szent atya határozott 
óhajára bölcsészeti akadémia alakult aquinói sz. Tamás véd-
nöksége alatt, inelv központul fog szolgálni valamennyi ily 
akadémiának, melyek a kath. egyházban keletkezni fognak. 
Tagjainak száma csak 30 lehet, kiket a pápa nevez ki, a két 
elnökkel együtt, mely tisztet jelenleg ő eminentiáik Pecci 
és Zigliara bibornokok viselik. Titkárok : Liberatore, mons. 
Boccali és Zolano tanár. A harmincz tag közöl tiz római, 
köztük Mazzella, Fontana, Binzecher, Lorenzelli ; tizen 
Olaszország más vidékeiről valók, mint Cornoldi, Liverani, 
Rubbini, Signoriello. Prisco stb., a többi tiz külföldiek, köz-
tük 2—3 német, névszerint Kleutgen, 2 spanyol, 2 franczia 
köztük Sauvé a 1 i 1 lei kath. egyetem rektora, 1 belga, 1 ame-
rikai stb. Biztos forrásból tudjuk azt is, és nem félünk, hogy 
meg fogunk hazudtoltatni, hogy azon tételek közt, melyek 
legközelebb vitatkozás alá kerülnek, a római akadémikusok 
előtt,a materia prima és a forma substantialis mint a testi ál-
lagok lényeges alkatelemei is,felsoroltatnak. Egyút ta l az ösz-
szes ellenkező rendszerek czáfolata fog következni. És, mint 
ezen elmélet alkalmazása, azon tétel is szerepelni fog, mely 
szerint a észlényi lélek állagi alakja (forma substantialis) 
az emberi testnek. Ennél is valamennyi ellentétes rendszer 
meg fog czáfoltatni. 

A nevezett akadémia, melynek jövőjét és jelentősségét 
most még alig lehet felfogni, üléseit márcziusban vagy 
áprilisban kezdi. Ezúttal csak azon reményemnek adok ki-
fejezést, hogy a mint a világ az Académie française által, a 
mult században, midőn Voltaire, Rousseau voltak tagjai, 
oly mélyen berántatott a romlásba : ugy fogja most a sz. 
Tamás-akadémia harmincz férfia a tudományt e század téve-
lyeiből kiemelni s az igazsághoz visszavezérelni. Már most is 
Zigliara bibornok és Liberatore atya a Summa theologica 
commentárjait nagyszámú if jú egyháziak előtt fejtegetik, 
kiket tehetség és a bölcsészet iránt szeretet tűntet ki, s kik 
e szerint arra hivatvák, hogy mint tanárok a thomistikns 
tan hű előharczosai legyenek. Ezen papnövendékek az aka-
démia ülésein meg fognak jelenni, hogy az ott tartandott 
tárgyalásokból okuljanak.— Ezek után mindenki beláthatja, 
mily helytelenek az Aeterni Patris encyclikának bizonyos 
értelmezései s mily meggondolatlanok Tongiorginak némely 
megkülönböztetései, p. hogy csak a metaphysikát kell meg-
tartani, a physika alaptanait azonban el kell vetni, a mit 
Just i t t . philos, vol. I. proleg. p. X I I . következő szavakkal 
fejezi k i : „Mindenben a mi a phvsikához tartozik, vagv vele 



összeköttetésben van, a modern elméleteket kell követni1), a 
többiben pedig a régi scbolastikusokat, Ha Tongiorgi e 
szavakat már kortársaihoz nem intézhette joggal s teljes ér-
telműkben, annál megbocsáthatlanabb, egyenesen meggon-
dolatlanság volna azok ismétlése most, miután a szent atya 
óhaját és akaratát világosan kifejezte. — Egyébiránt ne 
kigyje senki, bogy X I I I . Leo rendeleteit már elődjei is meg 
nem hozták2) különösen pedig a b. e. I X . Pius, ki Sanseve-
rino műveit nemcsak brevében ajánlotta a papnevelők szá-
mára hanem a fentemiitett brevében (a bolognai akadémia 
tagjaihoz) 1875. jul. 25-én egyenesen ki is mondá: „Liben-
tius etiam videmus vos . . . propugnaturos doctrinas aSacris 
Conciliis et hac S. sede propositas, ac nominatim Angelici 
Doctoris principia de animae intellectione cum corpore hu-
mano, deque lubstanti a li forma et materia prima." I t t az 
ideje tehát, hogy a katholikus tudósok végre una fide, uno 
selu a nagy X I I I . Leóval, az összes püspöki kar példájára 
egyesüljenek, hogy az igazi tudományt, az igaz egyházat s 
ez által a társadalmat megvédjék. 

= Irodalmi jelentés. Mózes könyvei fölött irt egy-
házi beszédek igen tisztelt megrendelői és előfizetőinek teljes 
tisztelettel adom tudomására, miszerint a kérdéses műből 
az első könyv, ezen czim alatt : „A szent irás és a tiszta ész" 
— april elején hagyja el a sajtót ; a midőn ezen vállalat szi-
ves pártolóinak a könyvek azonnal megküldetnek. 

A megrendelési, esetleg előfizetési felhívást megújí-
tom. A husz ivre terjedő mű illetéke egy formt, vagy öt ln-
tentio elvállalása. Palotás, p. Szirák, Nógrádm. 188(3. febr. 24. 

Horváth János, áldozópap. 
-f- „A legyőzött király diadala" czimü nagyböjti 

beszédsorozat t. megrendelőinek szives tudomására jut ta-
tom, miszerint művem nem, mint a megrendelési felhívás-
ban jeleztetett, 8—9, hanem 11 —12 nyomatott íven, csinosan 
kiállítva f. hó 20—25-én fog megjelenni és még a húsvéti, 
ünnepekre haladéktalanul szótküldetni. 

Hogy azonban a szétküldés sok bajjal ne járjon, ké-
rem a mű megrendelőit, hogy ezentúl a kisebb helyek utolsó 
postáját és megyéjét is megírni szíveskedjenek. 

Kalocsa 1880. márcz. 3-áu. Dr Kanyurszky György. 

VEGYESEK. 
+ A katholikus tudósok vatikáni liódolatáról : Ró-

ma, márcz. 6. Az idegyült katholikus tudósok ma 
délutáni 4'/2 órakor az Altemps-palotában Parocclú 
bibornok, bolognai érsek elnöklete alatt elökészitö 
ülést tartottak. A hangulat lelkesült volt. Több hír-
neves tudós szólalt föl; köztük képviselve volt 
Olasz-, Franczia , Német-, Spanyolország, Anglia 
és Amerika. 

Róma, márcz. 7. Aquinói szent Tamás emlék-
napja alkalmával pápa ö szentsége nagy ünnepély-
lyel fogadta a katholikus világ tudósait. A jelenle-
vők közt, — kiknek száma közel 3000 re ment — 
számos bibornok volt. O szentsége hosszabb beszé-
dében azt bizonyitá, hogy aquinói sz. Tamás philo-

' ) Ezt a kérdést mi a paderborni 3. kiadásban nem találtuk igy 
élére állitva. Amicus x, amicus y, maxime arnica Veritas. Szerk. 

2) Ezt mi régen érdemlegesen kifejtettük, és pedig tüstént a mint 
az Aeterni Patris encyclika napvilágot látott. Szerk. 

sophiája ma horgonyát képezi az alapjaiban meg-
rendített társadalomnak, és az egyház egységének 
csodálatraméltó hasznot tesz. Ma estve hét és fél 
órakor ugyancsak az Altemps-palota termében az 
Accademia degli Arcadi ünnepélyes rendkívüli 
ülést tartott a Rómába összegyülekezett katholiku-
sok tiszteletére; — Zif/liara bibornok megnyitó be-
szédje után több költemény olvastatott fel, befeje-
zésül egy, ez alkalomra szerzett cantatát adott elő 
a zenekar. 

— Horvát testvéreink megelőztek bennünket abban, ä 
miben nekünk a világ összes nemzeteit meg kellene előz-
nünk, — a káromkodás kiirtásában . . . . az ifjúságnál. A 
horvát kormány következő rendeletet adott ki : „Tapasztal-
tatott, hogy egy idő óta nem csupán a felnőttek, de az is-
kolás-gyermekek is oly szitkokkal élnek, melyekben Istent, 
a szenteket és keresztet káromolják. Kötelessége nem csak 
az egyesnek, de a hatóságnak is, különösen pedig azon ha-
tóságnak, mely az ifjúság nevelésére felügyelni tartozik, 
minden eszközével oda hatni, hogy e rosz szokás, mely min-
den józan emberben utálatot gerjeszt s a nemzetnek szé-
gyenére válik, mielőbb kiirtassék. Ennélfogva felhivatnak a 
községi elüljárók és iskolamesterek, hogy e szokásra kiváló 
gondot fordítsanak, az ifjúságot annak illetlenségére figyel-
meztessék s a kihágokat a legpéldásabban büntessék meg." 

— Az Andrássy-család ősei közt, mint a „Salzb. Kir-
chenz." írja, az egyháznak egy boldogá avatott, s mint ilyen 
tisztelt tagja van. Ez Andrássy Osanna. Született 1440-ben 
Mantuában. Tizennégy éves korában sz. Domonkos harma-
dik rendjébe lépett. A rendi fogadást azonban, alázatosság-
ból, csak élete 56-ik évében tette le, tehát élte ezen évéig a 
világban élt, mi jó darabig tartott, mert szüleit még 1& 
éves korában elvesztette. Ily zsenge korban kezdte maga 
vezetni házának kormányzását és ezt a magán és közélet kö-
rében egyiránt oly bölcseséggel, a jó cselekedetek oly bősé-
gével tette, hogy már életében szent gyanánt tisztelte őt a 
mantuai herczegi családtól kezdve le a legutolsó koldusig 
mindenki. Imáját Isten csodás hatással, lelkét látnoki te-
kintettel tüntette ki. Meghalt 1505. jul. 14., a mantuai her-
czegek jelenlétében. A halála után folytatódott csodák X. 
Leót arra bírták, hogy Mantua városnak és egyházmegyé-
nek megengedje a boldogultat nyilvánosan tisztelni. X I I . 
Incze pedig a dömés rendnek engedélyt adott boldog Osan-
náról misét és officiumot szertartásos könyvébe felvenni. 

— Még csak rövid ideje, hogy Belgiumban a szabad-
kőműves állam-kormány a katholikus népiskolák ellen az 
állami concurrentiát megnyitotta, és a keresztényellenes 
törekvés máris elvesztette a csatát. Malou volt ministerel-
nök kiderítette, hogy jelenleg a katholikus népiskolákba 
329,277, mig az állami iskolába csak, 240,501 tanoncz jár. 
Az arány tehát ez : tí 1 °/0: 38%. — Az is jellemző, a mit e 
tekintetben egy franczia lapban olvasunk, hogy csupán 4 
hó alatt a belga katholikusok 3000 iskolát alapítottak s az 
iskolai kulturharcz kezdete óta 2471 tanitó vagy tanítónő 
hagyta el az állam szolgálatát s lépett át a szabad, katholi-
kus iskolákba. 

A kath. tudósok vatikáni hódolata alkalmából a ná-
polyi egyetem ifjúsága feliratot köröztetett körében. A sza-
badoncz szelleműek minden áron meg akarták akadályozni a 
felirat létrejöttét, de törekvéseik meghiúsultak, mert több 
mint 500 egyetemi hallgató irta alá a remek feliratot,melynek 
czime ez : A — SS. Leone XIII — Nel fausto anniversario 
— Di — S. Tommaso d'Aquino — 500 Studenti Cattolici — 
Di Napoli — Il VU Marzo MDCCCXXX. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A katholikus tudósok 
hódolati szózata a szent atyához 

Márczius 7-kén. 

BEATISSIME PATER. 

Qui Deo auctore ad Petri sedem evectus, Ec-
clesiam civilis humanitatis parentem et magistram 
in primis ostenderas, eamque unam deinde commu 
nis rerum publicarum salutis fontéin ac praesidium 
esse reges populosque docueras: nuper extremo, 
quod instat, periculo cornmotus, christianae sapien-
tiae instaurationem ad Angelici Doctoris normás 
exigendam graviter comrnendasti. „Tu enim, Pater 
sanctissime, vaticano e solio, tanquam Domini spe-
culator, temporum nostrorum acerbitatem eo pro 
spicis devenisse, ut homines fallaci superbientes do-
ctrina non modo Religionem per summum nefas 
lacessere novisque in dies laedere vulneribus, sed 
ipsa quoque humani consortii fundamenta convel-
lere lumenque rationi inditum vel debilitare vel 
potius extinguere videantur." Quamobrein probe 
noscens nullum diutinis malis esse inodurn, nisi re-
cta sciendi principia pristinae rest i tuantur digni-
tati, Philosophiae patrocinium cum Religionis causa 
amico foedere coniunctum divinitus suscepisti. At-
que incredibili catholici nominis plausu, certamini 
pro veritate ineundo Aquinatem praeponis, qui 
soli haud immerito comparatus, principem in erro-
ribus conterendis locum sibi vindicavit. Qua po-
titus victoria, ut Apostoli usurpeinus verba, Tu, 
Maxime Leo, libruin aperis ilium, quem Ecclesiae 
osores perpetuo obsignatum aeternaeque traditum 
oblivioni existimabant ; Tu sapientiam, quam dicti-
tabant emortuam, ad vitam revocas, et societatem 
vanis philosophorum placitis senescentem reddis 
iuventuti ; Tu sacros ignes abliinc tribus saeculis 

delitescentes sublevas, eximiasque Urbani V. et Be-
nedic t XIII. hac in re laudes supergressus, illud 
aere perennius exigis monumentum, quod ve lunum 
nomini tuo immortalitatem valeat comparare. Ini-
tum a Te consilium maximo amore prosecuti, quot-
quot heic scientiarum cultorum gerimus vicem, ne 
nobis ingrati anirni nota inureretur, facere non po-
teramus, quin peregrinatione suscepta, hac auspi-
catissiina die Tuis advolveremur pedibus, quosque 
pectore fovemus sensus, coram profiteremur. Haud 
tamen nostrum ducimus Angelici Doctoris sapien-
tiam, Tuaque, Beatissirne Pater, egregia in huma-
nam societatem mérita laudibus efferre. Impares 
siquidem tanto evaderemus officio ac supervacane-
am in illis celebrandis operam poneremus, quae 
ubique gentium clarissiina eo cogitationum verbo-
rumque assensu extolluntur, qui adversariorum 
quoque animis admirationem sui vel ciere vel ex-
torquere potuerit. I l lud potius nos deceat, toti rei 
christianae gratulari, Tibique, Pater sanctissime, 
pro collato in hominum genus benelicio immortales 
agere grates; ilia nobis accedat laus, Petro per Te 
falli nescium loquenti indivulse adhaerere; una 
nobis, monente Hieronyino sententia, eum, qui Te-
cum non colligit, dispergere; haec fidei vox ac ra-
tionis, a Tuis monitis vel minimum recedentes, a 
Deo scientiarum Domino recedere. Iter a Te signa-
tum ingressi, Thomae doctrinam ambagibus, nebu-
lis, deliramentis expertem sectabimur; magistros 
alios qui scholas scindunt non novimus; alia syste-
mata, ad religionem sartain tectamque servandam 
erroresque hac nostra aetate gliscentes acriter per-
stringendos vel inepta vel perniciosa, reiicimus. Si 
adversariorum prae se vexillum tulit : Tolle Tho-
mam; quod pandimus, signum inscribit : Thomae et 
Leoni ingénia dedicavimus. Iiis instructi armis, duce 
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Aquinate, veluti mil i tum acies, maiore nisu confer-
tissimos hostes strenue impetere, nullamque cona-
birnur inclamare societati in supremum iam discri-
men adductae esse salutem, nisi doctrina a Romano 
Pontifice adserta scholis redonetur. — Quod ut sa-
tius assequarnur nihil nobis magis optandum Bea-
tissime Pater , quam exemplis insistere a Te exhi-
b i t s , quum adolescens abhinc annos quinquaginta 
ita in Athenaeo Gregoriano publica es perfunctus 
disputatione, ut viris doctrina spectatissimis ad al-
tiora praeludere visus, eam excitaveris spem, quam 
vicariam Christi potestatem adeptus nuperriine 
complevisti. — Interea supremo veritatis magiste-
rio donatus, Tuae nos sapientiae documentis pergas 
instruere. Loquere, Pa ter Sanctissime ; Tibi verba 
vitae aeternae concredita; Tibique ex omnibus ter-
rae plagis digressi, cupidisque auribus Tuas exce-
ptur i voces, filii famulique se sistunt. Tuum est 
quid velis innuere ; par t ium nostrarum officium, 
inerrantis magis t r i vota pro viribus explere. Tu 
lumen e coelo praefalgens ostende; nobis fixum de-
st inatumque est in animo, in Tuum sidus mentem 
oculosque indesinenter convertere. D fficultatuin, 
quae nos manent, seges, bellumque, quod asperius 
in dies commovetur, non eos deterrent qui Te cede-
re nescium agere et pati fortia suspiciunt; Te au-
spice, auxi l ium supremi Numinis certum, haud du-
bia victoria. — Tibi ig i tur tert ium Pontificatus 
annum auspicanti, Tuisque ad rem christianam su-
sceptis laboribus Deus praesens adspiret, Teque 
sospitem vei diutissime servet, qui, hostium odiis 
ablegatis, Tuae sapientiae f ructus copiosius conge-
rere, populos rerumque publicarum moderatores 
Tuis allectos inonitis adspicere, scientias dira tein-
pestate iactatas adducere in por tum suminosque 
adgressus honores, veri iustique principia in lau-
dem veterem ^possis excitare. — Haec autem omnia 
cumuíabis, si magnum Aquinatem, quem ducem et 
magistrum nos sequi iubes, et studioruin universi-
tat ibus scholisque catholicis coelestem patronum, in 
cuius fidein sese scientiarum cultores recipiant, su-
prema qua polies auctoritate feliciter adsignaveris. 
— Nostra postremo vota, u t prospéré cédant, Tu, 
Pa t e r Beatissime, Apostolica Benedictione munire 
ne dedigneris, quae nobis contra veritatis osorem in 
aciem prodituris animum temporibus parem adiiciat, 
nostris conatibus in auspicium melioris aevi opitu-
letur, novasque a Deo sufficiat vires, quibus alacri-
ores, pro catholicae sapientiae dignitate et iuribus, 
decertemus. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

3. A harmadik vélemény képviselője: Quesnell 
Paschaz (1634 —1719) nagyhirü párisi szónok, a 
janseniámus uj felélesztője, ki N. sz. Leo iratai t 
jegyzetekkel ellátva adta ki. E ezimre vonatkozó-
lag ö igy i r : „A püspöki székek vagy egyházak 
nem egyformán neveztetnek apostoliaknak." Ugyanis 

a) a római szék kiváló jelzővel (per antono-
masiam) neveztetik apostolinak, mert a legfőbb 
apostolok (Péter és Pál) által a lapí t ta tot t s mind-
kettőnek vére által szenteltetett meg. 

b) Az alexandriai és antiochiai székek aposto-
liaknak neveztetnek, mert Péter és Pál predikálása 
folytán a „keresztény" név emitt keletkezett, amazt 
pedig Péter taní tványa Márk alapitá. 

c) Apostoliak végre azon egyházak, melyek a 
többi apostoloktól vették a hit magvát, vagy azok 
által kormányoztat tak. — Igy Quesnell. 

Azonban ez iró, kit sok tekintetben nagy óva 
tossággal szükség olvasni, hamisan álli t ja, hogy a 
római püspöki széket a legfőbb apostolok, Péter és 
Pál alapiták s mindkettőnek vére szentelé meg. A 
ker. őskor bizonyítja s már fönnebb is jelzők, hogA-

a római széket csak az egy Péter alapitotta, bir ta 
és kormányozta. E vélemény pártolói csak nem fog-
ják mondani, hogy Péter és Pál egyszerre, egy idő-
ben mentek Rómába és ott együt t alapiták az egy-
házat s püspöki székét? Nemde Özséb, egyliáztör-
ténetiró és sz. Jeromos világosan bizonyít ják, hogy 
sz. Péter Claudius császár második évében (Kr. u. 
42- vagy 43-ban) ment Rómába és ezen egyházat 
nem ugyan egy folytában, hanem általános apos-
toli küldetéséhez s a körülményekhez képest 25 
évig, megszakítva, kormányozta. Tudjuk, hogy Clau-
dius alatt a zsidók Rómából száműzetvén, Péter is 
elhagyva a birodalmi fővárost, Jeruzsálembe tér t 
vissza, hol Heródes börtönéből (Ap. cs. 15.) csodá-
latos módon kiszabadulván, a jeruzsálemi zsinaton 
jelenvolt s az elnöki tisztet vitte. Onnan még An-
tiochiába s csak később, Nero császár utolsó évei-
ben, midőn már az üldözés ott a keresztények ellen 
kitört , épen ezen üldözőbe vett hivek megerősítése 
végett ment vissza Rómába sz. Pál la l együtt . De 
meg e vélemény pártolói nem fogják tagadni, hogy 
sz. Pál már Rómában léte előtt dicséri levelében a 
rómaiak hitét, mely az egész földkerekségen hirdet-
tetik ? Sz. Pá l pedig e levelet közmegegyezés sze-
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rint Kr. u. 58-ik évben irta, mikor tehát ö még 
Rómában nem vala. 

De hát fogadjuk el, hogy Péter és Pál aposto 
lok együtt alapitották a római püspöki széket. Az 
a fő és lényeges kérdés : miért neveztetik egész 
napjainkig a római szék apostoli szent széknek? Ha 
Péter elsősége alapján nyerte e czimet, akkor egy 
uton járunk, Ha pedig sz. Pál tekintélyénél fogva 
kapta, akkor miért nem neveztetik más püspöki 
szék is egész máig apostolinak, holott a 'történelem 
világosan megmondja azon egyházakat, melyekben 
sz. Pál püspöki széket alapitott ? Ha pedig végre a 
kettőnek együttes tekintélyétől származtatják e ki-
tüntető czimet, ugyan miért nem lett apostoli sz. 
szék egész a mai napig az antiochiai szék, melyben 
sz. Péter és Pál szintén hét évig tanítottak együtt ? 
Erre feleljenek meg. 

Ha azonban sz. Pált , ki utazási sorrendjét te 
kintve, sz. Péterrel együtt a római egyházat és püs-
pöki széket nem alapíthatta, hanem annak építésé-
ben csak vele együtt fáradott, elszakítjuk, elvá-
lasztjuk Pétertől, Quesnell véleménye szerint is a 
föok, melynél fogva a többi egyházak fölött mint-
egy kizárólagos joggal tulajdonít tat ik a római szék-
nek az apostoli szent szék czim, az volt, hogy e szé-
ket Péter alapította. 

Tárgyunkat illetőleg Quesnellnél helyesebben 
szól Coustant Péter a sz. Benedek rendén levő maii-
rini társaság (congregatio) egyik dísze, ki a római 
pápák leveleinek első kötetét adta ki. A jeles iró 
azt mondja: „Némely szent atyák az apostolok ál-
tal alapitott egyházakat, semmi különbséget nem 
téve Péter és a többi apostolok között, apostoli 
czimen nevezik, mely püspöki székeket pedig szent 
Péter alapita, azokat bizonyos kiváló joggal neve-
zik apostoli székeknek.1-' A római székre nézve pe-
dig igy szói: „A római és a másik két (t. i. az ale-
xandriai és antiochiai) szék között az a különbség, 
hogy kiváltságaikat ez utóbbiak zsinati határoza-
tok s igy csakis egyházi jog utján nyerék, a szent 
Péter apostol halála által megszentelt szék pedig 
mindazon jogokat megtartotta, melyeket az apostol-
fejedelem az Úrtól nyere. Miértis nem sokára szo-
kásba jött, hogy az .^apostoli szent szék" nevezet mint 
tulajdonnév ez egynek számára maradt fenn." A 
mit Coustant mond, hogy az alexandriai és antio-
chiai mint Péter alapította székek kiváló jogon ne-
veztettek apostoli székeknek, csak igen kevés, gyenge 
és könnyen máskint is magyarázható érvekkel tá-
mogatja. Abból pedig, hogy a Péter által Krisztus-

tól nyert jogöszletet a római szent szék magának 
megtartotta, koránsem következik, hogy e nagyte-
kintélyű széket oly néven illenék nevezni, mely 
csak történelmileg bizonyitsa, hogy Péter apostol 
által alapittatott ; azt pedig ne jelezze, hogy az egy-
koron Péternek adott jogok e széknél életben s ép-
ségben vannak s azokat gyakorolja is. De hagyjuk 
ezeket. Elég volt megjegyeznünk, „az apostoli szent 
szék" czimet igen-igen sok iró ugy magyarázza, 
hogy az pusztán a római püspöki széknek Péter 
apostol által tett alapittatását történelmileg adja elő. 

Nézetünk szerint tehát, mert igen sokan köve-
tik e véleményt, pontosabban s teljesebben kell 
megvizsgálnunk. o o 

Hogy a római szék minden más, még az apos-
tolok által alapitott, különösen még az alexandriai 
és antiochiai székekkel szemben is apostoli széknek 
neveztetik, — alább történelmi adatokkal megvilá-
gítva kifejtendjük. Geláz, N. sz. Leo, III . Sixtus, 
Szelestyén, Bonifácz, I. Incze római pápák, cyrusi 
Theodoret, az efezusi, a chalcedoni, az I. lateráni 
zsinatok, a császárok elég bizonyitékot szolgáltat-
nak nekünk e tekintetben. Megneveztetnek ott név-
szerint az alexandriai, antiochiai, jeruzsálemi, az 
efezusi püspöki székek; de mindezek ellenében, min-
den más jelző hozzájárulása nélkül csupán a római 
szék neveztetik apostoli szent széknek. Felhozatnak 
névszerint az apostolok által alapitott székek püs-
pökei, felhozatnak az egyetemes zsinatra egybe-
gyűlt főpapok mindnyájan ; felsoroltatnak, megem-
littetnek a földkerekség összes püspökei, — de csak 
a római szék mondatik apostoli szent széknek, a 
pápa hivatik apostoli férfiúnak. Előttünk ezen el-
járás, e szokás megmagyarázhatlannak tűnik fel, 
hacsak a római szék és püspökének adott czimek 
oly értelmet nein foglalnak magokban, mely csu-
pán a római székre illik s melyre fektettetik azon 
czim kizárólagos használata. De ha mindjár t kivált-
ságkint adatik is valakinek egy bizonyos czim, 
melyre többen is tartanak igényt, midőn vele szem-
ben önmagok forognak szóban, bizony nem adják 
megs nein ejtik el azt oly könnyen, hanem ugyan-
azon czimet teljes jog- és szivóssággal önmagok 
számára nyiltan megkövetelik. — Igy állván a 
czimügy, különösen inegvárhatnók a római pápák-
tól, hogy midőn az apostolok által alapitott egyhá-
zak püspökeihez levelet irnak, vagy rólok bármi-
kép szólanak, őket apostoltársaknak nevezték volna 
s ne is szokták volna meg e czimet ily ellentétben 
csupán a inagok székére alkalmazni. Már a máso-
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dik helyen emiitettük vélemény alkalmával mon-
dottuk, hogy a római pápák, noha ezen egyház, 
melyben püspöki tisztöket viselik, minden más egy-
ház fölött kitűnik, azok anyja és mestere, mindaz-
által a többi egyházmegyék püspökeit püspöktár-
saiknak, sőt az egyszerű papokat, az áldozárokat is 
paptársaiknak nevezék. E rövid szavakban összeszo-
rult, elnémult a felsöbbségi hatalom, titokban 
ohajta rejtőzni, valamint akkor is, midőn mint püs-
pökök ebbeli' hivatás-körüket teljesitik, a legfőbb 
elsőségi hatalom szűk korlátok közé szoritkozik s 
mintegy rejtek helyen lappang. Csak az egyszerű 
galileai halász apostoli utódai képesek ily bámula-
tos alázatosságra. 

Ámde, ha az alázatosság szerény köpenyébe 
öltöznek is, de hivataluk természetéből folyó jogai-
kat soha sem adják fel, mert az apostoli szent szék 
nevezetet itt is apostoli bátorsággal mindig csak a 
magok székének tart ják fenn s egyedül annak meg-
jelölésére használják. Ha figyelemmel olvassuk a 
szent atyák munkáit, a római pápák leveleit, ira-
tait, különösen azokat, melyeket az alexandriai és 
antiochiai püspökökhöz, mint épen sz. Péter apos-
tol utódaihoz menesztenek, vagy melyekben ezek 
székeiről szólanak, ugy találjuk, hogy a pápák e 
püspököket az apostoli szent szék gondoskodásának 
részeseiként emlegetik s fel is hivják őket külön is, 
hogy az apostoli terhek-, gondok- és munkákban 
továbbra is vegyenek részt ; ugy találjuk, hogy a 
pápák magok is elismerik az alexandriai s antio-
chiai székeknek Péter apostol által lett alapittatá-
sát s ez utóbbi egyháznak hiveit világosan a ró-
maiak tanifványtársaiul ismerik; mindezt hatal-
muk, méltóságuk, jogaik legcsekélyebb csorbitása 
nélkül megteszik, de azt sehol, sehol sem találjuk, 
hogy e székeket az apostoli tisztben a magokéval 
társaknak neveznék. S ha már Keletnek e két leg-
főbb tekintélyű székét nem nevezik e czimen, mi 
módon nevezhetnék igy a többieket ? A rendsze-
rinti apostoli hatalomban tehát egyedül a római 
szent szék a törvény- és jogszerű örökös s ebben 
jogrészes társa nincs. 

Továbbá, ha e czim magyarázata érvényes, bi-
zonyára a mint a római szék apostolinak, ugy, sőt 
még nagyobb joggal neveztethetett a római egyház 
apostoli egyháznak. Hisz olvassuk, hogy az egyhá-
zak, melyeket apostolok alapitottak s melyeknek 
püspöki székeit vagy apostolok, vagy általok ren-
delt férfiak birák, az apostoli alapittatás tekinteté-
ből a többiek fölött csakugyan apostoliaknak hi-

vattak. Tertullián az eretnekeket igy szólitja meg : 
„Mutassák fel egyházaik eredetét, sorolják elő püs-
pökeiket kezdettől fogva oly sorrendben, hogy az 
első püspök, ki azonban az apostolokkal közösség-
ben maradt legyen, az apostolok vagy az apostoli 
férfiak valamelyikét birja alapitójául vagy előd-
jeül. Mert az apostoli egyházak ily módon mutat-
ják meg az ő beesőket." „A római egyház a két di-
cső apostol, Péter és Pál által alapíttatott", úgy-
mond sz. Irén. Boldog a római egyház, melynek 
kebelébe az apostolok (Péter és Pál) összes tanítá-
sukat vérökkel együtt kiöntötték", mondja Tertul-
lián ; holott a római széket az egy Péter alapitotta. 
kezelte, kormányozta. Nem áll tehát az sem, hogy 
miután a római szék megjelölésére szolgáló apos-
toli szent szék nevezet általánosan elterjedt, s e 
czimet mindenki ajkain hordozá, akkor lett volna 
szokássá a római mint egyes egyházat kitüntetés-
képen apostoli egyháznak nevezni s öt e néven 
megkülönböztetni. Tudjuk, hogy a ker. őskor az 
apostoli szent széket a római egyházzal mindig egy-
bekötötte. Az apostoli szent szék nevezet tehát nem 
csupán arra emlékeztet, hogy e széket az apostolfe-
jedelem alapitá. (Folytatjuk.) 

Egy olasz orvostudor megtérése a L. Sz. A. által. 
Az egylet franczia évkönyveiből közli Kuncze Leo. 

A szóban levő orvostudor (Tomba di Pesaro 1879. 
September 27-én kelt) levelében maga beszéli el megtérését, 
melyet az olasz egyleti évkönyvekből az egylet főigazgatója 
igy közöl : 

„A bűnösök megtérése végett jövök" igy szólt L o u r -
desban a szent szűz, midőn kedves Bernardet t jének meg-
jelent. 

S valóban, sok szegény bűnös manap is Istenéhez tér 
a hatalmas közbenjáró által, ki annyira szereti „a legszen-
tebb szivnél közbenjáró asszonyunk" czimeztetését, mint a 
kétségbeesetteknek reménye, mint Jézus szive s a bűnösök 
közt álló közbenjáró. 

Oh mily jó ez a szeretett a n y a ! H iv j a eltévedt juhai t , 
hogy az ördög bilincseiből kiszabadítsa, és Jézus imádandó 
szivéhez vezesse. Ha valakit közülök veszendőbe menni lát, 
gyötrődik, sir, könyörög. 

Gyermekkoromban meglehetősen szerettem a szent 
szüzet ; gyermekded gyöngédséggel igen sokszor csókolgat-
tam szivemnek kedves képét ; boldog voltam én akkoron ; az 
élet hajnala mosolygott ajkimon. Husz éves voltam, midőn 
a forradalom, eme pokoli meteor, mely mindent ront és dönt, 
minden nemest és jó t , ami ú t jában áll, felzavar és reményte-
lenséget ültetett oda, a hol béke uralkodott, mert felingerelt 
minden szenvedélyt s győzelmes ujjongással fu to t ta be a sze-
gény I ta l iá t ! Bűzhödt légköre lelkemig hatolt . E szavak : 
„Szabadság és nemzet" elfelejtették velem a vallást s az 
Istent. A rosz könyvek olvasása s tanulmányozása szivembe 
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szent hitünk iránti kételkedéseket csepegtetett szivembe. 
Megmérgezett szivem megtelt közömbösséggel, szűz Máriá-
tól távoztam. Időről időre lelkem mélyében még felhatott 
szavának édessége, mely a hazugságot az igazsággal felcse-
rélni kivánta. De én nem hallgatva e könyörteljes szóza-
tokra, mindinkább mélyebbre sülyedtem. Megnyilt előttem 
a harcztér ; orvosi rangom mogtölté szivemet világi örömek-
kel, a gonosz és álnok társaságok fenhéjázó gyülekezetein 
örvendvén közömbösségem gyors léptekkel átcsapott a hitet-
lenségbe. 

Még csak holmi bajok téritének néha magamhoz vissza, 
de hasztalanul ; az Istenről, szűz Mária szeretetéiből való 
megemlékezésem csak ugy távolról világitott lelkemre; 
megfosztva lévén Isten kegyelmétől, mely után többé nem 
is sovárogtam, rohamosan az örvény felé siettem. 

Elhagyván a hadi szolgálatot, Bolognában orvoskod-
tam. I t t a leghidegebb közömbösséggel, a legmélyebb meg-
vetéssel néztem a vallásosságot és eszközlőit; csodák, látvá-
nyok, vallásbeli vigaszok általam elmecsalódásoknak ma-
gyaráztattak. Szaktudományommal telhetőleg igyekeztem 
azt erősíteni. Ámde minél tovább távoztam Istentől, annyi-
val inkább szaporodott ingerült nyugtalanságom ; szegény 
szivemben megszállott a lelki busongás. 

Vesztett békémet sem a köztisztelet, sem a vagyon, 
sem a társaság, szóval semmi sem adta vissza. Mindent elun-
tam. Gyűlöltem életemet. Létemtől undorottam. 

Családi körülményeknél fogva elhagy va Bolognát Ro-
magnába költözködtem. I t t azon sectariusokkal szövetkeztem, 
kik gyűlölettel telvék a vallásgyakorlatok, szeretettel a tár-
sadalmi felforgatások iránt. Istent s szűz Máriát teljesen 
feledve, a sátán legvadabb ügynökévé váltam. Jámbor nőm 
titokban a L. sz. A.-egylet imáiba ajánlott fel, egyleti érmet 
rejtett ruháimba, s buzgón imádkozott megtérésemért. Ha-
mar észrevettem „a jámbornak fondorkodását ;" de azért 
nem volt lelki erőm arra, hogy a szent érmet visszalökjem. 

Mennyei ügynökömnek ez elég vala. A szent szűz 
könyörülete utóiért; talán megemlékezett ifjúságom áhíta-
táról, szent képeire illesztett számtalan szerető csókjaimról. 
O meghallgatta az érettém felajált imákat s elhatározta meg-
térésem csodaművét ; ki is eszközölte azt . . . Örökké áldott 
legyen érte. 

Igen, oly gonosznak megtéréséhez, a minő én valék, 
szűz Mária közbenjárásának egész mindenhatóságára volt 
szükség Jézus szivénél, hogy bűnös lelkemre az isteni sziv 
könyörületességének kincstárát alkalmazza. 

Lássuk, hogyan ment végbe ezen rám nézve valóságos 
csoda, — megtérésem. 

Ez évben orvosi hivatalom egyik gyakorlati ügyében 
Tombában lévén, a nagy hét szerdáján estve felé rögtön 
élénk vágy keletkezett bennem sz. gyónás- és áldozásra, a 
miben már számos év óta nem részesültem volt. Másnap 
reggel áldozó csütörtökön szerencsés voltam az Ur asztalá-
nál a sz. szűz egyik kegyképe előtt részt vehetni az angya-
lok eledelében ; két napra reá, a L. sz. A. segélyhívására cso-
dálatosan megmenekültem a nagy veszedelemtől. Szűz Mária 
máris kezén vezetett. Május 3-án éjjel már hajnal felé, fél-
álomban, Urbin főegyházában láttam magamat, melynek 
teljesen sötét hajóján átlépdelve ijedten vissza rezzentem s 

bementem a fájdalmas szűz kápolnájába. I t t az oltár lép-
csőzetén szép hölgyet láttam rendkiviili fényben, feketére 
öltözve s a legkifejezettebb szenvedésében imádkozva. — 
Oda vonzódva leirhatlan kelleme által, közeledve hozzá 
ezt mondám : „Oh mennyire szeretnék fia vagy testvére 
lenni ily jó és léleküditő hölgynek." — Ám, ám, feleié 
hónai világosabb arczát felém forditva : lám, lám, ez egyház 
el van hagyatva; rólunk megfeledkeznek; én kesergek és 
könyörgök. „Jo piango e prego." 

Ezt mondta s arczát gyászfátyollal boritá el, én pedig 
megdöbbenve visszavonultam. A mint a templomból ki-
lépni készülök, hangot hallok, mely azt mondja : „Lásd ez 
a könyörületnek szüze." Telve örömmel és félelemmel feléb-
redtem, s teljesen ébren is mindig és mindig csak őt láttam, 
s e szókat hallottam: „Ez a könyörület szüze." 

Egész nap szomorú és levert voltam, folytonosan szűz 
Máriára, a fájdalmas anyára gondoltam. E szavai : „Keser-
gek, könyörgök", megtölték lelkemet aggodalmakkal. 

Elmentem lelkiatyámhoz, Bonci Silvester úrhoz, ki 
elbeszélésemet végig hallgatva a legbölcsebb tanácsokkal 
támogatott. 

Negyedikén éjjel, ugyanazon időben, álmaimban újra 
láttam egy nőt, ki azt mondá : „A megtörténteket emléke-
zetében őrizve soha se feledje amit hallott." — Válaszomra 
azt mondá: „Nincsen semmi megszentelt dolog önnél? ( A m i 
esetleg igaz is volt,) s arra bátoritott, hogy kis skapulárt, 
és érmes olvasót fogadjak el, melyet nekem odanyújtott. 

Reggel nőmtől ama L. A. érmem után kérdezősködtem 
s ő azonnal egy egyleti olvasóval együtt mégis hozta, amit 
nagy meglepetésemre teljesen azonosnak ismertem fel avval 
amit az éjjel is kaptam, láttam. Kézhez véve megcsókoltam, 
s őrzöm, hogy soha tőle meg ne váljak. 

Ezek után, tisztelt Uram, visszanyertem lelkem nyu-
galmát. A L. Sz. A. minden gyönyöröm, folytonosan kérem 
őt, szerezné meg nekem szent fia isteni szivének bocsánatát 
összes bűneimért, a szent állhatatosságot s egykoron véd-
palástja alá rejtsen. 

A leirt kegy ajándékok után, nemes asszonyom, szere-
tett jótevőm iránti hálával telt szivvel, mi volt természe-
tesb, mint hogy óhajtásomnál fogva e templomban nyilvános 
tisztelet végett a L. Sz. A. kedves képét felajáljam. 

A kitűnő főpap (Bonci) és Renelli Tombán lakó csa-
ládja kegyes segélyzést nyújtottak egy ünnepély rendezé-
sére, melyről szerencsés voltam tudósitást küldhetni. 

Kérem e levél közlését az évkönyvekben, hogy mind-
inkább felélesztessék a L. Sz A. iránti szeretet, bizalom és 
áhitat. Santopadre Themistokles, orvostudor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 12. Az izraelita iskolai alap és a 

kérvényi bizottság. — T. olvasóink előtt bizonyára sokkal 
ismeretesebb az izraelita iskolai alap története, hogy sem 
azt szükséges volna előadni Tudják, hogy ez alap miatt 
alkotmányos életünk alatt szivós harczot folytat az ortho-
dox és reformált zsidóság. Nem ismeretlen az sem, hogy 
ezen alapból a kormány néhány évvel ezelőtt a fővárosban 
a rabbi seminariumot emeltette stb. Mindezek ismeretét fel-
tételezve, ez alkalommal az izraelita iskolai alap ügyének 
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jelenlegi állásáról fogunk szólani, amennyiben az a kérvé-
ny i bizottság véleménye alapján a szabadelvű párt értekez-
letén tárgyaltatott . 

Az orthodox zsidó párt ugyanis nem levén megelé-
gedve az izraelita iskolai alap körül történt eddigi eljárás-
sal, nevezetesen az alap jövedelmének elosztásával, a rabbi 
seminariumra tett kiadással, annak igazságosabb kiosztását 
kérvényezte az országgyűléstől. Nem szándékozunk Ítéletet 
mondani a kérvény állításának alapossága, vagy alaptalan-
sága felett, hanem e helyett felemlítve, hogy Trefort ő exja 
az értekezleten elősorolta a kormánynak ez alap jövedel-
mének bovaforditására vonatkozólag eddig tett intézkedé-
seit, ide igtatjuk a kérvényező bizottság véleményét szóról 
szóra, mert evvel lesz leginkább bajunk. E vélemény pedig 
következőleg hangzik : „Az országos izraelita iskolai alap 
jogi természetének megbirálását, a közalapok és alapítvá-
nyok megvizsgálásának idejére tar t ja fenn a képviselőház, 
ideiglenes intézkedés azonban addig is szükségesnek talál-o o o 
tatván, a kérvények oly utasítással adatnak ki a vallás - és 
közoktatásügyi miniszternek, hogy az orsz. izr. alap jöve-
delméből a népoktatásra fordítható segélyek kiutalványo-
zásánál az illető iskolának törvényszerű állapota, az azt 
fenntartó hitközség anyagi helyzete, továbbá a méltányos-
ság és általános kulturai szempont legyen irányadó." 

A kérvényező bizottság véleményének második részét 
mellőzve, csak első részén tesszük meg megjegyzésünket, 
mert az a legjelemzőbb annak feltüntetésére, hogy mikép 
szoktak nálunk zavart okozni ott is, hol a helyzet tiszta. A 
bizottság ugyanis az izraelita iskolai alapra vonatkozólag, 
véleménye első részében azt mondja, hogy ezen alap ,jogi 
természetének megbirálását a képviselőház a közalapok és 
alapítványok megvizsgálásának idejére tart ja fenn.' Szeret-
nők tudni, hogy e bizottságot mi indíthatta ilyen véle-
mény nyilvánításra? Mi ennek szükségességét fennforogni 
épen nem látjuk, pedig azt hisszük, hogy a mi tagadó vá-
laszunkban senki sem kereshet elfogultságot a zsidóság mel-
lett; nem is kell egyebet, csak az igazságot tekintenünk, 
hogy belássuk, miszerint a bizottság véleménye alaptalan 
és ha elfogadtatik vala, csak ujabb zavart szült volna. 
Lehet-e ugyanis a kétségnek még csak árnyéka is az iránt, 
hogy kit illet meg ez az alap, vagy mint mondani szokás, 
hogy minő ennek az alapnak a jogi természete ? Mi azt hisz-
szük, hogy a kérvényi bizottságon kivül nem találkozik em-
ber az országban, aki azt mondaná, hogy az az alap mást, 
mint a zsidóságot illeti meg. Ehhez az alaphoz ugyanis a 
zsidókon kivül senki sem járult egy krajczárral sem, sem az 
állam, sem más felekezetek ; ennek az alapnak czélját maga 
ő Felsége kulturai czélokra rendelte fordittatni a zsidók 
közt, ezt tud ja mindenki, tudni kellett a bizottságnak is, és 
mégis ily világos kérdésben kétségbe vonja ezen alap ,jogi 
természetét' az által, hogy azt megvizsgáltatni rendeli. Csak 
helyesléssel tudjuk fogadni, hogy a szabadelvű párt ertekez-
lete Szontagh Pál indítványára, a miniszterek beegyezé-
sével, a vélemény e pontját elejtette, mert azt elfogadni 
egyenlő lett volna a legnagyobb igazságtalansággal, és 
hosiy az országgyűlés is az értekezlet határozatát elfogadta. 

Amint azonban ezt helyeseljük, ugy egyáltalában nem 
tudjuk a jelenvolt jogászok azon nyilatkozatát helyeselni 

és felfogni, kik az izraelita iskolai-alap kezelésére nézve 
oda nyilatkoztak, hogy ők ellenzik, miszerint ez alap keze-
lésére nézve a többi alapok kezelésétől eltérő intézkedés ki-
látásba helyeztessék. Hogy ez ellenkezést megértsük, tud-
nunk kell, hogy az értekezleten ugyancsak Szontagh Pál 
képviselő reményt óhajtott nyújtani, hogy ezen alap egy-
kor az izraeliták autonom kezelésébe jut . Ez inditványt 
ellenezték azok, akik követelték, hogy az izraelita alap is a 
kormány által kezeltessék, holott bármily indokból történt 
is az indítvány, annyi bizonyos, hogy csak az az egyedüli, 
mely az igazságnak megfelel : és épen azért hitünk szerint 
az inditványt minden jelenlevő képviselőnek pártolni kel-
lett volna. Hogy azonban ne is látszassunk valamit állítani 
anélkül, hogy azt indokolnók, az ellenzők ellenében bát-
rak vagyunk megjegyezni és emiékezetökbe hívni, hogy az 
állam felekezetlen, hogy tehát mint felekezetnélkülire nézve 
nagy igazságtalanság bármily felekezetnek habár csak 
pénzügyeibe is beavatkozni; mert valamint az államnak 
semminemű befolyása nincsen a protestánsok, a görög kele-
tiek vagyonának kezelésébe, ugy az egyszerű logika azt köve-
teli, hogy jogot ne követeljen magának a zsidók vagyoná-
nak kezelésére sem. 

Ha mi a kérvényi bizottság és egyes jogászok véle-
ményére visszatekintünk, lehetetlen, hogy egy hasonló 
esetre vissza ne emlékezzünk, mely bennünket közelről érint. 
Ami kath. alapjainkat és alapitványainkat egész az ujabb 
alkotmányos aeráig senkinek sem jutot t eszébe kétségbe 
vonni ; mindenki elismerte, hogy ez katholikus tulajdon, 
mert ahhoz sem az állam, sem az egyháztól különvált fele-
kezetek nem járultak semmivel: és ime egyszerre, ki tudna 
hogy hogy nem, ezeknek az alapoknak katholikus jogi ter-
mészete kétségessé tétetett és még ma is a damoklesi kard O O 
függ felettük a közalapok és alapítványok megvizsgálására 
kiküldött bizottság létezésében. Vájjon a jelen eset-ben, mi-
dőn a szabadelvű párt oly igazságosan jár el a zsidók iránt, 
nem tehette volna-e meg p. o. valamely papi képviselő, hogy 
a szabadelvű pártot a katholikusok iránt is hasonló igazság 
gyakorlására felszólította volna? Ugyanazon az alapon, me-
lyen a zsidók szerencsésen megmenekültek, hogy alapjaik 
nem tétettek nevetségessé, nem oldat hathattak volna-e fel 
a katholikus alapok is azon kétséges állapotból, melybe he-
lyeztettek ? Vagy nem lett volna e helyén támogatni az au-
tonom vagyon-kezelést a zsidókra nézve,hogy ugyanezt köve-
telni lehessen a katholikusok részére is ? Mi nem tudjuk mikor 
lesz ily kedvező az alkalom ismét, mely most elmulasztatott ; 
hanem annyit talán mégis lehetne tenni, hogy legalább utó-
lagosan terjesztetnék az eszme a szabadelvű párt körében ; 
talán mégis feltehető, hogy a párt nem lesz kevésbé szabad-
elvű a katholikusok, mint a zsidók iránt, hiszen, ha a párt 
a kormány beegyezésével változtatott a kéívényi bizottság 
nézetén a zsidókra nézve, ugyanily alapon igazságot szolgál-
tathat a katholikusoknak, mert quod uni iustum alteri 
aequum. ^ 

Róma, márcz. 8. X I I I . Leo bölcsészettudori jubilaeuma 
és aquinói sz. Tamás ünnepe — E kettős ünnepélyben, — 
hogy röviden a lehető legvilágosabb áttekintést nyújtsak a 
,Religio' i. t. olvasó közönségének, — négy kiváló mozza-
natot lehet megkülönböztetni : az előkészítő gyűlést ; az ün-
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népi isteni tiszteletet aquinói sz. lamás oltáránál ; a tisztel-
gést a szent atyánál s ö szentsége magasztos beszédét ; végre az 
esti zárünnepélyt az árkádok akadémiájában. — Az Altemps 
palotában tartott előkészítő gyűlés már maga a legimposan-
sabb ünnepélyek egyike volt, melyeket valaha Róma látott. 
Az öt világrész mindenike képviselve volt itt. Ez már ma-
gában véve elég a kath. egyház nagy, emberiségi egyesítő 
erejének feltüntetésére. Még fényesebben ragyog azonban az 
egyháznak elméket és sziveket egyesítő hatalma magában 
azon eszmében,mely a különféle nemzetiségű tudósok ily im-
po3ans gyülekezetét összehozta. S ezen eszme, melynek szük-
ségét, fenségét,minden nemes elme már rég óta érezte,melynek 
ünnepélyes kimondása azonban a jelenleg uralkodó nagyszel-
lemü pápának volt az isteni gondviselés által fentartva, ezen 
eszme: az emberi bölcselkedés öszhangzatos egysége, hogy 
el lehessen mondani, mint az előkészitő gyűlésen mons. Ga-
limberti mondá: Erit sapientum multitudo cor unum et ani-
ma una. Az előkészitő ünnepélyen elnökölt Parocchi bi-
bornok. Fölötte a falon diszlett koszorúk és égő gyertyák közt 
aquinói sz. Tamás arczképe, ez előtt pedig mintegy virágerdő-
ből szentséges atyánk colossalis mellszobra emelkedett ki. Az 
elnöki asztalnál megjelentek D'Avanzo, De Falloux, Ferreira 
dos Santos Silvas, Ilergenröther, Pecci, Sangvini bibornokok, 
körülbelül husz olasz és külföldi püspök. Szóltak érdeke-
sen, tanulságosan, ragyogón, elragadólag Parocchi bibor-
nok, a grenoblei püspök, Talamo tanár, Moungiót franczia 
tanár, Cornoldi J . t. atya, Ferreiroa áldozár a Siglo Futuro 
levelezője, mns. Galimberti, Tripepi, Carulla a madridi 
Civilisazion szerkesztője, Hergenröther tanár, Amoni kano-
nok, Valiét tudor Barcelonából, végre, miután a többi elő-
jegyzett szónok az előhaladt idő miatt nem szólhatott, is-
mét Parccchi bibornok mintegy koszorúba kötve a hallott 
szép eszm íket. — Az ünnepély fő napján, f. hó 7-én, a szent 
irás isme 't mondása szerint : initium sapientiae timor Do-
mini, legi lőször isteni tisztelet tar tatot t a Sopra Minerva 
nevü döm is egyházban, sz. misével aquinói sz. Tamás oltá-
ránál és S iccheri tudós dömés által latinul tartott szent be-
széddel a luinói szent Tamás szelleméről, mely oly magasz-
tos, hogy, mint az Aeterni Patris bulla mondja, ratio hu-
mana ad f istigium Thomae pennis evecta iam fere nequeat 
sublimius assurgere. — Isteni tisztelet után következett a 
vatikáni a idientiáknak, a fogadottak számára és tekintélyére 
nézve, egyi i legnevezetesbike. A katholikus világegyház tudo-
mánya hó lolt itt a keresztény bölcselkedés restauratora 
előtt, kine : trónját, midőn megjelent, erényben és tudomány-
ban oly fé iyesen ragyogó kiséret vette körül, milyet a világ-
egyik fejtdelme sem tudna trónja körül összeállítani. Ott 
voltak Ali nonda, D'Avanzo, de Luca, Di Pietro, Ferreira 
dos Santos Silvas, Fürstemberg, Giannelli, Howard, Her-
genröther, Ledochowsky, Meglia, Martineiii, Mertei, Nina, 
Pacca, Paiocchi, Pecci, Pellegrini, Pi tra, Sacconi, Sangvini, 
Sbaretti, Zigliara bibornokok és vagy 30 érsek és püspök. 
A Tripepi íltal felolvasott feliratra1), elegáns latin nyelven, 
mely ő szentségének egyik kiváló fényes oldala, hosszú, böl-
cseséggel elt beszédben válaszolt X I I I . Leo.a) Azután 
egyenkint hódoltak a jelenvoltak, letéve a pápai trón zsá-
molyára k ilön-külön felirataikat s adományaikat. — Az 

') Lapi nk élén közöljük. — 2) Jövő számukra hagytuk. Szeri;. 

esti zárünnepély méltó volt a kettős ünnep monumentális 
jellegéhez. Valamennyi beszéd közöl kiemelkedett Zigliara 
bibornoké aquinói sz. Tamás bölcseleti rendszerének nagy-
szabású arányairól s bámulatos logikai öszhangjáról. 

Minden mondhatót összefoglalok, midőn azt mondom, 
hogy X I I I . Leo nevét, a világ legnagyobb bölcse, aquinói 
sz. Tamás neve mellett, bámulattal fogja emlegetni az utó-
kor, s aquinói sz. Tamás dicsősége uralkodó szentséges 
atyánk nagyságának egyik legragyogóbb jogcziine lesz. 

Francziaország. A Ferry-féle törvényjavaslat VII. 
pontjának elvetése, mely f hó 9-én történt 148 szavazattal 
129 ellenében, a katholikusokra nézve jobb ugyan, mintha 
az ellenkező történt volna, mindenesetre jobb a semminél, de 
valami különös vívmánynak nem nevezhető, mert semmit 
sem nyertek általa, csak azt, hogy a középiskolai katholikus 
oktatás szabadsága marad in statu quo, addig mig a felfor-
gató pártnak, mely zászlajára az egyház elleni harezot irta 
és az általa tolt kormánynak tetszik. Tekintve, hogy a ja -
vaslat többi részei elfogadtattak, melyek pedig a kath. egye-
temeket gyökereikben támadják meg, megvonván tőlük a 
tandíj szedési és az állam által közhivatal elnyerhetése vé-
gett qualificatióul felállított fokozatok megadhatási jogát, 
illetőleg ezen fokozatok megadására a vegyes vizsgáló bi-
zottságokban való részvétel általi befolyás jogát, a V I I . pont 
elvetése annyit jelent a katholikusokra nézve, mintha va-
laki valakinek egy kezével ad valamint, a másikkal pedig-
elveszi tőle. A középiskolák szabadsága a VI I . tezik elve-
tése folytán marad ugy, a hogy van ; de a felsőbb oktatás 
szabadsága tönkre van téve,, s nem hiányzik e téren már csak 
az, hogy kimondassék, miszerint a kath. egyetemek, ha ön-
ként be nem csukták kapuikat, becsukandók. Az is megfon-
tolandó, a mit, Freycinet ministerelnök, a híres márczius 
9-iki szavazás előtt mondott. Szerinte a VII . tezikk elveté-
sénék nagyon komoly következményei lesznek, a mennyiben 
a végrehajtó hatalom sokkal keményebb törvények alkalmazá-
sára lesz kényszerítve. Tehát a VI I . tezikk elvetése folytán a 
Gambetta által vezérlett radicalis párt korántsem lett le-
fegyverezve s a kulturharcz nem lett befejezve; sőt ellenke-
zőleg a jezsuitákkal szemben szenvedett kudarcz a radica-
lismust még nagyobb elkeseredésbe ejtvén még bőszültebb 
harezra fogja tüzelni. Szép, sőt nagyszerű, örökké emléke-
zetes beszédek hangzottak el a franczia senatus e nevezetes 
vitái alatt. Chesnelong, a monarchikus jobboldal leggeniali-
sabb, s testestől-lelkestől katholikus vezérszónoka, az ész 
minden fegyverét felhasználta, de azért sem a radicalisok 
szántszándékát meg nem puhította, sein az egyházzal feszült 
lábon álló balcentrumot a katholikus álláspontra át nem 
vonta. Le Brun, a lyoni kath. egyetemen jogtanár, ez egy-
ház és állam közti viszonyt oly correcte fejtette ki, hogy a 
római, pápai akadémia legorthodoxabb theologusa sem tudna 
helyesebb elveket szebben kifejteni. De mi haszna, mikor 
azokat,kik az egyház esküdt ellenségei nemcsak meg nem hó-
dította, hanem még konokabbakká tette.Hallani kellett volna 
azon félbeszakításokat, melyekkel beszédét a felforgató párt 
folytonosan zavarta ! Buffet igazán élethűen, remekül ecse-
telte felforgató párt által a katholikus és clericalis ember 
közt felállított különbséget. Más szónokok más tekintetben 
brillíroztak, de csak a VII . tezikket lehetett megbuktatni, a 
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többi nagy szavazat-többséggel elfogadtatott , nagyobbal, 
mint a milyennel a V I I . tczikk elvettetett . Az 1850-iki tör-
vény által adott középiskolai szabadság megmentetett, de az 
1875-iki törvényen alapuló felsőbb iskolai szabadság le van 
tiporva. Ez nagyon kétes becsii eredmény. Alább, az Aurora 
párisi levelezője által kifej tet t indokokkal igyekezni fogunk 
még inkább megvilágítani a franczia katholikusok précaire 
helyzetét, daczára, sőt épen a V I I . tczikk elvetése következ-
tében. Most azonban, közbevetőleg, idézünk egy részletet 
Beranger senator képviselő beszédéből, ki ahhoz a párthoz 
tartozik, mely a katholika egyház elveinek nem hive, a je-
zsuitáknak nem bará t ja , mely a köztársaság elvi liive, s 
mely a kérdést tisztán a szabadság szempontjából fog-
ja fel . . . s ez a párt , a balcentrum.Beranger igy szólt : Én, 
uraim, nem vagyok bará t ja a jezsuitáknak, és mégis azon 
ellenszenvet, mely a J . t. tanai ellen irányul, teljesen a le-
vegőben függő félelemnek tartom, mely semmi által sincs 
indokolva. Voisins-Lavernière úrral kénytelen vagyok itt 
kijelenteni, hogy védenczünk, kit ebben az ügyben támoga-
tunk kell, nem a J . t , hanem a szabadság. A Pelletan ur 
által védett tétel ez vo l t : A jezsuitáknak joguk van F r a n -
cziaországban létezni, de nincsen joguk tanítani. Ez nem 
igaz. Vantismenil véleményes jelentése 1845-ben kimutat ta , 
hogy a jezsuitáknak Francziaországban joguk vau létezni, 
vagyis inkább lakni : miért akar ják tehát tőlük megvonni a 
tanitási jogot? .... Az 1848-iki nemes törvények visszaállítot-
ták a társulási és tanitási szabadságot. Az 1850-iki törvény 
alkalmazza, és ezt jól jegyezzük meg, az általános társulási és 
tanitási szabadságot, és sehol sem tesz kivételt a jezsuiták-
ról. A jezsui táknak tehát ezen időtől fogva joguk volt F r a n -
cziaországban létezni és tanitani. Ez t mindenki oly termé-
szetesnek találta, hogy senkinek sem ju to t t eszébe eddig a 
jezsui tákat zaklatni . . . Önök most a polgárok egy egész 
osztályát akar ják törvényen kivül helyezni. És miér t? Nem 
másért, m i n t . . . hogy gyűlölik ő k e t . . . Én a jezsuiták ellen 
emelt vádakra csak egyet akarok felelni. I t t a baloldalon 
egynél több tagja ül a senatusnak,kiket a jezsuiták neveltek. 
Ál l janak fel, kérem, ezek és mondják ki nyiltan, micsoda 
gyalázni, feddni valót találnak volt tanáraikban ; mondják 
KI vájjon azok szerint az u. n. veszélyes jezsuita tanok szerint 
nevelték-e őket ? Igen ! emeljenek ellenök vádat, ha mernek, 
( Viharos éljenzés jobbról. Halálcsend balról.) (Vége k.) 

IRODALOM. 
A bölcsészet tankönyve. I r ta Dr Stöchl. Magyar í to t ta 

és a legújabb kutforrások nyomán felvilágosító jegyzetek-
kel bővítette Dr Zafféri Károly. I . fűzet. Szatmárt . 1880.*) 

Épen, midőn már a második fűzetet kaptam, állitom 
össze az első füzetnél tet t jegyzeteimet. Mindenesetre jogo-
sult a kérdés, miért irok én kri t ikát még csak akkor az első 
füzetről, midőn már a második fűzet is közkézen forog ? 
Először azért, mert oly magyarí tot t műnek első füzete, mely 
már megjelenése előtt is oly nagy figyelmet, oly kiváló ér-
dekeltséget és oly élénk mozgalmat idézett elő, minőt ed-
dig a magyar irodalom terén tapasztalni még nem volt al-
kalmunk, megkivánja, hogy a leggondosabban át és át nézzük 
mielőtt róla a nyilvánosság terén Ítéletet mondanánk ; ez 
pedig időt vesz igénybe. Másodszor azért, mert a magyar í -
tott művet az eredetivel gondosan össze kell vetnünk, ha a 
fordításról alapos véleményt akarunk mondani. — Ez tehát 
oka ezen oly későn jövő kri t ikának, mely talán a tollban is 
maradhatot t volna, mivel az előttünk fekvő füzetet mind-

*) Előleges ismertetésül ; mert a nagy mozgalmat keltett mű ér-
demleges méltatását, szakavatott tollból, akkorra hagytuk, midőn majd a 
mű tetemes része áttekinthető lesz. Szerk. 

j á r t megjelenése után amúgy is többen ismertették és mél-
ta t ták . Én tehát lehetőleg rövidre szabom kr i t ikámat . — 
Ez pedig a következő : A nyomás tiszta és jó, de a papír 
talán valamivel jobb lehetne. Hogy Dr Stöckl jegyzetei a 
szöveg közé kerültek apró betűkkel, ez kiválóan helyes el-
j á rás , de már nem oly helyes, hogy az eredeti műnek egyes 
bekezdéseit Dr Z. ur több bekezdésre osztotta fel, mivel ez 
némileg az ízlés ellen van, ha egy nagyobb műben, mint a 
minő az előttünk fekvő, egy-egy lapon sok bekezdés van. — 
Saj tó hibát nagyon keveset találtam. Ezek volnának tehát 
az alaki kifogások, melyek, mint látható, oly csekélyek, és 
olyannyira a lényeget nem érintők, hogy ezek miatt az előt-
tünk fekvő mű semmit sem vészit becséből. 

Egészen megfeledkezünk azonban e csekély hibákról, 
ha e magyarí tot t műnek számos jeles oldalát tekint jük. M á r 
a közmondás is azt mondja : „Minden kezdet nehéz." A kez-
det meg: van téve. Elő t tünk fekszik az első füzet. Ez ki tü-
nően sikerült. Az első füzet a szerző és a fordító előszavát 
leszámítva 2820 sort hozot t : ezek között van 1G20 apró be-
tűs sor. Ezek közül Dr Stöcklé 500, Dr Zafféryé pedig ezer 
százhúsz. Tehá t mig Dr Z. ur Dr Stöckl művéből 12 száz 
nagy és 5 száz apróbetüs sort adott, addig ő maga irt ezen 
első füzetben ezer százhúsz apró betűs sort, tehát körülbelül 
a füzet fele az ő műve ! 

Ez természetesen magában véve még nem érv arra 
nézve, hogy ezen részlet csakugyan megérdemli figyelmün-
ket, és hogy ezen rész a magyar Stöckl-t a német Stöckl 
fölé emelte. — H a figyelembe vészük azonban Dr Zafféry 
urnák bőolvasottságát és a bölcsészet terén való tájékozott-
ságát, melynek fényes bizonságát a magyar Stöckl-hez ir t 
„Bevezetés"-ben adta ; ha figyelembe vesszük továbbá azon 
körülményt, hogy Dr. Z. ur ezen általa irt „Bevezetés"-1, 
mely csak tizenhét lapra terjed, száztizenegy kutforrásra 
alapít ja : ugy e műnek minden előfizetője csak szivből örül-
het annak, hogy Dr Z. ur oly számos, valóban jeles és a 
magyar olvasó közönségnek szükséges jegyzettel lá t ja el 
Dr Stöckl művét. Mert , ha helyeslem is Montesquieu ezen 
szavai t : „nem mindig tanácsos oly teljesen kimeríteni a tár-
gyat, hogy semmi tenni való ne maradjon az olvasó számára, 
— mivel a főczél nem az, hogy valami elolvastassék, hanem 
hogy az olvasó gondolkodásra ébresztessék," mindazáltal , 
tekintve nálunk a bölcsészetnek állapotát, csak helyeselni 
tudom Dr Z. ur eljárását. De kiváló tapintatossag volt Dr 
Z. u r részéről, hogy a „Bevezetés"-t irta meg. Szükséges 
volt ez és nagyon hasznos a mai időben, mert, jóllehet Dr 
Z. ur szavai szerint „elmúlt már azon idő, midőn sajá t hír-
nevének veszélyeztetése nélkül nem lehetett a scholastiku-
sokra hivatkozni," de még nem következett be azon idő, 
mely a scholastikusok iránt való előítéletet teljesen leron-
tot ta volna. Ezt némileg k imu ta t t am: „Ki az az Aquinas" 
czimü czikkemben a „Magyar A ." hasábjain. Bizonyos az, 
hogy a magyar í to t t Lewes is ( A philosophia története), me-
lyet a M. T . Akadémia a művelt magyar olvasóközönség 
kezébe adott, ugyanazon előítéletet terjeszti. E két szem-
pontból tehát a Dr Z. ur által irt „Bevezetés"-1 megbecsül-
hetlennek kell mondanom. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
KÓmn, márcz. 7. ( A ,Religio' saját tudósítása.) Nagy-

ságos u r ! Most jövök haza a pápai ünnepélyről, mely fénye-
sen sikerült. Ez alkalommal átadtam az 1000 frkot. L á t h a -
tólag megörült ő szentsége, hogy Magyarország is képvi-
selve volt. Holnap, ha megjelenik, elküldöm a pápai be-
szédet s azután immediate a ,Religio' következő számában 
megjelenhetik relátióm, mely a pápai beszéden fog alapulni. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznat/ Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatot t Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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XIII. Leo pápa alloeutiója 
a tudományok katholikus művelőihez 

Márczius 7-kén. 

Pergratus Nobis perque iucundus est conspe-
ctus vester, dilecti filii, in omni scientiarum genere 
praeclari ac nobiles, qui hodierno die, sacro ob me-
móriám Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, lau-
dabili sane consilio hue coníiuxistis, ut huic Apo-
stolicae Sedi et communi christianorum Parenti ac 
Magistro obsequium et observantiam praesentes si-
gnificaretis .— Quae autem vestro omnium nomine 
sunt ab eximio viro, qui vobis praeest, tarn aman-
ter sapienterque dicta, ea animo Nostro non medi-
ocrem consolationein afferunt. Laetandum est enim, 
et Deo gratiae singulares agendae, quod tanta sit 
praestantissimorum hominum multitudo, quibus 
suprema lex est doctrinae laudem cum religionis 
amore coniungere, atque humanitatis artes ita ex-
colere, u t divinam Jesu Christi Ecclesiaeque aueto-
ritatem pari studio venerentur. — Itaque gratula-
mur sapientiae, gratulamur virtuti vestrae, dilecti 
filii, qui re ipsa profitemini obedientiam fidei chri-
stianae praestitam rationis humanae dignitati nihil 
obesse, prodesse autem plurimum ; quoniam homi 
lies tunc veritatem melius intuentur et securius 
assequntur, si mentibus discendi cupidis divina fi-
des, quasi face, praeluxerit . 

Quod quidem qui aut infitiantur aut omnino 
non intelligunt, eos dolendum est in re maxima 
errare. Multos equidem esse videmus, qui veritates 
divinitus traditas parvi pendunt, vel prorsus reii-
ciunt, propterea quod cum effatis humanarum sci-
entiarum ac recentioribus placitis eas componi non 
posse existiinant; atque ipsam Ecclesiae divinam 
potestatem acriter adoriuntur, quod eam iuribus 

ci vili societati recens adsertis, prineipum maiestati 
et populorum prosperitati inimicain arbi trantur . 

Quorum causam errorum si quis paullo dili-
gentius investigaverit, in eo potissimum sitam esse 
intelliget, quod nostris hisce temporibus, quanto 
rerum naturalium studia vehementius fervent, tanto 
magis severiores altioresque diseiplinae defloru-
er int : quaedam enim fere in oblivione hominum 
conticescunt ; quaedam remisse leviterque tractan-
tur, et quod indignius est, splendore pristinae di-
gnitatis deleto, pravitate sententiarum et immani-
bus opinionum portentis inficiuntur. — Hinc in 
plurimorum mentibus maximarum veritatum lu-
men quasi restinetum hinc in privatos homines 
non solum, sed in ipsas res publicas communis de-
rivata pernicies. Ipsa iuris novi, ut vocant princi-
pia, quae sibi plurimum infesta passim experiun-
tur civitates, splendidis quibusdam inanis philoso-
phiae mendaeiis nituntur. Exemplo sit prineipatus 
exlex humanae intelligentiae t r ibutus; aequataveri 
falsique iura; cunctarum religionum par habita ra-
tio; effrenata libertás seu verius quidlibet audendi 
potestas, cuius vel in cogitando vel in agendo 
expertem esse neminem prorsus volunt. 

Igi tur in tanta perturbatione animorum etcon-
fusione rerum, opportunissimum sane remedium 
homini suppetit in sana solidaque philosophia, si 
sapienter studioseque excolatur. Hanc enim maxi-
me natarn aptamque esse apparet tum deiieiendis 
erroribus insanienti nostrorum temporum sapien-
tia partis, tum contra stabiliend s firmiter ordinis, 
aequitatis, iustitiae fundamentis, quibus tranquili-
tas reipublicae, salus populorum, gerinana gentium 
humanitas continentur. 

De huius philosophiae instaurandae necessitate, 
plura, ut nostis, elocuti sumus superiore anno in 
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Litteris Nostris Encyclicis, ad universos orbis Epi-
scopos datis. — Quibus etiam ediximus planeque 
demonstravimua, optimam philosophandi formám 
earn esse, quae ingenio studioque sancti Thomae 
Aquinatis, totius sapientiae veteris opibus conqui-
sitis, ad immortalitatem est elaborata; quaeque per 
omnes insequentes aetates summám cultoribus suis 
laudem decusque comparavit, et magnorum per Eu-
rópám Liceorum glóriám, omniumque scientiarum 
incrementa provexit. 

At enim, sancti Thomae et Scolasticorum do-
ctrinam in honorem revocantes, retrahere homines 
velle dicimur ad superiorum saeculorum parum 
adultam urbanitatem, tamquam Nos maturitatis et 
perfectionis aevi nostri pigeret. — Quid tandem? 
Exemplar proponimus in quo quid virtus quid sa-
pientia possit splendidissime elucet ; virum nempe 
humanis divinisque disciplinis ad plenum imbu-
tum, tot saeculis insigni memoria cultum, Ecclesiae 
praeconiis Romanorumque Pontificum celebratum 
oraculis, Angelicis ipsis mentibus exaequatum. — 
Nonne simili omnino ratione li t terarum atque in-
genuarum artium studiosis non invidetur, sed in-o 
servitur, cum magistri artificesque perveteres, in 
aliquo genere excellentes, ad imitandum propo-
nun tu r? 

Quapropter cum vos, solemni hoc die, quae-
dam a Nobis documenta expostuletis, accipite haec 
breviter, dilecti filii, haud equidem nova, magni 
tamen momenti, maximeque opportuna. 

Scilicet; fidei christianae ut plurimum debet 
philosophia, ita opem ferre, quantum potest, ma-
xime studeat. — Huic illa infensa nec fuit unquam, 
nec esse potest ; fidei enim et rationis parens atque 
auctor Deus sic utramque temperavit. ut societate 
et quadam cognatione inter se continerentur. — Ex 
quo factum est, ut in alendis excitandisque scien-
tiarum studiis Ecclesia catholica primas sibi par-
tes semper vindicaverit. 

Huiusmodi autem perfecta fidei intelligentiae-
que concordia facile nusquam melius apparet, quam 
in libris a principe philosophorum Thoma Aquinate 
exaratis. — Date igitur operam, ut ad plures quo-
tidie pertineat tanti magistri disciplina; atque in 
eius pervestigatione doctrinae hanc vobis ipsi le-
gem dicite, ut talem amplectamini sententiam, qua-
l isex illius admirabili proprietate et perspicuitate 
sermonis sponte einineat, non qualem praeiudicata 
aliqua opinio, a communibus et probatioribus ali-
éna, forte suaserit. 

Tandem, sancti Thomae Aquinatis et in hoc 
exemplum secuti, in rerum naturalium considera-
tione strenue adlaboretis; quo in genere nostrorum 
temporum ingeniöse inventa et utiliter ausa, sicut 
iure admirantur aequales, sic posteri perpetuacom-
mendatione et laude celebrabunt. — In quibus ta-
men excolendis scientiarum artibus, illorum morem 
defugite, qui recens reperta ad oppugnandas tum 
revelatas tum philosophicas veritates prave detor-
quent ; sed divinae potius providentiae gratiain ha-
bete, quod hanc gloriam et quasi palmam nostrae 
aetatis hominibus reservarit, ut rerum utilium Pa-
trimonium a maioribus acceptum, multis in parti-
bus industria sua locupletarent. 

Pauca haec, quae pro rei opportunitate leviter 
placuit attingere, alte in animos vestros inserite, et 
religiose servate. — Nostis, dilecti filii, Episcopos 
catholici orbis omnes, una pene voce, testatos esse 
se consiliis Nostris, sicut in ceteris rebus soient, 
ita in hac de qua loquimur, nec voluntate nec opera 
defuturos. Quod si illorum curis ac vigiliis vestra 
industria studiumque respondeat, in spem certam 
ingredimur, brevi futurum, ut ab hac restitutione 
studiorum, quae Nobis est proposita, magna vis 
influât in communem populoruin salutem et in Ec-
clesiae tranquill i tatem. 

Ad coepta feliciter perficienda vobis adiumento 
sit caeleste praesidium ipsius Doctoris Angelici, 
quem catholicis scientiarum et bonarum artium do-
miciliis patronum, uti vobis est in optatis, rite dari 
quam primum curabimus. — Animum denique vo-
bis viresque addat Apostolica benedictio, quam 
vobis, viri praestantissimi, et magnis Lyceis, Aca-
demiis, sacris Seminariis, iisque omnibus, quorum 
mandato et nomine ad Nostrum pontificale solium 
adivistis, libenter et peramanter impertimus. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Előhozunk még egyetmást, a mik azt javalják, 
hogy ne nyugodjunk meg azon magyarázaton, mely 
az apostoli szent szék czimnek csak azon érteményt 
adja, hogy az pusztán emlékeztetöleg s történelmi-
leg adja elő, miszerint e széket egykoron az apos-
tolfejedelem alapitá. Mert hogyha pusztán ezen ala-
pitás jeleztetnék általa, akkor e czim nem jelentene 
egyebet, mint az „apostol székét" azon széket, me-
lyen Péter ü l t ; az „apostol" szó alatt pedig Péter 
volna értendő. Ámde, ki a régi ker. idők i ra tai t 
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csak felületesen lapozgatta is, mindenki tudja, hogy 
bizonyos egyéni kiváltságnál fogva kitüntetéské-
pen csak Pál és nem Péter neveztetik apostolnak; 
sz. Pál mondásai, iratai, tilalmai, parancsai, ren-
delkezései mondatnak kitüntetésképen apostoliak-
nak. Régi és ujabbkori irók Pál t leggyakortabb 
egyszerűen apostol néven idézik, — Péter római 
székét egyszerűen apostoli szent szék nevezettel 
jelzik egy és ugyanazon mondatban ; s miután Pált 
egyszerűen apostol néven idézik, vele szemben 
mintegy ellentétben Pétert vagy saját nevén Pé-
ternek, vagy az apostol szó hozzátételével Péter 
apostolnak nevezik, de egyszerű „apostol" néven 
soha nem idézik. E tekintetben, ha megérdemelné, 
számtalan bizonyítékot hozhatnánk fel; de példa-
kint elég lesz egy-kettő. Alexandriai Kelemen sz. 
Pál helyeit „apostoli parancsnak", leveleit „apostoli 
i ra tnak" nevezi ; majd Pál t minden jelző nélkül 
..apostolnak", „Isten sz. apostolának" mondja; Pé-
tert pedig mindenkor saját nevén emliti. (Lib. 
Strom. IV. p. 548 — 556.) Sz. Jeromos, apostol ne-
vezet alatt Pált érti, szavait „apostoli elbeszélés" 
czimén idézi. Paulin nolai püspök, Celantiushoz irt 
levelében mondja : „Az asszony feje pedig — mint 
az apostol mondja — a férfi; de Péter is mondja: 
„Hasonlag az asszonyok engedelmeskedjenek fér-
jeiknek." — A nicaeai zsinat (325) elrendelvén, 
hogy az ujonkereszteltek püspöki vagy papi méltó-
ságra ne bocsátassanak, hozzá teszi: mert világosan 
mondja az apostoli i rás : „Non neophytum." (I. T. 
3, 6.) Az alexandriai zsinat, melyben sz. Athanáz 
alexandriai püspök ügyében közel száz püspök volt 
jelen, a nicomediai püspöki székbe betört bizonyos 
egyén ellen sz. Pál Kor. II. 10, 15. foglalt szavait 
mint az apostol mondását idézi ; és hogy az euse-
bián eretnekek eltávolíttassanak, a zsinat szintén 
sz. Pál Kor. I. 5, 13. szavaival figyelmeztet, melye-
ket apostoli igéknek mond. Az antiochiai zsinat 
(341) parancsolja, hogy a püspökök kevéssel meg-
elégedjenek s bőven alamizsnálkodjanak a sz. apos-
tol mondásakint: „Habentes victum et alirnentum." 
(Tim. I. 6, 8.) A sardicai zsinat az összes egyházak 
hoz menesztett zsinati levelében sz. Pál Gal. 1, 8. 
szavait apostoli parancsnak hivja. De a római pá-
pák is apostol néven egyedül Pál t értik. Igy Libe-
rius pápa (352 — 366) sz. Pál ama szavait: „Mind-
nyájan, kik Jézus Krisztusban jámborul akarnak 
élni stb. (Tim. II. 3, 12.) „apostoli taní tásnak-
mondja, mintha t. i. Pál tanítását hirdetné. Apos-
tol néven ő is Pált érti, azt hivén, hogy a kik csak 

levelét olvasandják, öt fogják alatta érteni. Síri 
czius pápa (384 — 398) Pál t szintén egyedül apos-
tolnak, idézeteit apostoliaknak, Pétert pedig saját 
nevén Péternek, mig ugyanazon irataiban a római 
széket a város tulajdonnevének elhallgatásával ha-
tározottan „apostoli szent széknek" nevezi. Igv ir 
Selestyén, igy N. sz. Leo, igy Geláz és a többi pá-
pák. A dicsőséges apostoli testületből tehát kitün-
tetésképen csak az egy Pál neveztetik apostolnak. 
Sz. Ágoston egyházatya, a hippói püspöki szék s 
az egész ker. világ ragyogó csillaga, kit mindenkor 
következetes, erős gondolkodás és irmodora végett 
az eretnekek pörölyének neveztek el, e tekintetben 
igy ir : „Midőn mondjuk, apostol, ha nem fejezzük 
ki, hogy melyik apostol, Pál értetik alatta, mert ő 
több leveléről nevezetes, mert ő mindegyiknél leg-
többet fáradott ." Azért érte tehát öt ily nagy meg-
tiszteltetés, mert ó több helyen plántálta az isteni 
igét, az igaz hitet, az igaz egyházat, mint bárki 
más; annyi apostoli utat tett, apostolkodásában 
annyi fáradalmat állott ki, hogy nem öndicsérési, 
nem kitünési viszketegtől űzetve, hanem Krisztus 
szent lelke által ihletve, apostoli életének bevégzett 
pályájára visszatekintve, teljes örömtől eltelten 
mintegy elragadtatással mondhatá magáról, hogv 
Isten kegyelmének segélyével mindegyiknél leg-
többet fáradott . (Kor. I. 15, 10.) De elég volt meg-
jegyeznünk s érvekkel bebizonyítanunk, hogy szent 
Pál nyerte el egyedül a dicsőséget, kiválóképen 
„apostol"-nak neveztetni. Péter pedig nem azért 
helyeztetik a többi apostolok fölé, mert apostol 
vala (hisz apostoli tisztre nézve mindnyájan egyen-
lők valának, e tisztség kötelmeit pedig sz. Pál mind-
egyikénél dicsőségesebben töltötte be); hanem azon 
oknál fogva, mert ő az apostolok feje, fejedelme, el-
seje, hol a hangsúly egész erővel mindenkor ez 
utóbbi szavakon nyugszik. Ide illenek Tertullián 
szavai : „Tudd meg, hogy az Ur Péternek s általa 
hagyta a kulcsokat (tehát a legfőbb hatalmat) az 
egyháznak." (Scorp. c. 10.) „Az egység érdekében 
sz. Péter érdemié meg, hogy az apostolok fölé he-
lyeztessék, s ő kapta egyedül a mennyország kul-
csait, hogy a többiekkel is közölje", — úgymond 
Milev. Optatus (L. VII. de Schism. Donát. adv. Par-
inion.) Miértis, ha az „apostoli szent szék" mint 
merő emlékeztető s történelmi czim által csak azt 
akarták volna a régiek jelezni, hogy a római szé-
ken egykoron először Péter ült, akkor nem az „apos-
tol székének", hanem azon széknek; „melyen az 
apostol ült", vagyis a mi egyjelentésü, nem „apos-

2 2 * 
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toli széknek,, kell vala nevezniök ; hanem többet 
ért volna ily kitétel : „első, legfőbb, főszék" és mert 
ilyféle kitételek a legrégibb szent atyák munkái-
ban is feltalálhatók, az egyház is jobban megnyu-
godhatott volna ra j t a ; jobb lett volna tehát ily 
czirnen nevezni, mintsem az apostoli szent szék ké-
tes és kevéssé alkalmas czimét szántszándékkal 
többre becsülni. De ezt nem tették, hanem mind az 
irók és hivek, mind a pápák és püspökök a szóban 
levő czimhez ragaszkodtak, mert meg valának győ-
ződve e czimnek magasztosabb jelentőségéről. 

Tehát következik, hogy az apostoli szent szék 
czimben, midőn az tiszteletteljesen a római széknek 
tulajdoníttatik, ne csupán azon történelmi emlékez-
tetést keressük, hogy azt Péter alapitotta, hanem 
keressünk benne egy élő és állandó jelleget, mely-
nél fogva e czim használata szokásba jött. I ly jel-
ieget más egyéb tulajdonságok is mutatnak fel, me-
lyekre az „apostoli" szó szintén alkalmaztatik s 
melyek tárgyunkra nézve hasonérteményü helyek-
nek nevezhetők. Igy a római egyházzal való közös 
ség, egység hatányosan s kizárólag apostoli egy-
ségnek neveztetik; a pápa egyházi jellege, tekinté-
lye apostoli jelleg, — apostoli tekintélynek, a pápa 
apostoli férfiú, apostoli főpásztornak, a pápa hiva-
tala apostoli tisztkedésnek, apostolságnak, a pápa 
eszközölte végrehajtás apostoli végrehajtásnak mon-
datik. Régi szent atyák munkáiban olvassuk, hogy 
minden tartomány számára az apostoli forrás csak 
Rómában fakad. Ki ilyeseket hall, olvas, ugy hi-
szem, nem tagadhatja, hogy mindez azt jelenti, mi-
szerint Rómában bizonyos jelleg, bizonyos apostoli 
erő él, mely más egyház kebelében sehol a földke-
rekségen nem található fel. E kifejezések nem je-
lenthetik csupán az apostoli eredetet, mely más 
egyházakkal is közös; hanem a rendszerinti főpász 
tori hatalmat, magát az apostoli hatalom teljét kell 
jelenteniük, azon teljhatalmat, melylyel Péter mint 
az apostolok fejedelme, elseje Krisztus rendelkezé-
nél fogva a többi apostolok fölött birt s melynek 
az üdvözitő Jézus akaratánál, az egyház szervezeté-
nél fogva, a hivek közötti hitbeli egység fentartása 
végett, Péter utódaira, a római pápákra is egész a 
világ végezeteig át kelle és át kell származnia. Ez 
az igazi apostoli jelleg, ez az apostoli erő, melynél 
fogva az apostoli szent szék a többi netán ingadozó 
székeket is hitben megerősíti ; ez az apostoli hata-
lom, mely Rómában mindig él, állandóan épségben 
s egész teljében minden századon át megvan. Ez 
ama rendszerinti apostoli hatalom, ama legfőbb te-

kintély, melynek világos példáit I. sz. Kelementől 
fogva, kihez bajos ügyeiben végérvényii határozat-
hozatal végett a korinthusi egyház folyamodék, az 
egyháztörténelem egész a legújabb jelenig czáfol-
hatlanul mutat ja fel. A kérdéses tárgynak ilyszerü 
felfogása fejti meg az apostoli szent szék nevezet-
nek igazi eredetét s helyes érteményét. 

Ezek után bízvást áttérhetünk a történelmi 
adatok felsorolására, melyek e czimnek régi haszná-
latát világosan mutat ják. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 17. A VII-ik csikkel y és a , Pester 

Lloyd'. — Hosszas küzdelem és várakozás után a franczia 
senatus végre szavazott a hírhedt VII . czikkely felett,mely-
nek czélja volt az úgynevezett ,el nem ismert' szerzetes ren-
deket megfosztani a tanitás szabadságától és ez által meg-
fosztani a katholikus szülőket is a lelkiismeretszabadságtól, o 7 

kényszeríteni őket, hogy gyermekeiket, kiket vallásosan 
akarnak neveltetni, lelkiismeretük ellenére oly iskolákba 
küldjék, hol a vallás csak gyűlölet és megvetés tárgyát ké-
pezi. Nem mondjuk, hogy a szavazás eredményének nem 
örvendünk, ellenkezőleg, ismerve azon liberális erőszakos-
kodást, melyet a franczia sajtó a kormánynyal egyetemben 
a senatus tagjaira gyakorolt, hogy elfogadtassa általuk a 
legigazságtalanabb törvényt, csodálkozással és őszinte tisz-
telettel hajlunk meg mindazok előtt, kik a kormány javas-
lata ellen szavaztak, mert ez azon katholikus szellem győ-
zelméről tanúskodik, mely ma is él a franczia nép szivében, 
daczára azon valóban pokoli működésnek, melyet ott a hi-
tetlenség kifejt ; másrészt azonban ugy véljük, hogy nem 
szabad magunkat túlságos örömnek átengednünk, mert az a 
19 szavazat többség, melylyel a Ferry-féle VII . tcz. lesza-
vaztatott, egyúttal arról is tanúskodik, hogy nagy számmal 
vannak a franczia senatusban, kik a vallástalan oktatás 
mellett küzdenek, kik tehát ennélfogva mindent elkövetni 
fognak, hogy szándékukat végrehajtsák. 

Tény azonban jelenleg, hogy a hirhedt VI I . tcz. meg-
bukott és valamint ennek jogosan örvendenek a katholiku-
sok, ugy kimondhatatlan felette a liberálisok boszusága, 
sőt kimondhatatlan volt már a bukás lehetősége feletti bo-
szuságuk is. Csakis e boszuság kitörésekép vagyunk magunk-
nak képesek megmagyarázni a ,Pester Lloyd' ama czikkét is, 
melyet közvetlen a szavazás előtt, bizonyára a bukás előér-
zetében irt. A ,P. L. ' bizonyára ki akarta még egyszer, a 
liberalismusra nézve fatalis eredményű szavazás előtt, bo-
szuját a jezsuitákon tölteni, taktikát akart a franczia libe-
rálisoknak ajánlani, hogy mit tegyenek a jövőben a czél 
biztosítására ; mert a ,Lloyd'-nak is igen szivén fekszik, 
hogy a köztársaság létezése biztosittassék, ami csak ugy 
érhető el, ha a jezsuiták', a ,klerikálisok' a befolyástól az 
iskolából kizáratnak, igen, csakis ez biztosithatja a köztár-
saság fennállását. 

Szegény, sajnálatra méltó ,Pester Lloyd', mennyit kell 
még neki tanulni, mig azon meggyőződésre jut, hogy mos-
tani meggyőződése, ha ugyanez csakugyan meggyőződés 
és nem az egyház intézményei iránti gyűlölet kifolyása, mig 
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mondjuk, azon meggyőződésre jut , hogy állításai alaptala-
nok? A történet csakugyan annyira ismeretlen a ,Lloyd' 
előtt, hogy őt annak tanulmányozására kell utalni mind-
untalan? Csakugyan igaz volna, hogy a franczia köztársa -
ság csak e V I I . cz. létezetésétől függne ? Csakugyan igaz 
volna, hogy a klerikálisok mellett köztársaság fenn nem 
állhatna? Csakugyan követelné a köztársasági eszme, hogy 
ott szerzetesek ne taníthassanak ? Risum teneatis amici. Ha a 
,Lloyd'-nak csak némi kis ismerete volna is a történelemben, 
vagy ha már nem szokott történeti tanulmányokkal foglal-
kozni, legalább széttekintene egy kissé a világban, meg kel-
lene győződnie, hogy állításai légből kapottak. Nemcsak 
minden katholikus theologus előtt ismeretes, hogy az egy-
ház ugy amint van, tehát szerzeteseivel együtt, megfér min-
den államformával, tehát a köztársaságival is, hanem 
ugyanezt a tény is bizonyitja. Hogy ne hivatkozzunk 
egyébre, ott van az amerikai köztársaság. A ,Lloyd' tud-
hatná, hiszen a kimutatást ő is közölte, hogy ott is vannak 
szerzetesek ; és mégis mi baja van e köztársaságnak a szer-
zetesekkel ? Nem áll-e fenn daczára ama számos szerzetes-
rendeknek, melyek ott is léteznek ? Pedig vannak köztük 
jezsuiták is : már pedig, ha ott nem követeli a köztársasági 
eszme, hogy onnan a szerzetesek számüzettessenek, mikép 
követelheti ezt Francziaországban ? Vagy a köztársasági 
eszme más Francziaországban és más Amerikában ? Mi azt 
hisszük és bizonyára nem tévedünk, midőn mondjuk, hogy 
nem a köztársasági eszme az, mely a kath. szerzetes rende-
ket száműzni akarja a ,Lloyd'-dal egyetemben Francziaor-
szágból, hanem a hitetlenség szelleme, az 1879-ki forradal-
mi, Voltair-féle szellem, melyre a ,Lloyd' is hivatkozik, 
melyről mondja tehát, felteszi, hogy ugy van, hogy az a 
Francziaország, mely az 1879. és voltairianusnak csak leg-
gyengébb viszhangjaival is bir, tartósan nem képes magát 
megtagadni, azaz, a klerikálisokkal szövetkezni. 

A ,Lloyd' ennélfogva a franczia köztársaság üdvét, a 
szerzetes rendek kizárásával, a voltairianismusban keresi. 
I t t ugy látszik, hogy a ,Lloyd' ismét elszámította magát és 
annak a szerencsétlen köztársaságnak oly eszközt ajánl sa-
j á t fenntartására, mely csak arra való, hogy őt megsemmi-
sítse. Forgott valami a ,Lloyd' czikkezőjének fejében, de 
hát szegény mit tehet róla, ha nincsen minden ugy, amint ő 
szeretné, hogy legyen. A kik a dolgot valamivel alaposab-
ban ismerik, ezek ugy tudják ugyan, hogy csakugyan igaz, 
miszerint a voltairianismus nem szövetkezik a klerikálisok-
kal, és igy nem szövetkezik a szerzetesekkel, de továbbá azt 
is tudják, hogy azt a köztársaságot, melynek tagjait a vol-
tarianiamus lelkesítette, mely ennek következtében halomra 
gyilkoltatta a papokat, szerzeteseket és nem szerzeteseket, 
ezt a köztársaságot nem a szerzetesek, hanem épen a hivatolt 
voltairianismus szelleme buktatta meg. Az a köztársaság a 
múlt században, íme az a ,L1.' által emlegetett köztársasági 
eszme szerint já r t el, nem kellettek neki a szerzetesek, nem 
szövetkezett a klerikálisokkal és — megbukott ; más köztár-
saságok azonban, melyek, habár nem szövetkeztek is a kle-
rikálisokkal és jezsuitákkal,de legalább őket nem is bántják, 
mint az amerikaiak, békében fennállanak anélkül, hogy a 
szerzetesektől félnének. 

A dolog, t . ,Lloyd', ugy áll, hogy, és ezt senki sem képes 

megczáfolni, hogy mondjuk a forradalmárak nem az egyházi 
szerzetes testületekből kerülnek ki, mit, — ha egyéb nem is 
bizonyítaná amint bizonyitja — bizonyít az,hogy a forradal-
márok, mikor hatalomra kerülnek, első sorban a szerzetese-
ket száműzik, mit bizonyára nem tennének, ha azok az ő 
szövetségeseik volnának. Azért, nevetséges azt mondani je-
lenleg is, hogy az el nem ismert szerzetesek veszélyeztetik a 
köztársaságot. Azoktól a franczia köztársaság fennállhatna 
egész biztossággal ; sőt azt mondjuk, hogy fennállása csakis 
addig van biztosítva, mig csak az el nem ismert szerzetesek O ' O 

ott vannak. Ami a franczia köztársaság létét fenyegeti, ez az 
a szellem, mely ott uralkodik, mely, ha győzelemre jut, ha 
sikerülnie fog épen azon elemtől megfosztani a köztársaságot, 
mely az egyház tana értelmében a tekintély tiszteletét vé-
delmezi, akkor ott a mult századéhoz hasonló események fog-
nak bekövetkezni, melyek egyúttal a köztársaság végét fog-
ják jelenteni. Ezt tessék a ,Lloyd'-nak megérteni. E szellem-
től és ne a szerzetesektől védje csak a franczia köztársa-
ságot, mert csak igy tehet, ha már akar, a franczia köztár-
saságnak hasznos szolgálatot. ^ 

P r á g a . A prágai egyetem hittudományi karának és hit-
tudori testületének felirata a szentatyához márczius 7-ike al-
kalmából igy szól. 

Beatissime Pater ! 
Récurrente anniversaria die, qua quinquaginta abhinc 

annis Academiae honores recepisti, Facultas Theologica 
Universitatis Pragenae in Bohemia junctumque ei Colle-
gium Theologiae Doctorum ad Sanctitatis Tuae solium, 
quominus accédant votaque ferant, non in temeritate neque 
in audacia ponunt. 

Ex quo enim Deus Doctoris et Magistri Supremi in 
Ecclesia auctoritatem in Te contulit, honores academici doc-
toris eruditissima ad populos cohortatione nobilitare non 
cessasti. 

Hoc autem decus scholare complevisti, cum scripto 
Encyclico 4. Augusti anni clapsi dato Angelum Scholae 
justissimis encomiis exaltasti, cujus diem festum ante 50 
annos, mente gloriae Doctoris Angelici per Te augendae 
haud non praesaga, ad disserendum elegisti. 

Vota igifur sensaque piissima dum fundimus, grati 
simul animi Sunctitati Tuae aperimus affectum laetabundi, 
quod philosophiam christianam ad ipsius mentem instauran-
dam orbi catholico commendasti. 

Ille enim praepotens ingenio et memoria facillimus, 
quidquid humanae philosophiae exstabat fructuum, ad in-
tegrum decerpsit novisque incrementis auxit. Imo humánum 
ingenium fere excedens angelisque moribus vivens, dum 
scita humana fidei divinae admovit, utramque cognoscendi 
rationem miranda sociavit unitate. Quapropter si philoso-
phiae est, viam ad fidem suscipiendam sternere, susceptam 
sciendi arte digerere atque digestam ab impugnatione de-
fendere, profecto Doctorem Angelicum argumentantem gens 
humana amplectens ductorem sequitur peritissimum, expla-
natorem lucidissimum atque vindicem invictisimum. 

Tanti igitur Doctoris, qui singulare est Ecclesiae Ca-
tholicae decus et praesidium, quique sideris diurni instar 
orbem splendore collustravit, doctrinas philosophicas nos 
continuo amplexuros esse Tibi, Sanctissime Pater, profite-
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mur, sicuti neque ante ab ipsis distare nobis mens fuit Ex 
validissimis ipsius argumentis promemus, quibus animos au-
ditorum nostrum imbuamus et a fallaeia inanis scientiae 
vindieemus. 

Accedit, quod Angelicus Doctor venus doctrinae ma-
nantis non ipsemet proprio humoré implevisse censendus est 
sed quod non tam studio aut labore peperit quam divinitus 
accepit. Sicut Spiritus Sanctus in perenne et futurum ani-
morum firmamentum in Martyribus contulit donum forti-
tudinis, sic in mentium juge adjutorium in Doctoribus dis-
pensavit donum Sapientiae, quo haud ullo posterior sanctus 
Doctor Angelicus divina largitate cumulatus est. De hac 
igitur plenitudine nos quoque accepturos speramus ipsum 
sequentes. 

Denique ad quod iustitutum amplexandum jam pridem 
nos invitavit tanti Doctoris et mirum ingenium et divinitus 
communicata fecunditas, jam abhinc impellit supremi Tui, 
Sanctissime Pater, eloquii reverentia. Eo laetiores per obe-
dientiam quo proniores per motum proprium enixae Tuae 
cohortationi satisfacimus, ut ad „catholicae fidei tutelam et 
decus, ad societatis bonum, ad scientiarum omnium incre-
mentum auream S. Thoinae sapientiam —quantum in nobis 
erit — re8tituamus et quam latissime propagemus." 

Exequentes monitum ï u u m , ut hune in finem „hu-
mili et concordi obsecratione Deum simul omnes exoremus," 
imprimis hac récurrente die, quae academici honoris Tili 
quinquagies anniversaria et simul S. Angelici Doctoris fes-
tiva est, aucto fervore deprecabimur, ut Deus, qui Eccle-
siam suam beati Thomae Confessoris sui mira eruditione 
clurilicat et sancta operatione fecuudat, det nobis, et quae 
docuit, intellectu conspicere, et quae egit, imitatione 
complere. 

Quae vota obsecrationesque digneris hodie, Sanctis-
sime Pater. Apostolica Benedictione munire, quam ad pedes 
Tuos provoluti humillime petimus 

Sanctitatis Tuae 
Pragae, meuse Februario 1880. obsequentissimi filii. 
Francziaország. A Ferry-féle törvényjavaslat VII. 

pontjának elvetése. (Folyt . )— A ki azt hinné, hogy a Ferry 
féle törvényjavaslat VII . szakaszának elvetése a katholikus, 
a keresztény elvek diadalát jelenti, igen igen csalódnék. Nem 
egyéb az szorosan véve, mint a mérsékelt szabadelvüség 
ideiglenes diadala a radicalismus felett, mint a balcentrum 
boszuja a Gambetta által vezérelt elkapatott elemeken, me-
lyek a szintén republicanus balcentruinot már semmibe kezd-
ték venni. Parlamenti sakkhúzás az a köztársasági pártok 
közt, melynél az egyházukhoz hű katholikus francziák csak 
azt nyerték, hogy azt, a mit 1850 óta a középiskolai tanügv 
terén épitettek, a radicalis pártnak nincs reménye a legkö-
zelebbi jövőben felforgatni. A katholikusok tehát időt nyer-
tek. S e tekintetben a famosus VII . szakasz bukása reájok 
nézve vivmány. Qui habet tempus, habet vitám. Ennyiből 
áll a vivmány, de többől nem. 

A közoktatásügyi szabadság még csak in statu quo 
sem marad egészen, mert, a mint már emiitettük, az 
1875-iki felsőbb iskolai szabadság meg van nyirbálva. 

Hogy ezen felfogás tükrözi vissza a helyzet valódi 
képét, mutatja a többi közt Jules Simon-nak, a balcentrum 

főszónokának nyilatkozata, ki egyenesen kimondta, hogy ő 
és elvtársai, kiknek szavazata volt a döntő, korántsem áll-
nak a megtámadott szerzetes rendek által tanított keresz-
tény elvek alapján. O nem ezen elveket védi, hanem csupán 
a szabadságot. „Csodálkoznak, úgymond, hogy bennünket, 
kik köztársaságiak vagyunk, gondolkozásmódunk ellenére, 
oly tanítást látnak védeni, mely a mi eszméink ellen küzd. 
De uraim, én önök előtt nem mint ezen oktatás védője állok, 
mert én csak a szabadságot védem." Sok szépet, sok igazat, 
és Fer ry ministerre nézve megsemmisítőt mondott ugyan 
Jules Simon a balcentrum nevében, de egész beszédéből csak 
az tűnik ki, hogy a hithű katholikusok Francziaországban 
még nem elég erősek, illetőleg nem eléggé szervezettek arra , 
hogy magokat saját erejökből a parlamenti küzdtéren meg-
védjék. Mi lenne és mi lesz belőlük, ha a radicalismus, a 
senatusban is túlsúlyra emelkedik, mint ez az alsó kamrá-
ban már megtörtént? A katholicismus társadalmilag Fran-
cziaországban erősebb, mint bárhol, s kiirthatlan ; de politi-
kailag, a parlamenti küzdtéren még gyenge. Ebben rejlik 
ellenségei bátorságának egyik oka. Azt hiszik, elbánhatnak 
vele. Különösen hangzik, hogy Francziaországban, hol a 
nemkatholikusok mindösszevéve alig vannak egy millión, 
mégis, ha a politikai és parlamenti egyensúly arányáról van 
szó, katholikusnak elvére s törekvéseire nézve az országnak 
legfölebb csak fele tekinthető, — a másik felének túlnyomó 
része névleg ugyan szintén katholikus, de nem hivő, hanem 
saját eszét imádó. Jules Simon, ama híres beszédében, mely 
Jules Ferrv VII . szakaszának a halál-dőfést megadta, a ka-
tholikusokat Francziaországban, a politikai sulyegyen szem-
pontjából, egyenesen csakis „la moitié de la France," Fran-
cziaország felének nevezte Pedig Jules Simon a katholiku-
sok iránt rokonszenves, kedvező szellemben beszélt ! Nem 
lehet tehát csodálkozni, ha jobbra is balra is Franeziaor-
szágnak csak fele levén meg, a mérleg,az események hullám-
zásának esélyei szerint, majd jobbra majd balra billen, a sze-
rint a mint a szél fu j s a mily áramlat van. A katholikusok 
précaire helyzetéről s ennek okairól, valamint gyógyszerei-
ről az ,Aurora' párisi levelezője igen becses és mindenütt 
hol a katholikusok többségben vannak, tanulságos czikkso-
rozatot közölt. E nevezetes czikksorozat czime „ A helyzet 
FrancziaországbanHogy Parisból küldetett a római 
,Au rora'-nak, látszat szerint az jelenti, mintha Francziaor-
szágból informálnák Rómát a helyzetről, holott világos, hogy 
a római lap által, mely oly közel áll a sz. atya intentióihoz, 
üdvös tanácsokat kapnak a franczia katholikusok az iránt, 
hogyan változtathatnak, minden nemes erőlködésük daczára 
kétesbecsii helyzetükön, biztosan is tartósan. Mi e levelek-
nek oly jelentőséget tulajdonítunk, hogy, a másodiktól 
kezdve, kötelességünknek tar t juk, azokat, legalább főbb he-
hyeikben, szószerint idézni. E levelek másodika, miután 
méltó elismeréssel sőt bámulattal hódolt a franczia katholi-
kusok lelkes küzdelmeinek a Ferry-féle javaslatokkal szem-
ben, igy folytatja e lelkesültség kritikáját: „A csendes és 
mérsékelt üldözés, úgymond, az álnok guerillaharcz, mely 
édes kedves alakba rejtőzött, bennünket egykedvűen ha-
gyot t ; hanem most, e csapásnál, mely egyenesen arezunkra 
esett, mely jelzé a helyzetet s melyben kormányzó köreink 
szándékaikat nyilvániták, akatholikus Francziaország, hogy 
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ugy mondjam, szárnyakat kapott, mert vérig sietve érzé 
magát. Mily tevékenység követte néhány hó alatt a Ferry-
féle javaslatok beterjesztését! Elmúlván a bámulat első pil-
lanatai, — mert minálunk mindig mindent lehetségesnek tar-
tunk, de soha se vagyunk elkészülve semmire és a legtökélete-
sebben előre jelzett események véletlenül történnek, mintha soha 
-senki sem gondolt volna reájok, — igen, elmúlván a bámulás 
perczei, mintegy villanyszikra Francziaország egyik végétől 
a másikig egy pillanat alatt általános égést keltett. Főpász-
tori körlevelek, könyvek, röpiratok, tiltakozások, kérvények 
hultak mint az eső minden felől . . . Soha talán atyáink ősi 
hite, Francziaország hivatása, az egyház iránt elsőszülötti 
czime nem hangoztatott magasabban, soha talán több nemes 
erősfogadás nem tétetett, hogy hi ven fognak ragaszkodni a 
lelkiismeret szabadságához, hogy rendületlenül fognak állni 
a bekövetkező harczokban . . . . A társadalom minden osz-
tálya részt vett e mozgalomban, kezdve a püspököktől 
együttes és különleges leveleikkel, melyek közt némelyik a 
tudomány és nemes szó minta alkotásai, le egész az ala-
csonysorsu földmivelőig, ki csak keresztet tudott neve aláí-
rása helyett felmutatni, le egész a 700,000 nőig, kik szintén 
szavukat emelték e kérdésben s kiknek meggyőződése meg-
szólalt itt, magában a senatusban . . . A kérvényekkel pár-
huzamban haladtak a legjelesebb katholikus szónokok beszé-
dei, kik bejárták egész Francziaországot hirdetve a szent 
keresztháborut és megrenditve mindenfelé hallgatóik tapsai 
alatt az oszlopokat és termeket, melyek szózataiknak tanúi 
valának. Vegyük hozzá az ellenfelek körében tett hódítá-
sainkat — ad hoc, a külföldi, különösen az angol sajtó ro-
konszenves nyilatkozatait ;*) vegyük hozzá valamennyi con-
servativ töredéknek e pontban való megegyezését . . . és 
meg fogjuk érteni, hogy e javaslatoknak hatása első pilla-
natra miért nem volt a félelem, hanem a harcznak lelkesült 
elfogadása . . . Hanem mindez csak elejénte volt igy. Las-
san lassan, kivált miután Gambetta vezérlete alatt az alsó 
kamra nagy többséggel elfogadta Ferry javaslatait, eltüne-
dezett majd minden remény az iránt, hogy a senatus ellen 
fog állani nz a katholikus ellenes áramlatnak. Hogy men-
nyire véletlenül történik itt minden, mutatja az, hogy a se-
natus szavazatának eredménye, a 19 szótöbbség, meglepett 
mindenkit. Győzelemre alig gondolt valaki, ily többséget 
pedig nem várt senki. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
A bölcsészet tankönyve. Irta Dr Stockt. Magyarította 

és a legújabb kutforrások nyomán felvilágosító jegyzetek-
kel bő vi tette Dr Zafféri Károly. I. füzet. Szatmárt. 1880. 

Csak dicsérettel emlékezhetem meg az általa irt szá-
mos jegyzetről is, melyek már az első füzetben 48-ra rúgnak. 
— A mi pedig a fordítást illeti, erről meg csakugyan el le-
het mondani, hogy az nemcsak mindenkit ki fog elégiteni, de 
mindenkinek helyeslése- és dicséretével fog találkozni. — 
En összevetettem az eredeti mű 4-ik kiadásával és pedig a 
mennyire csak tehetségemben állott a lehető leggondosabban 
és mégis csak a következő csekély fontosságú kifogásokat 
jegyeztem fel. 

*) Ezt a magyar liberális sajtóról nem lehetne mondani. Szerk. 

Az első lapon a 13. sorban (felülről) ez áll : „A tudo-
mány elé tűzött czél el nem volna érve:" az eredetiben ez 
igy áll : „Und der Geist würde nicht blos das der Wissen-
schaft vorgesteckte Ziel nicht erreichen." Szerény vélemé-
nyem szerint helyesebb volna ezt igy fordítani : „Nem-
csak, hogy a tudomány elé tűzött czél nem éretnék el." Meg-
engedem, hogy az előbbi kitétel szebben hangzik, és nem is 
azért nem helyeslem, mintha én a szórói-szóra való fordí-
tásnak barátja volnék, hanem azért, mivel a „kitűzött czél" 
kifejezésnek értelme ezt látszik követelni, mivel szerény vé-
leményem szerint a czél kitűzése és elérése nem egv és ugyan-
azon időben történik. 

A 2. lapon az ötödik bekezdés igy szól: „Ha pedig 
bizonvos tárgyat stb" . . . I t t a „pedig" szó roszul van al-
kalmazva és absolute értelemzavaró. Miért? Azért, mert 
ezen ötödik bekezdés nem más, mint a közvetlen előtte levő 
bekezdésnek, mely a tudás definitióját adja magyarázata. 
I t t tehát az eredeti: „Wenn also." „ha tehát11-tal lett volna 
fordítandó. Mert ha igy kezdjük: „Ha pedig :" akkor ez 
nem látszik az előtte mondottakat magyarázni, hanem in-
kább, mintha egészen más tárgyra akarnánk áttérni. 

A 3) jegyzet (Ez nem fordítás, de könnyebb áttekin-
tés végett egv sorban teszem meg az észrevételeket,) mely 
a „kategória" szónak magyarázatát adja, igy végződik: „E 
helyütt azonban e szó „kategória" nem ily érteményben ve-
endő." Igen jó lett volna tehát utána kitenni, mily érte-
ményben veendő. Mert jóllehet a philosophiában jártasabb 
elme ezt a szövegből is kiveszi, de mivel e jegyzetek épen a 
kevésbbé jártosak számára vannak irva, azért azt hiszem, 
hogy észrevételem helyén van. 

A 17) jegyzet igy kezdődik: „A létező és lét tulaj-
donképen meg nem határozhatók." I t t már nincs adva azok. 
miért nem határozhatók meg. Dr Ilagemann, Logik 78. 
lapján igen világosan adja ennek okát, mondván : ,Da nun 
die Definition Grenzbestimmung is, so ist nur dasjenige de-
finirbar, dessen Grenze gegen andere Begriffe, durch seinem 
Gattungsbegriff und Artunterschied angegeben werden kann.' 
Folglich lassen sich solche Begriffe nicht definiren, wel-
che keinen höheren Gattungsbegriff über sich haben, näm-
lich die allgemeinsten, inhaltlich einfachen Begriffe. Da-
hin o-ehören der Begriff des Seins und die relativ einfachen O O 
Begriffe." 

Stuart Mill János, „a deductiv és inductiv logika" 
szerzője, ellenkező nézetet látszik vallani, midőn mondja : 
„De az az állítás, mely szerint a meghatározásnak szükség-
kép a nemből ós a különbségekből kell állani, tarthatatlan. 
A logikusok is már jó korán észrevették, hogy valamely 
osztályozás summum genus-a, nem állván fölötte superior 
genus, ily módon meg nem határozható. De mi láttuk, hogy 
— egyszerű érzéseinket kivéve, — mindennek a neve, a szó 
szoros értelmében, meghatározható, és pedig az által, hogy 
a ténynek vagy jelenségnek, a melyből a végén minden szó 
együtt jelzése áll, alkotó elemeit szavakban felsoroljuk." 
(A ded. és ind. logika rendszere II. fűz. 203- -4. 1.) 

A 9. lapon az ötödik bekezdés igy szól: „A philoso-
phiának csak egy része vagyis az alaki, logika képez itt ki-
vételt, mert a logika." Az eredetiben ez áll : „da diese :" te-
hát szerény véleményem szerint ezen kifejezést: „mert a lo-



176 

gika" vagy igy kellett volna visszaadni : mert „ez" logika, 
vagy pedig igy : „mert az alaki logika;" ezt pedig azért, 
mivel Dr Stöckl a logikát formális és materialis logikára 
osztja. 

Az eredetinek ezen kitétele: „Dies gilt daher auch von 
den Resultaten der empirischen Psychologie" a magyarban 
igy van visszaadva : „Ugyanezt kell mondanunk a tapaszta-
lati lélektanról is" (12. 1. b. sor. felül) e helyett: „A ta-
pasztalati lélektan eredményeiről is." 

A 12. 1. felül a 12. sorban ez áll: „Ily tapasztalás jel-
legével birnak ;" az ennek megfelelő eredeti szöveg igy hang-
zik : „Grundlegender ;" mivel pedig ezen szó : „Grundle-
gend," mely ugyanezen pericopában többször előfordul, 
mindig „alapot szolgáltatódnak fordittatik, és igen helyesen, 
azért sehogy sem találom helyesnek, ha itt egyszerre „ta-
pasztalásának fordittatik, jóllehet bővebb magyarázat ki-
deríti, hogy ez is megjárja. A megértés nehézségének elke-
rülése végett tehát jó lett volna ezt igy adni vissza : alapot 
nyújtó vagy alapot szolgáltató jelleg. 

A 13. lapon a 15. sorban (fel.) ezen kifejezés: „A lé-
tezőt egész terjedelmében," szerény véleményem szerint he-
lyesebb lett volna azt mondani : a létező egész körét ; mert 
különben nehézség támad az olvasó előtt, ha majd a foga-
lom tartalma és köre jő tárgyalás alá. Egészen helyesen 
mondhatjuk ugyanis : a létezőnek köre áll : „ens reale"- és 
„ens morale"-ből. Én tehát helyesebbnek találom a „létező 
köre" kifejezést, mint a „létező terjedelme" kifejezést, mert 
sokkal megszokottabb mondani : a fogalom köre, mint a 
fogalom terjedelme. 

Meglepően sikerültnek kell mondanom „a kölcsönté-
telek az emberi testtantból" való részletnek magyarítását. 
Erről csak annak lehet némi fogalma, ki már többször for-
gatta az e szakba vágó magyarított müveket. A szakember 
is roppant nehézségekkel küzd e téren a magyarban, hát még 
az, kinek ez nem is szakmája. E körülményt szem előtt 
tartva, valóban a legnagyobb elismerés illeti a jeles forditót. 

E részletet illetőleg csak három megjegyzésem van. 
A 42. lapon lévő apróbetüs bekezdés igy kezdődik : 

„Agy- vagy fejideget tizenkettőt számlálunk ;" az eredetiben 
ez áll: „Hirn- oder Kopfnerven zählt man zwölf Paare," te-
hát nem tizenkettőt, hanem tizenkét párt. 

A 45. lapon a 15. sorban (felülről) ez áll : „finom ros-
tokból álló;" ennek megfelel az eredetiben ez: „eine feinzel-
lige", tehát szerény véleményem szerint ez igy fordítandó : 
„finom sejtekből álló," nem eddig „finom rostokból álló." 

A 47. lapon a 9. sorban (felülről) ez áll : „hogy az ér-
zés előbb az agyban megy végbe;" itt az „előbb" szó roszul 
van alkalmazva, értelemzavaró és az ellenkezőjét mondja 
annak, mit az eredeti szöveg kifejez. Az eredeti szöveg igy 
szól : „Allerdings müsse der Sinnennerv, mit dem Gehirn 
als dem Sensorium commune in Verbindung stehen, wenn 
eine Empfindung möglich sein sollte ; aber daraus schlies-
aen, dass deshalb die Empfindung erst im Gehirn zu Stande 
komme etc." I t t tehát az „erst" szó nem fejezi ki az „előbb"-
nek fogalmát, hanem épen az ellenkezőt, miértis szerény 

véleményem szerint az „előbb" helyébe talán a „még csak" 
kifejezés volna teendő. 

Ezek volnának tehát azon csekély fontosságú észrevé-
telek, melyeket én az első füzetnél a legszigorúbb átnézés 
mellett jegyeztem fel. 

Dr Stöckl kitűnő művét a müveit olvasó közönség: 
már sokkal jobban ismeri, hogy sem azt melegebben ajánla-
ni szükségesnek tartanám. Végül még csak Dapsy László-
nak Stuart Mill János, „A nemzetgazdagságtan alapelvei" 
czimü művéhez irt egyik jegyzetét írom ide, mely igy szól : 
„Angliában utazásom alkalmával magam is több helyt ta-
lálkoztam még azon divat nyomaival, mely szerint az előke-
lőbb rangra igényt tartó családoknál szokásban van, hogy a 
közelebb megjelent jelesebb munkák feltalálhatók legyenek 
a társalgó terem asztalán, még ha talán nem olvassák is 
mind el azokat, — a honnan aztán az ujabbak jöttével a 
család könyvtárába vándorolva, ez uton a legtöbb valamire 
való polgári házaknál is elég csinos könyvgyűjteményt le-
het találni. És e divat gyümölcse ma egy hatalmas fejlett 
irodalom s élénk, egészséges szellemi productio, s minden-
nek végeredménye : egy sebes léptekkel haladó nemzet." 
(II. köt. 289—90 1.) 

En, ha nem is merem kifejezni azon legforróbb ohajo-
mat, hogy az előttünk fekvő mű hasonló kedvező sorsban 
részesüljön a magyar olvasó közönség részéről, de már egé-
szen nyiltan adok kifejezést azon ohajomnak, hogy ezen mű 
legalább minden egyházi férfiúnak asztalán feltalálható 
legyen. Léoay Pál. 

VEGYESEK. 
X A Szent-István-Társulat folyó évi márczius 18-án 

délelőtti 9 és fél órakor Budapesten, a központi papnövelde 
földszinti nagy termében tartandja XXVII. rendes közgyű-
lését, (9 órakor szent mise az egyetemi templomban s utána 
közvetlenül a gyűlés megnyitása) ^melyre a társulat t. ez. 
tagjai tisztelettel meghivatnak. Ágoston Antal, t i tkár. 

— Igy végződik az ókatholicismusl Asimbachi ókatho-
likus templomot, minthogy az épitési adóságot tovább fizet-
ni a megfogyott ókatholiku* hitközség nem volt képes, elár-
verezték. Vevő egy ókatholikus. ki házat akar belőle csinál-
tatni. A harangokat visszakapja az állam. Sic transit glo-
ria mundi. 

= A kitűnő vezetés alatt levő jászóvári prém. r. növen-
dékpapság „Remény" önképző-egylete által 1880-dik évi 
márczius hó 7-én tartott aquinói sz. Tamás ünnepélyére 
szóló meghivó nekünk is megküldetett. Viszonzásul a szives 
figyelemre mi is közöljük a tudtunkkal hazánkban ez alka-
lomból egyeden ünnepély műsorozatát : Udvözlődal. Előadja 
az énekkar. Megnyitó beszéd. A Főpap imája. Nabucco dal-
műből ; énekli Jeney László, zongorán kiseri Veress Jenő. 
Miért üldözték a keresztényeket? irta és fölolvassa Takács 
Menyhért. Ouverture Titus dalműből Mozarttól, előadja a 
zenekar, Danielisz karnagy ur vezetése mellett. Ex Hymno 
Prudentii ele S. Laurentio, szavalja Bohinszky Tivadar. 
Hymnus előadja a dalárda. Dicsének Aquinói sz. Tamás 
ünnepére, Styller Albintól ; szavalja Kullik Szaniszló. 
Troubadour, Verditől, hegedű solo zongora kísérettel. Die 
Pilgerin, Herdertől ; szavalja Ficker Antal. Egy czim nél-
küli értekezés. Ir ta és fölolvassa Kovács Leo. .1 párbaj, irta 
Soc. J . szavalja Kovács Leo. Symphonia, Haydntői ; előadja 
a zenekar. Elnöki zárszó. liákóczy induló. 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



W 
C'Megjelenik e lap heten-"; 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. ; 

Előfizetési dij : : 
félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- j 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
55-, hova a lap szellemi : 
részét illető minden kül- i 

demeny czimzendő. ^ 
ts\ ß 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, márczius 20. 23 . 

iL ^ <r Előfizethetni minden tir. ^ 
postahivatalnál ; 

! űudapestenaszerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

• nyomdai irodájában, mu-
i zeum-körut 10. sz. alatt. ; 
: hova a netaláni reclama-
: tiókis, bénnentes nyitott ; 

/ levélben, intézendôk. ^ 

cPc ssst> 

I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : A ,Religio' képviselője a tudományok katholikus művelőinek vatikáni hódolatáról. — A .Religio' hódo-
lati felirata a sz. atyához ugyanazon alkalomból. — Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — Egy-

udósitások : Budapest. A polgári házasság és a pápa. Francziaország. A Ferry-féle törvényjavaslat VII. pontjának házi tudósítások : Budapest. A polgári házasság es a papa. f rancziaország. j\ £ erry-teie torvenyjs 
elvetése. Freiburg tívajczban. A sacerdotium és impérium katholikus államban. — Vegyesek. 

A ,Religio' képviselője 
a tudományok katholikus művelőinek 

vatikáni hódolatáról. 
Azon élénk viszhangok után, melyek a világ 

minden részéből jöttek ö szentsége Örökre neveze-
tes „Aeterni Pa t r i s" encyclikájára, kétség sem lehe-
tett többé arra nézve, miszerint fényesen sikerii-
lend majd s valóban katholikus universalis jelleget 
fog mutatni a katholikus tudománynak hódolata 
sz. Tamás valamint az „Aeterni Patr is" encyclika 
nagy szerzője előtt, ki a Dr Angelicus többé kevésb-
bé mellőzött elveit az őket méltán megillető ere 
deti magaslatra ismét fölemelni óhajtja, hogy igy 
a keresztény bölcsészet a hit világosságára támasz-
kodva a tévelyek feletti teljes diadalát ülje meg 
mihamarább. 

Ki ne látná be ezen eszme mély jelentőségét, 
valamint az utókorra kiható nagy horderejét. 

A Grotius által ezelőtt több mint 300 évvel 
beoltott métely, mely aztán Kant ratio purájában 
kulminált, világos ut ján elvezette az egyént oda, 
hol Schoppenhauerrel kétesen lát ; s minthogy az ér-
telmileg megrontott egyének összege képezi a társa 
dalmat, mi természetesebb, mint, hogy egészségesez 
sem lehet. Naponkint szemlélhetjük ezért az Istentől 
elszakadt társadalom nyomorát, hallhatjuk sóhaját. 
Mélyreható bölcs belátással jelzé már évtizedek 
előtt az akkor még keresztény gondolkozású jeles 
állambölcsész, b. Eötvös, hogy csak a „regeneratio 
scientiarum" nyúj that reményt a socialis elvek na-
gyonis gyors terjedése megakadályozására. Mit ér 
azonban a regeneratio scientiarum egyedül, ha az 
evangelium szent tanain nem alapszik, ha az örök 
veszte felé indult emberiségen nem könyörül meg 
ismét Isten egyszülött Fia „descendens de coelo, ut 

magnus medicus, quia inagnus in terra iacuit- in-
firmus." (Sz. Ágoston.) 

Es zreveszi azért Németország ősz fejedelme a 
gyilkosok fegyvereinek tüze közepett, hogy az erköl 
csökben j av i t á ske l l ; az orosz colossus az aknák 
robbanásánál Istenre appellál; Canovas Castillo 
néhány héttel a spanyol király elleni merénylet után 
a kamarákban nyiltan a vallás segélye után kiált. 
Igen, „omne datum optimum et omne donum per-
fectum desursum est a Patre luminum" ; érzik ezt, 
jól tudják azért, hogy honnét jöhetne a segély, a 
megmentés; de ha ezt egyedül önnönmaguk által 
elérni akarják, akkor erre soha képesek nem lesznek. 

És iine jelenleg micsoda nagy esemény szem-
tanúi vagyunk ! Valamint egykoron, midőn az Ur 
lelke a chaos fölött lebegett, megújult a föld szine, 
ép ugy most is „miserebatur Deus super tú rba" , 
megszánta a nyomorral küzdő emberiséget s kül-
dött neki „Lumen de Coelo", hogy az a tüzes osz-
lophoz hasonlólag, mely az Isten választott népét a 
pusztában vezeté, vezesse a hamis bölcsészet által 
pusztává tett gondolkodás mezején azokat, kik 
megmentetni engedik magukat. 

Az örök város az utóbbi lefolyt napokban szo-
katlan és nagyszerű látvány szinhelye vala. Azösz-
szes keresztény világ minden részéből sereglettek 
össze a katholikus bölcsészet követői, szent. Tamás 
tisztelői. 

Az emberi ész gyarlóságaitól áthatva, e nagy 
szent oltára előtt leborulva esdék le e hó 7-ke reg-
gélén az isteni malaszt kegyelmeit, miszerint ez vi-
lágosítsa fel elméjöket, lelkesítse sziveiket, hogy 
igy termő talajra essék le amaz igazságok szózata, 
melyet immár hallani fognak maga ő szentsége XIII . 
Leo ajkairól 

Santa Maria sopra Minerva templomából az 
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összegyűlteket egyenesen a Vatikánba vezeté utjok. 
A ..Sala Ducale" már délelőtti 11 óra tájban zsú-
folásig megtelt. Amerika, egyaránt mint Afrika, 
képviselve valának a keresztény bölcsészet e fen-
séges inauguratióján. Ott díszelgett Francziaor-
szág, Spanyolhon, Németország, Anglia, Portugal!, 
nem maradt el a szegény Lengyelország sem. Minél 
inkább közelgett az óra, melyen ö szentsége jö-
vendő vala, annál inkább észrevehető volt a nem-
zetek eme különféle képviselői között, miszerint 
multitudo sapientuin cor unum erat et anima una. 

Elvégre felnyiltak a mellékterem ajtai s belé-
pett ő szentsége fényes kíséretével egyetemben. 
Lelkes ihlettséggel fogadtatott a közönség részéről PO o o 
s mig főpásztori s királyi trónjára lépett, addig 
mintegy 20 bibornok meg 30 érsek foglalt helyet 
körülötte. 

Előlépett erre ő szentsége trónjához mgr Tri-
pepi, ajelen ünnepély rendezője s lelkes szavakban 
tolmácsolá az összegyűlt közönség üdvkivánatát, a 
sz. szék iránti hódolatát és hűségét. 0 szentsége sze-
mélyes véleményét óhajták hallani, mely jövendő 
törekvésök zsinórmértékéül szolgáland s melynek 
végczélja a hit és a jelenkori bölcsészet és termé-
szettudományok közti egyenetlenkedés mihama-
rábbi eltávolítása. „Nihil nobis, — ugy mond, — 
magis optandum, Beatissime Pater, quam exemplis 
insistere a te exhibitis, quum adolescens abhinc 
annos quinquaginta ita in Athenaeo Gregoriano pu-
blica es perfunctus disputatione, ut viris doctrina 
spectatissimis ad altiora praeludere visus, eam exci-
taveris spem, quam vicariam Christi potestatem 
adeptus nuperrime complevisti" quia „Tu, Maxime 
Leo, librum aperis illum, quem Ecclesiae osores 
perpetuo obsignatum aeternaeque traditum obli-
vioni existimabant, tu sapientiam, quam dictita-
bant emortuarn, ad vitam revocas, et societatem 
vanis philosophorum placitis senescentem reddis 
iuventuti ." 

E fölirat elolvasása után királyi székéből las-
san fölemelkedett őszentsége s a feszült hallgatóság-
hoz ama nagy horderejű latin beszédét intézé, mely 
az egyház évkönyvei egyik remek lapját fogja min-
denkor képezni. Különösen hangsulyozá a keresz-
tény bölcsészet nagy jelentőségét, kiválólag jelen 
korunkra nézve; meleg szavakban ecseteié a módot 
és eszközöket, melyek egyedül szilárdíthatják meg, 
biztosithatják eme bölcsészet jövendő hivatását és 
kétségkívül végczélja elérésére vezethetik. „Acci-
pite haec, dilecti filii — mondá: — tideichristianae 

ut plurimum debet philosophia, ita opem ferre, 
quantum potest, maxime studeat. Huic illa infensa 
nec fuit unquam, nec esse potest, fidei enim et ra-
tionis parens atque auctor Deus sic utramque tem-
peravit, ut societate et quadam cognatione inter se 
continerentur. Ex quo factum est, ut in alendis 
excitandisque scientiarum studiis Ecclesia catho-
lica primas sibi partes semper vindicaverit. Huius-
modi autem perfecta fidei intelligentiaeque concor-
dia facile nusquam melius apparet quam in libris a 
principe philosophorum, Thoina Aquinate, exaratis. 
Date igitur operam, ut ad plures quotidie perti-
neat tanti magistri disciplina ; atque in eius per-
vestigatione doctrinae hanc vobis ipsi legem dicite, 
ut talem amplectamini sententiam, qualis ex illius 
admirabili proprietate et perspicuitate sermonis 
sponte emineat." ,.In colendis scientiarum natura-
lium ar t ibus" vero „illorum morem defugite, qui 
recens reperta ad oppugnandas tum revelatas tum 
philosophicas veritates prave detorquent; sed divi-
nae potius providentiae gratiam habete, quod hanc 
gloriam et quasi palmam nostrae aetatis hominibus 
reservavit, ut rerum utilium patrimonium a maio-
ribus acceptum, multis in partibus, industria sua 
locupletarent." 

Következett erre az egyes országok, akadémiák, 
papneveldék és lyceumok küldöttei hosszú sorának 
bemutatása, kik hódolataikkal egyetemben részint 
gyönyörű kötésű feliratokat, albumokat és disz 
munkákat, részint szeretet-adományokat raktak le 
ő szentsége lábaihoz. 

Ezen, a centrum unitatis-hoz való kötelesség-
szerű, mert Krisztus által ugy rendelt, nemes gra-
vitatiót szemlélve s a ,Religio' nagy érdemű szer 
kesztöje által felkérve, örömmel ragadtam meg az 
alkalmat, miszerint az emiitett lapot ez ünnepélyen 
képviseljem és csupa jelesekből álló táborának sze 
retet-filléreit az apostoli sz. szék zsámolyához lete-
gyem. Még nem érhetém el a trón első lépcsőjét, 
midőn ö szentsége megpillantván engem, környe-
zetéhez hangosan igy szóla : „íme Magyarország is 
képviselve vagyon.4" A szokásos lábcsók után ő 
maga hozzám hajolván le, atyailag kérdé tőlem, kit 
képviselnék Magyarországból. „A ,Religio' nagyér 
demü közönségét,viszonzám, mely e napon a sz. szék 
iránti hűségét és sz. Tamás tanai iránti ragasz-
kodását szeretetadományai által tettleg be akará 
bizonyítani." Ö szentsége előbb emiitett nyilatkoza-
tának oly szokatlan élénk kifejezése, valamint irán-
tam tanúsított leereszkedése, ki nem kerülhették a 
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pápai trón körülállók, különösen Pitra bibornok, a 
benczések disze figyelmét, ki egykoron hazánk föl-
dét bejárá. Azért a pápa eme magatartásában Ma-
gyarország iránti rokonszenvének nyilvános kifeje-
zését szemlélni vélvén, hozzám fordult s látható 
lag meghatva mondá : „Felix Hungaria Eszébe 
jutottak bizonyára ama hajdani idők boldog emlé-
kei, midőn édes hazánk a kereszténység felvétele 
után csakhamar eljutott kettős hivatásának teljes 
öntudatára, midőn ugyanis egyrészt mint a tölgy 
megszilárdulván a hármas bérez honában az igazság. O O O ' 

jog és társadalmi rend alapjain terjeszté erkölcsi 
egyediségét, másrészt pedig az egyház és a vele 
járó műveltségnek terjesztése és megvédésében Ke-
leten egyaránt mint Nyugaton első rangú befolyás-
sal birt. Szemei előtt vonultak el nagy királyaink, 
keresztény hőseink, apostoli főpapjaink dicsőség-
teljes emlékei, midőn Európa reánk bizta védelmé-
nek nehéz feladatát és az egyház a Cesarini, Car 
vajai, Piccolomini bibornokok és sz. Kapisztrán ál-
tal avattatott fel a küzdelemre. VI. Orbánt a pápai 
trónon ülni vélé, kinek Demeter esztergomi bibor-
nok-érsek elhozá a Nagy Lajos által felajánlott hár-
mas koronát s 20,000 magyar aranyat. 

Mindegyre folyt az adományok átadása. Mi-
dőn pedig már az utolsó is letevé a pápa lábai-
hoz szeretete zálogát, ismét felemelkedék királyi 
trónjáról s az összegyűltek felé terjesztvén kezeit 
apostoli áldását adá reájok, „ut anirnum vobis ad 
dat viresque haec benedictio apostolica, quam vobis 
et magnis Lyceis, Academiis, sacris Seminariis, iis 
que omnibus, quorum mandato et nomine ad Nos-
trum pontificale solium adivistis, libentes et pera-
manter impertimus." 

Távozván erre, mindenki lelke mélyében hordta 
ama szilárd meggyőződést, miszerint egy uj, vagy 
jobban mondva, egy eddig eléggé nem ismert vagy 
elfelejtett, a keresztény bölcsészeten alapuló köte-
lék hirdettetett ki, mely szükséges, hogy jövőben 
az egyes országokat ép ugy mint az egyes intéze-
teket, papneveldéket, lyceumokat szorosabb kap 
csolatba hozza a kereszténység és igy az igazság 
központjával. Dr gróf Zichy Ferencz. 

A ,Religio' hódolati felirata a sz. atyához 
ugyanazon alkalomból. 

Midőn főt. dr gróf Zichy Ferencz ur ő méltósá-
gának, a római nemes egyházi akadémia tagjának, 
a ,Religio' és nagyérdemű olvasó közönségének 
szentséges atyánk bölcsészettudori félszázadosjubi-

laeumán, a szent atya kegyes figyelmét reánk, Ma-
gyarországra irányzó oly méltóságteljes képviselé-
seért és fentebbi jelentéseért forró köszönetünket, 
kedves kötelességünkhöz képest, nyilvánosan is ki-
fejezzük, egyúttal közöljük azon feliratot, melylyel 
a felajánlott szeretet-adományokat kisértiik és hó-
doló érzelmeinket nyilvánitottuk. 

A felirat szövege ez: 
Beatissime Pater ! 

Solemni die, quo laureae philosophicae Tuae, 
Sanctissiine Pater, semiseculare iubilaeum, a viris 
eruditis, ex toto orbe pro cathedra Tua congrega-
tis, fauste feliciterque concelebratur, simulque gran-
de editur corisensionis catholicae testimonium de ne-
cessitate — quemadmodum Tu, Beatissime Pater, 
sapientissima planequa divina epistola Tua „de 
ineunda philosophicorum studiorum ratione", quae 
ab Aeterni Patris Unigenito Filio incipit, catholico 
orbi ostendisti, — restaurandi nempe viae ductrice 
sapientia divi Thomae Aquinatis studia philoso-
phica : nos, periodicarum ephemeridum, scientiis, lit.-
teris vitaeque universim christianae provehendis in 
Hungaria vetustissimarum, quarum a Religione no-
men, director sociique seriptores, coram throno Ma-
iestatis quae Tibi, Vicario Christi, propria et summa 
est, ad pedes Beatitudinis Tuae prostrati, laureae 
philosophicae Tuae semicularem gloriam admirando 
venerantes, viris eruditis qui Te summo duce rena-
scentium studiorum philosophicorum signa praefe-
runt, alacres iungimur atque in filialis officii tes-
serain, a sociis lectoribus ephemeridim nostrarum 
ardentissimo in Te amore collatos obulos S. Petri 
ad pedes Sanctitatis Tuae in humilitate deponentes 
ac pro apostolica benedictione supplicantes in piissi-
mo filialis amoris summaeque reverentiae osculo 
emorimur. Etc. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 
III. 

Sz. Péter, az apostolok fejedelme, a Krisztus 
által egyházában alapitott s általa ráruházott elsö-
ségi jogot, hatalmat, tekintélyt, melylyel a többi 
apostolok fölött Krisztus rendelkezése szerint birt, 
s melyet i rányukban az első keresztény pünkösdtől 
fogva hiven gyakorolt, — mindenkor magával hor-
dozá ugy, hogy a hol Péter az isteni gondviselés 
csodaszerü működése folytán püspöki székét legu-
tóbb felütötte, hol ő vértanúi halálával hitét, apos-
toli tisztét megpecsételte, megszentelte: ugyanott, 
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tehát Róma városának, a nemzetek úrnőjének a tör 
ténelem köz és gyupontjának hagyta örökségül e 
jogot, t ek in tés t , hogy a honnan az ókor népei csak 
a hóditás borzadalmait, a zsarnokság villámait, el-
nyomatást, jogaik lábbal t iprását voltak kénytele-
nek érezni és tapasztalni; hol a pogány bálványi-
mádás arany pompában úszott s a lassú féregtől 
emésztődő birodalom fővárosa védelmére halmaz-
zal hordta össze az idegen népek tehetetlen bálvány-
isteneit: ugyanott majdan a kereszténység igaz Is-
tene ragyogjon s egyszülött Fiának földi helytar-
tója onnan uralkodjék milliók szive fölött ; ugyan-
ott a ker. szeretet sugarai terjeszszék jótékony 
vnelegöket s a népek a szellemi hóditás bajnokait 
onnan fogadják mindenkor örömmel. 

E széknek elsőbbségi voltát, fölényét már a 
legrégibb ker. századok ismerek s el is ismerék. Ra-ff) o 
gyogó bizonysága ennek a korinthusi egyház eljá-
rása oly időben, midőn sz. János, a szeretett tanít-
vány, Efezusban még élt. Hanem a katholika egy-
ház élő és látható társaság, melynek központja, min-
dig ébren őrködő szive azon Róma, melyet a haj-
dankor profán érteményben ugyanoly központnak 
vallott és tartott. Azonban a társaság s igy a kath. 
egyház központjának is természetében s viszonyá-
ban fekszik, hogy az egyházi élet előbb mutatkozik 
s nyilvánul a távol vidéken mint a központban ; az 
egyes egyházak alapitása, szervezése, kormányzása, 
életviszonyai, mintegy az egyháztörténelem előcsar-
nokában előbb tűnnek fel s jelenkeznek ; a központ 
pedig lassankint, csak később fejti ki erejét, lassan-
kint vonja magához az egyházi életet, csak később, 
de aztán szorosabban s erősebben zár mindent az 
egység körébe s ezzel mutat ja meg, mennyire képes 
s milyen az ő hatásereje az egyházban. A vészes 
küzdelmek közepett, jelentékeny hibák megjavításá-
ban a hatalmaskodó, felburjánzó eretnekségek meg-
bélyegzésében, megezáfolásában, elitélésében, a na-
gyobb horderejű kérdések megfejtésében, egyes egy-
háznak között támadt viszályok kiegyenlítésében, 
megszüntetésében, a kath. hit bátor védőinek az ül-
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dőzések viharai ellen való védelmezésében, a szük-
ség kívánalmaihoz képest egyetemes zsinatok össze-
hívásában, vezetésében, az egyházi egységnek köz-
pontja, az elsődség kiváltságával felruházott ró 
mai szék tünt ki mindig. Az egyes egyházak örö-
meik és szomorúságaik közepett kérdezősködéseik-
kel, kételyeikkel, a püspökök kívánalmaikkal, kéré-
seikkel, hangos szózataikkal mint megannyi suga-
rak mindig a központ felé irányultak, ahhoz for-

dultak s azt magasztalák. A központ az egész egy-
ház körében kifejté erejét s megmutatta úgyszól-
ván, hogy ő mint a vér az emberi testben az egy-
ház minden részében, minden időben, minden helyen 
jelen van, s a legtávolabb helyen levő tagok műkö-
dését is ő irányozza, szabályozza. 

Itt volt tehát az idő, midőn a római széknek 
tekintélyét, fontosságát, horderejét mindenki látta, 
mindenki érezte, világos tényekből tapasztalta ; itt 
volt az idő, midőn e szellemi fölény megjelölésére 
uj czim alkottatott, képeztetett, oly czim, inely a 
í'ómai szent széknek a kath. egyházban öt jogosan 
megillető tisztét s közviszonyát hatályosan s egy-
szersmind a legalkalmasabban kifejezze. S e czim az 
..apostoli szent szék.'*' 

Hogy a római egyház minden más egyház fö-
lött mindjárt a kereszténység kezdetén hatalma-
s tekintélyénél fogva kitűnt, elismerik a legrégibb 
egyházirók, püspökök, pápák, zsinatok. Anaklét 
pápa (103 — 112) e tekintetben következőleg i r : 
,,A római és apostoli anyaszentegyház nem az 
apostoloktól, de magától üdvözítő Urunktól nyerte 
az elsőséget s az összes egyházak fölötti kiváló 
hatalmat." (v. cap. Rogamus.) Az egyiptomi püs-
pökök szent Márk pápának (336) ily czim alatt 
küldik levelöket: ..A szentséges Urnák, az apostoli 
tiszt legmagosabb csúcsán ülő Márknak, a szentsé-
ges római és apostoli egyház legfőbb papjának." 
(L. Kalauz, IX. K. II. R. 733. 1.) 

Azonban az „apostoli szent szék" nevezet vilá-
gos használatával leggyakrabban találkozunk az 
ötödik század elejétől fogva, a mit azóta mindenki 
általánosan elfogadott, mindenki ajkán hord s hasz-
nálatával egész napjainkig a köznapi beszéd sem 
hagyott fel. Avagy, hogy a legújabb kortól kezdjem, 
ki a római bullás-könyvet, ki a hittani, történelmi 
könyveket, az egyház-jogról, intézményei- s fegyel-
méről szóló műveket csak felületesen lapozgatja is, 
ezer és ezerszer rábukkan. Középkori irók igen gya-
korta használják e czimet. Egyetemes zsinatok he 
lyesléssel fogadják s magok is használják. Az apos-
toli név annyira hozzátapadt a római székhez, hogy 
sok más egyéb dolog is, mik e székkel benső vi-
szonyban, összeköttetésben vannak, vagy löle szár-
maznak, egyedül apostoli névvel jeleztetik s külön 
böztettetik meg. E czim mintegy élő forrása más 
elnevezéseknek. Az időszerinti pápa apostolinak ne-
veztetik; pásztori hivatala az egyházban apostoli 
tisztnek mondatik. A római szék hatalma, kiváltsá-
gai, kiadott döntvényei, határozatai, az általa meg-
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hatalmazott s őt egyik másik helyen egy vagy más 
tekintetben helyettesítő férfiak apostoli névvel je-
löltetnek. Katholikus irók apostoli főpásztorról, 
apostoli jelleg- és jellemről, apostoli gondoskodás-
ról, szeretet és tekintélyről irnak és szólnak. Katho-
likusok általában szólnak és irnak apostoli szorgos-
kodás-, előrelátás-, végrehajtás-, bátorságról, apos-
toli szervezet-, intézkedések-, rendelkezésekről, apos-
toli erély-, fegyelem-, egység-, közösségről, apos-
toli helynökökről stb. stb. 

De menjünk távolabbi időkre, az irók ide vo-
natkozó helyeire, különösen azokra viszsza, melyek 
nem pusztán a czim használatát s birtoklását mu-
tatják, hanem e czim érteményének, jelentőségének 
kinyomozására, kifürkészésére legtöbb szolgálatot 
is tesznek. Az Y. század elején túlnan nem keresünk 
ide vágó érveket, hisz e szózat elég régi még arra, 
hogy e czim általános törvényes voltát a jelen törpe 
század beismerje s elfogadja. Az általános haszná-
lat az előbb lefolyt századokban még nem dombo-
rodott ki oly szemmelláthatólag, de hisz ilyet alig 
is kivánhatunk, midőn az egyház katakombában,vér-
padon, hóhérkéz alatt s vadállatok között élte le, 
úgyszólván e századok alatt lepergett életét. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , márczius 19. A polgári házasság és a pápa. 

— A Rel igio ' közönsége előtt bizonyára nem szükséges fej-
tegetni azt a viszonyt, mely a polgári házasság és a pápa, 
nevezetesen dicsőségesen uralkodó sz. atyánk, X I I I . Leo 
pápa közt létezik. Azt közülünk mindenki jól tudja, hogy a 
pápák közt a polgári házasságra vonatkozólag vélemény 
különbség nem lehet, mert az ő viszonyukat a polgári h á -
zassághoz a revelatio szabályozza és csakis e körülményből 
fejthető meg, hogy mióta a világ polgári házasságról tud 
beszélni, azt a pápák kivétel nélkül elitélték. Ezt mi mind-
nyájan igy tudjuk. De vannak e világnak bölcsei, kik a 
legvilágosabb szavakból is mást tudnak kiolvasni, vagy 
beolvasnak azokba valamit, a mi azokban nem foglaltatik. 
Igy történt azután, hogy akadtuk oly mély szellemű böl-
csek, a kik X I I I . Leo ő szentségének a házasságról kiadott 
legújabb köriratából ki tudták olvasni azt, hogy a pápa a 
polgári házasságot nem itéli el keményen, evvel mintegy 
azt akarván a világgal megértetni, hogy bizony a pápa nem 
törődik vele, ha az államok a polgári házasságot behozzák 
is, és igy a híveknek sincsen okuk e miatt lelkiismeretük-
ben nyugtalankodni. 

Mikor mi e nyilatkozatot először olvastuk, hallgat-
tunk felőle, azon véleményben, hogy az elhangzik anélkül, 
hogy ismétlését kellene még egyszer olvasnunk. Csalód-
tunk. A felvetett téves eszmét a ,Pester Lloyd' olvasói-
nak másodízben is bemutatta azon alkalomból, hogy az al-
sóház egyik papi képviselője megmondta nézetét a polgári 
házasságról. Mint már az egy liberális laphoz illik, a ,L1.' 

nem tűrhette szó nélkül, hogy valaki az országházban ka-
tholikus értelemben nyilatkozzék a polgári házasságról. Az 
ilyen felszólalás hatását meg kell gyengiteni, amennyire le-
het, nehogy valamiképen gyökeret verjen, és ha van tekin-
tély, mely egy kath. pap ellen sikerrel idézhető még a vi-
lági közönség előtt is, ugy nagyobb tekintély a pápánál 
nem képzelhető. A ,Lloyd' ezt jól tudja és fel is használta, 
mert ő az alsóház papi szónoka ellen a pápára hivatkozott, 
mint aki szerinte máskép, és nem oly elitélőleg nyilatkozott 
a polgári házasságról. 

E téves nézet tévedésének útját állani kötelességünk-
nek tar t juk, mert az vészes következményekre vezetne. A 
mily bizonyos ugyanis, hogy az egyház a házasságot szent-
ségnek tekinti, oly bizonyos, hogy ő szentsége félreérthe-
tetlen módon ugy elitélte a polgári házasságot, hogy sem az 
államokat, sem a hiveket nem hagyta kétségben afelől, mit 
itél ő a polgári házasság felől ; és aki a polgári házasság el-
itéltetését nem tudta kiolvasni a pápa körleveléből, ez azt 
vagy nem olvasta, vagy a mit olvasott, nem értette, vagy 
pedig abból, a mit olvasott, nem tud következtetni. A kik 
a pápa körlevelét átolvasták, tudhatják, hogy miután ő 
szentsége bebizonyította, miszerint Jézus Krisztus a há-
zasságot szentségi méltóságra emelte, átmegy a polgári há-
zasságra beszélni és következőleg kezdi szavát : „Sed adni-
tente, — úgymond — generis humani hoste, non desunt, 
qui sicut cetera redemtionis bénéficia ingrate repudiunt, sic 
restitutionem perfectionemque matrimonii aut spernunt, aut 
omnino non agnoscunt. Flagitiuin nonnullorum veterum est 

O O 
inimicos fuisse nuptiis in aliqua ipsarum parte ; sed multo 
aetate nostra peccant perniciosius, qui eorum naturam, per-
fectam expletamque omnibus suis numeris et partibus ma-
iunt funditus evertere. Atque huius rei caussa in eo praeci-
pue sita est, quod imbuti falsae philosophiae opinionibus 
corruptaque consvetudine animi plurimorum nihil tam mo-
leste ferunt, quam subesse et parere; acerrimeque labo-
rant, ut non modo singuli homines, sed etiam familiae, at-
que omnis humana societas impérium Dei superbe con-
temnant." 

Az idézett szavak után átmegy a pápa a polgári há-
zasságra és elmondja, hogy azt az emiitett czélból, t. i., ut 
omnis humana societas impérium Dei contemnat, hozták be, 
ezért tagadták,hogy az egyháznak joga volna a házassághoz, 
ezért állították, hogy csak az államnak van joga a házasság-
hoz. Már kérjük szépen, ki az, aki ez idézett szavakat olvasta 
és megértette, ki az, aki azt állithatja, hogy a pápa keményen 
nem Ítélte el a polgári házasságot? Vagy inkább, ki az, aki 
nem volna kénytelen mondani, hogy a pápa keményen el-
itélte a polgári házasságot? Vagy nem mondja-e a pápa, 
hogy ,adnitente generis humani hoste' működnek azok, kik 
a házasságot felforgatják? Nem mondja-e, hogy ,multo 
aetate nostra perniciosius peccant', kik a házasság termé-
szetét egészen felforgatni akarják ? Nem mondja-e, hogy 
akik ezt teszik -— pedig a polgári házasságban ez történik 
— azoknak czéljuk, hogy necsak a családok, hanem az egész 
emberi társadalom kevélyen megvesse az Isten uralmát? 
Aki igy beszél, lehet e arról azt mondani, hogy az nem itéli 
el keményen a polgári házasságot? Hogyan kell azt még job-
ban elitélni, hiszen rosszabbat már mondani sem lehetne 
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felőle, mint azt, hogy a polgári házasság az emberinem 
ellenségének, az ördögnek tulajdoníttatik. Vagy talán az 
idézett kifejezéseket a liberalismus magára nézve dicsérők-
nek, elismerőknek ta r t j a? A gusztus ugyan különböző lehet, 
de ilyen gusztust nem irigylünk, és megvalljuk, hogy nem 
szeretnők, ha valaki bennünket ugy dicsérne meg, hogy mi 
az emberinem ellenségeivel közreműködünk, hogy mi rosz-
szabbak és veszélyesebbek vagyunk az emberi társadalomra, 
mint voltak a régi eretnekek, kik a házasság tekintetében 
szintén vétkeztek. 

Mi tehát, mint mondtuk, a pápa fentebbi szavaiban 
határozott elitélését találjuk a polgári házasságnak. De ha 
még azokat nem mondta volna is a pápa, talán azért helye-
selné a polgári házasságot? Ki nem érti e kérdés lehetetlen-
ségét ? Hiszen ez esetben az egész pápai körlevélnek semmi 
értelme sem volna. A pápának czélja ugyanis nem más, 
mint az, hogy az államokat, fejedelmeket figyelmeztesse 
azon veszedelemre, mely a polgári házasságból származik. 
Aki ily czélból ir, az nem itéli el a polgári házasságot? A-

pápa előadja az egyház tanait a házasságról, elmondja, hogy 
az szentség, elmondja, hogy a házasságban a szerződést a 
szentségtől nem lehet elválasztani, mint azt a polgári há-
zasság védői teszik: és aki igy ir, aki igy szól, aki felhivja a 
püspököket, hogy híveiket az egyház tanítására oktassák a 
házasságra nézve, arról lehet-e azt mondani, hogy az nem 
itéli el keményen a polgári házasságot? Ha még az sem 
itéli el, aki igy beszél, akkor ki az, aki elitéli ? Mi nem ki-
vánjuk, hogy hazánkban jobban elitéljék a polgári házassá-
got, mint azt a pápa elitélte ; mert akkor bizonyos, hogy 
nálunk polgári házasság soha sem lesz : igy a magyar 
nemzet meg volna mentve egy eszköztől, mely csak erkölcsi 
romlását nagyobbítaná. Q 

Francziaország. A Ferry-fcle törvényjavaslat VII. 
pontjának .elvetése. (Vége.) — Az ,Aurora' levelezője igy 
folytatja. Igen szép dolog a jó és igazság pártjához tartozni, 
támaszul birni az igazságot s a vallás Ígéreteit, látni saját 
feje fölött az üldöztetés dicsfényét,— és bizonyára megenge-
dett dolog a tiszta lelkiismeret hizelgő tanúságában gyö-
nyörködni. Hanem mindez korántsem elég. A yankée mege-
légedetten szokta magának mondogatni : W e are indeed a 
wareful people, mi mégis egy okos nép vagyunk ; — azonban 
nem használja saját érdemeinek e jogos méltatását alvó pár-
nául : mig minálunk, ugy látszik, az érdemeinkben való 
gyönyörködés actiónak vétetik. A harcz tüzében fellángolt 
elragadtatásban s a lelkesedés pillanatának nemes indulatai-
ban nem szenvedünk hiányt ; a védelemnek hideg és csendes 
szervezése, a lassú készülés, mely a dolgokat előre messziről 
meglátja, mely kis arányokban kezdeményez, mely szilárd ala-
pot rak le, igen, a bátor és hallgatag actio, a phrasist kerülő 
tevékenység, mely mindent ugy vár a Gondviseléstől, mintha a 
mi munkálkodásunk sikertelen volna, és ugy munkálkodik, 
mintha a Gondviseléstől semmit sem lehetne várni, felhasznál-
va egyidtal az ellenségeink által hagyott legcsekélyebb eszközö-
ket is, — ime itt van a mi gyenge oldalunk . . . . Már most 
megbélyegzik azt a közhivatalnokot, ki gyermekeit nem az 
állam intézeteibe ad ja ; és ha ezen körülmény már maga 
megapasztja collegiumaink látogatottságát, mi lesz akkor, 
midőn nemcsak a szülők állása, hanem a gyermekek jövője 

is veszélyeztetve lesz, ha katholikus intézetbe fognak járni ? 
Végre is, valljuk meg minden himezés-hámozás nélkül, mi 
nem vagyunk sem elég erősek sem elég számosak arra, hogy 
szerencsével ellentálljunk. Mi számra nézve kevesebben va-
gyunk (Jules Simon Francziaország felét vette katholikus-
nak; ) az kétségtelen és nem kell félni bevallása miatt. Ker-
ressék önök e hátránynak okát a hol tetszik, valamely be-
teges elvakultságban, valamely pillanatnyi szenvedélyben, 
nevezzék, nem bánom, csupán látszólagos, képzeleti hát rány-
nak: annyi bizonyos, hogy ma a szám nyom el bennünket, 
mert ma a szám uralkodik. A kérvények ügye, 2 millió alá-
írásaikkal, szorosan véve nem nagy diadal. 10 —12 millió 
választó közül részünkre alig kaptunk valamivel többet 1 
milliónál, minthogy 700,000 nő aláirását le kell számitani 
az 1,800,000-ből. 

A mi helyzetünket ijesztőnek tünteti fel nemcsak az, 
hogy Ferry törvényeinek a felsőbb oktatás ellen romboló ha-
tásuk lesz, hanem különösen azon hangulat, melyben a nem-
zet van. Tagadhatlan tény, hogy a tömegek ellentétben van-
nak velünk ; a minek megmagyarázására nem elégséges 
felhozni sem a hivatalos nyomást sem a közigazgatás befo-
lyását, minthogy május 16-án még mi gyakoroltuk a hivata-
los pressiót és az eredmény mégis . . . ismeretes. 

A tömeg irántunk idegenkedésének oka kétségkivül 
azon varázsban keresendő, melyet a társadalom alsóbb osz-
tályaira a demagogikus eszmék gyakorolnak, azon befolyás-
ban keresendő, melylyel a nép fölött a forradalom által szült 
felsőbb körök birnak, a rosz sajtóban, az erkölcstelen olvas-
mányokban, a vallástalan naptárakban keresendő, melyek 
évenkint elárasztják az országot, végre a nevelésben kere-
sendő, melyben 80 év óta a népet a felforgatás pártja része-
sítette. Most érnek meg az ily nevelés gyümölcsei. Kezdve 
a nagy forradalomtól, ugy látszik, minden kormány, még a 
restauratiót sem veve ki, szántszándékkal arra törekedett, 
hogy a nép szellemét megrontsa. Látszik már világosan, 
hogy igazán ördögi lélek vezette rendszeresen ez ügyet , 
melyben az állam, minden átalakulásai között, folytonosan 
támogatta . . . En nem szólok itt a nagy állami universitas 
azon neveléséről, melyet a befolyásos osztályok tőle kapnak, 
a mely nem kevésbbé romboló volt azon nevelésnél, melyben 
az alsóbb osztályok részesülnek. Es valóban, kis képes ki-
számítani az ujabb nemzedékekben az állam részéről feláll— 
tott közoktatási rendszer (université)által okozott károkat? 
A vallás vagy ki van zárva, vagy más, akármily tudomány-
ág, p. a földrajz, testgyakorlat szinvonalára lealacsonyítva, 
és gyakran egészen hitetlen tanerőkre bizva ; a tananyag 
bizonyos részeinek olyatén bő tárgyalása, mely az egyéni 
elmélkedésnek időt sem enged, s innen a szellemneknek azon 
felületes művelése, mely külső ragyogásból áll benső szilárd-
ság és erő nélkül,végül mindezeknek megkoronázásául a böl-
csészet elhanyagolása, ime ily szellemi, társadalmi nevelés-
ben részesültek a vezérosztályok 80 év óta ama párt részéről. 

Az alsóbb osztályoknak adott nevelés czélja volt 
kivonni a népet ugy a vallás, mint a társadalmi igaz elvek 
befolyása alól. Midőn aztán sikerült a népet kevélységgel 
és értelmi függetlenséggel megrészegíteni, szükségszerüleg-
saját ösztöneinek s azon embereknek esett zsákmányul, kik 
szenvedélyeinek hízelegni szoktak. Felülmúl minden képzel-
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met, mily álnok mesterséggel űzetett e taktika. Bizonyos 
kormányok és ministerek jó akarata, áz 1850-iki kedvező 
népiskolai törvények, a püspökök és papok jelenléte a kö-
zoktatásügyi tanácsokban, a plébánosok hatósága az iskolák 
felett, mindez semmit sem használt. A néptanítók a képez-
dékből téves és veszélyes tanokkal eltelve jöttek ki, melyek-
nek téves és veszélyes voltáról fogalmuk sem volt. A törté-
nelemből nem látszanak ismerni csak két korszakot. A régi 
rendszert az inquisitióval, a nép nyomorával, az urak zsar-
nokságával, a törvények igazságtalanságával, a fejedelmek 
bűneivel, szóval az állatnak tartott nép elnyomatásával s a 
nemesek uralmával. Ez az egyik korszak. A másik, a modern 
kor, az egyenlőség elvével, a társadalmi osztályok assimi-
íatiójával, mindenkinek jógával a gazdagságra, független-
séggel és szabadsággal. Vallási ismereteik hasonló természe-
tűek : Előt tük a clerus azonos a nemesség uralmával, s a val-
lás uralmát épen oly rettenetesnek tart ják, mint a közép-
kori urakét ! Vegyék önök ezen ferde eszmékhez a clerus 
iránti ellenszenvet, mely a franczia állami közoktatási rend-
szer minden szülöttjének vele született érzelme, s akkor 
fogalmuk lesz önöknek azon befolyás minőségéről, melyet a 
néptanitók a nép lelkületére gyakorolnak. Ezen felül még az 
iskolai kézi könyvek is hasonló szellem által vannak áthat-
va. Habár a népiskolák Francziaországban hitvallásos jel-
leget mutatnak, nevezetes, hogy a kézikönyvek mégis olya-
nok, hogy azokat épen ugy lehet használni protestáns, zsidó 
vagy pogány iskolákban is, mint most a katholikusokban. 
Ezen könyvek szerzőinek nem volt más vallásuk, mint a 
deismus. Ebből világosan következik, hogy, — az iskola 
felekezeti jellegének gunyjára, és daczára, hogy a tanítók kö-
telesek a katekizmust is tanítani és a tanonczokat temp-
loma vezetni, — a vallás nem képezi lelkét a közoktatás-
nak, hanem annak csak egy csekély ága gyanánt tekintetik, 
s az if júság lelkét nem hat ja át ugy mint a táplálék, mint az 
nnyai tej áthatja, táplálja, élteti, erősiti a gyermek egész 
testét. Lehet-e csodálkozni, ha egy nép, melyet ily módon 
nevelnek, végre kivetkőzik minden vallásból, melyet csupán 
eszköznek tekint a clerus kezében, hogy ez általa uralkod-
j ék fölötte? 

Az uj iskolai törvények, melyek épen most készülnek, 
nemcsak nem fognak segíteni a bajon, sőt, még többet fog-
nak rontani a népen. Az egész világ tudja, hogy a sajtó 
által évek óta hangoztatott jelszó testet kezd magára venni 
s készül megvalósulni. E jelszó : kötelező, ingyenes, világi 
oktatás. Ez az u j elemi közoktatásügyi törvényjavaslat alap-
j a . Az iskola világi, laicus lesz, azaz elveszti hitvallásos 
jellegét, a vallásos nevelést és oktatást elvből kizárja, ki-
zárja a tanitó szerzetes-rendeket is. Ingyenességök minden 
versenyt lehetetlenné teszen a szabad oktatás részéről, s hogy 
teljes legyen a destructio műve, a szülők még kötelezve is 
lesznek gyermekeiket oda küldeni. Más válasz az ily zsar-
nokságra nem lehetséges, mint magunkévá tenni a kath. bel-
gák programmját. K i az egyházzal az is iskolából ! mondták 
ezen ország szabadelvű politikusai. A katholikusok büszkén 
ráfelelték : Ki az állammal az iskolából ! Kényszerítenek,hogy 
idáig menjünk. Nem is kell talán mondanom, hogy mi az 
állam beavatkozása alól nem oly fokban akarunk megsza-
badulni, mely az állam felügyeleti jogának tagadása volna; 

mi csak azt akarjuk megszüntetni a mi a hivatalos oktatás, 
állami tan, állami nevelés jellegével bír s a minél fogva az 
iskola és az iskolai tanerők az állam hivatalnokainak tar-
tathatnak. Elvileg az if júság nevelése, •— kivált az ele-
mi — a család joga és kötelessége, nem az államé, és 
azok, kik nem ismerik el az egyház jogát helyetesiteni 
a szülőket, kénytelenek elismerni, ha következetesek akar-
nak maradni, hogy az államnak korántsincs joga saját 
tetszését a szülőkre gyermekeik nevelőinek megválasztá-
sában ráerőszakolni. Azoknak a halhatatlan S9-iki, emberi 
jogoknak erejénél fogva, a társadalomnak nem szabad az 
egyéni jogokat usurpálni, sem az initiativát megragadni, 
kivéve, hol azt a társadalmi védelem és önfentartás köve-
teli, mint p. háború idején vagy a közmegadóztatásnál. 
Minden egyéb esetben az államnak támogatni kell a magán 
kezdeményezést és azt, a hol hiányok mutatkoznak, pótolni. 
Ezen elvnek kiváló érvénye van a nevelés terén. 

íme, ezek a jövő iskolai törvényhozás alapelvei. Most, 
azon reményben, hogy a jelenlegi krizis múlékony lesz, mi 
igyekezni fogunk az ellenáramlatnak ellenállni, ugy a hogy 
lehet, igyekezni fogunk az elnyomott szerzetesi iskolákat 
fenntartani és ujakat alapítani, a mennyire erőnktől kitelik. 
A mi az oly általános mozgalmat illeti, milyen Belgiumban 
van, hol a katholikusok a hivatalos közoktatási rendszerrel 
szemben saját közoktatási iskola-rendszert állítottak fel, arra, 
részünkről, haszontalan még csak gondolni is. Hogy Fran-
cziaország valamennyi 40,000 községében katholikus iskolát 
alapítsunk s ezt biztosítsuk, arra milliárdok szükségesek. A 
mi tenndőnk állhatatos visszavivás által oly igazságos is-
kolai törvényhozást előkésziteni, mely meg fogja engedni 
szabad katholikus iskolát alapítani magával az állam segít-
ségével, a helyett, hogy azt, mint jelenleg történik, ellenére 
és ellenébe kell alapítani. 

Freiburg Svajczban. A saeerdotium és impérium kath. 
államban — szebben, szívélyesebben nem nyilatkozhatik, 
mint nyilatkozott itt, midőn várva várt uj kegyelmes püs-
pökünk, mgr Cosandey,Rómából, székét elfoglalandó, megér-
kezett. Beláthatlan néptömeg várakozott reá a vasúti indó-
háznál. Megjelent fogadására mgr Marilley, a leköszönt püs-
pök és a freiburgi kanton államtanácsának elnöke, tehát 
maga az államfő is, mert voltaképen minden kanton egy-egy 
kis államot képez. Midőn a várva várt főpásztor a vasúti 
kocsiból kilépett, püspöki elődje eléje ment s karjaiba ölelte 
őt. A két főpásztor e találkozása és kölcsönös üdvözlése leir-
hatlan. Sok köny kicsordult e látványra. Nemsokára megje-
lent ő msga a nép előtt, az indóház csarnokában, teljes fő-
papi díszruhába öltözve, fehér püspöksüveggel fején s pász-
torbottal kezében. Ekkor megszólaltak az egyház és az állam 
beszélő érczei, — a harangok és az ágyuk. A nép élére állt 
maga az államfő, Demoud ur, és üdvözlő beszédet inté-
zett a bevonulását kezdő főpásztorhoz. E beszéd egy antik 
hitvalló ajakának is dicsére szolgálna. Kiemeljük belőle 
azon helyet, mely az egyház és állam közti szivélyes vi-
szonyról szól. 

„A Te főpásztori legelső körleveledben, melyet mi oly 
épüléssel olvastunk s nem győztünk elégszer olvasni, az első 
szó, melyet hozzánk intéztél, a lehető legmeghatóbb buzdítás 
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volt a békére. Te, mint a Megváltó, békeüdvözlettel akartál 
hozzánk jönni, békével, mely az egyháznak és államnak oly 
szükséges. Ezen békét, melyet minden érdekeink követelnek, 
melynek uralma alá minden vágyaink ohajtoznak, ezt a bé-
két, mi, méltóságod segítségével, a szeratet nagy kötelmének 
hű teljesitésében fogjuk feltalálni, az erények azon erényének 
gyakorlásában, melyet Te oly annyira szivünkre kötöttél. 
Fel fogjuk találni azt az igazságosság gyakorlásában, mely 
felemeli a nemzeteket, mindenki jogának épen tartásában, de 
kivált minden legitim tekintély tiszteletében, a vallási hata-
lom és az állami hatalom jó egyetértésének fentartásában, 
mert ezek, mint két testvér, egymásnak kölcsönös támogatás-
sal tartoznak. Mi fel fogjuk végre találni a békét a kath. 
egyházhoz tántorithatlan ragaszkodásunkban, melynek is-
teni tanitmányai a társadalmat igazi alapjára állitották s 
állitandják vissza, minthogy egyedül ezen egyház képes a 
társadalmi jogok és kötelességek alapjait képező elveket 
öszhangba hozni a keresztény hitágazatokkal. Ezen érzel-
mekkel szemléljük főtisztelendőségedet e szép napon, ki-
mondhatlan örömmel szivünkben, midőn püspöki székét el-
foglalja.Ezen érzelmekkel vonulunk a Mindenható elé ünne-
pélyesen hálát adni kegyelmeiért, jótéteményeiért. Leborulva 
oltárai előtt, kérni fogjuk ő t : tartsa meg e várost, e kan-
tont, ez egyházmegyét, — melyet Te atyailag légy kegyes 
megáldani, — szent védelmében és isteni oltalmában." 

A főpásztor válasza megfelelően, emelkedett, magasz-
tos volt. 

Következett a bevonulás, nem kocsin, hanem körme-
netben, a főpásztorral közben, mennyezet alatt. A nép térdre 
borulva fogadta főpásztorának áldását. Igy vonult a menet 
felszőnyegezett utczákon át a székesegyházul szolgáló tár-
saskáptalani ősrégi templomba, hol a káptalan feje újra 
üdvözölte ő mgát, ki ismét fényes beszédben válaszolt. Este, 
midőn koromsötét lett, egyszerre, a meddig csak szem látott, 
mindenfelé örömtüzek ragyogtak fel a hegyek ormain. Igy 
fogadták Freiburgban, a katholikus kantonban, az uj püs-
pököt. 

A sz. István-Társulat XXVII. rendes közgyűlése. 

E gyűlés, melyen ura. és főt. dr Ipolyi Arnold besz-
terczebányai püspök ur elnökölt s melyet a védnöki karból 
mélt. és főt. Pauer János székesfehérvári püspök ur emelt 
jelenlétével, daczára annak, hogy kevesen jelentek meg, 
egyike a társulat nevezetessebb közgyűléseinek, azon magasz-
tos szellemű beszéd által, mely az elnöklő püspök ur ajkai-
ról elhangzott, lelkesültséget keltve s terjesztve a folytonos 
törekvés, tökélyesbülés és munka, a tudomány és vallásos-
ság öszhangzó művelése iránt. Másik kiemelkedő mozzanat 
volt a társulati alelnök, TárkányiBéla apát-kanonok urnák, 
az elnöki gyújtó beszéd hatása alatt tett nyilatkozata, mely-
ben 100 db. aranyat tűzött ki oly munka megirására, mely 
a magyar nemzet keresztény művelődésének történelme lenne 
sz. Istvántól sz. Lászlóig. Az ülés 11 órakor főpásztori ál-
dással végződött. 

IRODALOM. 
-f- Családi körben. Elbeszélések. Fordította Ágoston 

Antal Budapest, 1880. 195. lap. Forditónál (Lővész-utcza 
13. sz.) megrendelve 60 kr. Könyvárusi uton 90 kr. E könyv-
ben 10 válogatott beszély foglaltatik. Czimeik : Az irgalmas 
nénike, Az utolsó sarjadék, Isotta, A királné keztyüje, A 
hadi csel, A nehéz kereszt, Az éji sötétben, A megtorlás, A 
hasbeszélő, Egy végrendelet. — Mondanunk sem kell, hogy 
forditó ur, a „Kath. Hetilap" buzgó szerkesztője, nemcsupán 
jeles beszélyeket válogatott össze, hanem arról is gondos-
kodott, s főtörekvése vala, hogy általuk a valláserkölcsi 
irány előmozdítására hasson. — Óhajtandó, hogy a közönség 
pártolása forditó- és kiadónak üdvös vállalatuk folytatá-
sát,— időnkint ker. családaink számára egy-egy beszélyfüzér 
kiadását,— lehetségessé tegye. A megjelent beszélyfüzér al-
kalmas húsvéti ajándékul is ajánlkozik. 

VEGYESEK. 
X 0 Felsége főt. dr Roskványi Ágoston nyitrai püs-

pök urat val. b. titkos tanácsosává nevezte ki. Szivünk hó-
doló tiszteletével mondunk ő excellentiájának, a nagylelkű 
s nagytudományu püspök urnák, ad multos annost. 

— A tudományok katholikus művelőinek vatikáni hódo-
latán összesen 1700 tudós vett részt, kik közül sokan egész 
testületeket képviseltek. A krakói egyetem minden karából 
aláirták a hódoló feliratot. 

— Sz. Adalbert vértanú püspök ereklyéit a prágai szé-
kesegyházban régi helyéről, hol a 14. század vége óta fe-
küdtek, nagy ünnepélyességgel kiemelték. 

— A szent atya azon szavai, melyekkel a kölni érsek-
hez levelében kimondja, mily cencessióra hajlandó a béke 
érdekébon a porosz kormány iránt, eredetiben ezek : „Nos 
huius concordiae maturandae causa passuros ut Borussico 
gubernio ante canonicam institutionem nomina exbibeantur 
sacerdotum illorum, quos Ordinarii Dioecesium ad gerendám 
animarum curam in partem suae sollicitudinis créant." 

— Protestáns pénztár kath. papok „megtérítésére." Er-
délyben já r ja a ,Közművelődés', különösen a szász atyafiak 
között nagyon el van terjedve, hogy nálunk katholikusok-
nál evangélikusok eltérítése végett nagy pénzösszegek van-
nak letéve Mindez merő tudatlanság és gonoszság szüle-
ménye, s a ki ezt megkezdette, rágalmazó vala, a ki hiszi, 
az együgyű. — Azonban szolgálunk mi egy érdekes protes-
táns pénztárral, melyet csakugyan kathol. papok megtérí-
tése végett hozott létre az igazi evangéliumi szeretet. Mult 

. r 
évi novemberben Dublinban, az angol protestáns egyház 
egyik papja be volt vádolva a törvényszék előtt, hogy a 
kathol. papok megtérítésére szánt összegeket elsikkasztotta.. 
A vizsgálat kiderítette, hogy az igazi evangeliumi sáfár — 
Scott Tamás az ő neve — 1867-ben kiadott 551 font ster-
linget (egy sterling tiz forint) a hires pénztárból, de ebből 
csak 119 jutot t az igazi „jótékony" czélra. 1876-ban kiadott 
558 font sterlinget, miből csak 25 font ment az egyleti czélra. 
1877-ben kiadott 653 fontot, miből csak 53 font érte el az ő 
czélját és rendeltetését. — A többi hová let t? azt nem 
kérdezzük, csak Scott Tamás ur tudja, hová lettek ezen ösz-
szegek. — Azonban ezen esetből van azon hasznunk, hogy 
tudjuk egy igen tetemes egyleti pénztár létezését, melyet a 
Protestantismus katholikus papok „megtérítésére" létre ho-
zott, hogy megtudjuk annak évi tetemes (5—6 ezer fo 
rintra menő) jövedelmeit, és a cassának igazán „evangeliumi 
kezelését." — De mit is csináljon a szegény Scott Tamás a 
sok pénzzel, ha nincs, a kinek kiosztogassa? 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^JJ 
• TXcf 

to 
'Megjelenik e lap heten-7 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : ; 
félévre helyben s posta- : 

^küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás-. Buda- : 
pest, VIII., Stáczió-utcza j 
55., hova a lap szellemi : 

í í Illető minden kiil- I 
y czimzendő. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

(o 
«V •f&is-

I H ARMIN CZKILENCZ EDIK ÉVFOLYAM. 

9L vülő fizethetni minden kir .? 
postahivatalnál ; j 

: Budapesten a szerkesztő- ! 
nél, és Kocsi Sándor ; 

: nyomdai irodájában, mu- : 
; zeum-körut 10. sz. alatt, i 
! hova a netaláni reclama- j 
j tiókis, bérmentes nyitott • 

J levélben, intézendôk. ' 

d W S> -36% 

Budapesten, máTCzius 24. 2 4 I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — Magyarország biboros áldornagya az ország-
érzelmeinek tolmácsa az apóst, királyi trón előtt. — Nmlgu és főt. Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök ur beszéde. — 
Egyházi tudósítások: Budapest. Színházaink az országházban. Németország. X I I I . Leo pápa levele a kölni érsekhez. Bel-
gium. Egy kis tanulság azoknak, kik az államot szeretnék tanitó- s nevelővé tenni. — Irodalom: Capitulum insignis Ec-

clesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim ss. Salvatorem. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Okmányaink sorát I. Incze pápával kezdjük 
meg. Incze 402-ben emeltetett a pápai székre s 15 
éven át kormányozta Krisztus egyházát. 0 püspöki 
székének megjelölésére az apostoli szent szék egy-
szerű czimével él, és pedig oly sürüen használja, 
hogy bátran kimondhatjuk e czimnek már akkor 
általános elterjedtét; azt pedig apostoli jelleme, 
őszintesége s a többi egyházak püspökeinek éber 
őrködése távolról sem engedi feltételeznünk, mintha 
e czimet székének megjelölésére Incze találta volna 
fel. Kormányzása alatt a pelagián eretnekség pusz-
titá Afrikában az egyházat. Az éber gondoskodásu 
püspökök, hogy az egyházat s hiveiket e mételytől 
megszabadítsák, Karthagóban, az afrikai egyházak 
egyik legjelesbikében zsinatra gyűltek egybe s a ne-
vezett eretnekséget apostoli bátorsággal kárhoztat-
ták. De hogy főpásztori szavaiknak annál nagyobb 
tekintélyt szerezzenek, melyet aztán az eretnekek 
sem vethetnek meg oly könnyen, határozataikat 
megerősítés végett Incze, az akkori pápához terjesz-
ték fel. Incze e határozatokat dicsérettel emeli ki és 
saját apostoli tekintélyével jóváhagyja. Levelét az 
egybegyűlt püspökökhöz e nyomatékos szavakkal 
kezdi: „Midőn a hagyomány régi példáit követve s 
az egyházi fegyelemről megemlékezve az isteni dol-
gok keresése, kifürkészése alkalmából (melyeket a 
papoknak, leginkább pedig egy valódi és igazságos 
közönséges katholikus zsinatnak teljes gondosság-
gal illik tárgyalni), tanácsért hozzám folyamodta-
tok, de már előbb is, midőn nyilatkoztatok, kik he-
lyeseltétek az ügynek Ítéletünk alá terjesztését, val-
lásosségtok, hitetek életre valóságát igazán bebizo-

nyítottátok, tudván, mennyi köszönettel tartozunk 
az apostoli szent széknek, mert mindnyájan, kik e 
helyre helyeztettünk, az apostolt kívánjuk követni, 
kitől maga a püspöki hatalom s e névnek összes 
tekintélye eredett." Hasonló nyomatékos szavakkal 
kezdődik Inczének egy másik levele a milevitani 
zsinat atyáihoz: „A római egyház egyéb gondjai s 
az apostoli szent szék foglalatosságai közepett, me-
lyeket különböző tanácskérések hűséges és orvosló 
elintézésére forditunk, testvérünk és püspöktársunk 
Gyula, szerelmességteknek a hit iránti nagyobb 
gondoskodás szempontjából a milevitani (milviai) 
zsinatból hozzám küldött levelét csakhamar kézhez 
adta, hozzá csatolván a kar thagói zsinat hasontar-
talmu panasziratát." íme itt is találunk példát, 
hogy az egyetemes egy ház feje, a pápa Gyula püs-
pököt püspöktársának, testvérének nevezi. Néze-
tünket e tekintetben már fönebb kifejtettük. — In-
cze egy másik levelében kiemeli az antiochiai szék 
méltóságát, apostoli eredetét és sz. Péterre való te-
kintetből a római egyház „testvérének" a legfőbb 
apostol „első székének" nevezi, s azt mondja: „Az 
antiochiai széknek a rómaival szemközt csak azért 
kell engednie, mert a mit az antiochiai szék ideig-
lenesen birt, azt a római szék, mióta befogadta, 
állandóan bir ja ." Elismeri — mondom — e szék-
nek méltóságát, idősebb és tisztes voltát, de vele 
szemben is apostoli széknek egyedül a római szé-
ket nevezi. 

Ugyancsak Incze mondja, hogy a római szék-
ben az apostoli tisztesség ragyog s minden egyház 
számára itt fakad az örök apostoli forrás. A mile-
vitani zsinatra egybegyűlt püspököknek igy i r : 
„Pontosan és méltán járultok tanácsért az apostoli 
tisztesség titkaihoz (azon tisztességhez mondom, 
melyre a külső dolgokon kivül minden egyház fö-
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lötti gondoskodás várakozik) kétes ügyeitekben, 
hogy t. i. mit kell tartanotok, kik azon régi sza-
bályt követitek, melyet mint velem együtt tudjá-
tok, az egész földkerekség mindig követett. De eze-
ket mellőzöm. Hiszem ugyanis, hogy mindezt tud-
játok. Avagy miért bizonyítjátok tettetekkel, ha 
nem tudnátok, hogy a kért feleletek minden tá j 
számára mindenkor az apostoli forrásból származ-
nak. Különösen valahányszor a hit ügye szellőzte-
tik, ugy hiszem, mindazt, a mi az egész világ 
összes egyházainak javára, hasznára lehet, mindazt 
testvéreink s püspöktársaink egyedül Péterhez 
vagyis az ö nevét és tisztességét viselő elöljáróhoz 
viszik, mint hozták most szerelmességtek is," Ime, 
e szavak megmondják az okát, miért tulajdonitta 
tik a római püspöknek kiválóképen apostoli tisz-
tesség; azért, mert ő mindegyik egyházról tartozik 
egyaránt gondoskodni. Ime meg van mondva, hogy 
az anyaszentegyházban csak egy apostoli forrás 
van, mely Rómában fakad s onnan minden tá j ra 
szétterjed. Ime, a római székben Péter még él, ki-
hez kell különösen a hit dolgában minden püspök-
nek folyamodnia. Péter tehát nemcsak egyideig, 
nem ideiglenesen volt Rómában, mint Antiochiá-
ban. Halála után Péter Rómában nem sziint meg, 
ott maradt, ő állandóan ott él, ö az idők viszontag-
ságai közepett is, mert hivatala, hatalma fenmara-
dott, csupán személye, mely egyideig e hivatalt 
viselé, csupán az halt meg. Világos tehát, hogy In-
cze által használt eme kitételek : „Rómában és a 
római egyházban van meg csak az apostoli tisztes-
ség", „itt fakad az apostoli forrás s innen terjed 
szét minden tájékx^a", egymással benső összefüggés-
ben állanak. 

E levelének másik helyén Pelagiust, Coeles-
tiust s tévelyök követőit az egyházi közösségtől 
megfosztván, azt mondja : O ezt az „apostoli erély" 
folytán cselekszi. 

Magyarország bíboros áldornagya 
az ország érzelmeinek tolmácsa 

az apóst, királyi trón előtt. 
Császári és királyi Felség ! Legkegyelmesebb 

urunk ! 
Császári és királyi Felség! Legkegyelmesebb 

asszonyunk ! 
A hü magyar nép minden rétegét felvillanyozta 

az örvendetes hir, hogy szt. István koronájának fen-
séges örököse, a magyar királyi trón és nemzet re-
ménye, fejedelmi menyasszonyt talált és hogy ö szi-

vének nemes érzelmeit követve, épen azon fejedelmi 
férfiú unokáját választá jövendőbeli élettársul, ki-
nek dicsteljes élete a magyar nemzet évkönyveiben 
eltörülhetlen betűkkel van felirva s kinek felejthet-
len emlékezetét megóvja a hálás utóvilág áldása. A 
magyar főrendiház és képviselőház összegyűlt tag-
jai, vezéreltetve e nemzet keblében élő erénytől, 
mely a magyart ugy szerencse, mint szerencsétlen-
ségben a hűség eloldhatlan szent kötelékével fűzte 
uralkodóihoz, a mely a nemzetben fentartotta a lo-
vagias jellemet, a felséges uralkodóház örvendetes 
és szomorú napjaiban együtt ünnepelni vagy együt-
térezni a királylyal, legalázatosabb kötelességük-
nek tekintették, e küldöttség által képviselve meg-
jelenni a legmagasabb trón előtt, hogy ezen örven-
detes esemény alkalmából a nemzet legszívélyesebb 
üclvkivánatainak kifejezést adjunk. 

Felsértek! A trónok igaz és megin^athatlan O O O Ö 
támasza a népek hűsége és ragaszkodó szeretete. 
Felségtek szive bir ja e kincset, a koronák ezen leg-
értékesebb gyöngyét. 

Ezen kincset egykoron, mint változhatlan örök-
séget fogják fenséges fiuknak áthagyni, kit családi 
élete küszöbén, a nemzet legőszintébb szeretettel és 
ragaszkodással üdvözöl s e drága kincs, a népek 
szeretetének fénye körül fogja sugározni a királyi 
arát is, kit az isteni gondviselés üdvözült nagyaty-
jának tűzhelyéhez, királyi anyjának bölcsőjéhez s 
hű magyar nemzete keblére vezet. 

Legyen tehát üdvözölve általunk, a királyi ara, 
ama szent korona árnyékában, melyhez oly sok ősé-
nek fényes emléke fűződik! Legyen üdvözölve ama 
hü ragaszkodás s áldozatkész szeretet érzelmeivel, 
mely a magyar nemzet lelkében az uralkodó Ház 
minden tagja iránt változhatlanul él. Vezesse ót az 
Ég a mi körünkbe! Vele az u j boldogság jótékony 
angyala szálljon le Felségtek dicső Házába! 

Fogadják kegyesen Felségtek e legalázatosabb 
szavakban, az egész ország nevében, a főrendek és 
képviselők által kifejezett legőszintébb szerencseki-
vánatokat s engedjék meg, hogy küldőinket és ma 
gunkat Felségtek császári és királyi kegyébe ajánl-
hassuk. 

Nagyméltóságú és főt. 
I p o l y i A r n o l d , 

beszterczebányai püspök ur 
megnyitó beszéde 

a S zent-István-Társulat 1880. évi márczius 18-kán 
tartott közgyűlésén. 

T. Közgyűlés ! 
Azon örömteljes esemény következtében, mely 
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a trónt és nemzetet érte, sz. István király apostoli 
koronájának jövő fenséges örököse jegyváltása ál-
tal, ö fömagassága az ország bibornok-primása a tör-
vényhozás s az ország üdvözletét mai napon ö Fel 
sége a király elé vive, akadályozva lévén abban, 
hogy a Szent-István-Társulat nagygyűlésén elnö-
köljön, — ez szolgáltatja nekem véletlenül az alkal-
mat, mint a társulat védnökei, a magyar püspöki 
kar egyik szerény tagjának, hogy az elnöki széket 
elfoglalva, a nagygyűlést megnyissam. 

De ha igy kötelességszerüleg helyettesítem bár 
a társulat fővédnöke elnöklését, mondanom sem kell, 
hogy azért távolról sem vagyok képes őt e helyt 
pótolni. Ama fenkölt, magas és velős enuntiatiók 
helyett, melyek mindnyájunkat mélyen áthatva, az 
elnöki széken évenkint ajkairól hangzani szoktak, 
részemről csak a helyettesítés egyszerű kötelessé-
gére szoritkozhatom. Es csupán azon kedves szolgá-
lati viszony, mely mintegy évtized előtt a társulat-
hoz oly szorosan fűzött, engedhet talán néhány szót 
ügyeiről bevezetőleg mondanom. 

A társulat nemes működését a nagylelkű ala-
pitói által kitűzött irányban az idén is buzgón foly-
tatta. Tanitja, hirdeti nagy és kis kiadványaiban, 
kezdve a kis-és nagy-kátétól s elemi tankönyveitől 
számos olvasmányain át, ama nagy igazságokat és 
közönséges elemi ismereteket, melyek az emberiség 
életének és társadalmának alapját képezik, jelené-
nek és jövőjének pedig üdvét és boldogságát czé-
lozzák. 

Milliókra számithatók az e czélra kiadott s a 
nép minden rétegében elterjesztett könyveinek pél-
dányai. Mondhatjuk, hogy az országnak nincs inté-
zete, mely nagyobb számban adná ki könyveit; és 
nincs könyve, mely több példányban megjelenne, 
mint társulatunk vallás- és ismeret-terjesztéssel 
apostolkodó kiadványai. 

De a jóban, uraim, ha azt millió ténynyel szá-
mitjuk is, a keresztény tökélyesedés törvénye sze 
í'int, mint azt az evangelium tanitja „legyetek tö 
kéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes1 ' ,— 
nincs megállapodás. Nekünk e befejezetlen és soha 
be nem fejezhető művet egyre folytatnunk kell. A 
mező tág, a munka nagy, az aratás bő — lehetne, 
de a munkás kevés ! Ez evangéliumi kép intése az, 
melynek mindig előttünk kell állania. 

Bármily nagy számúak és számos kiadásuak 
tehát könyveink, azoknak nem csak kiadásait és 
példányai összegét igyekeznünk kell fokozni, de 
még további szakait is egyre törekednünk kell sza-

porítanunk és kiegészítenünk. Miután immár al-
sóbb osztályainkat elláttuk, gondolkodnunk kell 
felsőbb osztályaink tankönyveiről is. Ennél sem 
állapodhatunk meg. Fel kell keresnünk ezekkel 
mindjárt a most fejlődni kezdő ipariskolát, az ipa-
ros törekvésnek a munka s életkereset által meg-
szentelt terét, mely egyházunk apostolkodása által 
kath. legényegyleteinkben már is oly szép virág-
zásnak indult . Már első kezdetében a családot több-
nyire nélkülöző zsenge tanonczoknál kell ezzel fej-
lesztenünk a vallás-erkölcsi érzet által a szorgal-
mas munkát , hogy gyümölcsözzék ismét a keresz-
tény családnak és társadalomnak. Mert az iparnak 
és munkának mai nehéz gyakorlata és kérdései már 
is a zavar forrásává kezdenek válni a társadalomrá 
és családra. És csak a vallás-erkölcsi irányban fej-
lesztett iparos tanitás által lehet azt egészséges és 
természetes keresztény alapjára visszahelyeznünk, 
mely. a munkát tisztes hivatásnak tartja, és nem te-
kinti rabszolgamünek, mint a pogány világnézet. 

Uj fejlődés és vele u j követelés áll elénk az 
ipartanodán felül az u j polgári tanodában is. Nem 
szabad többé ennek sem magasabb huinanitarius 
feladatait akár ignorálnunk, akár elhanyagolnunk. 
Vallásunknak nemcsak magasztos tana, hanem cse-
lekvő élete is mindenkor tanusitotta, hogy minden-
kinek mindene tudtunk lenni. Mindig átéreztíik és 
követtük, hogy az emberiség minden óhajainak és 
szükségeinek, minden nemesebb aspiratióinak és 
eszményeinek, iparkodásának és haladásának meg 
kell felelnünk. 

De, uraim, nem zárkózunk el és nem hunyunk 
szemet a kor más jogos követelései előtt sem. Je-
lenleg a szakférfiak már is tisztában vannak az 
iránt, hogy a mostani elemi tankönyvekkel sem le-
het soká beérnünk. Nagyrészt és nem is épen alap-
talanul, már is elavultaknak tar t ja azokat a szak-
irodalom : a mieinket épen ugy, mint az — álla-
miakat, melyeknél a mieink jóval jobbak. 

Amaz anyagszerű fejlesztés, melyet a mult 
század óta divatossá lett rendszer követ és mely az 
osztrák elemi tankönyv-irodalomnak az ötvenes 
évekbeni állásával jött hazánkba a magyar elemi 
tankönyvirodalomba, mindinkább túlélte magát. 
Azóta másfelé, elöhaladottabb népeknél, az elemi 
tankönyv is nagyot haladott előre. Önérzettel mond-
hat ják, hogy ez ujabb haladásban nagy része volt 
épen a katholikus népiskolai irodalomnak is. A 
szaktekintélyek az amerikai gyakorlatibb elemi 
tankönyvek mellett, legkitűnőbbek közé sorolják 
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a franczia iskolatestvérek (frères des écoles) intézete szer-

zeteseinek könyveit. 

Önök társulata saját részvétemmel is sietett megra-
gadni az alkalmat s lépéseket tettünk, hogy kellő tudomást 
szerezzünk magunknak az ezen irányban teendőkről. Mind 
a mellett, hogy a tanulmányozás stadiumában vagyunk, 
ennek eredményét mégis érett megfontolással gondolnók 
szorgos megrostálás után később initiálandónak. 

Mert mi sem lehet károsabb, mint az elemi tanköny-
vek gyakori változtatása. Még a régibb elemi tankönyveket 
sem szoríthatták ki eddig, ugy szólván a maiak. Népünk 
anyagi és szellemi korlátolt helyzete nem képes az újítások-
kal lépést tartani. Es régi könyvek ujakkal vegyitve, a ta-
nitók és tanulók kezében a zavar folytonos forrását, a kellő 
eredmény nagy akadályát képezhetik. Nem lehet azért min-
dig a jó tankönyvet jobbal változtatni. Ha valahol, itt na-
gyon igaz a mondat, hogy a jobb a jónak ellensége. Óvato-
saknak kell tehát lennünk a mellett, hogy az ügyet tanul-
mányozva folytonosan szem előtt tar t juk. 

Még inkább áll ez hit tani elemi tankönyveinkre néz-
ve. A káté és bibliai elemi oktatásunk e két szent tanköny-
ve, valóban szent legyen kezeink közt ; melyeknek minél 
tökéletesebb betanitása végett, a mi úgyis az előadás, ma-
gyarázás, katekizálás dolga, a legjobb modort használhatja 
a kateketa, anélkül is, hogy a szöveget tetemesen változ-
tatná. Nagy előny marad az, ha a szülők és gyermekek ha-
sonló szókkal fejezik ki a vallás hitigazait ; s áll erre nézve 
a régi theologusok bár kissé drastikus, de sok igazat rejtő 
mondata : Si diabolus forem, catechismum omni anno 
mutarem. 

A társulatnak ez újítások és változtatások helyett 
ugyanis van elég más tere, melyen hiányt kell pótolnia. 
Egy-kettőre már előbb rámutattam. Annál nagyobb öröm-
mel és megelégedéssel emelhetem ki, hogy ilyet már ez év-
ben is pótolt. Az 1879-iki XVTII- ik törvényczikk, mely a 
magyar nyelvoktatást hazánk idegen ajkú népiskoláiba is 
méltán bevitte, hogy polgárait az állampolgári kellékek 
gyakorlatára képesitse, társulatunknak is u j tért nyitott, 
melyet ez kipróbált hazafiúi buzgóságával sietett elfoglalni, 
hogy a köztörekvést mielőbb szolgálja. Rögtön első, mi-
előtt még bármely felől gondoskodva lett volna, kiadott 
egy oly első elemi magyar-tót tankönyvet, melyből a ma-
gyar és tót nyelvet és olvasást a tanuló egy könyvből egy-
szerre elsajátíthatja és melv gyakorlati modora által már is 
a rövid idő alatt, a legjobb eredményt képes felmutatni. 
Saját megyém elemi tanodáiban magam meggyőződtem, 
hogy mindenütt, a hová megjelenése első hónapjaiban beju-
tott , nemcsak alkalmasnak találtatott, de legnagyobb ked-
vet gerjesztett egyaránt a tanítóknál, valamint a tanulók-
nál, sőt szülőknél, kik látva az eredményt, melyet gyerme-
keik a magyar nyelv tanulásában tanúsítani képesek, na-
gyobb készséggel hajlandók e tankönyvvel őket ellátni, mint 
ennek ellenkezője máskép, fájdalom, iskoláink egyik legna-
gyobb baja. 

Hasonló elemi magyar tankönyvek kiadása hazánk 
idegen ajkú más népségei nyelvén most a legközelebbi fel-
adat lesz, valamint ezen könyveknek a felsőbb osztályok 

számára kiadandó olvasókönyvekkel szaporítása, melyre a 
társulatnak immár vállalkoznia kell. 

« 
« « 

Önöket a társulat rendes ügymenete ezen részleteivel 
untatva, megbocsátják, ha itt még nem állapodhatom meg, 
és túlmenve ezen, néhány perczig feltartóztatom. 

Azt tartom ugyanis, hogy társulatunk, ha teljesen meg 
akar felelni magasb vallásos és culturalis feladatainak, ugy 
itt egyszerűen meg nem állapodhatik. Nem lehet csupán 
elemi iskolakönyv kiadó-hivatal, nem lehet egyszerűn csak 
olcsó jó olvasmányokat közzétevő társulat. 

Társulatunk már többször megkisérlette e körét ma-
gasb irányban emelni és kitágítani. Szerencsés lehettem ma-
gam is erre tervemmel és közreműködésemmel hatni, és a 
társulat körében „magyar régibb egyháziróink" munkái 
kiadásával, a „Corpus scriptorum ecclesiae hungaricorum" 
megindításával, melyek közül már két kötet eddig megje-
lent s a harmadik, remélem, a jövő évben kiadható lesz, — 
tudományos kiadványaink u j sorát nyitni. 

De ennél is is nagyobb feladatok várnak ránk. íme itt 
a magyar egyháztörténelemnek, a mily hálás, ugy évek óta, 
ugy szólván parlagon álló tere. A magyar protestánsok épen 
most nagy mozgalmat kezdeményeztek és fejtenek ki törté-
netök megírására. Mi nem maradhatunk el, kik századok 
óta e tért számos és nagy munkával műveltük s ezzel s e 
mellett magát az ország és nemzet történelmét megalkottuk. 
Igyekeznünk kell a jelenben is e tért nemcsak megtartanunk, 
de a tudomány mai állásának színvonalára emelnünk: egy-
háztörténelmünk mélyebb s ujabb vizsgálataival, az anyag-
nak méltó, a mai tudományok irodalmi mükellékeknek meg-
felelő feldolgozásával. Mily szép és nemes tér egész jövő 
ivadék számára. A munkálatok erre, ugyhiszem, jól fogva, 
sehonnét sem indulhatnának ki méltóbban, mint e társulat, 
köréből, akár a társas munkálkodás, akár az egyes irók 
közti anyagfelosztás és megbizások, akár pályakérdések és 
jutalmak kitűzése által. 

De nem is lehet ezentúl is előbb megnyugodnunk ad-
dig, mig egy oly mindent felkaroló tudományos egyházi mű 
megindításához nem fogunk, a minő például Migne nagy 
gyűjteménye, mely az egész tudomány terét felölelve s a 
vallással áthatva, a foliansok százait bevitte a lelkészek leg-
szerényebb lakába is. Ha ezt egyszerű áldozópap egymaga 
létesíthette, igaz a hivő, vallásos, lelkes, nagy és dus Fran-
cziaország szerény papjainál, talán létesíthető lenne nálunk 
is idővel, évtizedeken át egy ily társulat által Szt.-István 
országában. 

Semmivel nem tanúsíthatnék, uraim, azután világo-
sabban részünkről, mint az összes tudományt felkaroló ily 
müvekkel azt, hogy mily téves azok felfogása, kik egy idő 
s mindössze is alig egy század óta a vallást és tudományt 
egymással ellenkezésben látni és ellentétbe hozni kívánják, 
Igaz, hogy sokan megtántorodva a kor változékony szelle-
métől, annak, mint Dante isteni költeménye szól, majd egy 
majd másfelől jövő muló fuvalmától elragadatva, egy vég-
letből a másikba esnek, a helyett, hogy a biztos középutat 
választanák. 

De vallásunk kezdete óta a tudomány mindig karöltve 
együtt jár t a hittel, jámborsággal, sőt szentséggel. Sz. Pá l 
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és sz. Ágoston, aquinói sz. Tamás és Bossuet koruk legna-
gyobb szellemei és bölcsei, valamint annak szent apostolai, 
tudósai és hitszónokai voltak. A pogány bölcs és szónok is, 
Cicero már a bölcsességre e kettőt : a vallást és tudományt 
követeli; „Sapientia est rerum divinarum et humanarum 
scientia cognitioque —- — ut divina imitetur et humana 
omnia inferiora virtute ducat." Hogy ne is említsem az irás 
szavát, mely a tudományt egyenesen a pap ajkaira helyezi : 
Labia sacerdotis custodient scientiam ! De korunk nagy 
szellemei is erősen ragaszkodtak a vallás azon nagy igazsá-
gaihoz, melyeket egy Pascal is védett, Newton erősen hit t 
ós tartott , Descartes tisztelt. A nagy értelmiségek és nemes 
elmék, ha szakmájukban tudásuk által mindent kimentettek 
ós szellemökkel minden tudást áthatottak, nagy megnyug-
vást találtak mindig a hitben, a vallásban, melynek szövét-
neke a tudományukban áthathatlan homályban őket felvi-
lágosította és vezérelte ! S a tudomány férfia jelenleg is 
épen ugy a bibliával kezében fejtheti meg egyedül Egyptom 
csodás műemlékeit és Assyria és Babylon műalakzatait és 
ékirata i t ; valamint a természetbúvár vizsgálatait ezer ada-
tainak összefüggését, egységét és végokát. — Mondhatom, 
hogy magam is, a mint szerény tehetségemmel egész élete-
men át a vallás és tudomány szolgálatában állottam, soha, 
bármily mélyen merültem is ebbe valódi ellentétet nem ta-
láltam. Ellenkezőleg, alapjában mindenütt Isten szent kezé-
nek művére jutottam, s az ő gondviselésének bár sokszor 
rejtélyes szálai szövését fedeztem fel. 

Eddig ugy is, valahányszor a tudomány a vallással 
vetekedésre lépett, csak is oly feltevésekkel, hypothesisekkel 
küzdött, melyek részben alaptalanok, részben nem ütköznek 
a vallástanba. A többiben áll máig a tudományra és bölcsé-
szetre egyaránt Verulami Baco mondata : libata abducit, 
hausta reducit. 

De ha valóban kitört is és egy ideig tart is e harcz, 
mely alig számit, a vallási tévelyeket leszámitva, kétezer 
•éven át egy századot még, azért nem kell visszarettennünk, 
hanem annál inkább felfegyverezve a vallás és tudomány 
vértével, eléje kell állnunk, nem feledve e mellett az evan-
géliumi szelídséget sem és türelmet, vagy olykor a lealázta-
tást és szenvedést, melynek magunkat szolgálatában alá 
kell vetnünk. Ez is a mi dicsőségünk osztályrésze, koronánk 
és örökségünk. Az igazságnak azért folytatni kell diadalme-
netét a századok ut ján, ha mindjárt sárral dobálják is a Ca-
potoliumra menet, vagy halálra gyalázzák a Golgotára ve-
zető keresztutban. 

Mi azonban most sokkal szerényebben szivünk aláza-
tosságában egyszerűn meghajolva a nagy igazságok és ren-
deltetések előtt, csendesen ápolni fogjuk a vallást és tudo-
mányt , a műveltséget tanitást és nevelést tovább is ter-
jesztve. 

Szánom a sereget, monda az édes Üdvözitő, az isteni 
Mester őt követő tanítványainak, midőn magasztos tanítá-
sával szellemi tápot nyújtva, hallgatói testi üdüléséről sem 
feledkezett meg, mindenhatósága csodás áldását árasztva 
mindnyájokra még a morzsákban is. Ugyanezt kell tenni 
társulatunknak, Isten szent áldása segélyével, hogy midőn 
üdvöt áraszt vallásos műveivel tagjai segélyeiből, a kosár-
számra szaporodó maradványnyal oszszon még segélyt az 

elméknek és szegényeknek, ingyen tankönyveivel s az anya-
gibb tudomány művelésével. 

És midőn ezen munkálkodásáért, melyet erejéhez ké-
pest eddig is oly buzgón teljesített, ezennel hálát mondok, 
jeles és buzgó elnökségének és hivatalnokainak, azzal zá-
rom beszédemet, megnyitva már a gyűlést, hogy a társulat 
az eléje tűzött feladatokat teljesítve és kivivé, méltán el-
mondhassa majd az exegi-t, ha nem is a pogány költő büsz-
keségével, de annál inkább a keresztény kötelesség teljesí-
tésének önérzetével. Adja erre a z U r Isten az ő szent áldását. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 23. Színházaink az országházban. 

— Nevezetes dolog történt márczius 17-kén az országház-
ban, olyan, a minő még tudtunkra e nemben ez ideig nem 
történt. A belügyminiszteri tárcza költségvetésének tár-
gyalásánál ugyanis Irányi Dániel képviselő ur felszólalt 
színházaink erkölcstelen iránya ellen, melyet azok a magya-
rosítás őrve alatt űznek. Ilyesmi e nemben, mint mondtuk, 
az országgyűlésen még nem történt, de hogy megtörténjék, 
arra az idő nagyon is itt volt már, mert az mindenesetre 
megbotránykoztató lehet, a mi színpadjainkon történik, ha 
már az ellen, mint ezt más alkalommal felemiitettük, még 
liberális lapok is felszólalnak, melyekről tudva van, hogy 
nagyon sokat képesek megemészteni. Mi tehát igen örven-
dünk, hogy ámbár ez esetben még eredménytelenül, de hogy 
legalább szóba hozatott színházaink erkölcstelen iránya, 
mert evvel annyi mindenesetre nyerve van, hogy, mint hisz-
szük, a figyelem e kérdés iránt felébresztetett, és igy eljön 
majd annak is az ideje, hogy e kérdés is rendeztessék és a 
magyar nép a szándékos elerkölcstelenedéstől megmentes-
sék. Mondhatjuk, hogy Irányi D. ur a magyar nép érde-
kében üdvösebben még nem működött, mint most, midőn a 
figyelmet színházaink erkölcstelen irányára fordítani töre-
kedett, nem is kételkedünk, hogy felszólalását mindazok 
örömmel fogadták, akik máris fájdalommal szemlélték né-
pünk erkölcsi sülyedését. 

Ez örvendetes felszólalás mellett volt azonban egy 
másik mozzanat színházainkra vonatkozólag, mely már el-
szomorító és leverő, és ez a belügyminiszter ur válasza. A 
belügyminiszter ur ugyan szintén sajnálatát fejezte ki szín-
házaink erkölcstelen iránya felett, de hozzá tette, hogy ezen 
8egiteni nem lehet, mert az külföldön is épen ugy van. Ez 
utóbbi nyilatkozat az, mely elszomoritólag, leverőleg hat 
reánk és mindenkire, kinek a nemzet erkölcsisége csak né-
mileg is szivén fekszik. Vagy nem lehet, nem kell-e min-
denkinek elszomorodni afelett, midőn a hatalmi körből 
értesül, miszerint nincsen mód arra, hogy megakadályoz-
tassék, nehogy színházaink az erkölcstelenség nyilt iskolái 
legyenek? Mi emlékezünk arra, hogy egy alkalommal, vagy 
talán többször is, a belügyminisztérium elutasított egy kér-
vényt és alapszabályzatot, melynek pedig czélja volt mér-
tékletességi egylet megalapítása által megakadályozni a nép 
elerkölcstelenitését és anyagi tönkrejutását, és a kormány-
nak nem volna annyi hatalma, annyi befolyása, hogy meg-
akadályozza a színházak erkölcstelen irányát ? Tehát a szín-
házaknak a kormány hatalmi körén létező privilegiumjok 
van az erkölcstelenség terjesztésére, oly privilegiumjok, 
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melyet megszorítani, elvenni nem lehetne? A színházak oly 
statust képeznének in statu, hogy azoknak irányához a kor-
mánynak épen semmi szava sem lehetne ? 

Ezt mi elképzelni nem tudjuk, ezt bebizonyítani ne-
künk senki sem képes. Nem képes pedig azért, mert a szin-
házak, épen ugy mint más társulatok, a köztörvények alatt 
állnak, melyek semmiféle társulat alakulását nem engedé-
lyezik, ha azok az erkölcsiséggel ellenkeznek, hiszen tud-
juk, hogy a nazarénusok vallástanait is épen azon czélból 
is követelte beterjesztetni a kormány, hogy megvizsgálja, 
nem tartalmaznak-e valamit, ami az erkölcsiséggel ellen-
kezik. E pontra kiterjeszti figyelmét más társulatoknál 
is, és mi ezt csak helyeselni tudjuk. De ha ez igy van álta 
Iában, mennyivel inkább kell ennek igy történni a színhá-
zakkal, hol az emberek naponkint ezrivel szivják be azon 
szellemet, melyhozzájok a színpadról beszél? Halehet meg-
akadályozni valamely erkölcstelenczélu társulat alakulását, 
nem lehetne megakadályozni a színházak erkölcstelen szel-
lemét? A büntető codex súj t ja azokat, kik egyeseket erkölcs-
telenségre csábítanak : nem lehetne, nem kellene-e e bünte-
tést azokra alkalmazni, akik már nem egyeseket, hanem 
ezreket rontanak meg erkölcsileg ? Igenis, csak a köztörvé-
nyeket kell alkalmazni és színházaink nem lesznek a nyil-
vános elerkölcstelenités fészkei. Sőt van még más mód is, 
miáltal a czélt el lehet érni. Az országban létező városi 
színházak legnagyobb része subventiót huz, vagy más vala-
mely kedvezményben részesül a város részéről : miért nem 
lehetne oda hatni, hogy a városok vagy a subventiót, vagy 
az esetleges kedvezményt megtagadnák minden oly társu-
lattól, mely erkölcstelen darabot hozna színpadra ; miért 
nem tilthatnák be azoknak az előadást ? Mily borzasztó do-
log, midőn a népet adó alakjában befizetett saját pénzével 
engedik elerkölcsteleniteni, midőn e pénz subventio czimén 
az igazgatónak fizettetik? A kormánynak,ugy hisszük, arra 
van befolyása, hogy hova fordíttassanak, illetőleg, hova és 
mire ne fordíttassanak a városok pénzei? És lia e tekintet-
ben befolyását gyakorolná, a szinház-igazgatók bizonyára 
kétszer is meggondolnák, mielőtt valamely erkölcstelen da-
rabot előadatnának. 

Van tehát mód megakadályozni a színházak erkölcs-
telen irányát, de mi bevalljuk, hogy mi ezt a liberalismus-
tól nem várjuk, mert valamint a liberalismus ápolója a val-
lási közönynek, a hitetlenségnek, ugy ápolója az erkölcs-
telenségnek is, mely csak az előbbi következménye. A libe-
ralismus képes valamely nemzetet hitetlenné s erkölcstelenné 
tenni, de nem képes felemelni, mert az ő természete a lé-
tező jónak lerombolása anélkül, hogy jobbat alkotni képes 
volna, hiszen a jobbat csak a jónak alapján lehet alkotni. 
Hazánk néhány évi liberális élete csattanó bizonyítékot 
szolgáltat állitásunk mellett. A nemzet elerkölcstelenedése, 
színházaink frivolsága, minden szemérmet levetkező szem-
telensége a liberális aerával kezdődik, vele nőtt nagygyá, és 
igy tőle nem lehet várni, hogy saját gyermekét megta-
gadja, vagy hogy épen azon térről száműzze, hol ezt nagy-
gyá nevelte. Addig tehát, mig a liberalismus uralkodik, 
nem lehet várni, hogy Irányi D. ur óhaja teljesüljön. Egyé-
nileg fájlalhatja a kormány egyik másik tagja, hogy olyan 
az állapot, mint a minő, de segiteni nem képes, mert a libe-

ralismus az erkölcsösség emelése terén tehetetlen. I t t is, 
mint közállapotaink bármely terén, csak a keresztény ala-
pon álló állami kormány segithet, annak hatalma és szelle-
me elér a színpadra is, és kiküszöböli az erkölcstelen irányt 
onnan is. Akik tehát megszabadulni akarnak az erkölcstelen 
színpadoktól, főfigyelmöknek és törekvésöknek oda kell irá-
nyozva lenni, hogy a liberális szellem helyett a keresztény 
szellem hassa át az összes állami életet, mert mig ez nem 
történik, addig hasztalan minden panasz, minden jajgatás, 
addig minden belügyminiszter csak ismételheti azt, amit 
Tisza ő excja mondott, hogy ő maga is sajnálja a jelenlegi 
színpadi erkölcstelen irányt, de nem segithet rajta. Ime ide 
jut ta t ta a liberalismus szegény hazánkat ; nem segithet er-
kölcstelen állapotán, és kérdés, meddig marad még ebben 
az állapotban ? ^ 

Németország. XIII. Leo pápa levele a kölni érsekhez• 
X I I I . LEO. Tisztelendő testvér, üdv és apostoli áldásunk ! 

Nagy örömmel olvastuk az általad közelebb közrebo-
csátott commentárt apostoli körlevelünkhöz, melyben Mi a 
socialismus veszélyei miatt panaszkodtunk. Igen hasznos 
munkát végeztél, tisztelendő testvér, midőn kifejtéd üdvös 
és atyai intelmeinket, melyeknek Mi, a katholika egyház 
tanait e tárgyról előadván, tavaly kifejezést adtunk. Mert 
e borzasztó és veszélyes mételye a socialismusnak, mely 
napról napra észrevétlenül terjed a népek helyes érzékét 
megrontja, épen abból meriti hatalmát, hogy az örök igaz-
ságok világa igen sokaknak lelkében a tévelyek sötétsége 
által elhomályosittatik, a jó erkölcsök változhatlan törvé-
nyei, melyeket a keresztény hit tanit, elvettetnek, — és e 
métely nem is lesz korlátozható és zabolázható, ha a rosz 
útra tévedt lelkek nem vezettetnek vissza az igaznak és a 
jónak legmagasabb elveihez. Mert az égi malaszt segélyével 
egyedül ezen elvek elég hatalmasak arra, hogy a rosz vá-
gyak által megrontott hajlamokat egészségesebb irányba 
tereljék, és hogy ugy az egyeseket, mint a népeket köteles-
ségök teljesitésére és az erények gyakorlására birják. Mint-
hogy pedig Krisztus e fönséges hivatással egyházát bizta 
meg : azért meg is adta neki az erőt és képességet, melyek 
ily nagy feladat teljesitésere alkalmasak. Ezt bizonyitják a 
földkerekség valamennyi népei, melyeket Krisztus tanai a 
tévelyek sötétségéből kiszabadítottak és bevezettek az evan-
géliumi igazság világosságába. Amaz üdvös feladatot szünet 
nélkül teljesíteni különösen a Mi hivatalunkhoz tartozik. 
Mert noha korunk — amit senki sem tagad — a művésze-
tekben, melyek az élet ápolásához tartoznak, és a természet-
tudományokban csodálatraméltó és hihetetlen haladást ért 
el: az erkölcsök mégis napról napra roszabbakká válnak.S mi-
után a mult századok történetéből is nagyon jól tudjuk, hogy 
nem a természettudományok haladása mozditja elő a népek 
üdvét, nem az menti meg a vesszélytől az eltévedetteket, 
hanem a buzgalom Krisztus törvényeit megismerni és azo-
kat követni : azért forron óhajtjuk, hogy Krisztus egyháza 
mindenütt szabadságot élvezzen, s akadálytalanul hirdet-
hesse az üdv tanait, hogy azok az emberek szivében gazdag 
gyümölcsöket teremjenek. 

És ezt, tisztelendő testvér, jeles hazád boldogságára 
és jóllétére való tekintettel fokozott mértékben kivánjnk ; 
hazád jóllétére, melyet egykor szent Bonifácz nyert meg 
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Krisztusnak és igen sok martyr vére, valamint erényekben 
tündöklő oly férfiak tettek termékenynyé, kik a mennyei 
birodalom glóriáját élvezik. Második éve telik le immár 
annak, hogy Mi azért imádkozunk, miszerint te és hiveid 
imáitokat a Mienkkel egyesitsétek, hogy az Isten, ki gazdag 
irgalmasságában, meghallja imáinkat s ajándékozza vissza a 
német birodalomban az egyház szabadságát. Óhajaink eddig 
még nem mentek teljesedésbe; de azon szilárd reményre tá-
maszkodunk, hogy isteni segélylyel fáradozásunknak meg-
lesz kivánt eredménye. Napról napra fogy az egyház iránti 
üres gyanusitás, s ami abból származni szokott a jogtalan 
irigység, s az állam ügyeinek intézői a tényeket jól, helye-
sen vizsgálják, maguk is belátják, hogy mi nem sértünk 
idegen jogokat, s hogy az egyházi és állami hatalom között 
tartós egyetértés jöhet létre, ha egyik oldalról sem hiányzik 
az előzékeny akarat, fentartani a békét, s ahol az nincs, 
helyreállítani. Hogy Minket ezen szellem s akarat vezet, 
arról te, tisztelendő testvér, s hiveid egyaránt meg vannak 
győződve. Igen, mi oly odaadással tápláljuk ezen akaratot, 
hogy azon előnyök reményében, melyek a lelkek üdvére s a 
közrend érdekében létre fognak jönni, nem habozunk neked 
kimondani, hogy Mi az egyetértés elérése czéljából el fogjuk 
tűrni, hogy a canonszerü intézkedés előtt a porosz államkor-
mány jóváhagyása elé terjesztessenek azon áldozárok nevei, 
kiket az egyházmegyék püspökei a lelkipásztorság terén 
gondoskodásuk részeseivé tesznek. 

Eközben buzgó fohászok közt esedezünk, tisztelendő 
testvér, hogy a mi Jézus Krisztusunk a sziveket irányítsa, 
kegyesen betöltse, hogy mindenki hivatalának mértéke sze-
rint azon fáradjon, miszerint az ő birodalma nemcsak egye-
sek, de az összes emberiség szivében is helyreálljon. 

Végre minden kegyelmek biztositékául és kitűnő sze-
retetünk zálogául vedd apostoli áldásunkat, melyet Mi, tisz-
telendő testvér, neked s a vezetésed alatt álló nyájnak az 
Urban szeretettel adunk. 

Kelt Rómában Szent Péternél, 1880. február 24-kén, 
pápaságunk harmadik évében. 

LEO P. P . X I I I . 
Belgium. Egy kis tanulság azoknak, kik az államot 

szeretnék tanitó- s nevelővé tenni. — Belgiumban több évti-
zed tapasztalása arról győzött meg, hogy az állami hata-
lomnak törekvése a nemzet nevelését és oktatását kezébe 
keríteni és uralni, meddő, terméketlen, sikertelen. Mikor 
conservativ, keresztény szellemű kormány vezeti az ország 
ügyeit, akkor még csak hagyján : a nép nem féltvén gyer-
mekeit az ily kormánytól, bizonyos megnyugvással bo-
csátja azokat a kormány közvetlen befolyása alatt levő is-
kolákba. Mihelyt azonban liberális kormány kerekedik fe-
lül, az állami iskolák rögtön sülyednek, a szabad, katholi-
kus iskolák pedig épen ily arányban emelkednek. Mióta 
szabadelvű kormányunk van, a jezsuiták, josephiták (e con-
gregatio csak Belgiumban és Angolországban van elter-Ö O O CJ o 
jedve), a szent szivről nevetett apáczák, a notredámák, o r -
solyák, az iskolás testvérek stb. mind kibővíteni kénytele-
nek nevelő- s tanintézeteiket. A növendékek száma min-
denütt megkétszereződött nemcsak a belnövendékekre, hanem 
a kivülről bejáró növendékekre nézve is. E haladás és siker 
legfeltűnőbben az 1834-ben alapitott löweni kath. egyetemen 

mutatkozik. A folyó tanév 1435 hallgatóval nyilt meg, s való-
színű, hogy 1500-7,al fog végződni, mert ezen egyetemen azon 
kivételes szokás dívik,hogy év végén a hallgatók száma rend-
szerint több mint év elején, a mi más intézetekben megfor-
dítva van. Az egyetemen van 80 tanár. Külföldi hallgató van 
200, liusz nemzet köréből. A löweni egyetem a mult iskolai 
évben 797 diplomát adott ki, — nemszámitva a hittudo-
mányi promotiókat. Épen most közeledik a befejezéshez az 
egyetem kiegészítéséül szolgáló paedagogium — minta ne-
velő intézet, — hol az egyetem hallgatói közvetlen tapaszta-
lásból fogják megtanulni a nevelés nagy, páratlan mestersé-
gét. Az épület stylje a legszebb góth izlés a 13. századból; 
Mult deczember hóban szenteltetett fel az egyetemi hallga-
tók központi egyletének háza, mely szintén a 13. század 
góth ízlése szerint épült nagy fénynyel és pompával. Az 
egyetem tanári kara vetélykedik jelesbnél jelesb művek ki-
adásában. Az egyetem rektor magnificusa (mindig pap), 
mgr Namèche újra kiadta nagy nemzeti történelmét, "Willems 
megírta a római senatus történelmét, igazán remekmű mind-
akettő, Beelen az eredetiből flamandra fordította a Példabe-
szédek és Bölcseség könyvét, Poullet tanár megírta Bel-
gium politikai történetét, Lnmy tanár francziául és latinul 
kiadta sz. Efrém kiadatlan müveit, Reussens Keresztény ar-
chaeologiai kézikönyvet adott ki stb. stb. Szóval, a löweni 
katholikus egyetem, ellenségei minden agyarkodása daczára, 
folyton emelkedik s erősbödik s a keresztény vallással ösz-
hangban levő tudomány és hazafiság bevehetlen várává fej-
lődik ki. Február 2-án látogatta meg a pápai nuntius e je-
les intézetet. A lelkes fogadtatást legnagyobb megelégedése 
nyilvánításával visszonozta. 

IE0DÁL0M. 
Capitulum insignis Ecclesiae collegiatae Posoni-

ensis ad S. Martinum ep. olim ss. Salvatorem. Instar 
manuseripti. Posonii. 1880. X , 335 lap. 

A nagytudományu és nagyérdemű apát-kanonok ur, 
kinek irodalmunk e kiváló becsű monographiát köszönheti, 
rendszeres munkása az irodalomnak. Mintegy szokásává vált 
azon intézetet, melyhez kötelmek csatolják, történetében 
mennél tökéletesebben megismerni, s midőn ez neki sikerült, 
másokkal is megismertetni. Igy látott napvilágot dr Rimely 
Károly apát-kanonok úrtól 1864-ben a História Collegii 
Pazmaniani, mely a magyar clerus művelődésének egyik 
főgyupontját mutatta be tanulságos múltjában. Épen ugy 
mint ezen műve, az előttünk fekvő is a magyar nemzet 
egyházi, állami s általában culturtörténelméhez megbe-
csülhetlen adalék, mert mindakettő azon művek közé 
tartozik, melyeket a történetírás forrásokul szokott hasz-
nálni. 

Előszavában, mely után szerző meg is nevezi magát, 
kifejti műve megirásának okait. „Quod operi manum ad-
ieci, úgymond, stimulo actus agi gratitudinis, memor conti-
nuo propensi animi, quo Venerabile capitulum me votis 
suis in socíum optavi t ; feciporroin promptum Emminentis-
simi Domini Archipraesulis nostri obsequium,qui iustum fore 
merito iudicabat, ut duiturnam in munere honorifico absen-
tiam(érti azt, hogy a legf. császári családnál Rudolf korona-
herczegnek a magyar nyelvtan- é3 irodalomból tanára lehe-
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tett), qua mihi ex indultu eius benigno, et annutu Venera-
bilis capituli uti lieuit, redux compensera." Azután, feltűnt 
előtte, és méltán, hogy, habár a pozsonyi káptalan fennállá-
sát már nem századok, hanem ezer év szerint méri, még 
nem találkozott senki, ki történetét megirta volna. „Dum in 
mediis muneris mihi crediti partibus se stiterunt acti oculis 
meis attonitusque vidi, millesimum nos agere aetatis nostrae 
annum, quin vel nobis ipsis satis cogniti simus." La-
tinul irta, mert szélesebb kör számára irta művét, és 
mert az a történelmi források közé tartozik, és mint ilyet 
latin nyelven is használhatják, kik itthon a hazai-történe-
lem terén fáradoznak. Jól mondja a széles körök nagy tisz-
teletét biró szerző, hogy ő magyarul még örömestebb irta 
volna művét ; mert hiszen e nyelv előtte nemcsak ezért leg-
kedvesebb nyelv, mert anyanyelve, hanem azért is, mert ő 
volt azon szerencsés, ki Magyarország jövendő királyát e 
nyelvet ismerni és szeretni megtanitá. 

Nemcsak a pozsonyi káptalan, melynek történetét me-
görökité, hanem az egész magyar és külföldi történetírói 
közönség hálával tartozik, és máris elismeréssel adózik szer-O ' 

zőnek mőveért, melylyel a magyararországi classicus törté-
netírók sorában előkelő helyet biztositott magának. 

Sine ira et studio. 
-j- A keresztény erényeknek és tökéletességnek 

gyakorlása. I r ta Rodriguez Alfonz, Jézus Társaságának ál-
dozára. Magyarra fordította Tóth Mike, ugyanazon Társa-
ságnak tagja. Harmadik rész. Kalocsa. 1879. A terjedelmes 
nagy 8-ad rétű 433 lapra tei-jedő kötet ára 2 ft . 

Nagy köszönettel tartozik egyházi irodalmunk a 
, Jésus ss. ssive Hiröké'-t kiadó és szerkesztő főt. dr Ku-
binszky Mihály püspök urnák, hogy e classikus ascetikai 
mű megjelenését lehetővé tette ; de nagy köszönettel tar to-
zik a jeles hitbuzgalmi műveiről országszerte ismert forditó 
urnák is, ki fordítói tisztét igazi szakértelemmel s tisz-
ta magyarsággal végezte. Papi, de műveltebb világiaink 
könyvtáraiban is Kempis Tamás mellett foglalhat helyet 
irodalmunk e becses uj terméke. 

= Beküldetett : 1 ) Történetekkel felvilágosított Egyházi 
Beszédek minden vasár-, ünnepnap s több alkalomra. Irta 
Hussár Károly, esperes-plebános. Első évi folyam. (Az egy-
házi hatóság jóváhagyásával.) Második kiadás. Budapesten, 
1880. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 536 lap. 

Sajtó alatt vagyon másodszor : „Történetekkel felvi-
lágosított egyházi beszédek minden vasár-, ünnepnap- s 
több alkalomra." Második évi folyam. Valamennyi évi fo-
lyamot ujranyomatja szerző.Munka alatt vagyon : „A vasár-
és ünnepnapi sz. leczkék magyarázata történetekkel felvilá-
gosítva", — egy terjedelmes kézikönyv templomi és iskolai 
hittanitásokra, — katekizmus iskolakezdők számára, egy 
hiterkölcsi irányú regény. 

2) Lacordaire Domokos egyhási beszédei. Fordí tot ta 
Sarmaságh Géza, áldozó pap s főgymn. tanár. Kiadja a for-
ditó Szatmáron 1880. Nyom. Nagybányán. 8-ad rétű 216 1. 
lap. Ara 1 ft. 

Vajha a franczia egyházi szónoklati irodalom vala-
mennyi conferenczia-beszédei ily sikerült fordításban látná-
nak napvilágot. 

VEGYESEK. 
— Pápa ö ssentsége, mint az „Aurora-"ban olvassuk, 

magasztos szegénységéhez képest nagyszerű segélyadomány-
ban részesité az algíri franczia missió-társulatot. A szent 
atya adományát Lavigerie érsekhez küldte. 

— Gráezból irják főt. dr Nogáll János nagyváradi 
segédpüspök ur consecratiójáról, melyet dr Zwerger seckaui 
püspök végzett, hogy az nagy ünnepélyességgel ment vég-
hez. Conconsecratorok volt dr Angerer bécsi segédpüspök 
és dr Gruscha tábori püspök. Több mint 50 díszbe öltözött 
áldozár assistált, a nép pedig tömegesen tódult a templom-
ba. Ebéd alatt a felszentelő főpásztor felköszönté jeles ha-
zánkfiát, ki latinul és németül válaszolt, kiemelve azon ked-
ves emlékeket — Schlört, a hires spiritualist és Domokos kar-
melita atyát — melyek őt Graczhoz fűzik. Nogáll ő mga 
és a seckaui herczeg-püspök közt a baráti viszony a bécsi 
sz. Ágoston intézetben fejlődött ki, midőn ott mindketten 
tanulmány-igazgatók voltak. Ezen baráti viszonynak kifo-
lyása volt a gráczi felszentelés. 

— Dr Palásthy Pál, esztergomi kanonok ur, a sáros-
megyei és felső-zempléni szűkölködő paptársaknak 2000 ftot 
küldött. Dicséretre nem szorul. 

— Esztergomban a kegyeletnek sz. József napján több-
szörösen nyilt alkalma ünnepet ülni. Az nap tartották név-
napjokat a méltgs káptalan tagjai közöl : mgs és főt. Szabó 
József fölsz. püspök, mgs és főt. Dankó József praelatus, és 
főt. Lollok József apát-kanonok ur ő nga, kit a papnöven-
dékek nagy ovatióban részesítettek. E nap alkalmából az 
„Uj Esztergom" diszalakban jelent meg, közölve első olda-
lán a szerkesztőtől egy alkalmi költeményt méltóságos dr 
Szabó József püspök névünnepére, kit Isten, a többi eszter-
gomi Józsefekkel egvütt éltessen sokáig, igen sokáig. O J O ' o o 

— Örvendetes jelenség, hogy az egyházi zene emelésére 
mindenfelé szaklapok jelennek meg, melyeknek száma min-
dinkább szaporodik. Legújabban Olaszországban a Propo-
ganda támogatásával indult meg egy „Musica Sacra" czímű 
folyóirat, mely, hisszük, méltóan fog sorakozni a franczia és 
német „Musica sacra" czimü zenei lapok mellé. 

— Sajnos, hogy a németországi katholikusok, elvonul-
ván fejők fölül a vészfelhők, kezdenek egyenetlenkedni. A 
bonni „D. Reichszeit." például oly nyilatkozatot tett a kölni 
érsekhez intézett pápai levélben tett concessióra, mely miatt 
sokan méltán megbotránkoztak. Azt mondta e lap, hogy a 
culturharcz ügyének ily vége, — a milyent a pápai levél 
feltüntet, — őt inkább meglepte mint megörvendeztette. 
Csak az a jó, hogy az egyházkormányzata nem lapokra 
van bízva, mert különben soha se lenne béke. 

— Tiltakozásul Herold rendőrfőnök erőszakoskodá-
saival szemben, melyeket a szerzetes rendek ellen megindí-
tott, Parisban e napokban nagy katholikus meeting tartatott , 
melyen Chesnelong senator elnökölt, a beszédet pedig Buf-
fet volt minister tartotta. Megjelent több képviselő és se-
nator, de Mun gróf és más előkelők igen számosan. A jelen-
voltak számát az ,Univers' 4000-re teszi. 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Aquinói sz. Tamás bölcsészete és a morál- és jog-alapelvei. — Az apostoli szent szék nevezetnek régisége 
és jelentménye. — Nagyszombaton a pápai kápolnában. — Egyházi tudósítások : Budapest. A franczia kulturharcz. Attsz-
tria. A salzburgi egyháztartomány püspöki karának átirata az osztrák vallás- és közoktatási minisztériumhoz. Orosz-Len-
gyelország. A száműzött lengyel papokat segélyzö-egylet jelentése. — Irodalom : Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy 

bírálatára. — Vegyesek. 

Aquinói sz. Tamás bölcsészete 
és «a morál- és jog-alapelvei. 

„Az elmék és viszonyok ilyen zavarában az 
ember a legjobb menedéket az egészséges és józan 
bölcsészetben találja, ha az lelkiismeretesen és buz-
gón műveltetik. A bölcsészet van különösen hivat-
va és legalkalmasabb is reá, hogy egyrészt a ko-
runk bölcsészeiének esztelenségeiböl származó téve-
lyeket eloszlassa, másrészt pedig, hogy megerő-
sítse a rend, méltányosság, és igazságosság alap-
jait , melyek biztosítják az államok nyugalmát, a 
népek üdvét és a nemzetek testvériességét . . . A 
bölcselkedés legjobb módszere az, melyet aquinói 
sz. Tamás elméje és szorgalma a régi bölcsészet 
összes kincseinek fölhasználásával minden időkre 
érvényesen megállapított , mely művelőinek mindig 
dicséretet és tiszteletet szerzett, és mely Európa 
felsőbb tanintézeteinek dicsőségét s az összes tu-
dományok fejlődését előmozdította." (XIII. Leo 
pápa márczius 7-ik beszédéből.) 

A modern-liberalismus, — mint elvrendszer, — 
mely nem egyéb, mint natural ismus, s mint Ra-
dovitz mondja, a politikai térre átvitt vallási rationa-
iismus, az ő társadalomrontó jellemével, sehol sem 
lép föl oly veszedelmesen, mint az erkölcs- és jog-
tan terén ; mert az emberi társadalom egyoldalon 
sem sérthető meg érzékenyebben, mint itt, miután 
mi sincs oly lényegesen, elválaszthatlanul minden 
társadalmi Organismus életelveivel összekötve, mint 
épen az erkölcs és a jog örök törvénye. — A morál 
és a jog törvényei, noha egymásközt külömböznek 
mégis elválaszthatlanok egymástól ; mert amazok 
követésétől függ a léleknek élete és szabadsága, 
emezek megtartásáról pedig a test élete és szabad-
sága.1) Az ember, az öt környező lények közepett 

*) Kant helytelenül cselekedett, midőn az úgynevezett 

csak ugy ta r tha t ja fenn magát , ha azon törvényekre 
támaszkodik, melyeket amazok követni köteleztet-
nek, minthogy létük ép ugy, mint az ö léte azokon 
alapszik. S ez az oka, amiért a jog, melyen a társa-
dalom nyugszik, szükségkép az erkölcstörvényre tá-
maszkodik, mely az egyeseket kötelezi és vezérli. 
Az erkölcstörvény pedig maga nem egyéb, mint 
a szükséges kölcsönös viszonyosság kifejezése lé-
nyünk alapelemei között. S ezek nem mások, mint 
a melyek a teremtés összegét képezik s ura l ják . 
Ezen törvények : 1-ör az azonnosság, identitás- és 
kiilömbség, 2-or az alap és eredmény, 3-or az ok és 
okozat. Az első a gondolat törvénye, a második az 
akarat, és a harmadik a testi élet törvénye. Az el-
sőn alapszik az igazság, mely a léleknek életeleme; 
a második és harmadikon a rend és méltányosság, 
mely a szellemi és anyagi élet, valamint két vagy 
több akaratnak bizonyos közös czélra egymásközötti 
viszonyát rendezi s meghatározza. Az ember, ki ezen 
törvényeknek hódol, egyszersmint ugyanaz, ki azo-
kat ki is viszi, azért kell hogy valami fensőbb le-
gyen benne. S ez nem más, mini épen az egység elve 
vagyis az akarat egysége, mely lényegében a szeretet 
szüksége által határoztat ik meg. Ezen titkos egy-
ség. egyszersmind a szabadság elve is, mely termé-
szeténél fogva semmi más törvénynek, csupán a 
szeretet törvényének van alávetve. 

Az iskola angyala ethikáját2) az ember vég-
czélja és rendeltetésének bölcsészeti kimutatásával 
kezdi, föltételezvén, mint már másut t eléggé bebi-
zonyított dolgot, hogy a világot személyes élő Isten 

történelmi iskolát megalkotván, általa a természetjogot és 
ethikát egymástól teljesen elválasztá, pedig csak distinctió-
nak van helye, mely mellett azért a kettő mégis egy marad. 
(Tomcsányi Jáno3 1. „M. Állam" f. é. márcz. 12-i számában.) 

3) Summa theologica. Pr ima Secundae, qu. 1 — 98. et 
Secunda secundae. 
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teremte s következőleg, hogy minden teremtmény 
az Isten által neki kitűzött czél betöltésére köte-
lezve van. Isten a legszentebb, legbölcsebb rende-O 7 O 
zője minden dolgoknak e czélhoz ; de ezen rendezés, 
minden teremtett lénynek természeti alkotásával 
megegyezöleg vitetik véghez, részint physikai tör-
nyek által, megfelelöleg az anyagi, észnélküli ter 
mészetnek, részint erkölcstörvények által, összhang-
zólag a szabad akarattal biró eszes lények termé-
szetével. S ekkép az egész erkölcstan központjául a 
természeti erkölcstörvény — lex naturalis — állitatik 
fel, mely természettörvényt a következő szavakkal 
fejezi ki: ..Lex naturalis nihil aliud est, quam partici-
patio legis aeternae in rationali creatura."z) Ezen örök 
törvény — lex aeterna — nem egyéb, mint az isteni 
értelem által megalapitott, Istenben öröktől fogva 
kifejezett világrendező akarat, amennyiben az ma-
gában az Isten lényegében, valójában létezik. Eb-
beni részesülése az embernek, mely igy természet-
törvénynyé válik reá nézve nem állagi, hanem csak 
kölcsönzött azon hasonképnél fogva, melylyel szel-
lemi természete bir, s mely által nemcsak a jó és 
rosz közötti benső külömbséget, hanem a végső — O " ö 

az örök értelem és akarat által megkövetelt — ren-
det is felfogni képes, s ekkép azt, mint a teremtett 
akaratra nézve való törvényt, maga magában hir-
deti ki. 

A természettörvény tehát tulajdonképen isteni, 
általános érvényű, megmásithatlan, az ember sza-
bad akaratával szemben isteni sanctióval megerösi-
tett törvény, mely sanctio, amennyiben csupán a 
természeti rendnek felel meg, szinte az emberi érte-
lemben leli promulgatióját ; s igy következetesen a 
positiv emberi törvény is, a természettörvényével 
solidaris viszonyban áll. Lehetetlen azért, hogy va-
lamely positiv törvény kötelezőnek képzeltessék, 
mely legalább távolról a természettörvényben ne 
gyökereznék, vagyis annak végső forrása ne volna 
isteni. S minthogy az Isten, mint törvényhozó nem 
mondhat ellent magamagánák ; azért semmi positiv 
emberi törvény sem lehet kötelező, mely a termé-
szeti törvénynyel homlokegyenest ellenkezik. Az 
iskola angyala felfogása szerint tehát a természet-
törvény nemcsak az ethikai rendet sorosan véve, 
hanem egyszersmind az egész jogrendet egész ter-
mészetjogi kiterjedésében meghatározza; föladata 
ugyanis nem más, mint az egész embert, valamen-
nyi értelmi és socialis viszonyaira nézve az isteni 
teremtésterv szerint rendezni, tehát nemcsak vés-1 o 

3) Summa I, I I . qu. 91. a 2. 

czéljára, Istenhezi viszonyára, hanem egyszersmind 
embertársaihoz való viszonyára nézve is. Ez pedig 
nem más, mint természeti objectiv jogkör. Azért 
aquinói sz. Tamás összes ethikájának egyik részét, 
az objectiv jogrend képezi. (Bővebb fejtegetést irt e 
tárgyról Meyer Tódor S. J . „Die Grundsätze der 
Sittlichkeit und des Rechtes" czimü müvében.) 

A jog, általában véve, az emberek közötti, azok 
külső életében előforduló kölcsönös viszonyok fog-
lalatja, melyeket az ész szükségeseknek elismer és 
a lelkiismeret tisztelni és fentartani parancsol,vagyis 
a jog a társadalmi élet törvénye.4) Az úgynevezett 
természeti vagy természetjog, magában foglalja 
mindazt, a mit az igazság, a rend és a méltányosság, 
a társadalommá megalakult emberektől megkiván ; 
a positiv jog pedig magában foglalja mindazt, ami t . 
a létező vélemény, uralkodó akarat, amint ezek a 
fenálló társadalmak szokásaiban és törvényeiben 
nyilatkoznak, az emberektől követel. Mennyivel in-
kább elüt ezen vélemény az igazságtól, mennyivel 
inkább távozik el az uralkodó akarat a rend és 
igazságosság vagyis méltányosságtól valamely tár-
sadalomban, annál inkább felülkerekedik benne az 
elégedetlenség és kórállapot. 

A. jog és morál közötti viszony tagadhatlan. A 
morál a jognak szülőanyja, a jog a morál őre. A 
morál azon föltételeket foglalja magában, melyek-
től az emberek benső szabadsága, nemessége és 
megelégedése függ ; a jog pedig azon föltételek 
összesége, melyektől az emberek külső szabadsága 
és békéje függ. Mindakét törvénynek ugyanaz az 
alapelve s csak az alkalmazás külömböző. A jog és 
morál az emberi társadalom életnek mintegy két 
pólusát képezik : morál a positiv s jog a negativ 
pólus. A morál lényege a szeretet és a szabadság; 
a jog lényege a szükség és kényszerítés. A morál 
társadalmi viszonyainkhoz az elveket adja, a jog 
meghatározza azok következményeit. A morál a jog-
nak annyi, mint a lélek a testnek. A morálban az 
akarat uralkodik és az értelem szolgál ; a jogban az 
értelem uralkodik és az akarat engedelmeskedik. A 
morál oly dolgokat is parancsol, melyekről a jog 
mitsein tud ; s a jog megenged olyanokat is, a mi-
ket a morál tilt. Ez onnan származik, mert a morál 
csak az elvet tar t ja szemei előtt tetteinknél, mig a 
jog épen ezen tetteink csupán külső formáját s azok 
következményeit másokra nézve veszi tekintetbe. 
Azért a jog megengedi, sőt követeli a kényszert is, 

4) „A törvények, mondja Montesquieu, a dolgok ter-
mészetéből kifolyó szüksége» viszonyok." Esprit des lois 1.1. 
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amit a morál elvet; de épen azért nem lehet a mo-
r á l t j o g által helyettesíteni, kipótolni s sikeretleníil 
fáradoznánk, ha erkölcsi elv nélkül, csupán jog ál 
tal akarnánk fenntartani a társadalmat.5) A jogot 
az ethikától végképen elválasztani csak később To-
masius, majd Kant kisérlé meg, s a világ még most 
is bűnhődik ezen az emberi társadalom ellen elkö-
vetett merénylet miatt. Tudvalevőleg Hugo Grotius 
óta több jogtudós legalább szükségét kezdé érezni 
egy reálisabb alapnak, mint minő a Kanté vala s 
ismét az ethikához kezd közeledni. ..Ha aquinói sz. 
Tamás óta a jog elmélete oly kevés haladást tett, 
az azért történt, mert az általa kijelölt elv elha-
nyagoltatott, azután pedig végkép elhagyatott" — 
mondja a derék kath. jogtudós, b. Moy, fentebb 
idézett jeles munkájában. Bárcsak szívökre vennék 
valamennyi jogászok és tanárok ö szentségének 
XIII. Leo pápának ez évi márczius 7 én a nála 
tisztelgő tudósoknak adott atyai intelmét: „Azon 
legyetek tehát, hogy a nagymester (aquinói sz. Ta-
más) tanítása napról napra többekhez elhasson ; s 
az ő tanának nyomozásában törvényül tartsátok : 
azt a véleményt fogadni el, mely az ő csodálandó-
lag sajátszerű és világos előadásából önkényt ki-
tetszik, — nem pedig, melyet netán valamely elő-
ítélet, a közönségesen elfogadott és helyeseltebb 
véleményektől eltéröleg, javasolni fog." 

Gyurikovits Mátyás. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Incze második utódja, Bonifácz (418—422) 
pápa leveleiben az „apostoli szentszék" nevezet mint 
tulajdonnév használatával szintén gyakorta talál-
kozunk. Igy 15-ik levelében a korinthusi egyházról 
s püspöke, Perigenesről szól, kit ö saját apostoli jo-
gánál fogva tett ezen egyház püspökévé. Azonban, 
az illyr püspökök ez ügyet tilalom ellenére újra 
szerették volna bolygatni s vizsgálat alá venni. Mi-
értis a pápa következőleg ir hozzájok : „Bizonyos 
jelből tudom, hogy Korinthusban, mit sajonnal 
mondunk, zsinat akar összeülni azon férfiú ügyének 
megvizsgálására, kit az apostoli szent szék mindent 
megfontolva s latba vetve tett Korinthus város püs-
pökévé." Szintén e levelében a legjelesebb s nagyobb 
keleti egyházakat is felemlíti s azt mondja : „Na 
gyobb horderejű ügyek s komoly versenygések ke-

5) B. Moy de Sons: „Das Recht auszerhalb der Volks-
abstimmung." 

letkeztével, mint fordultakezek a római szent szék-
hez; világos szavakkal emliti az alexandria és an-
tiochiai egyházakat; de csak a római szent szék tű-
nik ki, melyhez mint minden más egyházak köz-
pontjához szoktak folyamodni, s mely mint pász-
torörhely magasabb volta által, azaz: az apostoli 
szent szék magasztosabb czime által emelkedik és 
tűnik ki a mondott és a többi egyházakkal szem-
ben is. Teljes komolysággal bocsátja előre e szava-
kat : „Miután a dolog természete kivánja, be kell 
bizonyítanunk, hogy nagyhorderejű ügyekben, hol 
felsőbb elintézésre vala szükség, a legtekintélye-
sebb keleti egyházak mindenkor a római székhez 
fordultak, annak segélyét kérék ki. Athanáz, Péter, 
az alexandriai egyház püspökei, e széknek segélyét 
vették igénybe. Midőn az antiochiai egyházban hu-
zamosb ideig zavar uralgott ugy, hogy e miatt 
gyakran ide s tova futkosának, tudjuk, hogy előbb 
Meletius, később Flavián főpásztor alatt a római 
széktől kértek tanácsot. A levél végén pedig inti 
őket, hogy az apostoli szent szék részéről megha-
talmazott Rufus püspök mindennemű rendelkezé-
seinek örömest engedjenek és engedelmeskedjenek. 
S levelét e szavakkal végzi: „Senki az ö (Rufus) 
beleegyezése nélkül, senki ne merészeljen más vala-
kit pappá szentelni, mert — mint mondók — ma-
gunk helyett öt mindenben megbíztuk. E vakmerő-
ség elkövetői aztán bizonyára önmagoknak tulaj-
donítsák, ha majd tapasztalandják, hogy az apos-
toli szeretetből kiestek." Itt a szeretet alatt a lát-
ható egyház külső egységét, azon egységet kell 
érteni, melyet a hittudósok a test vagy társadalom 
egységének is neveznek. Az apostoli szeretet által 
tehát itt a római pápával, az apostoli szent szék 
püspökével való egység s egyházi összefüggés je-
leztetik. A kit az apostoli főpásztor nem vesz be az 
egységbe vagy felvette ugyan, de attól később el-
szakadt, arról mondjuk, hogy az apostoli szeretet-
ből kiesett, mintegy az emberek előtt legkedvesebb 
s legédesebb hazai földről száműzetett. 

Utódja, I. Celesztin, ki 422-ben emeltetett a 
pápai székre s tiz éven át vezette, e tekintetben 
szintén nyúj t bizonyitékot. Nesztorius tévtanitó 
kárhoztatása után az efezusi zsinatnak ir e pápa. 
Azt mondja e levélben : „Neki általában mindenki-
ről kell gondoskodnia, azonban különösen illik most 
az örvény szélén álló antiochiai hiveknek segé-
lyökre sietnie, kiket a mételyező betegség, az eret-
nekség környékez. Ezek után jóllehet a levél az 
Efezusban egybegyűlt összes püspökökhez volt in-
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tézve s az antiochiai széket mint Péter székét szin-
tén felemliti, mégis egyes-egyedül a római széket 
jelzi és különbözteti meg az „apostoli szent szék" 
czimével és pedig ugyanazon egy mondatban, mely-
ben a zsinati atyákhoz szól s melyben a római szék 
ellentétbe állitatik a többi püspökökkel. „Azokra 
nézve pedig, — igy szól a pápa — kik Nesztorius-
sal hasonló érzelmeket látszanak táplálni s kik go-
noszságai részeseivé adták magokat, ámbár ti is el-
itéltétek őket, mindazáltal a mit jónak látunk, mi 
is határozunk. Ily ügyekben huzamos vizsgálatra 
van szükség, mit az apostoli szent szék mindenkor 
meg is tett ." 

Czelesztin utódja III. Sixtus, (432 —140) kit 
antiochiai János püspök a „napot hirdető csillag"-
nak nevez, melynek sugarai „az egész világot meg-
világít ják". Különösen alexandriai Cyrill fárado-
zásai folytán e pápa alatt tört meg először Keleten 
az árián eretnekség. Mindkét férfiúnak nagysága, 
szeretete, hitbuzgalma e munka közepett magaslott 
ki teljesen. E fáradhatlan Cyrillhez intézett egyik 
levelében a pápa imigy szól : „Nem kell restelle 
niink ujolag elővenni azokat, mik üdvünkre nézve 
ha t á roz t a t t ak . . . . (s itt elmondja a római szék hit-
beli határozatait) ezeket, miket a római szent szék 
Ítélete már régen elhatározott, szükségesnek tar-
tottam elmondani." S miután az alexandriai és 
antiochiai székeket világosan emliti s miután a ró-
mai szent széknek e földkerekség összes egyházai 
iránt éber gondoskodásáról világos szavakkal szól, 
igy fo ly ta t ja : „Ezeket pedig juttassa kegyességed a 
szomszéd testvérek tudomására, hogy lássák, misze-
rint az apóst. sz. szék, jóllehet már hajdan teljességgel 
minden el volt határozva, ily fontos dologgal nem 
hagy fel. Mert az összes egyházak iránti gondosko-
dás ily gondoktól nem is hágy nyugton bennünket." 
Fenn van a pápának azon levele is, melyet János, 
antiochiai püspöknek afölötti örömében irt, hogy ez 
a nesztorián eretnekségből a kath. egyház kebelébe 
őszintén visszatért. Szól ebben a János antiochiai 
és Cyrill alexandriai püspökök között nem rég lét-
rejött békeegyezményről. A pápa szemei előtt te-
hát e székek lebegtek, elméjét, emlékezetét ezek fog-
lalák el, melyeket a ker. őskor mindig Péter apos-
tol által alapitottakul ismert és tisztelt. Mindazál-
tal a maga széket itt is csupán apostoli szent szék-
nek nevezi s magát az apostoli szent szék főpapjá-
nak mondja. „Az én születésem napjára egybegyűlt 
összes testvérek hallották, mennyire örvendezett, 

hogy az emberi nem javára én vegyek elöljárója, 
kormányzója az apostoli szent széknek." 

Nagyszombaton a pápai kápolnában. 
A nagyszombati szertartás sajátságos vegyülete a 

gyásznak és örömnek. Gyászol az egyház, mert az Üdvö-
zítő meghalt és sírban fekszik. Azonban a szomorúság és 
gyász vége felé közeledik; elértük a nagyböjt utolsó napját , 
mely az előző két nappal együtt a böjti napok közt leg-
szigorúbb. Az egyháznak e napon kezdődő örömét ellenben 
indokolja Krisztus feltámadása, melynek hajnala már de-
reng. Hajdan a sz. officium éjjel végeztetett. Most antici-
páljuk s már reggel kezdjük a szent misével, melyben az 
öröm azonban csak a Gloria ünnepi énekével kezdődik, mi-
dőn a harangok is megszólalnak, s az egyházi zene teljes 
pompáját kezdi ismét kifejteni. 

A pápa mainap cappellát tart a Sixtinában reggeli 
9 órakor, mely a régi keleti számitás harmadik órájának fe-
lel meg. A kápolna, melyet zöldcsütörtökön és nagypénteken 
minden díszétől megfosztottak, ma visszanyeri rendes alak-
ját. A földet, a pápai trónt, a bibornokok padjait szőnyegek 
fedik. Az oltár és a pápai trón mennyezete vörös bársonynyal 
vannak borítva. — ez a pápai szin, — hanem az oltár reta-
bulumán és a pápai trón támfalán még violaszín látható. A 
magas támlájú pápai trón szintén violaszinű selyemmel van 
bevonva aranvpaszomántokkal. A paramentumok violaszinű 
brokátból vannak X. Incze czimerével. A pápa fehér se-
lyem faldába, azaz hosszú ruhába s karingbe van öltözve, a 
kötőszalag és stóla violaszinű, köpenye piros satinból van 
aranyos paszománttal, mitrája fehér selyem drap aranynyal 
diszitve. A bibornokok violaszinű talárban s rochetumban 
jelennek meg violaszinű selyem cappával. 

A szertartás privatim kezdődik a sekrestyében. A pá-
pai sekrestyés, ki porphyrai püspöki czimet visel, megszen-
teli a vizet, és az áldozár-bibornokok közöl az, kinek a szent 
misét kell énekelnie, megszenteli az u j tüzet és a húsvéti 
gyertyába szánt öt tömjéndarabot. Erre a misemondó bibor-
nok bevonul a kápolnába és leül a faldistoriumon. Misemon-
dóruhája (casula) violaszinű, fején mitra van. Az assistensek, 
az archipresbyter és alszerpap szintén violaszinű ruhában 
vannak, az alszerpapon elül elmetszett casula van, mig a 
szerpap fehér dalmatikát visel, vonatkozással mai teendőire. 
A bibornokok egymásután, maguk után vont uszálylyal, a 
pápai trón elé vonulnak obedientiára, mely a pápa kezének 
inegcsokolásában áll, ki azt eléjök köpenyének aranyos sze-
gélya alatt nyújt ja . Ez alatt a kar semmiféle darabot (mot-
tettó) nem énekel, a gyász jeleül. Az alszerpap erre felemeli 
a pápai keresztet, és a körmenet megindul a királyi termen 
át a Capella Paulinába, honnan nemsokára következő rend-
ben visszajő : két diszbotvivő ezüstözött bottal, két acolytbus 
az egyik az öt tömjén darabot hozva, a másik a füstölőt, az 
alszerpap a pápai kereszttel, a szerpap hozza a virágokkal 
ékesített nádszálat tetején három gyertyával — ez az u. n. 
tricerium. Balján jön a szertartások egy mestere, violaszinű 
talárban s rochetben cottával, kezében kis égő gyertyát hoz, 
mely az uj tűzből gyúj tatot t meg, végül jön két acolythus. 
Midőn a szerpap a presbyteriumot a kápolna a többi részei-
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tői elválasztó korláthoz érkezik, a nádszálat lehajtja, a há-
rom gyertyák egyikét meggyújt ja és térdet hajtva énekeli : 
Lumen Christi, mire a kar Deo gratias-szaX felel. A második 
gyertyát kissé magasabb hangból énekelve a presbyterium 
közepén, a harmadikat, még magasabb hangból énekelve 
a Lumen christi-t, a pápai trón előtt gyúj t ja meg, mire a 
nádat egy szolgálattevő clericusnak adja. 

Miután a füstölőszer áldást kapott s belőle a tűzre 
tétetett, pápai áldás után a szerpap rendkivül ünnepélyes, 
emelkedett hangon énekelni kezdi az Exultet iam angelica 
kezdetű fenséges canticumot, melynek szövegét állítólag sz. 
Ágoston irta. Kiséretében vannak az alszerpap a kereszttel, 
a thurifer, egy aeolythus a nádszállal, és egy harmadik a 
húsvéti gyertyával. Ezen gyertya, valamint a római templo-
mok valamennyi gyertyái egészen tömörek és oly nagy, hogy 
oszlopnak lehetne tartani. Római szokás szerint Ízlésesen 
virágokkal és húsvéti báránynyal van feldíszítve; raj ta van 
az uralkodó pápa és a pápai állam czimere, vagyis a két 
kulcs, melyről hátul a czimerköpeny függ. A húsvéti gyer-
tya, mint tudjuk, a halottaiból feltámadt Krisztust jelenti, à 
mint a világot világossával betölti. Az öt tömjén darab öt 
dicső sebét jelenti. Csak ünnepi officiumok alatt gyúj t ják 
meg; eloltják Krisztus menybemenetele napján az evangé-
lium után, mely Jézusról szól, a mint apostolai előtt menybe 
emelkedett. A gyertya viaszából azután az u. n. Agnus 
Dei-bet készítik. A tömjéndarabokat akkor teszi be a gyer-
tyába a szerpap, mikor a curvat imperia szavakat elénekelte, 
az ignis accendit szavaknál pedig meggyújt ja a gyertyát. 
Az Exultet után a húsvéti gyertya bronz gyertyatartóra té-
tetik az epistola oldalára földszinten, a nádszál pedig az 
evangélium oldalára szorosan az oltár mellé. 

Elvégezvén a szerpap teendőjét fehér felső öltönyeit 
leteszi és violaszinűeket vesz fel. Mint az alszerpap, ő is 
elül elmetszett casulát ölt. A kápolna énekesei, egyik a másik 
után, a presbyterium közepén, éneklik a tizenkét profecziát, 
melyet az officians bibornok halkan olvas székéből, mely az 
epistola oldalán az oltár mellett van felállítva. Minden pro-
feczia után a lector térdet haj t és a pápai trónhoz megy s 
megcsókolja a pápa lábát. A szerpap énekli : Flectamus ge-
nua, mire az alszerpap feleli: Levate. Az officianssal mind-
nyájan térdet hajtanak, ki azután mondja az imát. A negye-
dik és tizenegyedik profeczia után Tractus következik, me-
lyet a kar unisono, kettős karu gregorián dallamban énekel. 
Az utolsó profeczia végén a pontificans leveti a casulát és 
assístenseivel leborul az oltár zsámolyára, fejét violaszinű 
párnára hajtva. Előlép két tenor s a presbyterium közepén 
elénekeli a mindenszentek litaniáját,melyre közbe-közbe a kar 
felel. A Propitius esío-hoz érvén, az archipresbyter és alszer-
pap a sekrestyébe mennek, hol fehérbe öltöznek át, mit a 
pontificans székén végez, midőn a Peccatores te rogamus 
énekeltetik. Előlép egy aeolythus és meggyújtja az oltár hat 
aranyozott gyertyatartóján valamint a cancellus fehér már-
vány gyertyatartóra álló gyertyákat. A violaszinű oltárpa-
ramentum mindenünnen levétetik s helyébe a fehér gyöngy-
ház és elefántcsont diszitmény jő, melyet X I V . Benedek 
pápa készíttetett, kinek czimerét viseli. A pápai trónról is 
leveszik a violaszinű teritéket, raelv alatt már készen van 
az arany virágokkal diszitett ezüst drap szövet takaró. A 

pápa trónját el nem hagyva szintén átöltözik, fehér stólát, 
fehér selyem köpenyt arany prémmel vesz fel, fejére arany 
drap-szövetü mitrát tesznek. A bibornokok kamarásai is 
előjönnek és uraik violaszinű cappáját piros selyem színű-
vel váltják fel, s bibor capuciummal. Kezdődik a szent mise 
azzal a különbséggel, hogy nincs se Introitusa, se Credoja, 
se Offertoriuma, se Agnus Dei-je. A Kyrie-t gregorián ének-
ben végzik. Ha a pápa csak sz. misére jelent volna meg, az 
obedientia most, Kyrie alatt történik. Midőn a pontificans 
a Glóriát intonálja, ama violaszinű lepel, mely a retabulum 
szőnyeg-diszitményét fedi, lehull. A retabulum e szőnyegét* 
VI. Pius készittete, azért van raj ta az ő czimére. A sz. Mi-
hályról nevezett hospitiumban szőtték. A nemes testőrség, 
mely a presbyterium bejáratánál áll, kardot ránt, az örök 
város minden harangja, melyek eddig hallgattak, egyszerre 
megszólal, a pápai lobogó az Angyalváron felvonatik (ez-
előtt történt igy) s harmincz ágyúlövés dördül meg. Az an-
gyali ének Palestrina e napra irt compositiója szerint 
énekeltetik. 

Tüstént a leczke után a Rota egy auditora, apostoli 
alszerpapi minőségében, violaszinű talárisban fogazott szélű 
rochetben, aranyozott szegélyű fehér ainictus és tunikában 
térdet hajt az oltár előtt. Kiséri a szertartások egyik mestere. 
A pápai trónhoz érve megáll és erős recitativ hangon ezt 
mondja : Pater sancte, annuntio vobis gaudium magnum Al-
leluia. Megcsókolja a pápa lábát és visszatér a sekrestyébe. 
A pontificans háromszor mindinkább emelkedő hangon 
Alleluiát énekel, melyre a kar mindannyiszor öszhangzatos 
énekkel felel. Két soprán énekeli a Versiculust. A Iractust két 
kar gregorián stylben énekli. A Sanctus és Benedictus Pa -
lestrinától van. Comunio után a vesperás Alleluiával kezdő-
dik. Éneklik, mint nálunk a Laudate Dominum kezdetű 
zsoltárt és a Magnificat-ot unisono. Következik a pontificans 
Postcommunio-imája s a szerpap I te missa est-je Alleluja, 
Allelujával. Erre a pápa ünnepélyes áldást ad háromszoros 
keresztvetéssel, s kihirdeti a pontificans által, hogy minden 
jelenlevőnek 30 évi és 30 negyvennapi bucsut engedélyez. 

A szertartás végeztével a bibornokok kettenkint hagy-
ják el a kápolnát, és a királyi teremben leteszik a cappát, 
melyet piros selyem mantelettel és mozettával cserélnek 
fel. Az aranyos diszitésü piros kalappal fejőket befedve visz-
szakocsiznak palotáikba. 

A mai naptól kezdve a következő szombatig (Sabba-
tum in albis) a pápa egészen fehér öltönyt visel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 26. A franczia ,kulturharcz'. — 

Az egyház régi időtől fogva nem alkalmazhatta magára gya-
korlatilag, tekintettel a közéletre, annyira a ,küzdő' jelszót, 
mint napjainkban. Alig hogy az egyik országban a harczi 
riadó, mely a szenvedélyeket ellene feltüzelte, kezd csende-
sülni, már a másik országban annál hevesebb kitörésre 
hivja fel a kedélyeket. Az egyház a ráerőszakolt küzdelmet 
szokott méltóságteljes magatartásával vivja, mert a vég-
győzelemről meg van győződve ; elfogadja, hiszen neve 
,küzdő' egyház és nevéhez, győzelmeihez vannak fűzve a 
művelt világ minden kulturális előhaladásai. Ha ő hallgatna, 
ha ő magát valaha megadná, ha a küzdelemmel felhagyna, 
ez a művelt világ rövid idő alatt a pogány barbarismusba 
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sülyedne, fokonkint lehetne feljegyezni a sülyedést, mely-
nek a világ a liberalismus dicsőségére (?) áldozatául esnék, 
mert az egyházat soha semmiféle törvényhozási, vagy tár-
sulati intézkedés nem képes helyettesiteni. 

Francziaországban is megfújták a riadót az egyház 
ellen. A jelszó ki van adva, ki az el nem ismert szerzetesek 
ellen. A ,kulturharcz' ott is kezdetét vette, örömére a szabad-
kőműves tábornak, szomorúságára mindazoknak, kik a va-
lódi kulturáért lelkesednek, jól tudva, hogy az egyház elleni 
harcz, a történet tanúsága szerint, mindig a kulturának hát-
rányára ütött ki, mint ezt csak most is a poroszországi kul-
turharcz kézzelfoghatólag bebizonyította. A liberalismus, 
mint mondtuk, örvend, — örvend épen ugy, mint örvendett, 
midőn a poroszországi kulturharcz megindittatott, csakhogy 
a franczia kulturharcz előtte más szinben tűnik fel, mint 
feltűnik ma a poroszországi egyházüldözés. Ma, minthogy 
látja a liberalismus vereségét Poroszországban, az ott vivott 
küzdelmet ugy tünteti fel, mint mely az állami hatalom 
érdekében és nem a kultura érdekében vivatotf, holott éve-
ken keresztül, mig t. i. a liberalismusra boldog napok jár-
tak, Hödel és Nobiling golyójáig, szerinte is a kultura érde-
kében történt a küzdelem; ellenben a franczia egyház-üldö-
zést ma megtiszteli a ,kulturharcz' nevével, mert, mint a 
,Pester Lloyd' mondja, „itt csakugyan arról van szó, hogy 
ajnapság befolyása eltávolittassék az iskolából, a családból, 
a társadalomból, a — franczia kulturából". Hogy mit fog 
mondani e küzdelem bevégeztéről, az más kérdés, elég az, 
hogy a ,Lloyd'szerint, kulturharcz és a papság befolyásának 
kizárása minden térről, a liberalismus előtt egy fogalom, 
a papságot üldözni egyenlő a kultura előmozditásával. 

A ,Pester Lloyd' bölcsességének olvasásával önkény-
telenül is az a gondolat tódul elménkbe, hogy tulajdonké-
pen, kik is voltak azok, kik a kulturát Európában és igy 
Francziaországban is előmozdították, a liberalisok-e, vagy 
a katholikus papság, miután az a harcz, melyet most a 
franczia kormány a kath. papság ellen indit, szerinte meg-
érdemli a kulturharcz nevét? Kik is voltak azok, kik a 
franczia nemzetet, a művelt nemzetek sorába emelték, a li-
beralisok-e, vagy a kath. papok ? És ha mi a történetet 
vesszük vezérfonalul, azt találjuk, hogy a kath. papság volt 
az, mely évszázadokon keresztül küzdött, hogy a fran-
czia nemzet a műveltség azon fokára jusson, melyen őt 
mai nap szemléljük. Vagy ha a kath. papság befolyása 
csakugyan akadály a kulturára nézve, ha e miatt kell őket 
üldözni, mikép történhetett az, hogy daczára e befolyásnak, 
melyet a ,Lloyd' is elismer, e nemzet mégis a kulturának 
oly magas fokára jutot t , mint a nemzetek közt egyik sem ? 
Hiszen, ha a papság befolyása miatt nem lehet valamely 
nemzetnek művelődni, akkor hogy mondhatja a ,Lloyd' a 
franczia népről, hogy az művelt? Vagy ha művelt, daczára 
annak, hogy a papság oly nagy befolyással bir reá, akkor 
ismét hogy állithatja, hogy a papság befolyásának eltávolí-
tása szükséges a franczia kulturára ? 

Amit tehát a ,Lloyd' mond, mintha a kath. papság a 
kulturára hátrányos volna, tehát befolyása elmozdítandó, 
ezt ugy, a mint mondja, határozottan tagadnunk kell, mert 
senki más, mint a kath. papság az, mely a kulturának min-
denhol előharczosa és előmozdítója volt. Nekünk ugy lát-

szik tehát, hogy a ,Lloyd' más valamit akart mondani, de 
ezt nem volt még sem kellő bátorsága kimondani. Ez a más 
valami pedig nem lehet egyéb, mint hogy a ,Lloyd' liberá-
lis és nem keresztény kulturát értett, midőn állitja, hogy a 
franczia kormány üldözése a kath. papság ellen megérdemli 
a ,kulturharcz' nevét. Hogy ő csakugyan e liberális, pogány 
kulturát érti, elég világos abból, hogy ő a papság befolyá-
sának kizárásáról beszél az iskolából, a családból, a társa-
dalomból. Ha ő nem ily pogány, hanem keresztény kulturát 
értene, akkor állitása a legnagyobb absurdum volna, mert 
azt jelentené, hogy a keresztény kultura érdekében épen 
azok befolyását kell kizárni, akik nélkül keresztény kultura 
nem is képzelhető. A ,Lloyd' tehát megerősíti, a mit min-
den józan észszel biró ember tudott és csak a liberálisok 
tagadtak, hogy a franczia kulturharcz nem egyéb, mint a 
keresztény kultura, a keresztény műveltség ellen intézett 
harcz a szabadkőművesek részéről, és hogy e harcz a po-
gány kultura helyreállítása érdekében történik. Hasztalan a 
,Lloyd'-nak azon állitása állításunkkal szemben, mintha itt 
csak a jezsuiták száműzetéséről volna szó, megczáfolja ezt a 
maga a franczia kormány, mely általában szól az el nem is-
mert szerzetes rendekről, tehát nemcsak a jezsuitákról, de 
megczáfolja a ,Lloyd' is önmagát, mert hiszen ő nem a je-
zsuiták, hanem a papság befolyásának kizárásáról beszél 
czikkében, hogy ne is emlitsük, miszerint sokkal ismerete-
sebb már, mit értenek a liberálisok jezsuiták és jezsuitismus 
alatt, hogysem e megkülönböztetéssel csak egyetlen egy 
józaneszü embert is elámítani lehetne. 

Igen, a franczia papság üldözése csak a pogányság, 
csak a pogány kultura érdekében történik épen ugy, mint 
történt Poroszországban. És ez a kultura (?) csak a szellemi 
elvakulás, elfajulás, az erkölcsök megromlásában létezik, da-
czára annak, hogy a kereszténység 19-ik századát éljük, 
mert pogány gondolkozású nemzedéknek csak pogány erköl-
csei lehetnek, ma épen ugy, mint a múltban. I t t csak az a 
nagy kérdés, hogy az ilyen kultura érdekében van-e a mű-
velt Európának ? Az a kérdés, lehet-e érdekében a művelt 
nemzeteknek, hogy a pogány elaljasodás és elvadulás üssön 
tanyát azon helyeken, melyeken a kereszténység annyi szá-
zadon keresztül hintette és táplálta a polgárisultság, a mű-
veltség eszméit? Nem hisszük, hogy erre a kérdésre akár 
maga a ,Lloyd' is igenlőleg válaszoljon. De ha ez nincsen 
érdekében, ugy ismét nincsen más mit tenni, mint fenntar-
tani a kath. papság azon befolyását, melylyel eddig birt, 
mert a művelt nemzetek kultúrája csak azon eszközök által 
tartható fenn, melyek azt szülték. A franczia nemzet kul-
turája érdekében tehát mi sem óhajtandóbb, mint hogy kor-
mánya okulva Bismarck példáján kezdetben azonnal adja 
fel kulturharczi eszméjét, mert ez épen ugy, mint a porosz-
országi, nem a kulturának, hanem a barbárságnak volna 
terjesztője. ^ 

Ausztria. A salzburgi egyháztartomány püspöki kará-
nak átirata az osztrák vallás- és közoktatási minisztériumhoz. 
— „A salzburgi egyháztartomány püspökei elutasithatlan 
köteleséget teljesítettek, midőn 1876. évi nov. 30-ról kelte-
zett együttes beadványukban a magas cs. és kir. miniszté-
rium előtt az u j iskolai törvények és rendeletek által ha nem 
is szándékolt, de legalább tényleg előidézett eredményekre 
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vanatkozó észleleteiket tartozó őszintességgel kifejtették, s 
azokra nézve nem csak orvoslást kértek, hanem annak út-
jait is kijelölték. Beadványuk azonban az 1877-ik évi april 
3-iki, 21,064, számú magas cs. és kir. miniszteri kibocsát-
ványnyal oly módon nyert elintézést, mely őket arra birta, 
hogy a lajtáninneni püspöki karnak a népiskola ügyében ő 
cs. és apóst. kir. felségéhez intézett legalázatosabb kérelmé-
hez csatlakozzanak. 

Ha tisztéletteljesen alulirottak még egyszer és pedig 
most ugyané tárgyra visszatérnek s az előbb érintett bead-
ványt teljes tartalma szerint emlékezetbe hozzák, ugy ez 
azért történik, mivel ezáltal bizonyságot akarnak tenni an-
nak igazságáról, hogy a prágai egyháztartomány ft. püspö-
keinek a magas cs. és kir. minisztériumhoz intézett irata 
nem csupán Csehország egyházmegyeinek bajait és panaszait 
fejezi ki, hanem a salzburgi, tiroli, stájerországi és karintiai 
egyházmegyékéit, sőt mindazon tartományokéit, amelyekre 
nézve ugyanazon iskolai törvényekérvényben vannak. 

Midőn ez együttes irat a magas képviselőházban a 
püspöki feladatot teljesen félreismerő interpellatióra szolgált 
alkalmul, a miniszterelnök ur ő exciájának arra adott vá-
lasza a tiszteletteljssen alulírottakat ama reménynyel töl-
tötte el, hogy ügyök valamint közigazgatási, ugy törvény-
hozási uton nagyobb méltatásra fog lelni, mint aminőben 
annak részesitését az 1877-ik évi april 3-áu kelt és föntebb 
emiitett magas miniszteri kibocsátvány megengedhető-
nek vélte. 

Köztudomásúak ugyan az akadályok, melyekkel az 
iskolaügy orvoslásában azok találkoznak, akik az Isten nél-
kül való államot és minden kereszténység nélkül való isko-
lát irták zászlójokra; de még nyomatékosabban hirdetik 
korunk tapasztalatai, mire képes oly ifjúság, mely nem az 
Isten félelmében s az engedelmesség szellemében növeke-
dett fel, s mire fog, éveit messze túlhaladva, vetemülni, 
és minő veszélyekkel fenyegeti az emberi társadalom jövőjét-

Meg levén győződve, hogy a miniszter ur ő exciája, 
akinek kezeibe a magas oktatásügy felelős vezetése van le-
téve, ez észleleteteket a legbehatóbb figyelemmel kiséri, de 
egyszersmind teljesen méltányolja a támogatást is, melyet a 
katholika egyház hasonló bajok orvoslása körül nyúj that 
és nyújtani akar, a tiszteletteljesen alulirottak abbeli kérel-
möknek adnak kifejezést: méltóztassék ez egyháztartomány-
nak 1876-ik évi nov. 30-áról kelt együttes beadványát újó-
lag vizsgálóra venni. Ok e kérelmökhez azt a biztosítást 
csatolják, hogy az iskolaügy előmozditása érdekében őszin-
tén közre akarnak munkálni, — mindazonáltal minden olyas 
engedmény nélkül, mely hitökkel s Istentől rendelt állásuk-
kal ellenkezik, s melynek még látszatát is kötelesség és lel-
kiismeret szerint kerülni a tapasztalat ma inkább javasolja 
mint bármikor valaha. 

A salzburgi egyháztartornány. 1880. évi márcz. 12-én. 
Dr. Eder Ferencz Albert érsek és metropolita. Dr Delia 
Bona János Jakab, trienti herczegpüspök. Dr Leisz-Laim-
bur g János, brixeni herczegpüspök. Dr Wiery Bálint gurki 
herczegpüspök. Dr Zwerger János, seckaui herczegpüspök. 
Dr Stebisehnegg J akab Miksa lavanti herczegpüspök," 

Orosz-Lengyelország. A száműzött lengyel papokat 
segélyzö-egylet jelentése Plater László gróf tollából épen 

most jelent meg. Közöljük ez okmányt teljes szövegben. „A 
lefolyt év nem hozott semmi enyhülést a katholikus len-
gyeleknek ; sőt a rendszeres üldözés még fájdalmasabbá 
lett. Nincs kétség benne, hogy a kormánynak más czélja 
nincs, mint az Oroszországhoz csatolt lengyel tartomá-
nyokban a katholicismust lerontani. Miután lerontotta az 
egyesült görög ritust, ugyanezen sorsban akarja részesíteni 
a latin ritust, feloszlatva a papneveldéket, melyeket az ál-
tala Pétervárott alapitott és vezetett papnevelde által akar 
helyettesíteni. Templomok és zárdák elkoboztattak javaik-
kal együt t ; papok százával száműzettek, kivetve a nyo-
mornak kegyetlen parancsnokság alatt ; Podoliából a görög 
egyesültek ezrei Oroszország belsejébe belebbeztettek ; az 
orosz nyelv erőszakosan behozva a liturgiába ; a katholikus 
imakönyvek kiküszöbölve szakadár imakönyvek által ; az 
egyházi beszédek censura alatt ; a papságnak minden köz-
lekedése Rómával szigorúan t i l t va ; Felinski varsói érsek, 
Rzevvuski ugyanazon megye administratora, Krasinski wil-
nai püspök, Borowski zytomiri püspök, évek óta száműze-
tésben szenvednek ; a püspöki kar tekintélyétől megfosztva 
s a kormány erőszakoskodásainak folyton kitéve ; a lelké-
szek oly helyzetben, mint a bünvád alatt levők, kiknek 
nem szabad plebániájok határából kilépni ; a papság fölöt-
tébb csekély számú minden megyében ; mindenütt önkény s 
a helyhatóságok mindenhatósága, mely a vesztegetést, áru-
lást és romlást csak elősegiti : néhány renegát mindenható 
uralma és botrányos élete. 

Röviden, im ez Lengyelországban az egyház sanya-
rú sorsa. 

E rettenetes üldözés daczára, mely már oly régóta 
tart, a hit szilárdan áll, és Podólia egyesültjei, daczára 
hogy papságuk és templomaiktól meg vannak fosztva, da-
czára a tömeges gyilkoltatás (massacre), bebörtönöztetés 
és száműzetésnek, fenséges példát mutatnak vallásos hitök-
liöz hű ragaszkodásukban, megvetve a szakadár keresztsé-
get, maguk temetve el halottaikat és az apostasia helyett 
a vértanúságot választva. 

A katholicismusnak Lengyelországban ily fenyegető 
helyzetét tekintve, sürgős kötelesség szót emelni (faire un 
appel) a katholicismus előtt, ellene működni a növekvő üldö-
zésnek és a közvéleményt felvilágosítani, melyet Oroszország 
közlönyei és bűntársai félrevezetni törekszenek ; ezek áll-
hatatosan tagadnak minden a lelkiismeret szabadsága ellen o o 
elkövetett erőszakot, daczára, hogy mi, augustushó 11-kén 
kelt iratunkban, 50 áldozár és 58 szerzetes nevét említettük 
frfl, kik különféle korszakokban mindnyájan halált szen-
vedtek. 

A száműzött papok helyzete sanyarú ; sokan közőlük 
a mi egyletünk segélye nélkül elvesznének, meg levén fosztva 
még azon néhány rubelnyi segélytől is, melyet a kormány 
fizetett nekik, és teljesen képtelenek levén valamit munka 
által szerezhetni oly helységekben a melyekből mozdulniok 
sem szabad. A rendőrség zaklatásai elviselhetlenné teszi sor-
sukat ; leveleik elfogatnak; még halottaikat eltemetniök 
is tilos : ezek a muszka pópák kezébe kerülnek. E vértanú-
ság, mely évek óta tart, nem ingatja meg bátorságukat és 
vallási buzgóságukat ; hanem némelyiküknek elméjét hábo-
rú j a meg, mint ez Witoszynski görög egyesült áldozárral 
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történt, ki száműzve van nagy családjával. Ezek kiváló gon 
doskodásunk tárgyát képezik. Ezen tiszteletre méltó, pél-
dás életű emberek ellen elkövetett kegyetlen tettek, eléggé 
jellemzik a gyűlöletet, melylyel az oroszok a katholicismus 
iránt viseltetnek. 

A hit e rendithetlen bajnokai, kik oly béketűréssel 
viselik sorsukat,a legélénkebb rokonszenvre méltók; hálájuk 
nem ismer ha tás t ; buzgón esedeznek Istenhez jótevőik, meg-
mentőikért. Mi megerőltetjük magunkat, hogy a segélykül-
désben fennakadás ne álljon be és azou támogatás, melyben 
egyletünk a különféle országokban részesül, kedvező előjel. 
A mint csak az emberi okosság sugall, mindent megteszünk : 
a küldemények csak akkor indulnak el, ha biztosak vagyunk 
a kézbesítésről. Számos vevény kezeink közt eléggé tanú-
sítja ezt. 

I X . Pius jóslata teljesedésbe kezd menni. A mint 
utolsó levelünkben mondottuk : „Isten keze nehezedik Orosz-
országra" és az istentelenség fel forgatással fenyegeti e biro-
dalmat. Orosz közlönyök szerint 1879 első felében 12,298 
személy száműzetett Szibériába. A gonoszság kelyhe csor-
dultig tele van. Közeledik a bűnhődés órája."*') 

IRODALOM. 
Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára/) 

Az ,Irodalmi Szemle' legutóbbi vagyis ez évi 3. szá-
mában a minap sajtó alól kikerült nagyböjti beszédeimre 
vonatkozólag birálat jelent meg, melynek irója mig egyrészt 
a csekélységemre s emiitett irodalmi munkálatomra irány-
zott dicséretekben nem fukarkodik, ugy másrészt egész 
őszinteséggel, mint illik, földeríti ama fogyatkozásokat is, 
melyeket ő művecskémben észlelni vélt. Ezen állítólagos 
fogyatkozásokra nézve volna jelenleg néhány megjegyzésen. 

Tájékozásul előre kell bocsátanom, miszerint az az 
önhittség, mely magát minden hibától mentnek képzeli, an-
nyira nem tartozik tulajdonaim közé, hogy épen ellenkezőleg 
szives köszönettel fogadok bármely oldalról jövő, reális alap-
pal biró útba- s helyreigazítást ; — hisz ez az utja a hala-
dásnak, tökélyesedésnek, — Előzetesen fel kell említenem 
továbbá azt is, miszerint nem minden önmegtagadás nélkül 
vállalkoztam e sorok Írására, és pedig kettős okból ; először, 
mivel a kérdés alatti tárgygyal személyem is elválaszthat-
lan kapcsolatban állván, attól tartottam, hogy a reclamecsi-
nálás gyanúja alá esem ; pedig a személyes érdekből történő 
reclame rám nézve nem vonzó, hanem inkább lökő erővel 
h a t ; — másodszor, minthogy azon gondolatom is támadt, 
hogy hátha felszólalásom következtében a bíráló ur előtt, ki 
irántam oly lekötelező figyelmet tanúsított, a hálátlannak 
szerepében fogok feltűnni. — A mi tehát daczára ezen aggo-
dalmaknak engem mégis azon határozatra bírt, hogy tollhoz 
nyúljak, egyrészt azon körülménynek felismerése volt, mi-
szerint felszólalásomban a személyi vonatkozás csak parányi 
részben leend képviselve, túlsúlyban ellenben a tárgyi jelen-
tőség ; másrészt pedig annak meggondolása hogy hisz én 
senkit nem támadni, csak saját eljárásomat akarom védel-
mezni, nem a magam, hanem az igazság érdekében óhajtom 

*) Plater gróf augusztusi nyilatkozatának általunk ez év elején 
történt közlése nem tünt el nyom nélkül. A derék egri papnövendékek 
épen e napokban küldtek könyöradományt t. laptársunknak a ,M. Állam'-
nak. Reméljük, jelen soraink sem maradnak hatás nélkül. Szeri;. 

*) Közöljük csakis az eszmetisztázás érdekében. Szerk. 

gyenge szavamat latba vetni ; mit annál bátrabban (ne tes-
sék félreérteni) tehetek, minthogy bíráló ur becses neve sem 
a t. olvasó közönség sem az én tudomásomra ju t ta tva nem 
lévén, arra jelen ellenészrevételeim folytán setnmi homály 
nem is vetődhetik. 

Ezeknek előrebocsátása után lássuk most már bíráló 
urnák kifogásoló észrevételeit. 

Az első beszédre és a negyedik beszéd I-ső részére 
nézve azt állitja b. ur. hogy a fölvett themáknak bizonyítá-
sával adós maradtam, adós azért, mert szerinte nem a fölvett 
themát tárgyaltam, hanem más valamit. 

I t t mindenekelőtt megjegyezni bátorkodom, miszerint 
nekem sz. beszédek készítésénél irányelvekül szolgálnak 
ezek: alaposság, világosság, élénkség, logikai rend s össze-
függés és a kiszemelt tárgynak elejétől fogva végig folyto-
nos fixirozása, szemeltartása. Hogy ezt nem csupán a poste-
riori mondom, vagyis azon egyebütt közlött bírálatok meg-
jelenése után, melyekben eme kellékek, mint sz. beszédeimet 
jellemző tulajdonok lőnnek kiemelve, ugy hiszem, mindenki 
elismerendi, ki fontolóra veszi, miszerint ama birálatok t. 
szerzői az emiitett tulajdonokat beszédeimben fel nem fódöz-
hették volna, ha azoknak nyomát ott nem találják vala; 
nyomukat pedig csak ugy találhaták, ha én a beszédek szer-
kesztésénél e nyomokat észrevehetőkké tenni iparkodtam.— 
Előre megjegyzem még azt is, miszerint nekem sz. beszédek 
készitésénél eljárásom az, hogy, mielőtt a fölvett tárgy tü-
zetes kidolgozásához fognék, előbb összeállitom néhány 
pontban annak vázlatát, vagyis megállapítom a főbb esz-
mék menetét. Ily eljárás mellett én úgyszólván lehetetlennek 
tartom, hogy valaki, ki a czél s eszközök közti helyes vi-
szony iránt tájékozva van, beszédének kidolgozásánál téves 
irányban haladjon, czélt téveszszen. Miért? Mert már előre 
letüzögette s ennélfogva folytonosan szem előtt tarthatja a 
főeszmék iránt jelző karóit. 

Annál nagyobb meglepetésemre szolgált tehát b. ur 
fentebbi észrevétele. Ismét vizsgálat alá vettem azért a dol-
got, mert hisz errare humánum est, gondolám magamban ; 
szemügyre vettem a már ugyan beépitett, de az ügyes szem 
előtt mégis eléggé kidomborodó, mert már oszlopokként 
szereplő karókat, vájjon nem hibás irányban lettek-e azok 
elhelyezve. De az ismételt vizsgálat most is csak azon meg-
győződést eredményezte bennem, hogy az általam kijelölt 
czél felé következetesen haladtam mindaddig, mig azt el 
nem értem. Hadd lássák ezt azok is, a kik beszédeimet nem 
olvasták, de tán olvasták b. ur észrevételeit ; mert, kik be-
szédeimet figyelmes olvasásra méltaták, ezek sorában, nem 
hiszem, hogy b. urnák csak néhány párthíve is akadjon. 

(Folyt, köv.) 

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

jesztésére, dr Majer István esztergomi főszékesegyházi ka-
nonokot, czimz. apátot, honti főesperest és pápa ő Szentsége 
praelatusát, stagni, — Hei l ler Károly pozsonyi társas-káp-
talani olvasókanonokot, cziinz. apátot és pozsonyi városi 
plébánost pedig, biduni czimzetes püspökké nevezem ki. 

Kelt Bécsben. 1880.- évi márczius hó 21-én. 
FEliENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A kölni érsekhez intézett pápai levélben, ott, hol a 

püspök által hivatalra alkalmazott áldozárokról van szó, 
vocant helyett créant: ot közlött a ,Germania' s utána vala-
mennyi lap. A berlini „Reichsanzeiger" helyesen vocant-ot 
közölt : mi által elárulta, hogy a Vatikán és a berlini kabi-
net közt már oly bizalmas a közlekedés, hogy a pápai nyi-
latkozatok hivatalosan közöltetnek Berlinnel. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
u%tT Ti'* S>>> "A 
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C°Megjelenik e lap heten-"/' 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 f r t . j 

Szerkesztői lakás: Buda- i 
pest,VIIL, Stáczió-utcza ; 
55., hova a lap szellemi : 
részét illető minden kiil- • 

deménv czimzendő. ^ ' ß 
NS<5-1;. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

V.öi. ^ p 
sf \o 
<v .Előfizethetni minden kir. 

postahivatalnál ; ; 
: Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor ! 
i nyomdai iroda jában, mu- : 
; zeum-körut 10. sz. alatt. I 
i hova a netaláni reclama- : 
; tiókis, bérmentes nyitott ; 

) levélben, intézendok. 
HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. J ? nSŜS 

Budapesten, márczius 31. 26. I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M 
— Egyházi tudósitások 

elkészek ínseegel küzdő O CD 

: Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A kölni érsekhez intézett pápai nyilatkozat, 
dósitások : Budapest. A szellemek különválása. A kassai egyházmegyéből. A sárosmegyei s felső-zempléni 

hálafölirata". Prága. Sz. Adalbert ereklyéinek feltalálása. — Irodalom: Észrevételek az ,Iro-
dalmi Szemle' egy bírálatára. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Az 5. század közepe táján tűnnek szemeink elé 
ama jeles történelmi emlékek, melyeket N. sz. Leo 
pápa (440—461) hagyott irva nekünk, s melyek a 
soha meg nem álló idők toriadó hullámzásai köze-
pett a szirtnél erösehben, az érczszobornál szilár-
dabban állanak még ma is. N. sz. Leo alakja a vi-
lágtörténelem egyszerű olvasóját is bámulatra ra-
gadja. Hatalmi fényével, méltóságával nem cseké-
lyebb erély párosult benne, melyet a keresztény hit 
tar tá folyton éberségben. Leo 92 ik levele Maxi-
mus, az antiochiai egyház püspökéhez, azon egyhá-
zéhoz, melyet sz. Péter jelenlétével s prédikálásá-
val megszentelt, melynek püspöki székét az apos-
tolfejedelem birta, Leónak e levele nem mulasztja 
el megemliteni azon dicsőséget, melylyel az antio-
chiai egyház birt. „Az antiochiai szeretett püspök-
nek — úgymond Leo — meg kell emlékeznie azon 
tanitásról, melyet az apostolok legföbbike, sz. Pé-
ter, az egész világon ugyan egyöntetű tanításával, 
de különös tanitói hivatalánál fogva Antiochia és 
Róma városában alapított ." Egyenes tekintetet vet 
az antiochiai egyház kiváltságaira, melyeket e szék, 
mint Péter alapította szék majd szokás, majd a ni-
caeai zsinat megerősített határozata folytán birt. 
Az antiochiai szék mind eme kiváltságait kiemeli a 
pápa s inti a püspököt, hogy mint sz. Péter utódja, 
a keleti egyházakban, melyeket a nicaeai atyák ká-
nonjai tűztek ki az antiochiai szék számára, ne en-
gedje, hogy a hivek gonosz eretnekektől hallgassák 
az evangeliomot és Nesztorius vagy Eutyches vala-
melyik liive védelmezze a hitigazságokat." Mindaz-
által e levélben is a római szent szék ellentétben a 

többi püspöki székekkel, ellentétben az apostoli 
testület feje által a lapi to t t antiochiai székkel is, 
több izben egyedül az „apostoli szent szék" czimé-
vel jeleztetik. ígéri a pápa, hogy az apostoli szent 
szék az antiochiai szék kiváltságait minden bizony-
nyal védeni fogja s egyúttal az antiochiai püspö-
köt felszólítja, hogy az apostoli szent szék gondos-
kodásában ő is vegyen részt. 

Az alexandriai egyház akkori püspökének, 
Proteriusnsk szintén ir t levelet (103). — Mindenki 
tudja, hogy az alexandriai püspöki széket sz. Péter 
tanítványa, az apostoli fáradalmak részese s úti-
társa Márk alapította s birta legelőször; miértis 
hajdan sz. Péter székének tar ta tot t ; régi szokás s 
egyházi határozmányok értelmében mint második 
püspöki szék nagy kiváltságokkal jeleskedék. Leo e 
levelében ezen szék tisztes volta s méltóságáról vi-
lágos és hathatós szavakkal szól ; de a római széket 
egyszerűen csak apostoli széknek nevezi. „Az ale-
xandriai egyház főpásztorának — úgymond Leo — 
az ily iratokat az apostoli szent székhez kellene 
küldenie, hogy ez iratok bizonyítanák, miszerint az 
egyiptomiak sz. Péter apostol tanitói hivatalától 
Márk által tanul ták elejinte azt, a miről bizonyos, 
hogy a rómaiak is azt hit ték." íme, miként nyilat-
kozik mindakét, a római és alexandriai egyház hi-
téről; miként emeli ki mindakét egyháznak benső 
és dicső összefüggését Péterrel, mily nagyra becsüli 
és sérthetetleneknek tar t ja az alexandriai egyház 
kiváltságait! Azonban az apostoli szent szék neve-
zet az Ítélete ő szerint is csak a római széket illeti 
meg; csupán e széknek hirdeti kitűnő voltát s mél-
tóságát. Semmi uja t nem tartalmaz e czim; a többi 
püspöki székek kárával, rövidségével semmi u ja t 
nem tulajdonit neki, a mi a régi joggal, a mi az 
ősi tisztelettel ellenkeznék. 

26 



•202 

Proterius az üldözések közepett elhalván, az 
alexandriai egyházat vészek- és viharoknak kitéve 
árván hagyta. Az egyetemes egyháznak főpásztora, 
a legmagasb őrhelyre helyezett kormányzója, s éber 
őre, Juliánnak, Coës püspökének, valamint Aetius 
áldozárnak levelet irt, intvén őket kéréseik-, esdek-
léseikkel folyton-folyvást ostromolják a fejedelmet, 
hogy a gonosz eretnekségek kiirtásával az alexan-
driai egyház régi hitbeli szabadságába visszahelyez-
tessék; különösen pedig arra kérjék, hog)'' a pász-
tor nélkül levő alexandriai székbe oly püspök emel-
tessék, kivel az apostoli szent szék közössége biz-
vást fentartható legyen. (117. lev.) Mit mondjunk 
arról, mi a 128-ik levélben foglaltatik, hol az oly 
számos főpásztor jelenlétéről nevezetes chalcedoni 
zsinat által kibocsátott hitbeli határozatról van 
szó, hol az egész zsinattal szemben pusztán az apos-
toli szent szék név alatt egyedül a római szék állitta-
t ik?! Leo ugyanis Anatolius, konstantinápolyi püs-
pökhöz, bizonyos Atticus nevű papról, ki eutychián 
eretnekség súlyos gyanújába esett s ravasz halaszt-
gatásaival igyekvék a gyanút magától elháritani, 
következőleg i r : „ígérje meg Atticus, hogy a chal-
cedoni zsinat hitbeli határozatát, melyet aláírásá-
val Kedvességed is elfogadott s melyet az apostoli 
szent szék tekintélye is megerősített, mindenben 
meg fogja tartani ." 

Miután ama dicsőséges székek, az antiochiai és 
alexandriai székek fölött a római szék az apostoli 
szent szék fényes czirnével tündöklik; miután oly 
nagy zsinat fölött is, melyet maga Leo is magas 
dicséretekkel halmoz el, e czimmel mint királyi ko-
ronával râgyog, nincs okunk csodálkozni, ha lát-
juk, hogy N. sz. Leo a maga székét más helyeken 
egyedül e tisztes czimmel jelöli s különbözteti meg 
egyik-másik püspöki széktől. Igy Anatoliushoz me-
nesztett egyik levelében emlitést tesz bizonyos ösz-
szeirásról, mely az alexandriai és antiochiai székek 
jogai- és kiváltságaival ellenkezik, melyet azonban 
Anatolius elődjei, a konstantinápolyi püspökök 
soha „nem jut ta t tak az apostoli szent szék tudo-
mására". Szintén Anatoliushoz irt egy másik leve-
lében az eretnekek merényletéről szólva, hogy t. i. 
u j zsinatot szándékoznának összehívni, előre ki-
mondja, hogy az apostoli szent szék az eretnekek 
szive szándéka szerint beszélő ily zsinat nézeteinek 
soha sem lesz megnyerhető, mert az apostoli szent 
szék oly hittel és állandósággal lett alapitva, hogy 
ily újdonságok egyértelműségét sem fogadja el 
semmi áron." — Gallia és Hispania püspökeihez a 

husvétünnep ügyében igy i r : „Az apostoli szent 
szék gondoskodása nem szűnik meg felügyelni, hogy 
az egyházi ajtatosságot valami bizonytalanság ne 
zavarja meg." Leo császárhoz küldött levelében 
Eutyches és Dioscorus tanítványaival szemben a 
maga követét állítja, kit az apostoli szent szék kül-
döttjének nevez ; aztán felpanaszolja s fölöttébb zokon 
veszi az eretnekek azon vakmerő bizakodásait, 
melynél fogva ők, különféle cselszövények utján 
ki tudjak vinni, hogy Eutyches és Dioscorus köve-
tői, valamint az apostoli szent szék követe között 
megint u j tárgyalás kezdessék, mintha már ezelőtt 
mi sem lett volna végezve köztök. 

A levelek idézett helyeiből tehát világos, hogy 
midőn bármily okból a római szent szék tekinté-
lyét, kitűnő voltát, fölényét, felsőbbségét kelle ki-
emelni, Leo e szék megjelölésére ezen czimet szokta 
volt használni. Midőn a chalcedoni zsinatra egybe-
hívó levelet a földkerekség püspökeinek szétküldé, 
ezt irá Leo: „Jónak láttuk, hogy a keresztény csá-
szár parancsára „az apostoli szent szék" beleegye-
zésével egyetemes zsinat hirdettessék." 

A Leo után következett három pápát mellőz-
ve, e század végéről még Geláz pápa bizonyítékait 
hozzuk fel. A pápai széken lilt 492—496. Bizonyos 
Fausztusnak, Konstantinápolyban követségben járó 
hadvezérnek levelet ir, melyben a görögök megátal-
kodottságáról, az eutychián érzelmű Anasztáz csá-
szárnak a római székhez való viszonyáról, Ákos, 
konstantinápolyi patriarcha eretnekségéről s ez 
eretnekség követői- s pártolóiról sokat ir : „Elő-
deim — úgymond — a püspököket, kik önmagok 
bevallása szerint a hitszegőkkel közösségben állot-
tak, az apostoli közösségtől elszakaszták. Ha tet-
szik a császárnak a kiközösitettekkel közösségben 
állani, az nekünk nem tudható be. Ha pedig tőlök 
elválik, mi annál kevésbbé fogjuk öt kárhoztatni, 
sőt inkább az őszinte egyesség kebelébe fogadand-
juk. A római tanácshoz tartozik aztán, hogy a csá-
szár megemlékezvén a szüleitől öröklött hitéről, a 
külső közösködés mételyét kerülje, nehogy mitől 
Isten ments, az apostoli szent szék közösségétől el-
szakittassék." A római székkel való közösség tehát 
az író Ítélete szerint apostoli közösség. Ugyané le-
vélben szól a pápa Eufém, konstantinápolyi patri-
archa rágalma ellen, ki azt állitá, hogy Ákost, a 
konstantinápolyi patriarchát igazságtalanul Ítélte 
el egy ember, t. i. a római pápa, minthogy egy em-
ber nem itélhete fölötte. A pápa pedig kifejti, hogy 
Ákost az egyetemes chalcedoni zsinat számos püs-
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pök Ítélete következtében ítélte el; nem ö (a pápa) 
ítélte el tehát, hanem ó, midőn a már kárhoztatott 
tévely szerzőit az egyház egységétől elvágta, ő csak 
végrehajtá, mit a sz zsinat végzett. Geláz azt ál-
l í t ja: ez minden püspöknek szabad. „A mit — 
úgymond — nemcsak az apostoli főpapnak, de min-
den püspöknek szabad megtennie, hogy t. i. min-
denkit, kik már előbb eretnekség miatt el voltak 
Ítélve, a kath. közösségtől szabály szerint elválasz-
szanak." íme, mily ellentét van itt az apostoli fő-
pap és a kath. egyház minden egyéb püspök kö-
zött ! Minden főpásztor között csak egynek, csupán 
a római pápának van bizonyos czime . . . Igy szó 
van Dardánia püspökeihez irott levélben az Ákosra 
hozott kiközösitési Ítéletről, s e tekintetben igy 
szól: ..Egy igazi keresztény sem álli thatja, hogy az 
első széknek nincs joga a zsinati határozatok vég-
rehajtása fölött őrködni; mert hisz a kereszténység 
egyhangúlag beleegyezik abba, hogy elsőségénél 
fogva őt illeti a jog ezen határozatokat tekintélye 
által megerősíteni, valamint azok megtartása fölött 
őrködni. Midőn én arról értesültem, hogy Akos az 
egyházi közösségtől elszakadt, három évi türelem-
mel értekeztem vele, a szeretet minden kigondol-
ható eszközeit megmozdítottam, hogy kötelmére 
visszavezessem ; törvényes uton felszólítottam őt, 
hogy személyesen vagy követei által védelmezze 
magát, azon vádak ellen, melyeket János, alexan 
driai püspök az apostoli szent székhez felterjesz-
tett. Uj zsinatot egybehívni s az apostoli szék Íté-
letét elvetni, nem egy püspököt illet." S példákkal 
megmutatja, hogy a római pápának zsinat nélkül 
is van joga valamely eretneket kárhoztatni. Azután 
át tér a chalcedoni zsinatra, melyet a görögök vona-
kodtak elfogadni s ez érdemben igy ir : „A zsinat-
nak hit dolgában hozott határozatait minden kivé-
tel nélkül az egész egyház elfogadja és az apostoli 
szék ezeket megerősítette s ki is hirdette. De mind-
az, mit annak atyái a pápa tekintélye nélkül s tud-
tán kivül határoztak, Leo követei által azonnal el-
vettetett. Nem is fogadta el az apostoli szék, bár 
mennyire sürgette is Marcián császár a pápát ." 

Az alexandriai s antiochiai egyházak apostoli 
eredetét, hajdani tekintélyét, tisztességét, fontossá-
gát már ismerjük. De midőn Geláz e székekről s 
püspökeikről szól, ezekkel szemben a maga székét 
az apostoli szent szék czime által különbözteti meg 
s teszi azok elébe ; eljárását pedig s hatalmát egy-
szerűen apostoli eljárás- s hatalomnak nevezi. Igy 
Dardánia püspökeihez intézett s már idéztük leve-

lében, a hol Mongus Péter, alexandriai püspökről s 
az alexandriai püspöki székről van szó, ezzel ellen-
tétben az „apostoli szent szék" kifejezés alatt, mely 
itt kizárólagos módon, minden közbevetés s kétes 
magyarázat megengedése nélkül használtatik, egye-
nest s önkényt a római szent szék értendő. Geláz 
Kelet püspökeihez irt egyik levelében mind az ale-
xandriai, mind az antiochiai püspökökről szól; eb-
ben mint másutt szintén az apostoli szent szék ne-
vezetet használja saját széke megjelölésére. Epen 
azáltal, hogy e czimet használja, feltételezi, sőt 
meggyőződve kelle lennie, hogy Keleten e czimnek 
érteményét felfogják, tudják, értik, s annak jogos 
használatát Kelet püspökei elismerik. E levélben 
világosan szól Mongus Péter, alexandriai püspök-
ről, ki csel- és erőszakkal tolta fel magát e püspöki 
székre s aa eutychián eretnekséghez szított ; (t 490.) 
miértis apostoli hatalomnál fogva kárhoztatva lett ; 
mit a beszéd fonalán ugy magyaráz a pápa, hogy a 
római, az apostoli szent szék tekintélye kárhoz-
tatá öt. 

A kölni érsekhez intézett pápai nyilatkozat. 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Fráter , salutem et Apostolicam Benedi-

ctionem. 
Libenti prorsus animo perlegimus commentarium a 

Te nuper editum in Nostras encyclicas litteras, quibus so-
cialismi mala deploravimus. Opportunam sane ac utilem Te 
operám impendisse putamus, Venerabilis Fráter , in decla-
randis salutaribus documentis et paternis monitis, quae, ca-
tholicae Ecclesiae doctrinam explicantes, hac super re su-
periore anno tradidimus. Gravis enim et perniciosa socia-
lismi pestis quae in dies magis serpit, et rectum populorum 
sensum alte corrumpit, cum inde vim suam nanciscatur, quod 
lux aeternarum veritatum in mentibus plurimorum hominum 
velut errorum teneris obscuratur, et immutabiles morum 
regulae quas christiana disciplina tradit reiiciuntur, nun-
quam profecto compesci et sisti poterit, nisi in eorum qui 
decepti sunt animos supremae iusti honestique rationes re-
vocentur. Hae quidem caelesti gratia adiuvantevim habent, 
ut corruptas mala libidine voluntates ad saniora consilia 
convertant, et tum singulos homines, tum populos ipsos ad 
officium colendum et ad virtutis semitam terendam addu-
cant. — cum autem praeclarum hoc munus Ecclesiae suae 
Christus demandaverit, eidem vim etiam attribuit virtutem-
que infudit tanto muneri explendo omnino parem. — Quod 
quidem et omnes orbis terrarum nationes testantur, quas 
Christi Ecclesia ex errorum tenebris erutas ad evangelicae 
veritatis lucem traduxit, — Hoc ipsum salutare munus as-
sidue colere et perficere Nostri potissimum officii est, Vene-
rabilis Frater . Nam licet aetate hac Nostra in artibus quae 
ad vitae cultum pertinent, et in naturalibus scientiis tam 
admirabilis incredibilisque progressio nemine diffitente, facta 
sit, tamen morum depravatio t.iiste in dies incrementum ca-
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pit. E t cum probe noscamus, história etiam superiorum sae-
culorum edocti, non artium et scientiarum naturalium pro-
gressum, sed Studium quod ad cognoscendam et implendam 
Christi legem confertur deviis gentibus saluti esse, easque 
ab exitio prohibere, vehementer desideramus Christi Eccle-
siam sua libertate ubique frui, ut salutarem huius legis doc-
trinam tradere gentibus possit, earum corda ad illius amo-
rem excitare, eiusque vim sacerdotali ministerio ita fovere, 
ut in animis hominum uberrimos fructus operetur. 

Atque hoc maiorem in modum optamus, Venerabilis 
Fráter , ad illustris tuae Patr iae prosperitatem et bonum, 
quam potissimum Sancti Bonif'acii labores olim Christo 
adiunxerunt, ac plurimorum martyrum sanguis et praecla-
rae sanctorum virorum virtutes fecundarunt, qui nunc cae-
lestis regni gloria fruuntur . -•• Alter iam vertitur annus O O 
cum tuas tuorumque fidelium preces Nostris coniungi pos-
tulavimus, ut dives in misericordia Deus, Nostris annuens 
votis, optatissimae libertati in Germanorum imperio Eccle-
siam feliciter redonaret. Nondum contigit Nobis ut voti 
compotes essemus; at firma spe nitimur, divina ope suffra-
gante, curas Nostras optatum exitum habituras. Sensim ac 
paullatim vanae suspiciones et quae inde oriri solet injusta 
contra Ecclesiam aemulatio, labentur et corruent : atque ii 
qui publicis ibi praesunt rebus, aequo bonoque animo fac-
torum rationem intuentes, facile intelligent non eos Nos esse 
qui in aliéna iura involemus, et inter sacram et politicam 
potestatem stabilem constare posse concordiam, dummodo 
utrimque seu pacis conservandae seu reconciliandae, ubi opu 
fuerit, voluntas amica non desit. Hoc Nos animo, hac vo-
luntate esse, Tibi Venerabilis Frater , et omnibus Germa-
niae fidelibus compertum plane et exploratum est ; imo hanc 
voluntatem ita firmám fovemus, ut bona prospicientes in 
salutem animarum et in publicu ordinem inde oritura, Tibi 
declarare non dubitemus, Non huius concordiae maturandae 
causa passuros, ut Borussico Gubernio ante canonicam insti-
tutionem nomina exhibeantur sacerdotum illorum, quos Or-
dinarii Dioecesium ad gerendám animarum curam in partem 
suae sollicitudinis vocant. 

Fervidis interea preeibus preeibus instemus, Venera-
bilis Frater, ut Dominus Noster Jesus Christus corda 
omnium movere dignetur, ac propitius perficere ut sua quis-
que studia pro sui muneris ratione conférât ad Regnum Eius 
non in animis singulorum solum, sed in universa hominum 
societate instaurandum. 

Sit demum auspex omnium gratiarum et pignus prae-
eipuae dilectionis Nostrae Apostolica Benedictio, quam Tibi 
Venerabilis Frater , et universo cui praesides gregi peraman-
ter, in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 24 Februarii 1880-
Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 30. A szellemeit különválása. — 

Akik napjaink eseményeit figyelemmel kisérik, lehetetlen, 
hogy azok előtt fel ne tűnt volna, miszerint mennél inkább 
közeledünk a mult századi franczia forradalom évszázados 
napjához, annál nagyobb hévvel foly az üldözés az egyház 

ellen és bejárja az egész Európát . Az a logikai egymásután' 
mely a történelem eseményeiben nyilatkozik, sehol kézzel-
foghatóbban fel nem található, mint az egyház üldözése és 
a forradalom, vagy bizonyára a forradalomra való törekvés, 
annak megkísérlése közt. Ez elméletileg is nagyon könnyen 
megfejthető és felfogható, minthogy a forradalomnak min-
denek előtt a tekintély ellen, melyet az egyház képvisel 
első sorban, kell a szenvedélyeket felizgatni, és ha ez egy-
szer sikerült, a többi magától következik. Az encyclopadis-
ták, a Voltaire-féle irodalom a mult században, mely pokoli 
dühét nyilvánította az egyház ellen, előkészitő iskolája volt 
az egyházüldözésnek, ez pedig a forradalomnak. A szelle-
mek elválásának kellett mindenekelőtt végrehajtatni, hogy 
a forradalom lehetséges legyen, el kellett az Istentől, el a 
vallástól és az egyháztól szakitani a társadalom nagy részét, 
hogy azok ellen, akik még megmaradtak Isten és a vallás 
mellett, a hitetlenség véggyőzedelme emberileg annál biz-
tosabbá tétessék és a hitetlenség uralma megalapittat-
hassék. 

Nem ugyanezt látjuk-e napjainkban is ? Az egyház-
üldözést előkészitő irodalmi iskola épen Voltaire hazájában 
nem hiányzik, és ha talán nem oly intensiv is, mint volt a 
mult században, de bizonyára nagyon is elegendő, hogy a 
mult század furiáit felébreszszék és épen azt műveljék, mit 
műveltek a mult században. Vagy talán nem ugy van? Ta-
lán a hitetlen irodalom nem termette meg már gyümölcsét? 
Nem történt-e meg már a második lépés is, mely a forrada-
lomhoz vezet? Igen, a hitetlen irodalom megszülte már az 
egyházüldözését és azok, kik Isten, kik a vallás, kik az 
egyház ellen éreznek, már nyilatkoztak azok ellen, kik Is-
tennel, a vallással, az egyházzal tartanak. A szellemek kü-
lönválása megtörtént, az ellenfelek ismerik egymást és biz-
tosan vehetjük, hogy ha az eszélyesség, mi az egyház elle-
neinél vajmi ritka eset, ideje korán vissza nem tér, a fran-
czia radikalisok, a forradalom évszázados fordulóján, vagy 
talán még előbb is, a világot második kiadásban megörven-
deztetik a rémuralom napjaival. 

A jövő azonban Isten kezében van. Lehet, hogy meg-
engedi büntetésül a forradalom furiáit kitörni azon sok vé-
tek miatt, melyet a társadalom a természetfeletti létrend, az 
egyház ellen elkövetett, lehet, hogy megkönyörül és az in-
téző köröket oly útra tereli, melyen megmenekül a forrada-
lom súlyos csapásaitól ; az azonban bizonyos, hogy az a pro-
cessus, mely folyamatban van, melynek most Francziaor-
szág színhelye, nem azért kezdeményeztetett, hogy ott a 
köztársaság s béke biztosittassék, a czél nein az, hogy meg-
különböztessenek a köztársasági és nem köztársasági szelle-
mek, a folyamatban levő processusnak ehhez semmi köze, ez 
csak álarez, hogy ez alatt elrejthessék magokat a hitetle-
nek, kik a köztársaság zászlaja alá vonultak és a köztársa-
ság, a megállapított állami forma ezimén üldözhessék azon 
vallásos elemeket, melyek Istenükhöz, vallásukhoz és egy-
házukhoz hivek maradtak. Ezt tagadni hasztalan, a tények 
bizonyitják ezt a nagyhangú phrasisok ellen, hogy a pro-
cessus, mely folyamatban van, Isten ellen kezdetett, és már 
most láthatjuk, hogy az üldözők soraiban azok vannak, kik 
Isten ellen, az üldözöttek soraiban, kik Isten mellett vannak. 
A támadás és a védelem tárgyai semmi kétséget nem enged-
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nek afelett, hogy Voltaire szelleme feltámadt, kiről senkisem 
mondhatja, hogy Isten ügyét védelmezte volna. 

Nem lehet tagadni, hogy kik e harczot megkezdték, 
nagy előnyben vannak azok felett, kik ellen megkezdték, a 
hatalom minden apparatusa kezökben van, hogy legyőzzék, 
mit mondtunk? nem hogy legyőzzék, hanem hogy egyidőre 
csak elnyomjak azon elemet, mely Isten ügye mellett küzd 
és a tapasztalat már megtaníthatott bennünket, hogy mikép 
használják fel azok a hatalmat, kik Isten ellen küzdenek. Ez 
azonban ne tévesze meg azokat, kik Istennel tartanak, mert 
Isten ügye mindig biztosítva van, ő nem győzetik le soha, 
az elnyomott vallásos elem győzelme biztositva van, mert e 
győzelem az Isten győzelme is. Nolite timere, ego vici mun-
dum, mondja az Üdvözitő. Azok, kik ma tőle elváltak, kik 
okai a szellemek különválásának, véggyőzelemhez nem fog-
nak jutni, mert Isten hatalma ellen nincsen hatalom. Évek-
kel ezelőtt Poroszország egyházüldözői is azt hitték, hogy a 
kath. egyház ott örökké megvan semmisitve, — és ma ? Alig 
néhány évvel a megkezdett üldözés után az állam érdeké-
ben nem volt más mit lenni, mint egyezkedni az egyházzal, 
pedig ami nem lsicsinylendő körülmény Poroszország túl-
nyomó részében protestáns, hol tehát a szellemek régóta el 
voltak egymástól vállva, és ha a protestánsokat az egyház-
üldözés Canossába vezette, mit kell akkor tartanunk egy 
Francziaországról, melynek lakossága csekély kivétellel ka-
tholikus ? Lehet-e, szabad-e csak egy perczig is kételkedni 
afelett, hogy Isten a kellő időben kiragadja a tőle elvált 
szellemek kezéből a győzelmet és a hatalmat azon szelle-

"mek kezébe teszi le, kik vele mind végig hiven kitartot-
tak, hogy az ő törvényei szerint vezessék a világ ügyeinek 
kormányzását ? 

A feltett kérdésre a feleletet megadni feleslegesnek 
tar t juk , mert azt megadni annyit jelentene, mint bizonyí-
tani akarni a nap fényét és melegét, azt azonban ki kell 
emelnünk, hogy a véggyőzelem örömeiben csak azok része-
sülhetnek, akik már most, midőn a küzdelem foly, midőn a 
sz. ügy melletti küzdelem szenvedést is vonhat maga után, 
Isten ügyének részén állanak. Ali ez nem csak a franczia-
országi esetre, hanem áll mindenütt, hol a szellemek külön-
válásának processusa bármily alakban is foly. Bizonyára, 
ha valakinek ugy a papságnak első és főkötelessége a vész 
közepette hiven Isten ügye mellett megállani és nem tekin-
teni világi előnyökre az egyház ügyének feláldozása árán. 
És mi biztosak vagyunk, hogy a franczia kath. papság múlt-
jához méltóan fogja a jelen küzdelemben is magát viselni, 
annyi vértanú franczia kath. pap fog imádkozni a jelen genera-
tióért ; de nemcsak ők, hanem bizonyára a magyar kath. 
papság is fog imádkozni, hogy Isten a franczia papság hit-
buzgó kitartásával, saját ügyét mielőbb győzelemre vezesse, 
hogy azontúl a franczia népet mások okulásául is egy szel-
lem, az O szelleme kormányozza. 

A kassai egyházmegyéből. 1880. Márczius 23-án A 
sárosmegyei s felső-zempléni Ínséggel küzdő lelkészek „hála-
fölirata" nagyságos s főt. Dr Palásthy Pál esztergomi ka-
nonok úrhoz. — Aggodalom sőt rettegés tölté el a sárosme-
gyei s felső-zempléni, különben is szegény javadalmazással 
biró lelkészkedő papság szivét, a mult évi absolut termé-
ketlenség folytán bekövetkezett nagy mérvű inség miatt. 

Lelkünk elszorult önmagunk, tanítóink és hiveink ezreinek 
szomorú helyzete és az élet fentartás lehetősége felett ! 

Midőn népünk a megyei hatóság körültekintő gondos-
kodásából, a magas kormány készséges hozzá járulásával 
enyhet talált, egyrészt a munkaképtelenek élelmezésében, 
másrészt pedig a munka-előlegek élelmi szerekben történt 
kiosztásában, e közben vigasztalannak látszott magának 
a néppel együtt szenvedő papságnak s tanítóknak sorsa. 

Egy jóakaró hang emelkedett ugyan érdekünkben, a 
több anyagi jóval rendelkező magyar klérus köréből ; de ez 
elhangzott eredmény nélkül ! 

Nem maradt azonban eredmény nélkül ama másik 
hang, mely derék országos képviselőink által, a jobb sorsra 
érdemes sárosmegyei lelkészkedő papság érdekében emelte-
tett, ez fehangzott egész a legmagasabb trón zsámolyáig s 
hála O császári királyi apostoli Felségünk határtalan jó-
ságú atyai szivének, minden sarosmegyei r. es g. kath. con-
grualis szegény lelkész részére 100—100 frtnyi és minden r. 
és g. kath. néptanító részére 30—35 frtnyi segély lett leg-
kegyelmesebben kiutalványozva, — a vallás alapból. Első 
fohászunk, mely keblünkből eredt, Felséges legfőbb kegy-
urunkat dicsőité ! 

Ezen fejedelmi adományon kivül azonban csak saját 
öntudatunkban leltünk vigaszt, mi ugyanis, nyomasztó sze-
génységünk közepette is megóvtuk önérzetünket, nem al-
kalmatlankodtunk senkinek, nem töltöttük el a világot kü-
lönben jogosult panaszainkkal némán viseltük a nap terhét 
s hevét, zugolodás nélkül. — Istenben vetett bizalommal-
vittük keresztünket ; s ime, hol legnagyobb a szükség ott 
legközelebb van az Isteni segítség ! Egy távol lévő, nyomor-
teljes állapotunkat nem szemlélő, egyéniségünket alig is-
merő, panaszainkat nem halló — jóltevőnk, mint az U r vi-
gasztaló angyala köszön be hozánk, s oly leleményességgel 
oly gyöngédséggel minőre csak az Istentől eredt s Istenben 
gyökeredző felebaráti szeretett képes, nyúj t nekünk segélyt, 
mely nem csak nyomorunk élét töré le, de emberbaráti ér-
zelmeinket is hatványozá. 

E nemeskeblű, nagylelkű jóltevőnk nem más, mint a 
nagytudományáról s ragyogó tolláról országszerte ismert 
lisgos S főt. Dr Palásthy Pál, esztergomi kanonok ur, ki 
a sárosmegyei s felsőzempléni alólirt szegényebb sorsú lel-
készek között sajátkezű részvétteljes sorai kíséretében, 
vetőmag megszerzésére, összesen 2000 frtot mondd : két 
ezer forintot kegyeskedett kiosztani. 

Szivünk legszentebb érzelmeit kellene megtagadnunk, 
ha a legmélyebben érzett hálaadónkat nyilvánosan is le nem 
róvnók ama nagylelkű páratlan jóltevőnk iránt, kire néme-
lyikünk, mint nagynevű tanárunkra, mások, mint volt láng-
buzgalmu lelkiatyjokra igaz kegyelettel emlékszünk, s kire 
mindannyian, mint a kassai egyházmegyénk egyik legfénye-
sebb csillagára, büszkeséggel utalunk ! O ' QO 

Fogadja nagyságos urunk s jóltevőnk, ezen egyházfe-
jedelemhez méltó, általunk soha eléggé meg nem hálálható 
jótéteményeért szivünk örök háláját ! 

A mennyei Felség jutalmazza meg nemes tet tét! Mi 
csak esedezni fogunk minden „Mementó-"nkban, miszerint 
az egek Ura, nagyságod drága életét, egyházunk diszére, s 
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szenvedő testvéreinek vigasztalására, az emberi kor legmesz-
szebb határaig terjeszsze ! 

Nagyságodnak hálás szolgái : Beszterczey Ferenez,baran-
csi plébános. Billy Ferenez, gáboltói pleb. Blazsovszky Ig-
nácz, hrubói lelkész. Czapkay Mihály, lyubstini lelkész. 
Dörner Károly, richwaldi plébános. Grofcsik István, lófalvi 
lelkész. Harnatovszky Lambert, hajzslini lelkész. Jelenko 
Antal, czékei lelkész. Kapy Tamás, zborói plébános. Kapri-
nay János, lenártoi lelkész. Kascsak György, kriványi lel-
kész. Kleinovszky Antal zsebfalvi lelkész. Kocsis Endre, 
mogyoroskai lelkész. Kollár János, raszlaviczi plébános. 
Korányi Antal, kapi-i plébános. Kossalkó József, oszikói 
lelkész. Krupiczer Alajos, hankóczi lelkész. Kuzmiak Ist-
ván, nyirjesi lelkész. Lámos Komán, pósfalvi lelkész. Le-
hoczky Endre, udvai lelkész. Lessko Imre, rodácsi lelkész. 
Liber János, szedliczi lelkész. Mikó János, tárczai plébános. 
Minich János, hertneki lelkész. Muhay Péter, hermányi plé-
bános. Petruska József, sárpataki pleb., Pikula Mátyás, ve-
héczi lelkész. Popovics Mihály, palotai pleb. Schmidt József 
radosnai lelkész. Szabó Ágoston, karácsonmezei pl. Szman-
drai Antal, felsőrolyai leik. Vitko József, turányi leik. Zvo-
lensky János, tárkői plébános. 

P r á g a , márczius 25. Sz. Adalbert ereklyéinek feltalá-
lása. — A leromboltatni szándékolt sz. Adalbert kápolna a 
Hradschinon f. hó 15 én rendkívüli ünnepélyes ténynek volt 
színhelye. Ekkor emelték ki az ország védszentjének, szent 
Adalbert püspöknek koporsóját, melyben hamvai nyugsza-
nak. Délután 2 ói'akor válogatott meghívott közönség jött 
össze a kápolnában. Megjelent többi közt báró Weber hely-
tartó, dr Prucha fölsz. püspök, a sz. veiti főszékeskáptalan 
testületileg, a papneveidei elüljáróság s a papság köréből 
számosan. Midőn ő emja a bibornok-érsek megérkezett, dr 
Prucha fölsz. püspök hoszabb beszéddel üdvözölte, melyben 
kiemeltettek azon körülmények, melyek közt a szent vér-
tanú püspök sírjára akadtak. A sz. Adalbert-kápolna a 
dómépités folytán lerombolásra volt szánva ; mielőtt azon-
ban erre került a sor, az épitészség intézkedett, hogy a ká-
polnáról tüzetes méretek nyomán hű kép maradjon fenn 
F. hó 9-én kezdtéü bensejét kihordani, a padokat stb. Az 
oltár legeiül állt, mely sz. Adalbert tumbájával volt össze 
kötve. Az oltár kőből volt, fa felső részszel, a mult század 
ízlésében. A meglehetős roncsolt állapotban talált tumbá-
ban ón szekrénybe foglalva voltak a „14. sz. testvér" erek-
lyéi, a consecraló érsek, Lohel János nevével, ki az 1620-ki 
katasztrófa után a megszentségtelenitett dómot újra szen 
telte. Miután a tumba felső része gondosan leemeltetett, kö-
vezetre találták, melyet felszedvén második szilárd talaj kö-
vetkezett. Nagy erőfeszitéssel felbontottak két hornokkőda-
rabot. Ezzel bebizonyult, hogy sz. Adalbert sirja nem, a mint 
hittük, a felső sarcophagban van, hanem a földben lent a 
kövezett alatt. 11-én a két felbontott kődarab közt ; nyíláson 
gyertyavilágnál egy ereklye-tartót vettek észre, s midőn a 
köveket kissé tovább mozdították, egy teljes középkori Íz-
lésben készült sarcophag mutatkozott. Tekintve a lelet nagy 
jelentősségét a fölsz. püspök ur minden további munkát be-
szűntetett ; a két kő visszatétetett helyökre s lepecsélteltettek-
A fölsz. püspök ur constat ál ta, hogy ugy az építészet, mint 

a főszékesegyházi káptalan oly pietással járt el, milyent az 
ily fölöttébb szent és becses hely megkiván. 

Ö eminentiája válaszában kiemelte, hogy e szent hely 
megnyitása talányt oldott meg. Századok óta kétségbe vo-
natott, hogy sz. Adalbert ereklyéi Prágában nyugszanak. 
Oldjuk meg, úgymond, a talányt, és azon kegyelettel, me-
lyet nem csak mint keresztény katholikusoknak,hanem mint 
azon haza gyermekeinek, melynek a szentvértanu védszentje, 
s történelmi s régészeti szempontból is ápolnunk kell. Azért 
bizott meg ő eminentiája szakembereket is. A főpásztor sza-
vai után az építészek felbontották a sírt. Nemsokára elő-
tűnt az egész sarcophag. A sírbolt falai sima koczkakövek-
ből, világosan mutatták a IV. Károly korabeli munkát. 
Miután öt fedő követ felbontottak, kitűnt, hogy a sirbolt 
két osztályból, nagyobb és kisebből áll. Az előbbiben volt 
a sarcophag, az utóbbiban faromok, valószínűleg a szentpüs-
pök előbbi koporsójának maradványai. Nagy kíváncsiság-
gal s lefedett fővel várta mindenki a sarcophag kiemelését, 
mely délután 3 órakor történt. Az ólom tokba helyezett fa-
fedél levétetvén, be lehetett látni a sarcophagba, mely 112 
cm hosszú, 32 cm széles és 38 cm mély, s melyben egy ki-
sebb szintén ólommal bevont szekrény feküdt. Ennek fede-
léről zsinór függött, melyhez Pardubitzi Ernő érsek pe-
csétje van erősitve. Ezen szekrény tetején két tábla volt, 
alul nagyobb és felül kisebb. Ez utóbbin ez olvasható : Anno 
Domini Millesimo trecentesimo nonagesimo sexto in festő 
Sti. Adalberti, Dominica die Jubilate, quae fuit X X I I 
mensis Április, translata est haec capsa cum corpore seu reli-
quiis sti Adalberti, Episcopi et Martyris, Patroni ßegni • 
Bohemiae praedicti. de antiqua ecclesia in istud medium 
novae ecclesiae Pragensis cum reliquiis sanctorum quinque 
fratrum et multis reliquiis aliorum sanctorum, quorum no-
mina ignoramus. A második táblán nehezen olvasható be-
tűkkel ez áll : Anno Domini trecentesimo quadragesimo sexto 
die undecima mense Januarii ego Ernestus Archiepiscopus 
Pragensis, in praesentia Serenissimi Principis Domini Ca-
roli Marchionis Moraviae, necnon primogeniti Joannis regis 
Bohemiae, qui ipsam ecclesiam Pragensem in archiepiscopa-
lem apud sedem apostolicam erigi procuravit, aperiri fecit 
hanc capsam repertam in tumba b. Adalberti Episcopi et 
Martyris, in qua una cum reliquiis in ea reconditis erat 
carta tenore infraseripti : Hic sunt cineres Sti Adalberti, 
Episcopi et Martynis, et panniculi, qui circa ossa fuerunt, et 
quinque fratrum et sunt reliquiae aliorum multorum sancto-
rum quorum nomina ignoramus,quae pridie Celendas octobris 
sunt reconditae. A szekrény bensejében egy harmadik táblát 
találtak, mely igen át volt lyukgatva, az első táblával azo-
nos felirattal. Megtalálták a szekrényben azon ruha dara-
bokat is, melyekről a második tábla szól, melybe a csontok 
vannak göngyölgetve. 

Mondani sem kell, hogy a lelet rendkívül megörvendez-
tette a jelenvoltakat.Nemsokára megszólaltak a dóm harang-
jai s a scarcophág ünnepélyes menetben a dómba vitetett át. 

IRODALOM. 
Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. 

Mi az első beszéd I-ső részének kitűzött tárgya? Im 
ez : Mi az ember végczélja, s hogy mit kelljen tennie, hogy e 
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végczélját elérje ? 4. 1.) E kérdésre beszédemben azonnal ki-
jelentem, miszerint az ember végezélja: (A) az örök boldog-
ság, e czélhoz vezető eszközök pedig : (B) az Isten megisme-
rése, szeretete, szolgálata. Következik most az A) alatti állí-
tás bizonyítása. Hogyan? 1) napjainkban oly megdöbbentő 
mérvben elharapódzott materialisticus irány ellenében észből 
és a tapasztalat köréből meritett érvekkel kimutatom, hogy 
mi nem lehet az ember végezélja, t. i. pénzgyüjtés, érzéki 
gyönyörök, egyáltalán földi boldogság. 2) Az emberi termé-
szetből lehozom, hogy minek kell lenni az ember végczéljá-
nak. t. i. örök boldogságunk. 3) A legfőbb tekintélynek va-
gyis az Istennek kijelentéséből begyőzöm, hogy valósággal 
is mi képezi az ember végczélját, t. i. az örök boldogság. S 
ezzel én is mint szónok czélomnál voltam. 

Ugy hiszem, minden elfogulatlan olvasó észreveendi, 
miszerint én a most jelzett ösvényen haladva, fokozatosan bár, 
de következetesen közeledtem czélom felé. Fokozatosan és 
nem rohamosan kelle előrehaladnom; mert a szegény vako-
kat, sántákat, bénákat, gyengéket, különféle betegségekben 
sinlődőket, kik kiséretemben valának, figyelmen kivül nem 
hagyhatám ; ezek a rohamos lépést meg nem birván, útköz-
ben elmaradoztak volna. Már pedig nekem szándékom nem-
csak az vala, hogy az egészségeseknek egészségök fentartá-
sára irányuló útmutatásokkal szolgáljak, hanem, és pedig 
még kiválóbb mérvben, az is, hogy a mennyire tőlem telik, 
a szegény vakok szemeit a látásra megnyissam, a sántákat 
lábra segitsem, a bénáknak épségöket visszaadjam, a gyen-
géket megerősítsem, a betegeket meggyógyítsam. I ly szán-
dék mellett pedig szem elől nem téveszthetém a prófétának 
útbaigazító szavait : „Készitsétek el az U r út ját , tegyétek 
egyenesekké a pusztában a mi Istennünk ösvényeit. Minden 
völgy betöltessék, és minden hegy és halom megaláztassék, 
és a göröngyösek egyenesekké legyenek, és a darabosak sima 
utakká. És kinyilatkoztatik az U r dicsősége, és meglátja 
minden test egyenlőképen, hogy az Ur szája szólott"*) (1. 
fennebb a 3. pontot.) Mielőtt tehát a 3. pont alatt Istennek 
szavait hallatám, a próféta utmututása szerint az elméket és 
sziveket előbb erre el kelle készitenem. Meg kellett ugyanis 
előbb mutatni, miszerint azon talaj, melyre a materialismus 
áldozatai helyezkedtek, már a józan ész előtt is nem egyéb» 
mint ingovány, melyen nem szilárdan állni, hanem egész a 
végelmerülésig csak sülyedni lehet. Ezt belátva, önkényt 
előáll a szükség, hogy szilárdabb talaj után nézzünk. És az 
ész, az emberi természetet vizsgálva, azon belátásra jut, hogy 
e szilárd talaj csakis azon tan és hit lehet, mely az ember 
végczélját a földöntúli életbe, az örök boldogságba helyezi. 
Erre azután megszólal végre az Isten is, és csalhatatlan te-
kintélyével az ész szavát szentesíti, megerősíti. 

Az A) pontra nézve ím ez volt eljárásom. A szives ol-
vasó elfogulatlan ítéletére bizom annak eldöntését, vájjon 
ily uton kitűzött czélomat elértem, vagy eltévesztettem-e • 
Ha bíráló urnák csak fejtegetéseim negativ részéről, vagyis 
az 1) pont alattiakról van tudomása, a 2) és 3) pont alattiak-
ról pedig mitsem tud, akkor ugy hiszem, ennek nem én va-
gyok az oka. Bíráló urnák azon megjegyzése, hogy csak ne-
gatív téren mozgok, engem szükségkép azon gondolatra ju t -

*) Iz. 40, 3—5. 

tátott, miszerint ő a 2) és 3) pontot el sem olvasta, vagy ha 
igen, hol sétálgatott akkor aza la t t a figyelem ? Bármelyik 
eset álljon is egyébiránt, nekem ellene kifogásom nem lehet ; 
de szerény nézetem szerint sem az egyik sem a másik eset-
ben ő feljogosítva nem lehetett, rólam nyijvánosan azt állí-
tani, hogy adós maradtam ; mert ehhez aztán ugy vélem, 
már nekem is lehet egy kis beleszólásom. 

Az ember végczéljának kimutatása után beszédem to-
vábbi folyamában következik a B) pont fejtegetése, vagyis 
azon eszközök megjelölése, melyek bennünket végczélunk-
ra vezetnek. Ezen eszközök : az Isten megismerése, szere-
tete, szolgálata. Ezen eszközöket olyanoknak tüntetem fel, 
melyeknek megragadására már természeti hajlamainknál 
fogva ösztönöztettünk. Következik ezután ezen eszközök 
közelebbi megvilágítása; meg ismerjük ugyanis az Istent 
természeti és természetfölötti uton, vagyis Isten csodás al-
kotású műveinek szemlélete, főleg, pedig a hit által, melyet 
maga az Isten jelentett ki nekünk, s melyet kath. anyaszen-
tegyháza által elénk ad ; — szeretjük pedig az Istent és 
szolgálunk neki, ha megtartjuk parancsait. Végre követke-
zik egy idevonatkozó intelem, és ezzel az I-ső részt bezárom. 
A hit és parancsokra nézve itt részletezésekbe nem bocsát-
koztam, minthogy az idevágó részletezéseket a tárgyfelosz-
tásnál megállapított terv szerint a beszéd I l - ik része fog-
lalta le magának. 

A B) pont alattiakról b. urnák ismét nincs tudomása, 
azt mondván, miszerint nem tárgyalom azt : miben áll az 
Isten megismerése, szeretete, szolgálata, — Nem jól mon-
dom-e tehát, hogy b. ur olyasmiről hoz Ítéletet, a mit el sem 
olvasott, legalább kellő figyelemmel nem, a mit tehát meg 
sem ismerhetett? Pedig ily esetben az ítélet vajmi koczká-
zatos dolog, és rendesen a valóság korlátain tul csapong, 
mint ezt a jelen eset is bizonyítja. 

A beszéd I l - ik részére vonatkozólag b. ur igy nyilat-
kozik rólam : „A második részben szintén messzetávozik ki-
tűzött czéljától, midőn nem azt tünteti fel : olyan volt-e te-
hát életünk, hogy, végczélunknak megfelelő legyen, hanem 
szól a hitről, a felebaráti szeretet parancsáról, illetőleg e 
két pontban észlelhető hanyatlásról." — E nyilatkozat is-
mét kettőre enged következtetni, t. i. a) hogy b. ur a I l - ik 
rész themája helyes tárgyalásának mikéntje iránt nem a 
legjobban van tájékozva, és b) hogy itt is Ítéletet mondott 
a nélkül, hogy az egészet átolvasta, legalább figyelmesen 
átolvasta volna. 

Az a) pont alatt i állításomat következőleg bizonyítom 
A I l - ik rész feladata ugyanis, hogy kiderüljön, vájjon ed-
digi életmódunk által végczélunk felé közeledtünk, vagy 
attól távoztunk-e ? Hogyan fog ez kiderülni ? Ugy, hogyha 
vizsgálat alá vesszük, vájjon a végczélhoz vezető eszközöket 
eddigi életünkben lelkiismeretesen használtuk, vagy azokat 
elhanyagoltuk-e? Melyek ezen eszközök? Már az I-ső rész-
ben lőnnek jelölve, t. i. hit és a parancsok megtartása. Tehát 
nekem, mint szónoknak, hallgatóim figyelmét az önvizsgá-
lat tekintetében mire kelle irányoznom ? Nemde a hitre és a 
parancsokra, vagyis e kettős ügybeni eddigi magukvisele-
tére? És ezt tettem is, részletekbe bocsátkozva, és a paran-
csok közül különösen azokat kiemelve, melyeknek áthágása 
a kárhozat széles utján haladó tömeg számát napjainkban 

/ 
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leginkább növeli. — A logikai összefüggés, mely a most 
mondottak közt létezik, oly nyilvánvaló s oly kényszerítő 
erejű, hogy ennek behatása alatt az elfogulatlan olvasó el 
nem zárkózhatik azon meggyőződés elől, miszerint a czélom 
elérésére választott ut nemcsak helyes, de egyedül he-
lyes volt. 

Ha valaki tehát mégis azt mondja, hogy czélomtól 
messzetávoztam, akkor ez épen ugy tűnik fel előttem, mint 
mikor valaki Magyarországból Ausztriába akarván utazni, 
nyugyatnak tart és egy másik ezt észrevevén, reá kiált, 
hogy ily irányban haladva, czéljához nem közeledni, hanem 
attól csak messzetávozni fog, mert hát egészen másfelé kel-
lene irányozni lépteit. Ha továbbá azt állitja valaki, misze-
rint első beszédem I l - i k részében nem azt iparkodtam fel-
tüntetni, vájjon olyan volt-e eddigi életünk, hogy végczé-
lunknak megfelelő legyen, — midőn ott csakis erről van 
szó, akkor én ezen emberről föl nem tételezhetem, hogy "ő 
olvasás közben a figyelmet kellő disciplina alatt tartotta 
legyen. 

A b) alatti állitásom igazolására szolgáljon a követ-
kező. Biráló ur szerint beszédem Il-ik részében csupán a 
hitről és a felebaráti szeretet parancsáról, illetőleg e két 
pontban észlelhető hanyatlásról szólok. — Igenis először 
erről szólok. De hát a mi ezután következik, arról b. urnák 
már nincs tudomása? Miért tetszett hát itt abbahagyni az 
olvasást? Mert az olvasás folytatása azt is tudomására ju t -
tat ta volna, hogy a következőkben az ital mértéketlen hasz-
nálatát és a tisztátalan életet tiltó, a húsvéti gyónás- és 
áldozásra, és pedig jó gyónás- és méltó áldozásra kötelező, a 
vasár- s ünnepnapok megülésére, valamint a böjtre vonat-
kozó parancsokról is van ott szó. — Ne tessék tehát az el 
nem olvasott részt eltagadni, mert az ilyetén tagadás sok-
kal gyengébb fuvalom, hogysem a létezőt helyéről elfuhatná. 

Biráló ur továbbá szives volt rámutatni azon ösvény-
re is, melyen haladva, beszédem I l - ik részében tervem va-
lósításához közelebb jutandottam. Es ezen ösvény volna : 
„az emberek mai vallás-erkölcsi életének általános és rész-
leges rajzolása, a társadalmi bűnök ecsetelése." — Miután 
fentebb kimutattam, miszerint czélom elérésére az egyedül 
helyes ut csakis az volt, melyet választottam, azért b. ur-
nák e szives útbaigazítását köszönettel veszem ugyan, de 
tekintetbe nem vehetem. De igenis más szempontból köti le 
figyelmemet b. urnák e jóakaratú tanácsa. Bennem ugyanis 
b. ur e megjegyzése azon gondolatot kelté fel, miszerint ő is 
azon egyházi szónokokkal tart, kik hitszónoki tisztjöknek 
akként vélnek legjobban megfelelni, ha az emberek vallás-
erkölcsi lazaságát, az uralkodó bűnöket mennél hosszadalma-
sabban rajzolják és mennél rikítóbb színekkel ecsetelik. Pedig 
higyjék el uraim, az ilyen beszédek legalább is fölöslege-
sek, és még szerencse, ha nem ártanak, de használni semmi 
esetre sem fognak. Miért? Fölöslegesek azért, mert a hall-
gatók semmi ujat nem hallanak, sőt olyanokat hallanak, a 
mikről ők mint tényezők vagy mint közvetlen tanuk sokkal 
bővebb s tüzetesb ismerettel s tapasztalattal birnak, mint 
maga a szónok. De könnyen ártalmasakká is válhatnak az 

ilyen beszédek ; mert a vallás-erkölcsi téren észlelhető ha-
nyatlásnak hosszas és élénk ecsetelése a lanyhákat eddigi 
lanyhaságukban csak megerősítheti. Ezek ugyanis hallván 
a társadalom különféle rétegeiben dúló rettentő corruptio 
leírását, vajmi könnyen késztetve érzik magukat arra, hogy 
párhuzamot vonjanak saját életmódjuk és a hallott corrup-
tio közt, és a párhuzam eredménye leend : „Oh hiszen ak-
kor az én ügyeim még nem állnak a legroszabbul, mert én 
amazokhoz képest még nagyon is jó keresztény vagyok." 
Végre az ilyen beszédek mi haszonnal sincsenek ; mert a bű-
nös embert annak elsorolása, hogy mit vétkezett, bizony meg-
téríteni nem fogja, és pedig épugy nem, a mint a beteg nem 
fog meggyógyulni attól, ha az orvos kijelenti előtte, hogy 
ő bizony beteg, és a mint a vizben fuldoklót nem fogjuk 
megmenteni az által, ha oda kiáltjuk neki, hogy ő bizony 
veszélyben forog. — Ha tehát mint egyházi szónokok beszé-
deink által a vallás-erkölcsi téren mutatkozó bajok orvoslá-
sát, javítását előmozdítani akarjuk, a fősúlyt ne a bajok hosz-
szas taglalására s élénk színezésére fektessük, hanem inkább 
hitelveink igazságának bevitatására, a hitünkkel ellenkező 
eszmék s tanok téves és észellenes voltának kimutatására, 
az isteni és egyházi törvény jk ellen elkövetett bűnök go-
noszságának, utálatosságának és gyászos következményei-
nek ecsetelésére, valamint azon eszközök kijelölésére, melyek 
segelyével a bűnös a bün karjaiból kibontakozva, megtéré-
sét s lelkének megmentését eszközölheti. Mert csak ily mó-
don fog a hitben gyenge megerősödni, a hitetlen hitre téri-
tetni ; csak ily módon fog a bűnös a tékozló fiu példájára 
gonosz voltának, rettenetes lelki elhagyatottságának, nyo-
morának s örök halállal fenyegető véginségének tudatára 
ébredni egyrészt, és az utat, mely e borzasztó állapotból 
kivezet, megtalálni s rajta megindulni másrészt. Ha tehát 
az a czélunk, a mint hogy kell is lennie, hogy jól és haszno-
san, nem pedig, hogy csupán érdekesen szónokoljunk, akkor 
szónaklatainkban kiválóan ne azzal foglalkozzunk, hogy mit 
hisznek és tesznek az emberek, hanem, hogy mit higyjenek 
és tegyenek, ha üdvözülni akarnak. 

Ezzel befejeztem volna megjegyzéseimet, melyeket bi-
ráló urnák első beszédemre vonatkozó észrevételeire nézve 
elmondandóknak tartottam. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A szent atya húsvéti ünnepek alkalmából 9000 lírát 

osztatott ki Iíóma szegényei közt. 
— Az angol katholikusok megegyeztek, hogy a mos-

tani választásoknál szavazataikkal a conservativeket fog-
ják támogatni. Ez annál emlékezetesebb lépés, minthogy a 
conservativ párt csak kevés Ígérettel kecsegteti a katholi-
kusokat, holott a liberális párt még az ír önállóságot is 
zászlajára irta. Hogy a katholikusok az angol liberális 
pártban még sem biznak, ezt Gladstone eszeveszett kifaka-
dásainak és általában annak lehet köszönni, mert a liberalis-
mus mindenütt annyi mint maga a könnyelműség és fel-
forgatás. Ezt pedig a katholikusok sehol sem segíthetik elő, 
még a legcsábítóbb Ígéretek árán sem. 

— Ayres de Gouveia a neve azon portugalliai papnak, 
kit az ottani kormány püspöki székre akart emelni, de a sz. 
szék által visszautasittatott, mert a páholy tagja. 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



S/se •"^tf 
'Megjelenik e lap heten 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda 
pest, VIII., Stáczió-utcz 
55., hova a lap szellem 
részét illető minden kii] 

demenv czimzendő. ía 5\ 
•cfc)̂  % 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

-'D'AtP 
i. , to 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál ; 

Budapesten aszerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai iro dáj áb an, mu-
zeum-körut 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-
t ions . bérmentes nyitott 

levélben, intézendôk. <0 

Budapesten, április 3. 27 I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Havi szemle. — Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — Egyházi tudósítások : Bu-
dapest. A ,Hon' húsvéti ezikke. Róma. A congregatio studiorum átalakítása. Aquinói sz. Tamás több kéziratának felfede-
zése. Sienai sz. Katalin ötszázéves ünnepe. Róma. Feláldozza-e a sz. szék a jezsuitákat ? Szent-Föld. A kath. egyház álla-

pota Palaestinában. — Irodalom : Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A lefolyt hó kimagasló eseményekben rendkí-

vül gazdag tartalommal vegyült az idők folya-
mába. A Vatikánban és a Newa part ján, a pápa és a 
czár, trónraléptóknek évfordulóját tartották, a pápa 
a másodikat, a czár a huszonötödiket. Francziaor-
szágot végzetes kulturharczba keveri a felforgató 
párt által pórázon vezetett kormány, mely minden 
jog és szabadság ellenére irtó háborút inditott a 
szerzetesek ellen, épen akkor, midőn a világ sz. Be-
nedeknek, az európai civilisatió megalapítása körül 
halhatatlan érdemeket szerzett szerzetesek ősatyjá-
nak ezernégyszáz évi jubilaeumára készül, hogy 
ünnepélyesen visszaidézze emlékezetébe, mit kö-
szönhet az emberiség a kath. egyház szerzetes rend-
jeinek. Németország vonakodva ugyan, s lassan 
mint a csiga, visszafelé vonul a kulturharcz végze-
tes csatateréről, mert belátta, hogy ott számára ba-
bérok helyett csak bur ján s tövisek teremnek. An-
golország, a szárazföldi hatalmak véres verekedései 
s egymás elleni agyarkodásaiból a haszon oroszlán 
részét magához ragadván eljutott világhatalmi állá-
sának tetőpontjára s a lefolyt hóban meginditá 
kebelében azon parlamenti választási mozgalmat, 
melynek liberális vagy conservativ irányban való 
eldölésétől függ, vájjon azonnal rá roskadjon-e 
Európára a feje fölött függő óriási chaos, mely 
eszeveszett bellum omnium contra omnes-t jelent, 
mert Gladstone „laissez passer laissez faire" po-
litikájának más végeredménye nem lehet, — vagy 
pedig vájjon, ha kormányon marad Beaconsfield 
s a conservativ párt, meddig fog Angolország-
nak sikerülni a conservativ elvek részleges és mindig 
csupán önzésből tett alkalmazása által Európát az 
általános barbár erőszakoskodás állapotába való 

visszasülyedés lejtőjén ideig óráig függőben tar-
tani ? Montecitorión, az Olaszországra erőszak és 
cselfogások által rátukmált u. n. ,olasz királyság' 
parlamentjében, egy kis scandalum volt. A Róma el-
foglalásakor kormányon volt ,mérsékeltek' és a 
húsos fazekaknál most ülő nem mérsékelt ,balok' 
vezérei összekoczczantak s vetélykedő őszinteség-
gel elmondták, mily gyalázatos „morális eszközök" 
voltak azok, melyeknek segítségével a forradalom 
Rómába bejutott. S midőn ezek és más emlékezetes 
események történtek, az emberi szellem egy ujabb 
diadalát ülte az óriási anyagvilág fölött, teljesítve 
Isten akaratát, ki már a paradicsomban, az emberi-
ség bölcseje felett kihirdette nemünk nagy kivált-
ságát és hivatását, melynek teljesítése szent köteles-
ség, — midőn kimondá : „Crescite et multiplica-
mini, et replete terram, et subiicite earn, et domina-
mini". . . . ' ) 

Állapodjunk meg egyenkint a főbb eseményeknél 
s végezzük a havi szemlész tisztét körülményesen, és 
ugy, hogy, habár talán t. olvasóink előtt semmi is-
meretlent sem mondunk, mégis az, a mit mondunk, 
legalább nálunk, senkitől nem érintett, „legmagasb 
szempontú" újdonsága által figyelemre méltó s ér-
dekes legyen. Ez a ,Religio' hivatása, kötelessége 
és hagyományos eljárása. 

A havi szemlész figyelmét, idöszerint is, legelő-
ször a pápa és czár trónraléptének évfordulati ünne-
pélyei vonták magokra. 

Pétervárott II. Sándor czár, trónraléptének 25. 
évfordulóján, az oroszok mindenható urát meg-
illető szertartások közt fogadta a szokott hivatalos 
gratulátiókat, — fogadta népe s a külhatalmak ré-
széről. Népe előtt megjelent a téli palota erkélyén 
s a nép megéljenezte öt, kinek élete egy perczig 

Genes. I. 28. 
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sem biztos épen saját alattvalói részéről. A barát-
ságos és ellenséges hatalmak követeinek szokásos O O 
szép szavait ugyanazon téli palota fényes termeiben 
hallgatta meg. Lehetetlen, hacsak egy kis belátás 
van II. Sándor czárban, hogy e két fogadtatás után 
az a gondolat nem támadt lelke mélyén: vajha igaz 
volna, mit e gratulatiók külszine muta t ; vajha né-
pem oly megbízható volna, mint a mily hangosan 
éljenez; vajha a külhatalmak is oly szivélyesek 
volnának, mint a mily szívélyesen gratulálnak, mi-
kor ezt az etiquette megkívánja ! Hogy Sándor czár 
népének éljeneiben nem igen bizik, muta t ja a dic-
tatorság, melyet felállított. A szívélyes gratulatió-
kat pedig illustrálja a fegyverben álló, gyilkolni 
kész hadsereg. 

Majdnem egyszerre a pétervári ünnepélyekkel 
ülte XIII. Leo pápa trónraléptének második évfor-
dulóját. A két ünnepély közti különbség a két ha-
talom különféleségén alapszik. Sem ágyú nem dör-
dült meg, sem dob nem pergett, sem hadi tárogató 
nem rikoltott Rómában, sein ragyogó sisakok, sem 
kivont kardok, sem csillogó szuronyok nem jelen-
tek meg a pápa előtt, mert az ö hatalmának nem 
ezek a jelképei, nem ezek a támaszai, mert ezek 
mind törékenyek, múlékonyak, melyeket, ha nem 
is eszi meg a moly, de az idő vas foga bizonyára 
mind elkoptatja, megőrli, mig a pápaság hatalmán 
nemcsak az apró-cseprő kényurak csontfoga, hanem 
az idők mindent megemésztő vasfoga is megtörik. 
Nec portae inferi praevalebunt. „Omnia humana-
rum opinionum incerta t r anscend i t . . . Tanta enim 
divinitus soliditate munita est, ut eam neque hae-
retica unquam corruinpere pravitas, nec pagana 
potuerit superare perfidia."2) A hatalomnak semmi 
ijesztő, vakító s a szabadságot rabszolgaságba gör-
besztö szerei nem vonultak ki parádéra a pápa elé. 
Előtte nem az anyag, hanem a szellem, nem rende-
let s etiquette szerint díszbe öltözött testek, hanem 
a szivek hódoltak, önként, nem annyira szokásból, 
mint örökké i f jú lelkesedésből azon eszmék és más 
szellemi javak iránt, melyeket a pápaság képvisel, 
a pápa hirdet, véd és fenntart. 

Lehetetlen nagyobb erkölcsi ellentétet gon-
dolni, mint a milyen azon hatalom közt van, mely-
nek a hódolatot a lelkiismeret önként hozza meg, s 
azon hatalom közt, mely karhatalommal kénytelen 
roskadozó tekintélyét támogatni. A pápaság és czár-

2) S. Leo, Serm. in annivers. die assumptions eiusd. 
ad summi pontificatus munus. cap. II . Opp. ed. in Hungaria 
primae P. I. p. 6. 7. 

ság közt némi látszólagos hasonlat mellett ezen O ö 
ellentét feltűnően mutatkozik mind a kettőnek épen 
jelen helyzetében. A pápaság és czárság látszólag1 

hasonlítanak abban, hogy a czárság Oroszország 
területén nemcsak az állami, hanem egyszersmind 
a vallási souverain legfőbb jogokat is gyakorolja. 
A czárság magához ragadta a legfőbb egyházi te-
kintélyt. A czár az orosz nép pápája. Látszat 
szerint tehát van a pápaság és czárság közt ha-
sonlat. De ez igazán csakis látszat; mert a czár-
ság vallási, egyházfői hatalma nem egyéb mint az 
államfői hatáskört messze túlszárnyaló fensöbb jo-
gok bitorlása, nem egyéb mint emberi fictio isteni 
sanctio nélkül: mig ellenben a pápa szellemi ha-
talma reális alappal bir, ugy a világegyház hívei-
nek lelkiismeretében lent a földön, mint fent az 
égben az isteni rendeletben. „Manet ergo dispositio 
veritatis, et B. Petrus in accepta fortitudine Petrae 
perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non re-
linquit."3) A pápa, haelveszté is világi hatalmának 
gyakorlását egyidöre, lelki hatalma csorbítatlanul 
s rendithetlenül fennáll mint a szikla, ecclesiae 
gubernacula non relinquit mig a czárok által bito-
rolt főpásztori hatalom épen azért, mert csupán 
karhatalomra van alapitva, e karhatalom bukásával 
szintén sirba szál, mint a római imperátorok ponti-
fex-maximusi tiszte, s a byzanti császároknak az egy-
házra rátukmált sekrestyéskedése. A pápaság szel-
lemi világhatalma nem emberi fictio, nem erőszak, 
hanem jog és való igazság, mely előtt az ezen igaz-
ságot látó s elismerő elmék tisztelettel meghódol-
nak, s melyhez nem karhatalomtól való félelem-
ből, hanem lelkiismeretök szabad meggyőződése és 
elhatározásából ragaszkodnak. Jól mondja az ang ol 
katholikusok legtekintélyesebb londoni lapja, a 
,The Tablet': „The rule of the Popes is the rule of 
conscience and of right, and therein consists its 
eternal power, and its unerring wisdom.*'4) 

Minél inkább eltávoznak az államok Istentől, 
a vallástól és egyháztól s minél inkább igyekeznek 
csak saját erejökre támaszkodni, az anyagi erő, a 
karhatalom és erőszak uralma annál jobban felvi-
rágzik, a jog és igazság uralma annál inkább ha-
nyatlik, az egyesek és társadalmak békéje, jóléte 
annál jobban sülyed. A haladás és felvilágosodás 
minden hangoztatása daczára Európa erkölcsileg, 

3) S. Leo, serm. cit. p. 6. 
4) „A pápai uralom a lelkiismeret és jog uralma, és 

ebben rejlik örök hatalma és tévmentes bölcsesége." Yol. 
55. No. 2082. p. 293. 



• 2 1 1 

tehát általában szellemileg nagyon elaljasodott 
állapotban van. Barbár eszmék nagy kelendőség-
nek örvendnek, sőt már barbár állapotok kezdenek 
megállapodni. Egy ily barbár eszme, a „Macht geht 
vor Recht" megtestesülése, az óriási állandó csata-
kész hadseregek, melyek immár óhajtottabbá kez-
dik tenni az emberek előtt az ily nyomasztó békénél 
magát a háború furiáinak uralkodását. Erkölcsi hata-
lom, erkölcsi tekintély kell a világnak. Előbb vagy 
utóbb az államférfiaknak el fog kelleni ismerniök, 
mint megdönthetlen igazságot, hogy a valláshoz 
való ragaszkodás és az erkölcsi elvek megtartása 
egyedül biztos alapjai ugy a népek szabadságának 
mint az állami souverain hatalom tekintélyének. A 
tisztelet, engedelmesség, rend, béke és jog forrása 
nem az emberi önkény, hanem az isteni mindenek-
feletti fenség. Mig ezt az államok el nem ismerik s 
tiszteletben nem tart ják, a világ sz. Ágoston ismert 
mondása szerint latrok barlangja marad, melyben 
a bün, gonoszság és erőszak dőzsölnek, az erény és 
igazság pedig csak türelem, szenvedés és martyrium 
által gyakorolhatja fölényét. (Folyt, köv.) 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 
IV. 

Eddig a római pápák bizonyságait láttuk, me-
lyekből kitűnik, hogy apostoli tisztök, hatalmuk, 
méltóságuk megjelölésére majdnem kizárólag az 
apostoli szent szék nevezetet használják. E czimnek 
használata már e századbeli pápák irataiban oly 
gyakori, hogy annak jogos volta fölött kételked-
nünk nem lehet, nem szabad, hacsak a fenlevő tör-
ténelmi adatok hitelességét nem akarjuk teljesen 
eltagadni s azokat az egyház évlőiből egyszerűen 
mind kitudni, kitörölni. Láttuk, hogy nemcsak Nyu-
gat, de Kelet püspökeivel, sőt az apostolok fejedel-
me által alapitott antiochiai s a legnagyobb tekin-
télynek örvendő alexandriai püspöki székekkel 
szemben is saját széköket, majdnem kizárólag e 
fönséges czimmel jelezik. Mit nem tesznek vala, ha 
gyanitják, hogy Keleten e czimnek érteményét nem 
tudják, nem fogják fel, nem értik s jogos használa-
tá t el nem ismerik. De hogy ne csak a római pápák 
tanúskodjanak az ügy mellett s nehogy ez alapon 
talán részrehajlásról vádoltathassunk, az egyetemes 
zsinatok ebbeli eljárását is felhozzuk s utánok a sz. 
atyák müveiből veszünk egy pár idézetet annak be-
bizonyítására, hogy a római szék megjelölésére 

szolgáló e czimnek használata már a felvettük ötö-
dik században az egész katholika anyaszentegyház-
ban általános vala. 

Az ötödik század első évében Aurelius kartha-
gói püspök elnöklete alatt tartott afrikai zsinat a 
következő határozatot hozta: „Levelek küldessenek 
testvéreinkhez, püspöktársainkhoz, különösen az 
„apostoli szent széknek", melyen tisztelendő test-
vérünk s püspöktársunk Anasztáz ül ." (398—402). 
A pelagián eretnekség ellen tartott milevitani zsi-
nat Incze pápának Anasztáz közvetlen utódának i r 
s azt mondja, hogy az ügyet Incze „apostoli keblé-
nek" tá r ja fel. Szintén Incze alatt (402—417) tar-
tott karthagói zsinat határozataira az apostoli sz. 
szék tekintélyét kéri ki. S Incze, ebbeli eljárásukat 
megdicsérve, apostoli kenetteljes szavakat intéz 
hozzájok, mint fönebb idéztük. 

A 431-ben I. Celesztin alatt tartott egyetemes 
efezusi zsinat irataiban e czim használatával igen 
sokszor találkozunk. A római szék követei ugyanis 
e zsinatban az apostoli szent szék követeinek ne-
veztetnek még ott is, hol apostolok által alapitott 
és birt püspöki székekről van szó. Igy például em-
líttetik a nagyhirnevü Cyrill alexandriai, Memnon 
efezusi püspök s a zsinatra egybegyűlt többi főpa-
pok; de ezekkel is szemben a római szék követei az 
apostoli szent szék követeinek mSndatnak. Ha e 
czim akkoriban nem örvend általános keletnek, ha-
nem csak fitogtatásból tulajdonítják és követelik 
magoknak a követek : bizonyára a zsinat nem hasz-
nálja, sőt ünnepélyesen tiltakozik vala ellene; mit 
pedig soha nem tett. A követek, midőn a zsinati 
ülések jegyzökönyveit i r ják alá, egyszerűen az apos-
toli szent szék követeiül jegyzik alá magokat; mig 
a többi püspökök saját székvárosuk nevéről jelzik 
püspöki méltóságukat. Igy az ötödik ülés jegyzö-
könyvében ily aláirást olvasunk: „Juvenál jeru-
zsálemi püspök, Arcadius püspök, az apostoli szent 
szék követe, Projectus püspök, az apostoli szent 
szék követe, Fülöp áldozár s az apostoli sz. szék 
követe aláir tam", s e szavakkal végződik : „aláirták 
még a többi püspökök is." Az egyetemes zsinat 
ugyanezen ülésből levelet irt Theodoz és Valenti-
nián császárokhoz s e levélen szintén igy irták alá 
magokat. Ha az apostoli követek csak bitorolják, 
jogtalanul használják vala e lényegesen megkülön-
böztető czimet: nem félhettek-e, hogy e vakmerösé-
gökért meglakoltatják őket a császárok? 

A zsinat alatt tartott beszédekben a követek 
a római püspököt gyakorta az apostoli szent szék 
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püspökének nevezik a többi püspökök, — és székek-
kel szemben is, Arcadius követ a zsinati atyák előtt 
Nesztoriusról igy szól : „Habár elvetemült tanitása, 
gonosz hitnézete miatt az apostoli szent szék és 
Szentségtek levele által meg lett intve; mindazáltal 
az apostoli szent szék s a szent püspökök mindnyá-
jának intését, figyelmeztetését megvetette. S mert 
ő maga pártolt és szakadt el tőlünk; azért mi is ez 
ügy végrehajtóiul bennünket kiküldő' Celesztinnek, 
az apostoli szent szék szentséges pápájának rendele-
tét s a szent zsinat határozatait követve kimondjuk 
Ítéletünket . . . Tudja meg tehát Nesztorius, hogy püs-
pöki méltóságát elvesztette s az egész egyháztól s 
minden püspök közösségétől meg lett fosztva." Pro-
jectus, másik követ szintén azt mondja, hogy ő az 
apostoli szent szék követségének tekintélyénél fogva 
a többi testvérekkel egyetemben Nesztoriust püspöki 
méltóságától s minden igazhitű püspök közönségétől 
hasonlókép megfosztá. Fülöp, a harmadik követ, az 
apostoli szent szék czimet a hitbeli kérdések s egyéb 
fontos ügyek elintézésére szükséges legfőbb tekin-
télylyel együtt a római széknek tulajdonitja és pedig 
nyilt ellentétben az alexandriai püspöki székkel. 
„Szentséges atyánk, Celesztin, az apostoli szent szék 
püspöke — úgymond — Cyrillhez, az alexandriai 
egyház jámbor és szent életű püspökéhez küldött le-
velében az ügyrSl már régen határozott." Arcadius 
más alkalommal a szóban levő czimet az összes egy-
házak gondoskodásával kapcsolja egybe. „Arcadius 
püspök s a római egyház követe — ekkép szólnak 
a zsinati okiratok — mondá : „Parancsolják szent-
ségtek, hogy a szent és teljes tisztelettel említendő 
Celesztin pápa, az apostoli szentszék püspöke által 
önöknek irt levél felölvastassék ; ebből megláthatják 
kedvességtek, mily gondoskodással viseltetik e szék 
minden egyház iránt." (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 2. A ,Hori húsvéti csikké. — A ti t-

kos káröröm, mely a liberális lapok vezérczíkkein átvonul, 
valahányszor csak az egyház üldöztetik, igen, e titkos kár-
öröm ismét alkalmat nyert a nyilatkozásra a franczia ,kul-
turharcz', nevezetesen pedig a jezsuiták üldözése által. Ve-
zérczikkekre vezérczikkek halmoztatnak, hogy az olvasó 
közönség az események szinvonalán tartassék és ,tájékozva' 
legyen ama .szabadelvű' intézkedések felől, melyeket a 
franczia kormány igénybe vesz, hogy a köztársaságot biz-
tosítsa, mi mellett természetesen ki van emelve a jezsuiták 
veszedelmes működése a köztársaság ellen, az ő páratlan 
élelmességük, melylyel ki tudják játszani a kormányok in-
tézkedéseit és elűzetve ismét visszatérnek, továbbá az ő 
,erkölcstelen' tanaik, melyeket az ismeretes erkölcsös köz-

társasági liberális irók az erkölcsös köztársaságban meg 
nem tűrhetnek, mert az ismét mindenki előtt ismeretes, 
vagy ha nem ismeretes, azt e kulturharczos vezérczikkek-
ből megtanulhatja, hogy a köztársaságon kivül minden 
más kormányforma erkölcstelen és igy nagyon is természe-
tes, hogy mig minden más kormányforma megtűrheti azo-
kat, kik erkölcstelen (?) tanokat adnak elő, addig a puritán 
erkölcsű köztársaságnak gondoskodni kell arról, hogy a köz-
társaság szeplőtelen erkölcse meg ne rontassék. 

Se nem jobb, se nem rosszabb, hanem épen ilyen 
a ,Hon' húsvéti vezérczikke, mely a jezsuitákról tárgyal 
Francziaországban. A ,Hon' czikkirója, mint ,keresztyén' 
ember, azon töri a fejét mindenekelőtt is czikkében, honnan 
van az, hogy „e rend, daczára a törvényeknek, gyökeret ver-
hetett és nagy befolyásra tehetett szert Francziaországban ?" 
Es ezt a jezsuiták bámulatos szívósságából, leleményessé-
géből, a gyakori politikai változásokból magyarázza ki, 
miért is még a jelenlegi esetleges száműzetésre nézve azon 
kérdést veti fel, vájjon, ha ma kiűzik a jezsuitákat, nem 
fognak-e holnap — holnap után ismét visszatérni ? A ,Hon'-
nak eme fejtörései és kérdéseire, keresztény szeretetből, 
mely azt követeli, hogy a tudatlanokat tanitsuk, a tévely-
gőket jó útra vezessük, ime a következőkben bátorkodunk 
válaszolni. 

Tény az és azt mi is elismerjük, hogy a jezsuiták 
majd innen, majd onnan és igy Francziaországból is szám-
űzettek és ismét visszatértek ; hanem a mi már az ő vissza-
térésük okát illeti, arra nézve bátrak vagyunk a , H o n ' n a k 
különböeő véleményben lenni ama szívósság és politikai 
változások természetére nézve. Ha ugyanis a történelmet 
vesszük vezérfonalul, ugy találjuk, hogy Francziaország-
ban a forradalom nem egyszer dult, mely az állam alapját 
ingatta meg, a fékvesztett szenvedély aláásott minden te-
kintélyt, felforgatott minden jogot, lehetetlenné tette a bé-
kés kormányzatot, mely minden haladásnak előfeltétele. Ily 
viszonyok közt történt, hogy az országból száműzettek 
mindazok, köztük első sorban a jezsuiták, kik a forradalmi 
törekvéseknek' útjában állottak. A forradalmak leveretése 
után beállott a rend, a béke visszaállításának szükséges-
sége, ami csak ugy volt ismét lehetséges, ha szabad műkö-
dés biztosittatott a szószéken, a tantermekben azok részére, 
kiknek tanai önmagokban hordják a rendezett állami béke, 
a tekintély, a jog tiszteletének garantiáját , mert tanaik az 
egyház tanai, elveik az egyház elvei. Az ilyen politikai 
változások, igen is, okozták a jezsuiták visszahivatását és 
azt hisszük, hogy annak szükségességét semmi józan eszű, 
az állami békét zavarodnak, a jogtiszteletét a jog felfor-
gatásnak elébe tevő ember sem helytelenítheti. Ami már a 
jezsuiták szívósságát illeti, ezek azon szívósságnál fogva, 
melylyel Isten szeretete a lelkek üdve iránt viseltetnek, a 
meg- vagy visszahívást elfogadták, hogy hivatásuknak 
megfeleljenek, és e szívósság tagadhatatlanul olyan termé-
szetű, melyet fájdalom napjainkban csak igen kevesen.érte-
nek meg, mert a ssellemi, a természetfeletti javak iránti 
érzéket napjainkban az anyagiság, a földiek iránti elő-, hogy 
ne mondjuk, egyedüli szeretet elnyomta. A jezsuiták szí-
vóssága e tekintetben épen olyan, mint az egyház szívós-
sága. Az egyház missióiban épen ilyen szívósságot talá-
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lünk, elűzetik ma egy állomásról, holnap kedvezőbb viszo-
nyok közt ismét visszatér, hogy munkálja a népek üdvét, 
terjeszsze a civilizatiót. Tőle tanultak a jezsuiták is. De hát 
bűn az ilyen szívósság? Bűn-e szívósnak lenni ott, hol Is-
ten szeretetéről, a lelkek üdvéről van szó, pedig szó van 
Francziaországban is ? Oh, ha ezt a ,Hon' megértené ? Ak-
kor nem oly módon tette volna fel a kérdést, hogy abból 
kitűnjék, miszerint ő nem óhajt ja, hogy a jezsuiták akár 
holnap, akár holnapután, vagy bármikor is visszatérjenek 
Francziaországba, hanem ugy, hogy ők mielőbb visszatér-
jenek ; — de a sz. irás tanúsága szerint, a carnalis homo non 
percipit ea, quae sunt spiritus. 

Ami már a ,Hon'-nak azon kérdését illeti, vájjon a 
jezsuiták nem fognak-e már holnap, vagy holnapután visz-
szatérni ? Azt hisszük, hogy erre minden prófétai tulajdon-
ság nélkül is határozottan és egészen biztosan azt válaszol-
hatjuk, hogy igen, a jezsuiták vissza fognak térni, és pedig 
talán hamarább, mint azt a ,Hon' gondolja. Senki sem fog e 
tekintetben jobban közreműködni, mint az ,erkölcsös' és ,ha-
zafiúi' erényekkel diszeskedő (?) köztársaságiak. Ugyanazon 
okok, melyek előidézték a múltban, hogy a száműzött je-
zsuiták ismét visszatértek, ugyanazon okok fogják a jövő-
ben is követelni az ő visszatérésüket, mindenesetre a ,Hon'-
nak nem csekély bosszúságára. A jezsuiták száműzetését 
ugyanis mindenesetre az ismeretes liberális .szabadság' más 
,rendszabályai' fogják követni, melyek ugyanannyi rést fog-
nak ütni az állami rend és biztosságon, nagy valószínűség 
szerint a porosz kulturharcz törvényei másolatban fognak 
kiadatni, talán egy kissé erősebb színezettel, az iskolák az 
egyház kezéből kivétetnek, a szentszék ellenőrzésnek fog alá-
vettetni, a kath. papság száműzetik annak bizonyítására,hogy 
a szabadság csak a köztársaság talaján terem. Ezt követi 
majd az erkölcsök elvadulása, azt ismét a most nagyhazafi 
köztársasági vezérférfiak tekintélyének lejárása, egy kis 
utczai tüntetés e nagyhazafiak ellen, nagyobbszerü, általáno-
sabb mozgalom, lázadás, végre a forradalom, a köztársasá-
giak leveretése, restauratio és — a jezsuiták, a többi szám-
űzött papsággal együtt. Ez, mint mondtuk, igy fog történni, 
máskép nem is történhetik. Az olyan szellemű köztársaság-
nak, mint a minő a jelenlegi franczia köztársaság, csak ilyen' 
vége lehet. A jezsuitákkal kell végződnie, és igy nem az fog 
teljesedni, mit a ,Hon' mond, legalább nem véglegesen, hogy 
„ez a Húsvét a jezsuitákra végzetes," hanem az, hogy ez a 
Húsvét a köztársaságra végzetes, mert a jezsuiták száműze-
tése a köztársaság végének kezdetét jelenti. Q 

Róma, márcz 25. A congregatio studiorum átalakítása. 
Aquinói sz. Tamás több kéziratának felfedezése. Sienai sz. 
Katalin ötszászéves ünnepe. — Mindinkább megerősitést 
nyer azon hir, hogy a szent atya a congregatio studiorumot 
átalakítani szándékozik. Mig a pápai állam tényleg fennál-
lott, e congregatio körülbelül az volt, mi a modern államok-
ban a közoktatásügyi ministerium. A piemonti kormány ál-
tal elkövetett rablás óta azonban csupán a római egyházi 
tanintézetek ügyeire volt kénytelen szorítkozni. X I I I . Leo 
pápa a viszonyoknak megfelelőleg nagyobb jelentőséget és 
befolyást akar adni a congregatiónak. Hatáskörét ki akarja 
terjeszteni az egész egyházra s összeköttetésbe szándékozik 
hozni a bölcsészeti tanulmányok s általában az összes tudo-

mányok keresztény szellemű regeneratiójának általa kezde-
ményezett nagy müvével.Hatalmas eszközt akar benne szer-
vezni a tudományok, főleg a bölcsészetiek öszhangjának 
az egész világon megalkotására. 

Az Aeterni Patris kezdetű pápai levél és sz. Benedek 
14. centenáriumának idején igen à propos esett, hogy sz. 
Benedek érdemdús rendjének egy tagja, Manciana Paulin 
atya, aquinói sz. Tamásnak több eredeti s kiadatlan kézira-
tát fedezte fel a subiacói apátságban, melyeket a leghíresebb 
palaeographok, köztük a hires aquinista, Uccelli, valóban 
sz. Tamáséinak ismertek el. Ezen, valamint a vatikáni, ná-
polyi s montecasinói könyvtárakban levő kéziratok lefény-
képezve jelentek meg s igy alkalom nyilt a kézirat azonos-
ságát szélesebb körök számára is szemlélhetővé tenni. A 
most felfedezett művek közt több kiváló becsű értekezés van 
ker. hitágazatok felett, egy a lélek halhatatlanságáról, több 
quaestiones disputatae, egy egész szent beszéd-kör, melyet a 
szent tudor a Sorbonne ifjúsága előtt tartott, értelmezés sz. 
Lukács evauneliumához és sz. Pál leveleihez és többrendü 
szent beszédek. Látszik, hogy a sz. atya intézkedését aqui-
nói sz. Tamás műveinek u j kiadása iránt az isteni Gondvi-
selés e becses leletek által kézzelfoghatólag elősegíti. 

A dömés rend főnöke körlevelet bocsátott ki, melyben 
elrendeli, hogy minden rendház ünnepélyesen megtartsa 
sienai sz. Katalin halála napjának ötszázados évfordulóját. 
Az egyház történetében befolyásos szerepett vitt e kiváltsá-
gos nő sz. Domonkos harmadik rendjének volt tagja. Erek-
lyéi Rómában, a dömések s. Maria Sopra Minerva nevü 
egyházában fekszenek. I X . Pius, ki őt, mint a pápaság avi-
gnoni fogságának egyik megszűntetőjét, kiválóan tisztelte, 
Róma védszentjei közé sorozta. 

Róma. [í eláldozza-e a szent szék a jezsuitákat?] Főt . 
Szerkesztő ur ! I t t küldöm az ,Osservatore romano' azon 
nyilatkozatát, melylyel az ,Italie' czimű lap azon czikkére 
válaszol, mely azt a koholmányt híresztelte, hogy a szent 
atya hajlandó a jezsuitákat a béke kedveért Francziaország-
ban feláldozni. 

„Emlékeztetnünk kell az ,Italie'-t, igy szól a Vatikán 
közlönye, hogy a római pápák általában, és névszerint X I I I . 
Leo, nem ismerik azt a theoriát, hogy valamit más kedvé-
nek kereséseért feláldozzanak. X I I I . Leo, ki ifjúságának első 
éveit a jezsuiták viterbói collegiumában tölté, ki tanulmá-
nyait a V I I . Gergely által alapított egyetemen folytatta, 
melyen szintén jezsuiták voltak tanárai. Ezen évekről és ezen 
atyákról, kik az emberi és isteni tudományokban mesterei 
valának, a legszebb és legkedvesebb emlékeket őrzi. Erről 
mult évben ünnepélyes tanúságot tett azon szép beszédben, 
melyet a Gergely-egyetem tanáraihoz intézett. Ezután fi-
gyelmeztet az ,Osservatore romano' a pápák azon szokására, 
mely szerint az elnyomottakat épen ők veszik leghatható-
sabban védelmök alá. 

„Ha tekintjük, igy folytatja ezután, az áldozat minősé-
gét, lehet-e feltenni,hogy a Vatikán valaha, megtagadva ha-
gyományait, feláldozzon, mint az ,Italie' híreszteli, egy szer-
zetes rendet, melyet háromszázados fennállás, a pápaságnak 
tett szolgálatok, a tudományoknak és irodalomnak becsüle-
tére szolgáló tagjai oly dicsővé tettek? Mondjon le az ,Italie' 
csalódásairól, mert Róma soha sem lesz bűnrészes sem a csa-
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ládfők szabadságának megsértésében, sem azon gyászos követ-
kezmények előidézésében,melyekre Francziaországban a mos-
taniközoktatási rendszer helyébe tervezett laicus, vallástalan 
oktatás fog vezetni. Németoi'szágban, Belgiumban, Olaszor-
szágban, az egyház erősen tart ja magát az oktatásért vivott 
harczban ; Francziaországban bizonyára nem lesz hűtlen 
hivatásához az u j nemzedékekkel szemben." Tekintve azu-
tán a körülményeket, melyek közt a szent széktől az érintett 
áldozat kivántatik, az ,0. rom.' igy folyta t ja : „Ama számta-
lan kérvények után, melyek a franczia kormányhoz érkeztek 
a katholikus iskolák fentartása érdekében ; az első törvény-
hozási testület (a senatus) szavazata után, mely a jezsuitákra 
kedvezően esett ki ; miután a legszigorúbb vizsgáló bizott-
ság a jezsuiták módszerét, elveit, nevelési fegyelmét minden 
tekintetben csak ajánlatosaknak találta : lehetséges-e, hogy 
Róma fogna segédkezet nyújtani e rend lerontásához ? ! Keres-
senek kárhoztató Ítéletet épen akkor midőn bevallják, hogy 
nem találtak bene semmi hibát — nullám in eo invenio cau-
sam — m á s bíróságnál; de ne várják azt Annak helyettesé-
től, ki maga is hasonló itélet áldozata volt ! 

Hogyha a türelmetlenség és hálátlanság mégis győzni 
találnak, a sz. szék különbséget fog tudni tenni a túlnyomó 
erőszak kikerülhetlen következményei és egy ily sajnálatos 
esemény erkölcsi criteriuma közt. Isteni alapitójának aka-
rata és példája szerint az egyház és intézményei nem kerül-
hetik ki az emberi szenvedélyekkel való összeütközést ; 
azonban az emberiség becsületének megmentésére elég, ha 
Jézus Krisztus helyettese, az igazság és jog tanítója, szóza-
tát felemeli, hogy viszhangozzék az egész világ az elnyo-
mott védelmétől s az elnyomó elitéltetésétől. A mi minket 
illet, mig sajnáljuk azt a 10,000 tanulót, kiket a Jézus-tár-
saság keresztény nevelése alól kiragadnak, kíváncsiak va-
gyunk látni, vájjon azok az uj iskolák jobbak lesznek-e a 
jezsuitákéinál, amint azt IV . Henrik, nemrég Jules Simon 
által idézve, szellemdúsan megjegyezte." 

Szent-Föld. A kath. egyház állapota Palaestinában. 
— Monsignore Vinczenzo Bracco jeruzsálemi patriárka a 
Szent-Siregylet elnökségéhez Kölnben nem rég levelet inté-
zett, melyből kiemeljük a következőket: Az 1879-ik év 
nagy megpróbáltatás volt missiónkra nézve. Mint korábbi 
levelemben tudatám, a szakadárok valóban számos előnyt 
vivtak ki magunknak felettünk. A szakadárok és protes-
tánsok ugyanis, mely utóbbiak csekély számmal vannak 
itt, egyesültek ellenünk s minket katholikusokat a közigaz-
gatás minden ágától elütöttek, minden befolyástól megfosz-
tottak. Nazarethben a latinok (r. katholikusok) a birói állá-
sokról elmozdittattak, amely hivatalokat most a schismati-
cusok töltik be. 

Hogy mily hátrányos mind e körülmény missiónkra, 
bővebben magyarázni felesleges. Amig a kath. egyház ezen 
vidékeken ily állapotban fog lenni, addig ujabb megtérések 
alig várhatók, sőt az ujonan megtértek is a visszaesés erős 
kísértésének vannak kitéve. 

Reményem van azoban, hogy a mi latinjaink polgári 
helyzete nem sokára javulni fog. Ehhez járul még, hogy a 
legutóbbi háború óta, amely a mi országunkban állandónak 
lenni ígérkezik, rettenetes nagy drágaság uralkodik nálunk, 
amely ezu:tal annál súlyosabb, mivel a mult évi aratás a 

lehető legroszabbul fizetett. Ennélfogva főleg a katholiku-o o o 
sok felettébb nyomorult helyzetben vannak s kora reggeltől 
késő estig valóságos ostrom alá veszik a missiói házakat, még 
pedig sokszor egész családok, hogy az onnét nyerendő kegy -
adományokkal éhöket csillapítsák. És hála Istennek ! a meg-
próbáltatások ezen napjaiban sem maradtunk vigasz nélkül. 
Eltekintve az ujabb megtérésektől, melyek a mult év folytán 
különben sem tettek ki valamely nagyobb számot s legfel-
jebb a visszaesések hézagát pótolták, — a mi missióink a 
vallásos élet terén nevezetes haladást tettek. A húsvéti gyó-
nást egytől egyig elvégezi mindenki, az év folytán az ünne-
peken, különösen a Bold. Szűz ünnepén megjelentek az ujo-
nan megtértek az Ur asztalánál s missióink legtöbbjében nem 
múlik el vasárnap, amelyen valaki az Oltári Szentség vétele 
által hitvallásáról bizonyságot ne tenne. Nagy örömmel 
szemléltem a hivek tetemes számát a Bold. Szűz szeplőtlen 
fogantatása s a karácsony ünnepe alatt a szent áldozáshoz 
járulni. — Ezen előzmények után áttérek egyes részletekre, 
még pedig magukra az egyes missiókra. 

1) Beit Dsehala (falu Bethlehem mellett 3000 lakos-
sal). Ezen missio alapittatása óta az elsőbbek közé tartozik. 
A katholikusok száma több mint 600. Van ott egy fi-tano-
dánk, melyben két tanitó, egy világi és egy pap működik, 
egy nőiskolánk, melyet a sz. József-apáczák vezetnek. Mind-
két iskolát nem csak a katholikusok, de a szakadárok is 
látogatják. A Sz. József-apáczák vezetik még a nők- és 
szüzek congregatióját is, amely minden irányban terjeszteni 
igyekszik a keresztény erkölcsöket; s az elért eredmény va-
lóban örvendetes. 

Ezen missio anyagilag jó helyzetben van, csupán egy 
ház hiányzik az apáczák részére, akik eddig bérházban 
kénytelenek magukat megvonni. — Beit Dschalaban a sza-
kadároknak is van egy fi- és egy nőtanodájok, melyet az 
orosz kormány subventionál. A protestánsoknak itt csupán 
egy fitanodájok van. 

2. Beitsahur, a pásztorok faluja, kik az angyal szóza-
tára az újszülött Messias jászolához siettek. Ezen missiónk 
nem sokra birt menni, mivel a bethlehemi schismaticus püs-
pök mindig ellensulyozá azt. A katholikusok száma 125. 
Egy fi- és leánytanodánk van itt s a nőtanodát közelebb be 
is szüntettük. A missiónak van plebániaháza s egy kis tem-
ploma. Van itt tanodájok a protestánsoknak is, melybe leg-
inkább mohamedán gyermekek járnak. A protestantismusra 
áttérés nem történik. 

3. Romalla (falu északra Jeruzsálemtől.) A katholiku-
sok száma 280. Van igen látogatott fi- és nőtanodánk ; ez 
utóbbit szintén a sz. József-apáczák vezetik. Van itt plebá-
niaházunk s épületünk az apáczák részére. Hanem sürgősen 
igénylünk egy templomot, mivel a provisorius kis kápolna 
már nem elég a hivek befogadására. 

4. Jifna (kis falu Jeruzsálemtől északra a régi Gophna). 
Titus Jeruzsálem ostromára Gophnán vonult keresztül. A 
római járda mai nap is meg van. Van fi-, nőtanodánk, ple-
bániaházunk s csinos templom. Még a protestánsok, illető-
leg a quäkerek is alapitottak itt iskolát, de kevés a ta-
nulójok. 

5. Birzeit félórányira nyugatra Jifnától, 138 katholi-
kussal, fiu- és nőtanodával, templommal s plebániaházzal. 
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6. Taibe (állítólag a hajdani Hai, ahol Ábrahám először 
felüté sátorát, midőn Isten parancsára odahagyá szülőföld-
jét ; mások szerint a régi Ephrem, közel azon pusztához, a 
hova Jézus negyven napra visszavonult, midőn a zsidók őt 
Lázár feltámasztása után meg akartak ölni. Igen szép, de 
szegény falu, 128 katholikusokkal. Van itt fiu- és nőtano-
dánk, plebániaházunk és templomunk. A protestánsoknak is 
van itt imaházuk. 

7. Naplus a hajdani Neapolis vagy Sichern város 
13,000 lakossal. (Régen a samariaiak főhelye I t t tar tá 
Krisztus beszédét az asszonynyal Jákob-kutjánál . ) Ezen 
missio, valamint általában a városokban levők, nem sok re-
ményt nyúj t a gyarapodásra. Még fitanodánk sincs itt je-
lenleg. Az itteni missionarius mind a hivek lelki ügyeit ve-
zeti, mind a Samarian átutazó zarándokokat ápolja. A pro-
testánsok száma is csak egy-kettő. Missiohelyeink még : 
Sait, a régi Ramoth-Gilead, a Jordánon innen ; továbbá: 
Effeis vagy Teheis, Eremin stb. A katholikusok száma, mind 
e helyeken nem sok ugyan, de idővel gyarapodni fog az. M. A. 

IRODALOM. 
Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. 

Negyedik beszédem I-ső részéről b. ur hasonlóan, 
mint az első beszédről, azt állitja, hogy nem maradtam a 
fölvett themánál. Lássuk tehát itt is, mennyiben bir jogo-
sultsággal ezen állítás. A thema ugyanis ez : a gyónás az 
üdvösségre szükséges. E tételre vonatkozó érveléssemről b. u r 
azt mondja, miszerint nem azt bizonyítom, hogy a gyónás 
szükséges az üdvösségre, hanem azt, hogy a gyónás isteni 
eredetű. Őszintén megvallva, b. urnák e nyilatkozata legin-
kább meglepett. Mert kérem szépen, ha én bevitattam azt, 
miszerint a gyónás isteni rendeleten, isteni parancson alap-
szik és pedig, mint egyik lényeges föltétele a bűnbocsánat-
nak, akkor ugy hiszem, egyúttal bebizonyítottam azt is, 
hogy a gyónás az üdvösségre szükséges, a mint ezt beszé-
demben is hangsúlyoztam. Es én őszintén megvallom, misze-
rint annak begyőzésére, hogy a gyónás az üdvösségre szük-
séges, én más módot nem is tudok, mint ha kimutattatik, 
hogy a gyónást Isten rendelte és parancsolta a végből, hogy 
bűneinktől feloldoztathassunk. Én ugyanis ugy vagyok meg-
győződve, miszerint valamely positiv intézmény, minő a 
gyónás is, kötelező erejét csakis szerzőjének positiv intézke-
désében birja. Ha tehát valamely positiv törvény vagy in-
tézmény kötelező voltát be akarom bizonyitani, ezt csak 
ugy tehetem, ha kimutatom, hogy ama törvény vagy intéz-
mény csakugyan az illetékes factor rendeletén, intézkedésén 
alapszik. Minthogy a gyónás, mint fentebb is emlitém, szin-
tén positiv intézmény, azért kötelező ereje és szükséges volta 
az üdvösségre csakis positiv isteni rendeletben s parancsban 
gyökeredzhetik ; ezt kell tehát positiv uton, vagyis sz. irás-
és hagyományból kimutatni, és a gyónás kötelező és az üd-
vösségre szükséges volta be van bizonyítva. Már pedig én 
ezt csakugyan kimutattam, feladatomnak tehát eleget is 
tettem. 

Azonban b. ur ezen eljárásomat kevésbbé helyesnek 
tartván, szives volt itt is egy más utat jelölni, mely szerinte 
themám bebizonyítására engem könnyebben elvezetett 
volna. Es ez az ut az volna, „melyen azt vitatnám, hogy az 

ember gyarlósága, bűnre hajlandósága, a sértett lelkiisme-
ret nyugtalansága, az Isten tetszésének és a mennyországnak 
elvesztése, a kárhozat gyötrelme olyan eszközre utalnak, 
mely által visszaszerezhető a lélek nyugalma, az Isten tet-
szése, a mennyország s kikerülhető a kárhozat."— Szerény 
véleményem szerint valaki ezen az uton a bánat szükséges-
ségét az üdvösségre, igen, bebizonyíthatja, de a gyónás 
szükségességét soha ! Vagy ha mégis, nagyon kíváncsi vol-
nék rá. Az illető ezen felfödözése által hatalmas fegyvert 
szolgáltathatna pl. a protestánsok ellenében, kik a gyónás 
tekintetében sem a hagyomány utján, melynek tekintélyét 
el nem ismerik, sem a sz. irás utján, melyet a szabad vizsgá-
lat elvének következtében tetszésök szerint értelmeznek, — 
meg nem közelíthetők ; de igenis a b. ur által kijelölt uton 
megközelíthetők volnának, minthogy az általa emiitett kö-
rülmények a protestánsoknál is fenforognalc, jóllehet eme 
körülmények őket mindeddig a gyónás szükségességének elis-
merésére nem jut ta that ták. 

Bíráló ur azon észrevételével, mintha tndniilik a mű-
formák következetes felhasználása hátrányára volna a kép-
zelem szabad mozgásának, szintén nem érthetek egyet. Meg 
kell ugyanis különböztetni az ész functióit a képzelem func-
tióitól. Midőn a szónok beszédje készitésével foglalkozik, 
képzelmének szabad röptét a műformák korlátai el nem áll-
hatják, azon egyszerű okból nem, minthogy a műformák a 
képzelem működését nem megelőzik, hanem követik, lévén 
ugyanis a képzelem feladata, reproductio s combinatio ut-
ján az ész számára alakokat s képzeteket szolgáltatni, az 
ész teendője pedig, a képzelem ezen alakjait s képzeteit meg-
felelő szavakban s kellő elrendezésben vagyis műformák-
ban concret kifejezésre is juttatni. 

Végre a b. ur által kifogásolt kifejezésekre nézve volna 
még egy-két megjegyzésem. E kifejezések két categoriába 
sorozhatok, a mennyiben t. i. azok képletes és nem képle-
tes kifejezésekből állanak. 

Képletes kifejezésekre vonatkozólag általában követ-
kezőket vagyok bátor fólemliteni. Hogy egyházi szónokla-
tokban képleteket alkalmazni nemcsak lehet, hanem sokszor 
szükséges is, ezt ugy hiszem senki, ki a képletek ezéljáról s 
fontosságáról kellően informálva van, kétségbe vonni nem 
fogja. Képletek alatt természetesen nem üres szóvirágokat 
értek, melyek csak a fület csiklandoztatják, a lelket pedig, 
jelesen az észt és akaratot érintetlenül hagyják, hanem oly 
beszédmódot, melynélfogva, akár, hogy beszédünknek élénk-
séget kölcsönözzünk s ez által a hallgatókban a figyelmet 
fölkeltsük s ébren tartsuk, akár hogy lelkökre hatásosb be-
nyomást gyakoroljunk, akár hogy érzékfölötti s szellemi 
dolgokat előttük felfoghatóbbakká tegyünk, — elvont dol-
gokat személyesítünk, érzékfölötti s szellemi dolgokat a hal-
gatók ismeretköréhez tartozó érzéki tárgyakkal bizonyos 
rokonság s hasonlatosság alapján kapcsolatba hozunk, vagy 
pedig ily tárgyak hüvelyébe burkoltan adunk elé. Ily be-
szédmód teljesen megfelel az emberi természetnek; mert te-
kintetbe veszi az egész embert, nemcsak szellemi, nemcsak 
érzéki, hanem szellemi és érzéki részét, s épen ennélfogva 
hatálya is észre, kedélyre és akaratra sokkal erőteljesebb, 
mélyebb s maradandóbb, mint a pusztán elvont fogalmak-
ból álló beszédé. Ily beszédmód mellet oktatjuk, magunk-
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koz fölemeljük a tudatlant, útbaigazítjuk a tévelygőt, fel-
rázzuk álmából s megrendítjük a bűnöst, nem fárasztjnk, 
hanem inkább gyönyörködtetjük, magunkhoz lebilincselve 
tar t juk s meggyőződésében megszilárdítjuk az avatottat s 
velünk egy szinvonalon állót, megtartjuk s megerősítjük az 
erény utján a raj ta já rda ló t ; szóval, a művelt s kevésbbé 
müveit, a tudós s tudatlan, a gazdag s szegény, az öreg s 
fiatal igényeinek egyaránt megfelel a képletek helyes hasz-
nálata, ugy hogy a szónok, ily ösvényen haladva, elmond-
hatja sz. Pállal : omnibus omnia factus sum. Azért a tanitók 
legfőbb Mestere is, a Szentlélek, a sz. írásban, nevezetesen 
a zsoltárokban és a próféták könyveiben, igen gyakran ily 
nyelvezettel szól hozzánk, valamint Üdvözítőnk is gyönyörű 
paraboláiban és egyéb gnomicus, azaz rövid, velős monda-
taiban a képletek igénytelen hüvelyébe rejtve hirdeti fön-
séges tanait. (Vége köv.) 

= Felhívás ily czimü képes kiadású díszmunka meg-
rendelésére: A katholikus egyház, ,Hit- és Erkölcstana', 
irta : Dr Rolfus Hermann reuthei plébános és Brüsztle F. J. 
igazgató és hittanár Sz.-Gallenben. Német eredetiből fordi-
to t t a : A pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulata. — Iro-
dalmi iskolánk már néhány évvel ezelőtt belekapott a czim-
zett műnek fordításába, de kiadásától el kellett állania, 
mert a német eredetinek kiadó-tulajdonosai, a Benziger 
testvérek, óriási összeget kértek a fordítás jogáért és a met-
szetek átengedéseért. Minthogy azonban több oldalról és 
fensőbb köröktől is felszólittattunk a mű kiadásának meg-
kísértésére, elhatároztuk kiadását azon esetben, ha azt a 
nagyérdemű kath. közönség megérdemelt tömeges pártolás-
ban részesiti. A munka sokkal kitűnőbb és ismertebb a kath. 
világirodalomban, hogysem dicséretre, vagy bővebb ismer-
tetésre szorulna. Nagy becse mellett bizonyít az, hogy ed-
dig már több művelt nyelvre lefordították ; hazánk pedig az 
eredeti német kiadásnak eddig jelentékeny piaczát képezte. 
Azoknak tájékozásául, kik talán nem ismerik, pár szóval 
körvonalozzuk tartalmát. Kimerítően és alaposan tárgyal ja 
a kath. egyház hit- és erkölcstani tételeit, megvitatva és 
megvilágítva azokat a szentírásból és a szentatyák iratai ból 
vett idézetekkel, valamint találó és jellemző hasonlatokkal 
és életbevágó példákkal, mely utóbbiak majd minden kor 
eseményeiből meritvék és a társadalom minden osztályát 
átölelik. Innen van, hogy a mű nemcsak tudományos, hanem 
kiválóan érdekes is és egyformán használható ugy kézi köny-
vül, mint családi olvasmányul, azért különösen ajánlhat juk 
azt a bitszónokoknak, hitelemzőknek és a művalt katholikus 
családanyáknak. A körülbelül 66—68 nagy 8 rét alakú iven 
finom papíron megjelenő tiszta nyomású művet 480, több-
nyire nagyobb fametszetü, két gyönyörű olajnyomatu és 
nyolcz vastag szines papírra nyomott kép disziti. Tekintve 
az óriási költségeket, — igy csupán a fametszetek átenge-
déseért 6500 frankot kell fizetnünk — a műnek nagy ter-
jedelmét és valóban diszes kiállítását, a mű ara csekélynek 
mondható. Fűzve : 6 frt ; vászonba kötve chagrinbőr-háttal, 
a táblán nagy aranynyomattal : 12 f r t 75 kr. ; ugyanígy 
aranymetszettel 11 fr t 40 kr. ; chagrin bőrben : 14 fr t 60 kr. 

Tiz megrendelt példány után egy tiszteletpéldánynyal szol-
gálunk. A megrendelés legczélszerübben levelező lapon tör-
ténhetik : s kérjük a n. é. közönséget, hogy a megrendelése-
ket legkésőbb f. é. május végére megtenni sziveskedjék, hogy 
tisztába jöhessünk, vájjon kiadhatjuk-e a munkát, vagy 
nem. A kath. irodalom érdekéken bizalommal kérjük a n. é. 
kath. közönség szives pártolását, mert csakis nagymérvű 
pártolás mellett jelenhetnék meg a kath. vallás-irodalomnak 
e kitűnő terméke. Kedvező eredmény esetében a mű megje-
lenésének idejét lapok utján fogjuk a n. é. közönséggel tu-
datni. Pécsett, 1880. márcz. 7-én tartott VII . nagygyűlé-
sünkből. A pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulatának 
ez évi tagjai. — A lehető legmelegebben ajánljuk e felhivást 
t. olvasóink figyelmébe.Fölöttébb, végtelenül sajnálatos lenne, 
ha e mű, mely irodalmunknak diszére fog szolgálni, katholi-
kus családainknak pedig oly szükséges mint a mindennapi 
kenyér, — napvilágot nem láthatna. 

= Beküldettek: 1) A legyőzött király diadala. Nagy-
böjti beszédsorozat, melyet 1879 ik évben a kalocsai érseki 
főszékesegyházban tartott dr Kanyurszlcy György, a kalocsai 
érseki nagyobb papneveldében a keleti nyelvek és mindkét 
szövetségi szentirás, a férfitanitó képezdében a német- és 
illyr nyelvek tanára, tanulmányi felügyelő, hittudor. Föpász-
tori jóváhagyással. Szerző sajátja. Ára 80 kr. Kalocsán 
1880. 174 lap. 

A nagytudományu, szellemdus szerző az egyházi szó-
noklat terén is babérokat fog aratni, ha e téren kitartás-
sal folytatja a tanulmányozást és gyakorlatot. 

2) A hit mint isteni erény. I r ta dr Zwerger János, 
seckaui herczeg-püspök. Forditotta a veszprémi növendék-
papság Pázmányköre. Budapest, 1880. X I X . és 385 lap. 
Ára 2 ft. 

Örömmel jelentjük ki, hogy a derék veszprémi növen-
dékpapság e nagybecsű hitbuzgalmi mű lefordítása és kia-
dása által hasznos munkát végzett mind magára mind az 
egyházra nézve. Zwerger püspököt, mint hitbuzgalmi theolo-
gust és írót a »Religio' már jellemezte. Igazi unctióval, min-
denki által érthetően s minden jóakaratú emberre nézve 
épületesen szokott írni. Ilyen előttünk fekvő műve is. A 
lelkipásztorok igen üdvös dolgot cselekszenek, ha e műveket 
családaink körében terjesztik. E mű alapján továbbá egész 
be8zéd-cyclust alkothatnak s tarthatnak a hitről, s meg le-
hetnek győződve, hogy Zwerger után kidolgozott beszédeik 
igen korszerűek és hatásosak lesznek. Zwerger műveiből 
kiérezni az imádkozó szellem hatalmát. 

VEGYESEK. 
— Mgre Spolverini, a bécsi nuntiatura auditora, k i t 

egyenesen azon küldetéssel bízott meg a szent atya, hogy 
Jacobini bibornok pronuntius ő eminentiáját a Németország-
gal folytatott tárgyalásoknál segítse, visszatér Rómába s is-
mét elfoglalja az államtitkárságnál állását. E tény azt mu-
tat ja, hogy az emiitett tárgyalások be vannak fejezve. 

— Élelmesség. Lutheránusok egész Csehországban 
mindössze 24,466 vannak, s mégis oly lármát csapnak, 
mintha az egész világ az övék volna. 

— A magyar aristocratia szellemileg ugy mint anya-
gilag maga vágja maga alatt a fát. Volt alkalmunk meg-
győződni arról, hogy a voltairei destructio mérgét legfino-
mabb etiquette alatt áruló ,Revue des deux Mondes' czimü 
lap valamennyi külföldi időszaki lap közöl legszámosabb 
példányban jár Magyarországba s az előfizetők közt ott 
kérkednek magyar magnási családaink, grófjaink és gróf-
nőink, báróink és bárónőink. A vallá3talanság és elvtelen-
8ég ilyetén bon tonja igen szomorú jövőt ígér országunk 
főnemességének. 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Havi szemle. — Sz Benedek születésének X I V . százados évfordulója és a magyar Monte Cassino — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Reform a budapesti egyetemen. — Irodalom : Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy 

bírálatára. — Pályázat . — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A nemet kulturliarcznak is meg van a maga 

.húsvéti czikke'. Ez XIII. Leo levele a kölni érsek-
hez. Roma locuta est. A megsértett jog és igazság 
engedékenyen közeledett. Nyakaskodni csak a té-
vely szokott. Ha csak valami jog és igazság volna 
a májusi törvényekben, a porosz kormány helyzete 
sokkal könnyebb volna. Akkor, bármennyit enged-
ne is, mindig maradna tér, melyre állva azt mond-
hatná Rómával szemben : itt állok, nem tehetek 
másként, mert igazam van. De mivel az idő meg-
hozta mindenfelé azt a belátást, hogy a kulturharcz 
megindítása indokolatlan volt, most Bismarck s a 
német protestáns császárság állása igen kényes. 
Protestáns emberektől annyi önmegtagadást várni, 
hogy a pápának, a kath. egyháznak igazat adjanak, 
emberileg véve, s ismerve a borussimus által hat-
ványozott protestáns önhittséget, a lehetetlenségek 
közétartozik. — Bismarcknak az egész kulturharcz-
ban egy erős oldala volt és van. Néha egész a cynis-
musig őszinte. Igy jelenleg a kölni érsekhez inté-
zett pápai levélre a vNordd. Alig. Zeit."-ban oly fél-
hivatalosválaszt adott, melyből hangosan kirí, hogy 
berlini felfogás szerint a pápának, habár igaza 
van, még sem lehet igazat adni, mert ez önmegalá-
zás volna protestáns szempontból. „A katholikus, 
úgymond Bismarck közlönye, a pápa nyilatkozatát 
más érzelmekkel fogadja, mint más vallás híve." 
Az ily őszinteség azonban Bismarckon akkor vesz 
erőt, midőn kibúvó lyukra van szüksége. Őszinte-
sége által bámulatba ejti az embert, s mig a világ 
az őszinteséget bámulja, addig ö szépen hátul meg-
oson, egy cseppet sem törődve, mily uton történt 
legyen a kisiklás, csak sikerüljön az. A kölni érsek-
hez intézett pápai concessióra Bismarcknak termé-

szetesen concessióval kellene felelnie. Hja, de ez 
protestáns észjárás szerint nagy megtisztelése volna 
a pápának s igen kirivólag azt fejezné ki, hogy a 
pápának mégis igaza van ; már pedig mit mondana 
a világ, ha protestáns ember s hozzá még olyan 
nagy politikus mint Bismarck azt tenné, a miről a 
német azt mondja „zum Kreuz kriechen". Ez az oka. 
miért igyekszik Bismarck, a ki tudvalevőleg az 
egész parlamentarismust játéknak veszi, most egy-
szerre oly nagy súlyt fektetni a német parlament 
törvényhozó hatalmára. Midőn a német katholiku-
sok azt mondják neki : tegyen már egy közeledő 
lépést, mert a pápa már megtette a magáét, ö azt 
válaszolja, hogy ö nem tehet semmit, az ö keze 
kötve van a törvényhozó hatalom által. „Ezt a kor-
mány, igy szól a fent idézett berlini félhivatalos 
közlöny, nem teheti, hanem csak a törvényhozó 
hatalom." Fentebb mondtuk Bismarck egyik erős 
oldaláról, az őszinteségről, hogy az csak ,néha' van 
meg nála. Gyakran épen ezen oldala annyira meg-
lazul, hogy a legnagyobb ámítást is oly tisztessé-
ges arczkifejezéssel mondja ki, mintha az igazmon-
dás neki nemcsak szokása, de sőt különös kivált-
sága volna. Igy most is. Csak azt kérdezzük, kinél 
volt az initiativa, midőn a májusi törvények meg-
hozattak : a kormánynál-e vagy a törvényhozó tes-
tületnél ? És vájjon hozhatott volna-e a porosz par-
lament csak egy kulturharczos törvényt is, ha Bis-
marck a mindenható, nem a k a r j a ? — Ne gondol-
ják, hogy az egész világot bolonddá lehet tenni! 

Az isteni gondviselésnek az emberi balgaság 
vagy gonoszság törekvéseit semmivé t e n n i — j á t é k . 
Divina sapientia ludit. Mint Lonovicsunk mondá, 
az emberi történelem szálait az isteni gondviselés 
szövi; az emberek csak eszközök az ő kezében. Igy 
játszva szőtte az isteni gondviselés az európai tör-
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ténelem szálait a 19. században akként, hogy mi-
dőn a kereszténységtől elszakadt általános aposta-
sia, ezen uj pogányság, a keresztény kath. egyházat 
a kultura ellenségének kikiáltotta s mint ilyen ellen 
,kulturharcz' neve alatt a megsemmisítés hadjára-
tát megkezdte, első sorban sújtva mindenütt a szer-
zetes rendeket, — hogy, mondom, épen akkor nyilt 
alkalom sz. Benedeknek az európai civilisatio itt 
megalapítása ott megállapítása körül halhatatlan 
érdemeket gyűj tö t t szerzetesek ősatyjának 14 szá-
zados jubilaeuma alkalmából nyilatkoznia, hogy a 
kiknek fülük van a hallásra, hallják, s kiknek sze-
mök a látásra, lássák: mik azok a szerzetes rendek 
Európa múltjában, melyen alapszik jelenünk és 
jövőnk. 

A kérdés, melynek eldöntéseért az elkeseredett 
harcz foly, jelenleg nem az, melyiket illeti meg a 
hegemónia a civilizált emberiség körében : az egy-
házat-e vagy az államot ; — ez az impérium és sa-
cerdotium középkori nagy harczainak volt a tár-
gya. Ez túlhaladott álláspont. Most a tétel igy szól : 
minden jog forrása az állam, minden jólét, művelt-
ség, összes civilisatiónk egyedüli teremtője, ura és 
factora az emberi ész és akarat, tekintet nélkül az 
isteni Bölcseség örök eszméire és szent akaratának 
törvényeire, tehát tekintet nélkül a vallásra, s az 
ezt -képviselő s hirdető egyházra, melynek létjoga, 
azt mondják, megszűnt akkor, midőn az emberi ész 
és akarat a kiskoruság köréből kiemelkedve az ön-
állóság jogainak élvezetébe lépett : le tehát az egy-
házzal, a pápasággal, mely, mondják, nem társadal-
mi, emberiségi közérdekeket, hanem csupán a papi 
uralom, a clericalismus magán érdekeit képviseli, s 
azért ki a papsággal, ki különösen a szerzetes ren-
dekkel s ezek közöl első sorban a jezsuitákkal a 
társadalomból: — ime, ez a tétel, ez a jelszó, ez a 
zászló, mely körül előbb a német, most a franczia, 
holnap talán a magyar kulturharcz vivatik. 
„Le cléricalisme, azaz a hithű, buzgó katholicis-
mus, voilà 1' ennemie !" Gambetta proklamácziója, 
mely nálunk is tetszik, ugy a sugalmaztatni szokott, 
de e kérdésben, hinni szeretjük, sugalmazás nélkül, 
saját szakálára beszélő félhivatalos sajtónak, mint 
a többi szabadelvű közlönyöknek pártkülönbség 
nélkül. 

Lássuk, mily alappal bir századunk végének 
ez u. n. kulturharcza ? Csakugyan pusztán a papi 
uralom érdekeiről volna-e szó előbb a protestáns 
német császárság, most az ősi kath. Francziaország 
radicalis köztársasági kormánya által vivott harcz-

ban ? Igen, nézzünk egyenesen szemébe a gyávák, 
gyermekek és bárgyúk elé mumusul felállított azon 
tételnek, hogy az egyház, különösen a szerzetes 
rendek ellenségei a felvilágosodásnak, a müveit-
ségnek, a civilizácziónak ? A franczia kulturharcz 
és sz. Benedek születésének 14 százados ünnepe 
egyaránt felhí, sőt kötelez bennünket, mint publi-
cistákat, e kérdés szellőztetésére. TlA nagy tagadás 
ellen az igazság kendőzetlen felállítása, a leer, meggyő-
ződés bátor bevallása az egyedül biztos fegyver-', mondá 
Magyarország nagy primása 1378. márcz. 28-án a 
Sz. István-Társulat XXV. nagygyűlését megnyitó 
beszédében. ') 

Azon kérdés szellőztetésénél, mit köszönhet 
Európa, mit köszönhet a tudományára, műveltsé-
gére, bámulatos felfedezései s az anyagi világban 
létesített óriási alkotásaira büszke 19-ik század a 
kath. egyháznak, különösen a szerzetes rendeknek, 
és ezek közt mindenek előtt sz. Benedek rendjének, 
nem tehetjük, hogy ismét ő eminencziájának nemze-
tünkhöz intézett ama másik,örökké emlékezetes, nagy 
jelentősségü intelmére ne hivatkozzunk ..Háládat-
lannak lenni nem erény, a történet lapjait tépdelni 
nem tudomány, a létalapokat félre lökni nem ha-
ladás."2) A társadalmat azon alapok tart ják fenn, 
melyeketa társadalom alapitói leraktak, azon elvek 
s azon szellem élteti, mely a társadalomnak léteit 
adott. Minden nemzetet, országot, társadalmat az 
igaz, szép és jó eszméinek megvalósítása tesz, vi-
rágzóvá, nagygyá, boldoggá. Tudomány, művészet, 
erkölcsök, ezeknek összhangzó egyeteme képezi a 
műveltséget, a civilizácziót. Kinek köszönheti Eu-
rópa, a keresztény népek müveit nagy világtársa-
dalma, műveltségét; kinek köszönheti, hogy tudo-
mányban, művészetben, erkölcsökben a civilizáczió 
élén halad? Mikor kezdődött az európai civilizá-
czió? Talán a keresztény civilizácziónak csak XVI-ik 
századában, a protestantismussal ? Vagy csupán a 
19-ik századot megnyitó istentelen franczia forra-
da lommal? . . . Le az elfogultság vastag hályogával 
a szemekről ! . . . Az a műveltség, mely a 19. század fé-
nyében sütkérezik, a kath. egyház alkotása. O, csakis 
ö, ő egyedül alakitá ki az erkölcstelenség által ben-
sőleg összekórhasztott görög és római műveltség 
romjain a barbár népek durva tömegéből azt a mű-
velt emberiséget, melynek életereje, melynek egye-
temes fölénye uralkodik az egész földön, melynek 

O Religio 1878. I. 27. 
2) A Szent-István-Társulat X X I I nagygyűlését meg-

nyitó beszédben, ,Religio' 1874. I. 23. sz. 
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tudománya láthatóvá tette a láthatlan csillagokat 
az égen és a közlekedést a gözerö és vil lany szár-
nyaira ültet te fel a földön. A ki ezt tagadni képes, 
az körülbelül, ha felvilágosodottnak tar t ja magát és 
e tényt mégis tagadni képes, megérett vagy a té-
bolydára vagy valamely javi tó fogházra. „Egész 
polgárisodásunk keresz tény . . . A miben Európa 
népei nem keresztény kortársaikat, söt az ókor ösz-
szes népeit felülhaladták, — mind a kereszténységre 
vihető vissza." Ezt mondta b. Eötvös, kinek csak az 
az egy nagy tévedése volt, — a többiek ettől függ-
nek, — hogy az államot a keresztény eszmék alko-
tásainnak köréből szerette kivenni.3) 

Azon kérdésre, micsoda részök van a szerze-
tes rendeknek s első sorban sz. Benedek rendjének 
az európai civilizáczió megalapításában, a felelet 
más nem lehet, mint, hogy a szerzetesek, a kath. 
egyház élite-előharczosai levén, a nagy népvándor-
lás után egyenesen az európai kul tura megalapítói 
voltak. Ez korántsem valami papi vagy szerzetesi 
öntetszelgés, hanem nagyszerű történeti tény. A 
polgárisodás, mint emiitök, a tudomány, művészet 
és erkölcsök öszhangjában áll. Minden polgáriso-
dásnak alapja a földmivelés, életerejének bizonyí-
téka pedig az egészséges műipar , — szóval, a tisz-
tességes, emberséges munka. Ezt, az emberhez méltó 
és köteles munkát a kereszténység elvei szerint a 
szerzetesek, vagyis jobban mondva, sz. Benedek fiai 
teremtették meg a népvándorlás áramlata által el-
özönlött Európában . Örökké emlékezetes lesz a pro-
testáns Guizot val lomása: ..Les moines bénédi-
ctins ont été les défricheur s de VEurope.Li*) 
„Egy benczés rendű apátság, úgymond Thierry 
A g.,5) nemcsak az ima és elmélkedés szentélye volt, 
hanem egyszersmind menhely a barbárság minden-
nemű támadásai ellen. A könyvek és tudományok 
oltalmat itt ta lá l tak; de egyúttal minden ipar ott-
hon érezte itt magát és a kolostorok birtokai 
voltak akkor az, mit most minta-intézetnek szokás 

3) „A családtól kezdve fól azon magasabb viszonyo-
kig, melyek világrészeket fűznek egymáshoz, keresztény 
eszmék körében mozgunk. Csak egy van, mi e tekintetben 
kivétel, — az állodalomA X I X . század uralkodó eszméi-
nek befolyása az állodalomra. Bécs, 1851. 359. 1. A nagy-
eszű férfiút az vezette félre, hogy nem értette K. U. ezen 
mondásának értelmét: Az én országom nem e földről való. 
Azt hitte, hogy mivel K. U. állami, politikai törvényeket 
nem hozott, az állam a keresztény eszmék körén kivül ma-
radt. Hiába ! A lángész sem ment a tévedéstől s a hit tudo-
mányi műveltség hiánya az államférfiuban megbosszulja 
magát. — 4)"Histoire de la civilisation en France. Lásd Pe-
rm, Ueber den Reichthum in der christl. Gesellschaft, I . 
238. — 5) Essai sur l'histoire du tiers état, ch. 1. 

nevezni. I t t voltak a földmivelés és ipar mintái a 
napszámos, iparos és földbirtokos számára." Mignef) 
a sz. Benedekrendii kolostorokat „nagyszerű földmi 
ves, iparos és tudós köztársaságok " - n a k nevezte. Euró-
pa három nemzete, az angol, német és magyar, a 
benczéseknek köszöni a keresztény civilizácziót. A 
mi Angolországban Canterbury és Westminster, az 
Németországban Mainz és Fulda, Magyarországban 
Esztergom és Pannonhalma, — a keresztény mű-
veltség, tudomány, művészet, erkölcsök, szóval pol-
gárisodás kiindulási s gyúpontjai . Róma adta An-
Sfolorszáanak sz. Ágoston benczést, Angolország ö o O ' ö ~ 

Németországnak sz. Bonifácz benczést, Németország 
Magyarországnak sz. Adalbertet , ki Monte Cassinón 
és Rómán át7) hozta hozzánk a benczés Anasztáz-Asz-
trikok és Gellértek támogatásával a kereszténység ál-
dásait. Mit köszönhetünk mi magyarok sz. Benedek 
fiainak, kifejté jeles történetírónk Fraknói, a szek-
szárdi apátság történetéhez irt bevezető soraiban. 
„Szent István király-, úgymond, és első utódainak 
nehéz feladataik megoldásában, a keresztény vallás 
és a nyugat i műveltség terjesztésére irányzott tö-
rekvéseikben, a sz. Benedek-rend szerzetesei valá-
nak legbuzgóbb és legtevékenyebb munkatársaik. 
A térités müvét nagy részben ők vitték keresztül. 
Az egyház kebelébe fogadott nép az ő körükből 
nyerte első főpapjait , lelkipásztorait és egyúttal 
tanítóit . A közigazgatás és törvénykezés u j intéz-
ményeinek meghonosításában nagy részök volt. A 
legelső oklevelet és nyelvünk legrégibb emlékét, 
mely reánk maradt, nekik köszönhetjük. A művé-
szet és gazdaság sokféle terein mély nyomokat ha-
gyott tevékenységök." 

Midőn tehát a keresztény világ hálával ün-
nepli e napokban sz. Benedek születésének 14 szá-
zados évfordulóját , Magyarországnak a hála és tisz-
telet ezen ünnepén nem szabad hátra maradnia. 
„Hálátlannak lenni nem erény, a történet lapjait 
tépdelni nem tudomány, a létalapokat félre lökni 
nem haladás." Sz. Benedek dicsőségének fényko-
szorujába be van foglalva s ott ragyog Magyaror-
szág is. Illő tehát, hogy a magyar tudomány, a ma-
gyar hála jelen legyen a monte cassinói világünne-
pélyen s a civilizált nemzetek sorában ő is letegye 
a kegyelet hűn ápolt virágaiból sz. Benedek dicső 
sír jára az elismerés örökzöld koszorúját. 

6) Mem. de l'Acad. des sciences morales, torn. 3. p. 
813 et 816. — 7) Halbik Ciprian, Adatok Pannonhalma 
múltjához, a pannonhalmi sz. Benedek-rend 1880. névtárá-
ban, XIII. 1. 
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A 19. század kulturliarcza által üldözött szer-
zetesek pedig vigaszul s bátorításul emlékezzenek 
vissza Lactantius szavaira. „Punientur iudicio Dei, 
qui accepta potestate supra humánum m od um fu-
erint abusi Veniet, veniet rabiosis et voracibus 
lupis merces sua, qui iustas et simpliees animas, nullis 
facinoribus admissis, e x c r u c i a v e r u n t . Nos tan-
tummodo laboremus, ut ab hominibus nihil aliud 
in nobis, nisi sola iustitia, puniatur. Demus operám 
totis viribus, ut mereamur a Deo simul et ultionem 
passionis et praemium."9) 

Sz. Benedek születésének XIV. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

„A szerzetesek nem hivatkoznak ma 
multjokra, mint jelenők egyedüli jogczi-
nlére, hanem hivatkoznak arra legföllebb 
mint jelenük és, jövőjük egyik képző ele-
mére." 

„A folyó év első napja bevezette a Sz. Benedekrend 
jubileumi évét és april 6-dikával mindig közelebb áll hoz-
zánk a tulajdonképeni emlékünnep, mert erre a napra lett 
áttéve a virágvasárnap miatt sz. Benedek születésének év-
fordulója. Ezen centenárium a sz. Benedek-rend történeté-
ben örök időkre lesz megírva az utókor számára és a művé-
szet tudomány, és áhítat számos emlékei hangosan fogják 
hirdetni sz. Benedek fiainak atyjuk iránt táplált szeretetü-
ket. Hogy tehát ezen centenáriumot a történelem évköny-
vei megörökítsék, a mi folyóiratunk is lerójja a kegyelet 
adóját." 

E szavakkal vezeti be a sz. Benedek centenáriumának 
alkalmából, az összesrend íróinak közreműködése mellett, 
megalapitott nemzetközi tudományos folyóirat1) az emlék-
ünnep történeti fejlődésének leírását és mi annál inkább sa-
já t í that tuk el a bevezetést, minthogy ugy is ennek nyomán 
haladunk leírásunkban. „Ezen emlékünnepre való indítványt 
a sz. Vinczéről nevezett apátság (Pensylvania, America) 
feje és az americo-casinoi benczés congregatio elnöketette. Az 
1876 év május 1-én ugyanis Vimmer Bonifácz (ez a fönn-
tisztelt apát neve) az ó- és uj-világ összes sz. Benedekrendű 
apátjaihoz ez ügyben az első körlevelet intézte. Ebben tu-
domásul hozza, hogy az ő monostorában személyes vezetése 

8) In3titt. 1. 5. de iustitia. Opp. ed. Bipont. 1786. T. 1. 
p. 393. s. 

') A rendkívül díszes első füzet már megjelent és Kin-
ter Mór raigerni archivárius és szerkesztő „Wissenschaft-
liche Studien und Mittheilungen aus dem Benedictineror-
den" czim alatt 15 iven muta t ja be először a változatosan 
és igen ügyesen csoportosított értekezéseket és közleménye-
ket. Erről is azt mondaná Ipolyi „ez valóságos benedicti-
nus, maurinusi mű." És örömmel látjuk, hogy a többi kö-
zött kiváló helyet ádott a szerkesztő a pánnonhalmi főmo-
nostor archiváriusa Sztachovits Rémig értekezésének ,De 
st. Martini loco natali et cultu'. Er rő l is ismételhetjük a 
történelmi társulat elnökének ez archivariusról mondott bí-
r á l a t á t : „Sztachovits kiadványai valóban a pannonhalmi 
palaeographiai ós archaeologiai munkásságának mily tudomá-
nyos oly fényes ujabb tanúságai." L. Ipolyinak dr Czinár 
Mór benczés, akad. tag fölött tartott emlékbeszédét. 33. 1. 

alatt egy ünnepi bizottság alakult már a centenárium előké-
szítésének czéljából. Ezután kifejezést ad abbeli reményé-
nek, hogy ez évforduló az egész sz. Benedekrend ünnepe 
lesz. Kéri továbbá az apátokat, hogy alakítsanak minden 
egyes monostorban ünnepi bizottságot, a mely az évforduló 
megünneplésének módozatai fölött tanácskozzék és e ta-
nácskozás tárgyát e pontokban vonalozza körül : Egy na-
gyobb és kissebb ünnepi költemény úgymint egy latin be-
széd kiadása, a melyekre concurrentia hirdettetnék és a leg-
jobb termék a biráló bizottságtól díszoklevéllel jutalmaztat-
nék meg; másodszor az „Album Benedictinum" újra való ki-
adása ; továbbá egy sajátlagos ünnepi sz. mise composítioja ; 
egy rövid szerzet-történet kiadása ; az egyház kegyelemkin-
cséből ez alkalomra kérendő bucsu : egy emlékérem és végre 
az utolsó pont igy szól : U t ad sepulchrum Ss. P . N. in ar-
chicoenobio Cassinensi ab universo ordine offeratur donum 
votivum. (L. bővebben „Religio" 1876. f. I I . k. 51. sz.) 

Ezen körirat képezte az emlékünnep alapját és a 
gyűléseken a tanácskozások tárgyát. Az első nagyobb gyűlés 
Salzburgban tartatott, a midőn 14 benczés apát 1876. dr. 
Eder Albert Ferencz sz. Benedekrendü Salzburgi apátnak 
herczegérsekké szenteltetésekor jelen vala. Nevezetesen a 
panonlialtni főapát ö méltósága, a raigerni, — metteni, ma-
rienbergi, seitenstetteni, admonti, müncheni, schleyerni, lam-
bachi, beuroni, göttweihi, fiechti, kremsmünsteri, michael-
beurni, és salzburgi benczés apátok a pannonhalmi főapát el-
nöklete alatt a centenárium megülésének módozatai fölött ta 
nácskoztak. A gyűlés mindenekelőtt örömmel üdvözölte 
Wimmer apát köriratát, annak pontjait helybenhagyta és 
P i t ra János bibornok ő eminentiáját, korunk legtudósabb 
benczéseinek egyikét az egész ügy védőjévé választotta. 
Végre az ülés határozatait elküldték Vimmer apátnak ; a 
mire ez 1877 febr. 8-ikáról keltezett irattal felelt, a mely-
ben propositioinak nagyban való elfogadása fölött érzett 
örömének adván kifejezést, átengedi az Europa helyi viszo-
nyaihoz mért intézkedéseket az ezen földrész apátjainak, en-
nek czéljából különös bizottság alakitását ajánlja és az egész 
ügy legfőbb vezetője gyanánt Dr Kruesz Chrysostomot pannon-
halmi főapát ő méltóságát ajánlja, a kinek coadjutora Kali-
voda Gunther raigerni apát legyen. Ekközben mind az ame-
rikai körirat mind pedig a salzburgi gyülekezet végzései 
Monte Cassino főapátjához D'Orgemont ő méltóságához 
küldettek el. Erre egy 1877. Áprilisban kelt circularevel 
felelt a főapát Montec-ból, a melyben a sz. Benedekrendű 
összes apátok figyelmét a szerzet ezen bölcsőjére hivja fői.®) 
(Ez Mabillon elnevezése „Haec incunabula gentis nostrae)-. 
„Az egyesitett Olaszország kormánya, midőn a szerzetes ren-
deket feloszlatá, a monte cassinoi benczéseket a tudós világ 
kívánságára meghagyá. Az emlékek föntartására 18000, a 
szerzetesekére 8000 lírát (egy lira annyi mint egy franh) 
utalványozott. Ily összegből a roppant épületeket jókarban 
fönntartani lehetetlen. De sokkal nagyobb személyzetre is 
szükség volna, mint a szűkre szabott jövedelem mellett fön-
tartani lehetséges. A monte cassinoi egyházmegye, a melynek 
minden terhe az apát vállaira nehezedik, közel 100,000 lel-
ket számlál; bizonyos személyzetet igényel maga a főtem-

2) „Miss. Studien u. Mitth. aus den Benedict.-Orden," 
I. füz. 132. I. 



• 2 2 1 

plom; otta nagyfontosságú levéltár, amelyben több szakfér-
fiú van elfoglalva ; ott a seminarium, a eonvictus, a melyek-
ben vallásos szülők a legnagyobb bizalommal küldik fiai-
kat 3 ) ; van azonfölül e főmonostornak 1842 óta könyvnyom-
dája és ujabban chromolythograficus intézete, a melyeket 
szintén a szerzeteseknek kell kezelniök, hogy föntartsák e 
főapátság jóhirét ; mert ezek által az egész művelt világban 
fényt árasztanak a rendre. A főapát értesitése szerint azonban 
ő kivüle és a perjelen kivül alig van csak hat v. hét munka-
bíró egyén, a többi öregség vagy betegség által megtörve 
alig képes a choruson megjelenni ; pedig egészben a legszük-
ségesebbre 45 személy kivántatnék, a kiknek eltartása éven-
ként a legszerényebben számítva 700 lirába kerül fejenkint ; 
tehát az összes szükséges személyzet számára 32,000 lira 
jövedelem kellene : van pedig számukra 8000 ! Ilyen álla-
potba jut ta t ta az olasz kormány a valamikor széles kiter-
jedésű javakkal biró főmonostort ! De magok az épületek 
(a. 244 arasz hosszú és 73 a széles nagyszerű bazilika és a 
királyi külsővel biró 500 láb hosszú főapátsági épület) a 
jövedelmek elégtelensége miatt pusztulásnak indultak. Az 
egész Monte Cassinót régi fényébe visszahelyezni milliókba 
kerülne; nem is ment annyira a főapátnak óhajtása. Csupán 
azt kérte, hogy különösen a szent Benedek által megszen-
telt helyek, t. i. azon torony, melyben lakott s a hol sz. re-
gulá já t 4 ) megirta ; valamint a crypta, a hol a sz. rendalapitó, 
patriarcha és törvényhozo nővérével sz. Scholasticá-val 
nyugosznak ; mint a melyek az idő viszontagságai által fö-
lötte sokat szenvedtek, — hozzájok méltóan megujittassa-
nak.5) Ezek után visszatérvén eredeti kalauzunkhoz, tudtunk-
ra adja „hogy a monte cassinoi főapát a fönnebbi körlevelen 
kivűl egy kérő levelet intézett az egész püspöki karhoz, a 
melyben ezek figyelmét is fölhivja tervezeteinek támogatá-
sára és kéri a főpapokat, rendezzenek e czélból gyűjtéseket, 
a melyeknek eredményei a sz. Benedekrend anyamonosto-
rának világhírű levéltárában örök időkre föl fognak jegyez-
tetni. Ezenkívül egy harmadik iratot is csatolt nevezett kör-
leveléhez, a melylyel a benczés apáczákat is fölszólítja az 
emlékünnepben való részvételre, minthogy ezen évforduló 
nemcsak sz. Benedeknek, hanem ép ugy sz. ikertestvérének 
Scholasticának is emlék ünnepe. Ezek szétküldése alatt az 
anyamonostor főapátja arról is gondoskodott, hogy az áltá-
nosan ismert sz. Benedek-érem a centenárium alkalmára, 
egy erre vonatkozó fölirattal újra verettessék ; a miről a ró-
mai sz. széket is értesítette azon alázatos kérelemmel, hogy 
a szentséges atya árassza ez éremre az egyház kegyelem-kin-
cseinek sugarait. A boldog emlékű I X . nagy Pius 1877. 
aug. 31 kelt breveje értelében minden keresztény hivő, a ki a 
Monte Cassino főapátja v. az általa delegált egyházi személy-
től szentelt u. n. sz. Benedek-érmet magánál hordja (az ezen 

3) „Ha bezárnék iskoláinkat, i r ja D'Orgemont a pan-
nonhalmi főapátnak, rövid idő múlva mint henyéket és kik-
re szükség nincsen elűznének bennünket." — 4) „Nagy sz. 
Gergely és aqu. sz. Tamás, Mabillon és Baronius, Gruizot ós 
Bossuet, Cantù és Montalambert, pápák és fejedelmek és a 
legkiválóbb szellemek elősorolhátlan csoportja bámulatát 
fejezte ki ez egyszerűen megragadó mű fölött, melyet a 
szentek a sz. Lélek köz vetetlen sugallatánák tar tanák." — 
5) „Tájékozó" 1880. I, 6—7 lap. 

éremhez már régebbi időkben csatolt búcsúkon kivül) min-
dazon teljes búcsúkban részesülhet, a melyeket az egyház a 
monteca8sinói bazilika, krypta és torony látogatóinak enge-
délyezett. Ezt a pápai decretumot is közzétette az anyamo-
nostor főapátja, hozzácsatolván mindazoknak a bucsuenge-
délyeknek hosszú lajstromát (az év ünnepei szerint rendezve) 
melyeket a pápai sz. szék Monte Cassino szent helyiségeinek 
látogatói számára már ősidőktől fogva adott. O © 

A pannonhalmi főapát ő méltósága, — ki az Európa 
részére megteendő ünnepi előkészületek legfőbb vezetésé-
sének terhes feladatát odaadó önfeláldozással vállalta ma-
g á r a — egy 1877-ben kelt körlevelével az összes benczés 
apátságoknak eddigi, ez ügyre vonatkozó működéséről 
számot ad. Bevezetésképen fölhozza a már emiitett okirato-
kat és említést tesz a coadjutorával Pannonhalmán folyta-
tott megbeszélésekről és leír ja ez ügyben tett körútját . Ú t -
jában nyolez benczés apáttal tanácskozott Rómában, a kik 
az emlékünnepet mint bevégzett tényt egyhangúlag elfogad-
ták. Ez a gyülekezet továbbá kifejezést adott abbeli kíván-
ságának, hogy az összes benczés apátok megjelenjenek a tu-
lajdonképeni centenáriumra Monte Cassinóban és ott a sz. 
rendalapitó és törvényhozó sirja fölött tanácskozzanak mind 
a felől, mi a sz. Benedekrend emelésére szolgálhatna, de 
arról is, mily módon lehetne pénzsegély és alkalmas egyé-
nek által az anyamonostor szomorú sorsán segíteni. Utóbbi 
kérdésre a fenntisztelt pannonhalmi főapát azon közben fe-
leletet kapott Monte Cassinoból, a melyről emiitett circu-
lare-jához kapcsolt mellékletében szintén értesiti az apáto-
kat. Monte Cassino igen sajnos jelenlegi állapotának leí-
rása az egész szerzet keblében mély részvétet keltett, a mely-
ről a méltóságos elnök a hozzá mindenünnen beérkezett le-
velek és számos nyilakozat alakjában elég bizonyítékot 
nyert. Azért tehát ugyanazon év augusztushavában ujabb 
gyűlést hívott egybe Bécsbe. Az ezen tanácskozáson részt-
vett apátok meg levén győződve Monte Cassino jövője biz-
tosításának szükségességéről, azt határozták, hogy az erre 
megkívántató teher elviselését egymás között fel kell oszta-
niok. Ezen gyűlés eredményeként tehát e három kérdést in-
tézi a pannonhalmi főapát emiitett körlevelében a többi ben-
czés apátsághoz : mennyivel fog minden egyes convent 1) 
az anyamonostorban rendezendő emlékünnep díszének eme-
léséhez, 2) a Monte Cassino föntartásához szükségkép éven-
kint megkívántató 20000 lirá-ból álló összeghez6) és 3) azon 
egyének ellátásához-hozzájárulni, a kikre az anyamonostor-
nak czélszerű törakvései megvalósítására szüksége van ? 
Fölállít továbbá a főapát még három más kérdést, melyek 
magára az emlékünnepre, a tervezett szerzettörténetre, úgy-
mint az egyes apátoknak az évforduló napon Monte Cassinó-
ban való személyes megjelenésére vonatkoznak. Végre hang-
súlyozza a főapát egy általanos emlékünnep szükségességét, 
úgyszintén sürgeti, hogy minél előbb idejekorán megegyez-
zenek ez ügyben.7) 

6) Maga a méltóságos pannonhalmi főapát ur, ugy 
mint a többi magyar benczés-ápát, már több ezer frttal j á -
rultak ezen adakozáshoz. Wolter Mór beuroni ápát pedig 
összes művész-szerzeteseit küldé Monte Cássinóbá á restáu • 
rationalis mű vezetésére. — 7) A pannonhalmi főapát ur ő 
méltósága fenjelzett évben Monte Cássinoban is j á r t , ahol is 
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Eddig ugy látszott mintha nz emlékünnep kizárólagos 
központját Monte Cassino képezné. Ez egészen helyes és tör-
ténelmileg egészen indokolt volt ; de arról a helyről sem sza-
bad megfeledkeznünk, a hol született, a hol grófi családból 
származott édes anyja ringatta bölcsőjét. Ezt szemelőtt 
tartva bocsátotta közre a nursiai fölsz. püspök megyéspüs-
pökének nevében 1878. nov. 1-én köriratát, a melyben miu-
tán felhivta volna a művelt világ figyelmét Nursiára (ez a 
sz. patriarcha születéshelye) azt hozza tudomásul, hogy e 
városban (a legújabb népszámlálás szerint 9795 1.) kettős 
ünnepi bizottság alakult meg: az egyik világi papokból a 
megyés püspökkel élén, a másik a legelőkelőbb polgárokból 
a polgármesterrel élén, a melyek közösen megbeszélték a cen-
tenáriumhoz való előkészületeket. 

Ennek értelmében meg akarják ujitaui sz. Benedek 
születésének házát, a mely körül most az ő tiszteletére szen-
telt templom van épitve ; azonkívül a sz. polgártárs tiszteletéi-e 
a város főterén az ő emlékéhez méltó szobrot állíttatnak fel. 
E végből a fentisztelt püspök kegyes adományokért esdekel-

Ezt a köriratot követte egy másik (1878. decz. 18.) a 
római „extra urbem" sz. Pálról nevezett monostor apátjától> 
Zellitöl, a ki ugyanazon ügyben tudomásul adja, hogy Nur-
siában már egy harmadik bizottság is alakult, a mely az 
idegenek elszállásolásáról gondoskodik ; leírja a tervben levő 
márványszobrot, a mely 15000 liraba fog kerülni. 

Ugyanazon év decz. 8. újra számol a pannonhalmi főa-
pát ő méltósága ez ügyben való fáradozásának további ered-
ményéről. Említést tesz ő méltósága azon levelekről, a me-
lyek minden világrészből hozzá ez ügyben küldettek és a 
melyek mind megegyeznek e pontra nézve : „solemnia cen-
tenaria maximo, quolicet splendoris apparatu esse obeunda." 
Az „Album Benedictinum" u j kiadása bevégzett ténynek 
tekinthető. Ezután Dr. Ivruesz ő mltsága az emlékünnep 
részleteire vonatkozólag töb indítványt tesz. Így magára az 
évfordulóra és ennek az egyes monostorokban való megün-
neplésére nézve. Továbbá hangsúlyozza annak szükségét, 
hogy magára a centenáriumra sajátlagos búcsúkért kellene 
folyamodni a sz. székbe/. Végre tudomásul hozza az addigi 
gyűjtések eredményét és hogy ugy b. e. I X . nagy Pius 
mint X I I I . Leo pápa ő szentsége áldásukat adták a kegye-
letes műre. 

1879. feb. 10-én. Vimmer Bonifácz apát ur újra érte-
sít arról, hogy az „Album Benedictinum" újra való kiadása 
bevégzett tény és felállít 11 kérdést, végre az album szá-
mára szükséges rajzokért esdekel.8) 

Ő szentsége X I I I . Leo pápa 1879. aug. 2. egy brevet 
bocsát közre, a melynél fogva a sz. Benedek tiszteletére kü-
lönösen készült sz. misét (Missa votiva S. Benedícti) az ün-

ugy mint később, midőn D'Orgernont Miklós monte cassinoi 
főapát viszonozta a látogatást Pannonhalmán (1877. szept. 
20—22) megbeszélte újra a teendőket. Ezen buzgó fárado-
zásáért annyira megszerették a monte casinoiak, hogy dr 
Czobor Béla előtt, aki a pannonhalmi főapáttól nyert aján-
lólevéllel megnézte Monte Cassinot, azt mondták, hogv ők a 
pan. főapátot nnnt atyjukat „non tantum veneramus sed et 
adoraiiiUS." (187?. ,M. Korona4 tárczaczikke.) 

°) Ennek a statistikái schematismusuak szerkesztésével 
t. i. Hippel Ede amerikai benczés lett megbízva. 

nepi triduum idejére azaz : fehér vasárnapra 1880. (apr. 4.), a 
vigiliára (apr. 5.) és magára az áttett évforduló napra (apr. 6.) 
engedélyezi és megengedi, hogy magán az évfordulón ponti-
ficalÍ8 misét lehessen mondani, a mely után még apostoli ál-
dást is lehessen adni. 

A ki 1880-ban meglátogatja Monte Cassinot teljes bú-
csúban részesülhet.Ugyan arról a napról ketezett másik breve-
ben apostoli áldását adja ő szentsége mindazokra, a kik 
az anyamonostor sz. helyiségeinek megújításán valamit len-
dítettek ; a monte cassinoi basilicában felállított u j oltárokat 
kiváltságosokká tette azon kedvezménnyel, hogy előttök a 
sz. Benedekről szóló votivmisét lehessen elmondani. A congr. 
ri tuum 1879 okt. 21-én kelt és a congregatio elnökétől Bar-
tolini bibornoktól (a ki egyszersmind a sz. Benedekrend fő-
védője) helyben hagyott határozatában mindazon kiváltsá-
gokat, melyeket a fönebbi pápai brevek a votivmisére és bu-
csuengedélyekre nézve Monte Cassinonak adtak, az összes ben-
czés monostorok templomaira is kiterjeszti. 

Végre az eddig világgá bocsátott ez ügyre vonatkozó 
körlevelek sorát bezárja a monte cassinoi főapátnak 1879 
nov. 1. kelt irata, mely rövidletben előadja mindazt a mi 
eddig az emlékünnep előkészítésére nézve történt, megdicséri 
az általános érdeklődést, értesit a restaurationalis munkála-
tok haladásáról, és hogy az összesadományokat csak az egy 
torony megújítására kellett fordítania, a hol sz. Benedek és 
tanitványainak cellái vannak; végezetül rendkívül kedves 
hangon és igen szívélyesen meghijja az összes sz. Benedek sza-
bálya szerint élő, bármily néven nevezendő testületek apátjait 
az 1880 pünkösd napjára, a mikor Benedek tiszteletre méltó 
lakása újra fog fölszenteltetni, a benczés világ anyamonos-
torába Monte Cassinoba. Legszebben csak ezen körlevél 
szavaival fejezhetjük be ezen historico-geneticus leírásun-
kat : Laudibus exornemus immortalem glóriám ss. Ducis 
MagÍ8tri et Patr is nostri ! Reddamus gratiam Deo et Christo 
eius pro incomparabili augustae nostrae vocationis benefi-
cio ! Vota nuneupemus, ut de die indiem sanctius vivamus, 
fideliusque vestigiis luculentibus insistamus amantissimi Pa -
tris nostri . . . Nos denique arctius in unius praedilectae Deo 
familiae corpus consociemus, monasticas iungentes copias 
armaque lucis conferentes, ut sub tali certantes Duce no-
vum subsidium Eidelibus, solamen S. Ecclesiae, gaudium 
Coelo praebeainus et — — . . . . « / z. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 6. Beform a budapesti egyetemen. — 

A budapesti egyetem újjáalakításának évszázados ünnepé-
pélye alkalmából a ,Hon' ,egy kiváló kath. lelkésztől' fel-
szólítást közöl, melyben az illető a theologiai facultas latin 
tannyelvének, reformját, értsd eltöröltetését sürgeti, felszóli-
tását többek közt avval is indokolni akarva, mert a latin 
nyelvi előadás által a nemzeti érzü'et is szenved, és mert a 
müveit külföld sem tanit ja már latinul a theologiát. Ezen, 
i t t csak néhány szóval érintett, de a felszólítást lényegében 
kimerítő kivonathoz a ,Hon' megjegyzi, hogy ő azt lénye-
gileg helyeselve, jónak látta egyszerűen közölni és hiszi, 
hogy az egyetem tanácsának több figyelmeztetésre nem lesz 
szüksége. 

Ha mi skeptikusok volnánk, ugy valószínűleg kétely-
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lyel fogadnók, hogy ilyen felszólalás kath. paptól szár-
mazhatik; nehogy azonban ilyenül tartassunk, elfogad-
juk minden utógondolat nélkül, hogy a kérdéses reformá-
lási felszólalás csakugyan ,egy kiváló kath. lelkésztől' szár-
mazik azt jegyezve meg hozzá egyedül, hogy a ,kiváló' 
jelzőt valóban megérdemli, mert egy második kath. pap a 
sok ezer közt alig válik ki olyan, ki a felszólalóval vallaná, 
hogy a latin nyelvi tanitás és tanulás alatt a ,nemzeti ér-
zület' szenved. Nem tudjuk, hogy ama ,kiváló kath. lelkész' 
megfontolta-e, hogy mit irt, de azt tudjuk, hogy állításá-
ban implicite vád foglaltatik a budapesti egyetem hittudo-
mányikar tanárai ellen, mintha azok a nemzeti érzületet nem 
ápolnák hallgatóikban. Bizonyos ugyan, hogy minden nem-
zet saját nyelvében él, — ezt elismerjük mi is, de azt nem fog-
juk elismerni sohasem, hogy a nemzeti érzület bárcsak egy 
szemernyit is szenvedne az által, ha valaki a theologiát nem 
magyar, hanem latin nyelven tanulja. Az csak akkor tör-
ténhetnék meg, ha azok, kik latin nyelven tar t ják előadá-
saikat, nemzetellenes szellem közlésére használnák fel a la-
tin nyelvet ; mert nem a nyelv önmagában véve, hanem a 
nyelven közlött nemzetellenes szellem képes csak ártani a 
nemzeti érzületnek : már pedig, hogy a budapesti egyetem 
hittanárai ily szellemben működnének latin nyelven, az ellen, 
azt hisszük, az ő nevökben, minden felhatalmazás nélkül is, 
határozottan tiltakozhatunk, még ha ilyen állitást valamely 
,kiváló kath. lelkész' koczkáztatna is. 

Egyébiránt ama ,kiváló' kath. lelkésztől bátran kér-
dezhetjük, unde tibi frater haec sapientia, hogy a latin 
nyelvi tanitás alatt a nemzeti érzület szenved ? Mi ugyanis 
azt hiszszük, hogy ez a ,kiváló' kath. lelkész is latin nyel-
ven tanulta a theologiát és evvel összefüggőleg nagyon jo-
gosult azon kérdésünk, hogy veszített e valamit ez alatt az 
•ő nemzeti érzülete? Nekünk ugy látszik, hogy épen semmit 
sem, mert különben felszólításával aligha boldogította vol-
na a ,Hon' hasábjait, és igy az ő saját felszólalása megezá-
folja saját állitását. Vagy hát azok a kath. papok, kik még 
gymnasiumi tanulmányaikat is latinul tanulták a múltban; 
nem birtak nemzeti érzülettel? Képes volt e keblükből a 
latin nyelv a magyar nemzeti érzületet kiölni ? Vagy nem 
inkább azt tapasztaljuk-e, hogy a latin nyelv daczára he-
vesen dobogott keblök a hazaszeretettől ? Vagy főpászto-
raink, sőt az összes kath. clerus nem latin nyelven tanulta-e 
a theologiát, és ki az a vakmerő, ki azt merészelné állítani, 
hogy ők nem birnak magyar nemzeti érzülettel? Hiszen, ha 
a latin nyelvű oktatás alatt a nemzeti érzület szenved, e 
tulajdonságát nemcsak napjainkban öltötte magára, hanem 
birnia kellett volna avval a múltban is, a történet azonban 
mint a múltban, ugy a jelenben egyhangúlag a kath. clerus 
nemzeti érzülete mellett tanúskodik. Ha pedig mindez igy 
van, amint csakugyan van, ugy nem akarván a találgatások 
terére áttérni, nem tudjuk megfogni, mi okból állította az 
,egy kiváló kath. lelkész', hogy a latin nyelvű oktatás mel-
lett szenved a nemzeti érzület, mert hiszen csak nem akarta 
a felszólaló a magyar kath. papságot bevádolni a világ 
előtt, mintha az nemzeti érzülettel nem birna? 

Az a ,kiváló kath. lelkész' azonban állításának igazo-
lására a latin nyelv ellen a külföld, és pedig a ,mű veit' 
külföldre is hivatkozott és ez az avatatlanok, de a felszó-

laló előtt is argumentumnak látszhatik. A dolog csakugyan 
ugy áll, hogy a művelt külföld it t-ott a latin nyelvű tanítás-
tól a theologia terén eltért, és ezt mindnyájan tudjuk, de amit 
nem mindnyájan és igy az a ,kiváló kath. lelkész' sem lát-
szik tudni, az a körülmény, hogy már a művelt külföld is 
kezdi belátni, mily nagy hiba volt eltérni az egyház nyel-
vétől a hittanitás, a theologiai oktatás terén ; amit nem lát-
szanak tudni, ez az a körülmény, hogy a művelt külföldön 
lassankint igyekeznek behoznia latin nyelvű oktatást a theolo-
gia terén. Nevezetesen Francziaországban, mely még a ,kiváló 
kath. lelkész' szerint is, valószínűleg a ,művelt ' kô^.é tarto-
zik, épen nyilatkozik legjobban a törekvés behozni a la-
tin nyelvű oktatást a seminariumokba és mi nem hisszük, 
hogy ezt a franczia püspökök azért akarnák tenni, hogy 
ez uton a papságban a franczia nemzeti érzület szenvedjen, 
mert ami nézetünk szerint, ők vannak olyan jó francziák, 
mint aminő magyarok mi teljes meggyőződésünk szerint 
vagyunk. Ismét ott vagyunk tehát, hogy a latin nyelvű 
oktatás ellen még a művelt külföldre való hivatkozás sem 
állja ki a kritikát, és igy elesvén az állitás indokai, elesik a 
,Hon'-nak az egyetemi tanácshoz intézett felszólitás alapja is, 
hogy a ,kiváló kath. lelkész' felszólalását figyelembe vegye, 
mert ilyen reform egyáltalában nincsen indokolva, nem is 
emlitve, hogy e kérdés az egyház belügyéhez tartozik. 

Azt mondtuk, hogy ilyen reform nincsen indokolva, 
miáltal jeleztük, hogy másféle reform szükségét, és pedig 
gyökeres reform szükségét mi is belátjuk és szerettük volna, 
hogy ha már katholikus pap reform követeléseivel lép fel 
az egyetem újjáalakításának százados évfordulóján, ezt a 
,másféle' reformot követelte volna, mely nem más, mint az, 
hogy a budapesti egyetem adassék át a katholikusoknak, 
mint a kiket egyedül illet meg, hogy ott ismét mint a múlt-
ban, katholikus szellem uralkodjék. Ilyen reform követelé-
sét mi is örömmel fogadtuk volna, mert ez, amint megfelelt 
volna az igazságnak, ugy másrészt megfelelt volna ama ke-
gyeletnek, melylyel a nemzet Mária Teréziának tartozik, 
mely kegyelet megköveteli, hogy az ő szándéka, melylyel 
az egyetemet újjáalakította, mindenkor tiszteletben tartas 
sék. A nagylelkű, hazánk tudományos emelkedéseért is buzgó 
Fejedelemnő iránti hódolatot méltóbban kifejezni bizonyára 
nem lehetett volna, mintha az ő vallásos intentiójának meg-
felelőleg, az egyetem újjáalakításának évszázados forduló-
ján annak tantermeibe ismét azon katholikus szellem vo-
nulná be, melynek ápolása czéljából ő, katholikus alapok-
ból az egyetemet gazdagitotta és újjáalakította. íme ez a mi 
reform óhajtásunk a budapesti egyetem újjáalakításának 
évszázados fordulóján, ezt kérjük mi elfogadtatni ama k i -
váló' kath. lelkész reform óhajtása helyett és biztosítunk 
mindenkit, hogy evvel százszor több lesz téve a nemzet ér-
dekében, mint a latin nyelv eltörlésével a theologiai 
kárban. Q 

IRODALOM. 
Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. 

A képletek használata különösen helyén van akkor, 
midőn az erény becsét, szépségét és szeretetreméltóságát, 
vagy a bün gonoszságát, utálatosságát és szomorú követ-
kezményeit, vagy a büntető Isten kérlelhetlen szigorát és 
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rettentő hatalmát akarjuk feltüntetni ; s ilyenkor néha, mint 
a prófétáknál is látjuk, nincsenek kizárva e kissé merészebb 
képletéksem, hogy tudniillik a lélekre gyakorolt hatás annál 
mélyebb s eredményesebb legyen. 

A képletek alkalmazásánál azonban arra ügyeljen a 
szónok, hogy a kép megfeleljen a tárgynak, vagyis legyen 
köztük bizonyos feltűnő hasonlatosság, találkozási pont, 
úgynevezett tertium comparationis ; de egyúttal óvakodjék 
képletét oly tárgytól kölcsönözni, melynek fölemlitése sért-
hetné a szeméremérzetet, vagy ellenkeznék a hitszónoki tiszt 
méltóságával, komolyságával ; — mi azonban nem zárja ki 
azt, hogy midőn pl. a bűnt mint rutát akarjuk bemutatni s 
iránta utálatot gerjeszteni, oly kifejezésekkel is ne élhessünk, 
melyek e czél ra kivaloan alkalmasaknak latszanak. Igy 
mondja pl. maga az Üdvözitő : „Ne adjátok a szentet ebek-
nek, és ne hányjátok gyöngyeiteket a sertések elé, netalán 
eltapodják azokat lábaikkal, és megfordulván szét szaggas-
sanak titeket." (Mát. 7,6.); és sz. P á l : „Mindent szemétnek 
(stercora) tekintek, hogy Krisztust megnyerjem." (Filipp. 
3,8.). Kifejezések, hang- s taglejtésre nézve az egyházi szó-
nok egyáltalán tartózkodjék a szélsőségektől ; sem a salon, 
sem a piacz nem szolgálhat neki e tekintetben zsinórmérté-
kül. Gondolja meg azt, hogy ő az Isten és az egyház nevé-
ben szól a hívekhez ; s minthogy az Isten a mi Atyánk, az 
egyház a mi anyánk, a hivek pedig a mi testvéreink : azért 
a bölcs atya, az okos, gondos anya és a szerető testvér nyel-
vén s modorában szóljon ő is, soha szem elől nem tévesztvén 
a helynek, a hol szól, szentségét, és a küldetésnek, melyben 
élj ár, magasztos fónségét s komolyságát. 

Ha biráló ur a most érintett irányeszmék szerint mér-
legelendi a beszédeimből általa idézett képletes kifejezéseket, 
melyek iránt nem-tetszését nyilvánitá, talán akkor jobban 
meg fog barátkozni azokkal. (Vége köv.) 

= Megrendelési fölliivás ily czimü korrajzra : „Az 
Irgalmas Nénike." Flamand nyelven irta Snieder A. Dr-
Brinckmann H. német fordítása után magyaritá a kalocsai 
növendékpapság „Sz. Ágoston"-rólczimzett magyar egyház-
irodalmi „egylete." Midőn Snieder A.-nak flamand eredetű 
korrajzát Dr. Brinckmann német fordítása után honi irodal-
munkba átültetni elhatároztuk, egyedül azon czél lebegett 
szemeink előtt, vajha a mélyen tisztelt magyar olvasó kö-
zönségnek egy, a modern társadalmi élet köréből vett s korunk 
uralkodó szelleme és jellemének leginkább megfelelő és 
irányú kor- és jellemrajz kézbesítésével némi jó szolgálatot 
tehetnénk. Egyébiránt a mű belértékét illetőleg mindene-
setre figyelemreméltó és ajánló azon körülmény, hogy ez 
már nem csak a német, de már jóval előbb a franczia iroda-
lomba is áttétetvén, szerzőjének nemcsak méltányos elisme-
rést, hanem nagy irói hírnevet is alkotott. Azou jó remény-
ben, hogy e jeles mű magyar fordítása a mélyen tisztelt ma-
gyar olvasó közönségnél is helyeslő pártolásra és lelkes fo-
gadtatásra fog találni, egy példány árát csak egy forintra 
szabtuk. A könyvet, mely 18—20 8-adrétű nyomatott ívre 
fog terjedni, csinos kiállításban még a folyó tanév végén fog-
juk utánvéttel a t. megrendelőknek szétküldeni. Nyolcz, egy-

szerre megrendelt példány után egy tiszteletpéldánynyab 
kedveskedünk. Az aláírási iveket minél előbb kérjük hoz-
zánk beküldetni. Kelt Kalocsán, 1880. Sz. Józsefnapján. 

A kalocsai növ. papság „Sz. Ágoston-egyletének" 
ez évi tagjai. 

P á l y á z a t . 
A budapesti kir. tudomány-egyetem hittudományi ka-

ránál az egyház-történelem tanszéke 2500 fr t évi rendes 
tanári fizetéssel, évi 400 frt lakbérrel és 10, illetőleg 20 évi 
szolgálat után 315, és 630 frt előléptetési fokozatokkal 
üresedésbe jővén, ezen tanszék betöltésére pályázat hir-
dettetik. 

Ezen tanszék elnyeréseért folyamodó kath. egyház-
rendbeli férfiak készültségöket és tanitóképességöket kellő-
leg bizonyitó okmányaikkal, püspöki elbocsátó levéllel és 
életirati vázlattal felszerelt folyamodványaikát, a budapesti 
kir. tudomány-egyetem hittudománykari dekanátusánál f. 
évi ápril 30-ig nyújthatják be. 

Budapest, 1880. márczius 27-én. 
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 

VEGYESEK. 
— A szent atya a szentszék diplomacziai képviseletét 

illetőleg következő intézkedéseket tett : mgr Colognesi Ernő 
pápai praelatust rendkivüli küldetéssel bizta meg a mexikói 
kormányhoz, mgr Passerini Lőrinczet ügyvivővé nevezte 
ki Svajcz köztársaságnál, mgr Naselli Lajos vatikáni ka-
nonokot rendkivüli biztosul Romániába küldi, mgr Marini 
Miklós a bruxellesi nuntiaturához neveztetett ki. 

— Parisban soha oly látogatottak nem voltak a tem-
plomok, mint a mostani húsvét alatt. A notre-damei nagy 
áldozásban 4800 férfiú vett részt a társadalom minden rend-
jéből s rangjából. Jótékony czélra ugyanitt e napon 200,000 
frk gyűlt össze. 

— A magyar zarándoklatról a római ,Aurora' követ-
kező jelentést közölt : „Budapestről tudósitanak, hogy folyó 
april 20-án jeles magyar urak köre (gruppo) indul ama vá-
rosból Rómába Lonkay Antal commendator s a ,Magyar 
Állam' nevű katholikus lap szerkesztőjének vezetése alatt. 
Miután a szent atya lábaihoz letették hitök hódolatát és a 
katholikus Magyarországból való testvéreik nevében is fiúi 
ragaszkodásuk adományát, ezen jámbor zarándokok elmen-
nek meglátogatni a montecassinói zárdát és a lourdesi Szent 
Szűz szentélyét." 

— Az e napokban elhunyt Spaur szül. Batthyány gróf-
nét még az ,Aurora' is összetévesztette Spaur szül. Giroud 
grófnéval. Ez utóbbinak társaságában menekült I X . Pius 
1848-ban Rómából, nem az előbbinek, ki csak 30 évet élt, mig 
az utóbbi nagy kort ért el s 1873. márczius 27-én halt meg. 

— A szerzetesek létszáma Francziaországban ez : enge-
délyezett nőszerzetesek 113,750, nem engedélyezettek 13,994 ; 
engedélyezett férfiszerzetesek 30,300, nem engegélyezettek 
7500. Tehát a famosus két rendelet a szerzetesek számát il-
letőleg is czéltalan, mert az óriási többség mégis maradna, 
ha sikerülne is a nem autorizált i'endekct feloszlatni. Csak 
hogv ez nem megy oly könnyen mint a hogy Gambetta, 
Ferry et comp, gondolták. A franczia társadalom kezd pas-
va resistentiát kifejteni. 

P é t e r f i l l é r . 
Sz. Benedek atyánk születési évfordulójának 11 százados jubile-

umára Ő szentségének fiúi hódolatul két somogy megyei sz. Benedek 
r. lelkész . . 20 ft . 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, április 10. 2 9 . I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A lelkipásztorság köréből. — Egyházi 
tudósítások : Budapest. A népszerűség kellékei. Győr. Sz. Benedek 14 százados jubilaeuma. Bécs. A bécsi egyet<Tm üd-
vözlő irata sz. Benedek jubilaeuma alkalmából. I'rancziaország. A szerzetes rendek ellen kiadott kettős kormányrendelet. 

Irodalom : Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 
Az efezusi zsinatra egybegyűlt keleti püspö-

kök beszédeiből, melyekben a kérdés alatti czim 
itt-ott előfordul, csak azon helyeket választjuk ki, 
melyeket Firmus, cappadociai Caesarea püspöke és 
alexandriai Cyrill oly számos atyák tisztes gyüle-
kezetében mondottak. Azért beszéltetjük pedig csak 
e két püspököt, mert a caesareai püspök a legna-
gyobb, a legrégibb s apostolok által alapított egy-
házakat hoz fel, Cyrill pedig ily nagy tekintélyű 
széken ült. Firmus tehát ekkép beszél : „Celesztin 
apostoli szent széke a szentéletü püspökökhöz, u. m. 
alexandriai Cyrillhez, jeruzsálemi Juvenálhoz, thes-
salonikai Rufushoz, ugy szintén a konstantinápolyi 
és antiochiai szent egyházakhoz menesztett levelek-
ben ez ügyben (a nesztorián eretnekség ügyében) 
már előbb kimondotta Ítéletét s előírta a szabályt, 
melyet mi is követünk. Minthogy ugyanis a Nesz-
torius megtérésére adott idő már régen elmúlt, s 
azonfelül a jámbor császár rendelete szerint Efezus 
városába lett jövetelünk után is sok idő folyt el s 
i t t is már régóta időzünk ugy, hogy a császár ki-
tűzte határnap is már elmúlt vala, de az általunk 
megidézett Nesztorius még sem jelent meg, nem 
engedelmeskedék ; miértis ama szabályt végrehaj-
tottuk, kánonszerü s apostoli Ítéletet hozván rá ja . " 

íme, e sorokban több püspöki szék felemlitte-
tik ; az egyetemes zsinat működése is vázoltatik, de 
csak a római szék neveztetik apostoli szent széknek. 
Alexandriai Cyrill pedig igy szól : „A római apos-
toli szent széknek szentséges és boldogabb püspö-
kétói, Celesztintől kapott levél a szent zsinat előtt 
illő tisztelettel olvastassék fel." 

Végre az egyetemes zsinat részéről Celesztin 
pápához intézett levelökben, miután elmondák, hogy 
néhányan, számszerint harminczan, kik közöl né-
melyek eretnekséggel bélyegezvék, mások kiközö-
sitvék, Nesztorius gonosz ügye érdekében gyenge 
és megvetésre méltó zsinatkát hivtak egybe, miután 
ezt elmondák, legnagyobb örömmel vetik tekinte-
tüket ama törvényesen egybegyűlt nagy számú s 
fönséges zsinatra, magasztos érzelemmel, nemes lel-
ki emelkedettséggel legeltetik ra j ta szemeiket, me-
lyen oly számos püspök jelenlétében követei által a 
római szék elnökölt. Mindent látván s átérezvén, 
felkiáltanak : „Ugyan micsoda képe, micsoda köte-
lező ereje lenne ama zsinatkának azon zsinattal 
szemben, mely az egész földkerekségéről gyűlt vala 
össze? Hisz gyűlésünkön jelenvoltak szentséged kö-
vetei is Arcadius és Projectus püspökök s velők a 
főtisztelendő Fülöp áldozár, kik jelenlétökkel a te 
képedet s az apostoli szent székét helyettesiték." E 
szavak által az egész földkerekségéről egybegyűlt 
püspököknek szent és tisztes koszorúja a legszebb 
lelki és szívbeli egyetértésben tűnik fel ; s e fényes 
koszorúban csak az egy római szék viseli az „apos-
toli szent szék" kitüntető s lényegesen megkülön-
böztető czimet. 

De hogy mily dicső, mily méltóságteljes a ró-
mai széknek tulajdonított ezen czim, világosabban 
kitűnik, határozottabban kidomborul, teljesebben 
kifej lik, ha figyelembe vesszük, nagvilágra hozzuk 
ama különös viszonyokat, körülményeket, melyek 
közt az efezusi zsinat a római széket e czimmel meg-
különbözteté s felmagasztalá. Ugyanis Efezusban 
élt régi hagyomány szerint sz. János apostol, ki 
szeretett tanítványnak neveztetik, ki az utolsó va-
csorán az Ur keblén pihent, ki egyedül volt méltó 
az Isten anyját , a boldogságos Szüzet a halállal 
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küzdő Jézustól legdrágább örökségül elfogadni ső t 
gyengéd szeretettel ápolni ; kit az isteni titkok mé-
lyebb ismerete és szemlélése végett már a régi 
egyház „theologus" jelzővel diszitett fel. Itt élt e 
dicső apostol s innen kormányozta az ázsiai egy-
házakat is. De nemcsak életével szentelé meg ezen 
egyházat, hanem szent halála után is teste, hófehér 
lelkének egykori porsátora, Efezusban tiszteletben 
tartaték. S a mit János az Ige megtestesüléséről 
életében tanitott, az evangéliumban hirdetett, leve-
leiben előadott, mind igen alkalmasak valának a 
nesztorián eretnekek elnémitására, kik ellen most 
az efezusi zsinat lett egybehiva. Bizonyára fölséges 
egy dolog ! A nesztorianismus ellen Efezusban, a 
„theologus" János sirjánál gyül egybe a zsinat, ki 
evangéliumával a nesztorianismust már eleve tönkre 
verte. Mi persze a zsinati atyák lelkeit fölöttébb meg-
inditá. János apostol nagyságát, jeles hírnevét, a 
nesztorián tévelylyel szemben erős, mély okosko-
dását, érvelését nem hallgatják el ; sőt lángra gyűlt 
kebellel, fönséges beszédekkel dicsőitik e tulajdo-
nai t ; magasztalják az efezusi egyház méltóságát, 
melyet a nagy apostol dicsfénye vesz körül ; dicsé-
rik János ereklyéit, melyek Efezus város dicsősé-
gének legékesenszólóbb hirdetői. — Celesztin pápa 
a zsinathoz irt s a második ülésben felolvasott le-
velében legbensőbb érzülettel inti az a tyákat : „In-
telek titeket, szeretett testvérek, egyedül azon sze-
retet lebegjen szemeitek előtt, a melyben János 
apostolkint, kinek dicső földi maradványait szinröl 
szinre látjátok, meg kell maradnotok ! A zsinat az 
első ülésben elmondja, mit tett Nesztorius, miként 
viselte magát, midőn Efezus városába jöt t , hol 
előbb sz. János, a „theologus", és szűz Mária éltek, 
kik Efezus városának s egyházának fényt, dicsősé-
get szereztek. De főleg a zsinati atyák által Efe-
zusban tartott homiliákban újra meg új ra elmond-
ják, hogy a nesztorián eretnekség száját különösen 
sz. János tömte be, s az Ige megtestesüléséről, va-
lamint isteni személyéről szóló igaz és szent tani-
tást ő hirdette az egész világnak. Theodot, ancyrai 
püspök, egyik homiliájában azt mondja, hogy Já-
nos, a földkerekségének e közös kincse, szeretetét, 
hitét ez egyetlen versecskében fejezte ki : „Et ver-
bum caro factum est." (Ján. 1, 14.) Különösen fon-
tosak s meghatók alexandriai Cyrill beszédének 
szavai, melyet Efezusban sz. János evangelista ün-
nepén tartott . A beszédet tartó Cyrill ugy áll i t ja 
elő magát s az egé-z zsinatot, mint kik sz. János 
sirjának aj ta jánál szegény koldusok módjára esdve 

esengik le az igazság adományát s János segélyét 
kérik, hogy a nesztorián eretnekség ellenében a 
megtestesülés t i tkát helyesen fejthessék meg; az-
után igy imádkozik: „Oh sz. evangelista! Tárd fel 
nekünk e sz. t i tkot ; szólj most is, oh sz. János, ki 
a menydörgés fiának neveztetel, ki jeles szózatod-
dal az egész világot összezúztad; kinek szavai hal-
hatatlanok, mert az idő és feledés engednek nekik, 
íme, a pásztorok mily nagy serege jött hozzád. 
Hengerítsd el te is nekünk a követ, mint Jákob el-
hengerité a pásztoroknak; nyisd meg nekünk az 
élet kút já t ." Beszédje folyamán a jeles püspök sz. 
Jánost „nagy és fénylő csillagnak, az üdvösség 
csillagának" nevezi, kit követni tartoznak mind-
nyájan, kik az eretnekség hullámtorlódásait s a 
szirteket a hitélet nagy tengerén ki akarják kerülni. 

Az eretnekek mozgalmai az idők viszontagsá-O ö 
gai miatt aggódó zsinati atyák szemeiket, tekinte-
töket e fénylő csillagra vetik, mely az egyház egén 
örök fénynyel ragyog s mely sziiz Máriával, a má-
sik tündöklő csillaggal együtt az efezusi egyházat 
különösen fénynyel környezé, tanitásával megvilá-
gositá. Bár ily fény és dicsőségben ragyog, pompáz 
az efezusi egyház, melyben a zsinati atyák a dicső 
szeretett tanítvány sirjánál egybegyűltek, hogy 
Nesztorius tévelyei ellenében az egyház igaz taní-
tását kimondják, mégis midőn a római székre vetik 
tekintetöket s arról szólnak, egyedül ezt nevezik 
apostoli szent széknek. 

N. sz. Leo kormánya idejében 45 l-ben tar tatot t 
a chalcedoni egyetemes zsinat, melyen 630 püspök 
vol t je len. E zsinatban tudományánál és elmeélénél, 
igazhitűsége — s a régi hagyományok iránti ra-
gaszkodásánál fogva kitűnő férfiak használták e o O 
czitnet; tehát érteményét is fe'fogták, átértették, el-
fogadták s jelentőségét elismerték. Leo képviselői, 
Paschasin, lylibaeumi püspök, Lucentius püspök és 
Boniíácz áldozár a zsinati okmányokban mindenütt 
az apostoli szent szék követeinek neveztetnek. Ma-
gok a követek is e néven nevezik magokat oly püs-
pökökkel szemben is, kik apostolok által alapitott 
püspöki székeket bir tak; a római széket apostoli 
széknek, a római püspököt, ki feje minden egyház-
nak, apostoli férfiúnak, Róma város apostoli pápá-
jának, az apostoli szék kormányzójának hivják. Sem-
mi más nevet nem adnak e széknek, még oly helye-
ken is, hol a római széknek az Isten összes egyháza 
fölötti tekintélye, hatalma tüzetesen kiemelendő s a 
beszédben mintegy előtérbe állitandó lenne. Bizvást 
el lehet tehát hinni, hogy az apostoli szent szék ne-
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vezet alatt e tekintély, e hatalom nemcsak jelezte-
tik, de abban benn is foglaltatik. Leo követei vá-
dolják Dioscorust, alexandriai patriarchát, tehát 
oly szék birtokosát, mely mindenkor apostolinak 
tartaték ; s az apostoli szent szék által rájok bizott 
parancs végrehajtása szempontjából kérik a köve-
tek, hogy Dioscorus a zsinatból eltávolittassék. S 
ennek Lucentius azon okát adja : hogy Dioscorus 
itélö szerepet mert gyakorolni és zsinatot bátorko-
dott az apostoli szent szék tekintélye nélkül össze-
hivni, a mi soha nem történt, de nem is szabad. 

Az apostoli szent szék itt az alexandriai szék-
kel, később pedig a tizedik ülésben az antiochiai 
püspöki székkel állíttatik szemben. Paschasin ugya-
nis, a második pápai követ, ugyanazon egy mon-
datban emliti Aniiochia és Róma városának püspö-
keit s az előbbit egyszerűen „szent" az utóbbit pe-
dig „szent és apostoli püspöknek" mondja. Midőn a 
már elhunyt Flavián püspök hite iránt kérdés tá-
madt, hogy t. i. mindent tökéletesen az igaz hittől, 
— az emiitett főpap magyarázatának védelmére a 
pápai követek a római szék tekintélyével hozakod-
nak elő', s bizonyítják, hogy Flavián magyarázatai 
az apostoli szentszék tanításával, a szent atyák ha-
gyományával teljesen megegyeznek. A zsinat XI. 
ülésében pedig igy irják alá magokat : 

„Paschasin püspök, szentséges uramnak, Róma 
város pápájának, az egyetemes egyház apostoli fér-
fiának, az egyetemes egyház apostoli féríiának, Leó-
nak helyettese aláirtam." 

„Lucentius Herculanum város püspöke ; szent-
séges uramnak, az egyetemes egyház apostoli fér-
íiának, Róma város pápájának Leónak helyettese 
áláir tam." 

„Bonifácz, Róma városának áldozára, szentsé-
ges uramnak, s az egyetemes egyház apostoli féríiá-
nak, Róma pápájának Leónak helyettese aláirtam." 

A római püspöknek ily alakban kifejezett je-
les dicséretei után következnek számos keleti püs-
pökök aláírásai ; mely aláírások azonban mind csu-
pán a székek egyszerű czimét fejezik ki, még azok 
is, melyekről említtetik, hogy apostolok alapították 
s bírták. Például: „Maximus, Antiochia püspöke, 
őnelhatározásból aláirtam ; Juvenál, Jeruzsálem 
püspöke, őnelhatározásból aláirtam" stb stb. 

De a keleti püspökök, nemcsak néma beleegye-
zéssel fogadják és ismerik el e czimet, hanem midőn 
a zsinaton akár többen, akár egyesek beszélnek vagy 
irnak, a leggyakortább használják is. Igy alkalo-

madtával a püspökök közöl többen ígéretet tesznek, 
hogy lrszik és megtartják, mindenkor meg fogják 
tartani s végre is hajtani mindazt, a mi az efe-
zusi zsinatban végeztetett és határoztatott ; az efe-
zusi zsinat elnökeit névszerint felsorolják : u. m. 
Celestint, az apostoli szent szék kormányzóját, sz. 
Cyrillt, Alexandria nagy városának püspökét. Ime, 
ellentétben a római és alexandriai püspöki székek, 
és pedig oly helyütt, hol az alexandriai szék nagy-
ságát is ki akarák a püspökök fejezni, nevezvén azt 
„nagy város" nak ! 

Végre az egyetemes zsinat Valentinián és Mar-
czián császárokhoz küldött levelében vádolja Dios-
corust, hogy a zsinatok elvei, határozatai, végzései 
ellen cselekedett, s többi gonoszságai mellett „még 
az apostoli szent szék ellen is csaholt." E levél te-
hát világosan mutatja, hogy az apostoli szent szék 
nevezetnek érteményét világi személyek, hatóságok 
is felfogták, átértették, de sőt magok is használták, 
mint alább látni fogjuk. 

Midőn a római birodalom székvárosa Konstan-
tinápoly lett, az itteni püspökök nagyravágyása 
mindig erösebb, határozottabb alakban emelkedett 
ki. Egyenlő, vagy legalább a római után mindjár t 
következő rangot, méltóságot, sürgettek a magok 
számára. E végből pártot igyekeztek magoknak sze-
rezni, melynek segélyével czéljokat elérhessék és 
nagyravágyásuk hydráját , jóllehet az egyházi egy-
ség hátrányára, egyetemes zsinaton is kielégíthes-
sék. Megkisérlették ezt a chalcedoni zsinat 14. ülé-
sében s jóllehet a római szent szék követei minden 
ily kísérlet ellen apostoli erély- és bátorsággal til-
takoztak, a túlsúlyra jutot t párt, de csakis a köve-
tek távollétében, meghozá a hires 28-ik kánont, me-
lyet latin fordításban közöl Alzog Egyet. Egyház-
tört. I. k. 320 1., melynél fogva — mondják a Leo-
hoz küldött zsinati levélben — megerősítjük az 
atyák törvényét, hogy a te szentséges és apostoli 
széked után tisztességre nézve a konstantinápolyi 
következzék." (L. Kalauz, 773. 1.) 

Habár 150 püspök hozta e határozatot, a pá-
pai követek azonnal tiltakoztak ellene, s előrelátó 
bölcseségénél fogva Leo pápa sem hagyta ezt hely-
ben. S csakugyan később is magva lett a szomorú 
keleti nagy szakadásnak. A pápa ezen eljárása da-
czára is a konstantinápolyi patriarchák továbbra is 
éltek a kiváltsággal, melyet pedig csupán pártjok 
öntött alakba, de egyházi megerősítés nem já ru l t 
hozzá, mio- végre 1215-ben a IV. lateráni zsinaton / O o 
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(can. V.) III. Incze pápa e kiváltságot véglegesen 
elismeré. 

A hetedik században Tivadar pápa alatt (642 
— 648) az afrikai püspökök a monotheliták kárhoz-
tatása ügyében hozott határozataikat megerősítés 
végett Rómába küldik. A főpapok ebbeli kérvényét 
68-an irták alá. E kérvényben mondják: „Senki 
sem meri tagadni, hogy a hitnek igaz, tiszta s az 
egész egyházra kiömlő forrása Rómában van. A 
legrégibb korbeli bizonyságok hirdetik, hogy a leg-
távolabbi tartományokban hozott határozatok is 
törvényes erejöket mind csak a pápai jóváhagyás 
és az apostoli szent szék tekintélye által nyerik." 
A római széket a levél folyamán több izben neve-
zik apostoli és legfőbb széknek ; s igy végzik be: 
„Neked, ki az apostoli tisztség csúcsán ülsz, (apo-
stolico culmini vestro) legalázatosb szolgálatunkat 
könyek között tolmácsoljuk." E pápa volt az utolsó, 
kit Viktor, karthagói püspök még „testvérének" 
nevez; utána megszűntek a püspökök e czimen ne-
vezni a pápát s azóta a pápák testvéreiknek vall-
ják ugyan a püspököket, de a püspökök a tisztes 
„a tya" névvel szólítják meg őket. 

A lelkipásztorság köréből. 
Hagyjuk egy pillanatra a népiratokat, melyeknek 

egyes ferde kinövései ugy is mély árkokat hasítottak a ker. 
hitélet szántóföldjén, s most ezeknek úgynevezett megkötése 
volna napi renden, hogy az elmosott földdel együtt az elve-
tett mag gyökerei is meg ne semmisüljenek: hadd szóljunk 
komolyabban, a beállott ínséghez képest, oly tapasztalati 
szomorú tényekről, melyek sötét árnyakat vetnek a kétes 
jövőbe. 

Jőnek közbe egyes mostoha évek, melyek nagy pró-
bára teszik, sőt el lehet mondani, koezkára vetik a falusi lel-
kipásztorok existentiáját. De — gondolja valaki magában 
— az annyagi jóllét elválasztandó azon erkölcsi magaslat-
tól, melyen a legszegényebb pap is megállhat, ha állása örök 
érdekeit tar t ja szemei előtt. Valóban, magam is igy gondol-
koztam mindaddig, mig a kegyetlen próza le nem rántotta 
önfeláldozó ügybuzgalmamat az eszmények egéből. Most 
kénytelen vagyok kimondani, hogy a sok oldalról kizsarolt 
nép eltűrné azt is, ha lángszellemű papja anyagi fentartás 
hiányában kénytelen volna őt elhagyni. Ez rettenetes. Hol 
vannak a ker. hit, remény és szeretet erős alapjai ? A szaba-
delvű polgárisodás öldöklő hatása alatt elsülyednek a köz-
részvétlenség futóhomokjában. Most például mindent erőha-
talommal hajtanak be, csak a papi tartozásokra nem ügyel 
senki. S mégis egyedül ezekre háramlik minden gyűlölet, 
mert a fölszaporodott hátrálékok a jövő termést illetik, 
mely még egészen bizonytalan. A ki egyetlen sanyarú évnek 
terhei alatt nyögött már a biztató újig, tudhatja, mit tesz a 
lelkipásztorkodásnak összes kapcsait töredezve, s az annyira 
éltető, szükséges közbizalmat föloszlásnak indulva — látni. 

Hányféle elemekből áll csak egy plébánia község is ? 
Ki tehát róla, hogy az Ur Isten megtagadta az ő áldását, 
bizony érdemetlenek voltunk rá. Ez a jobb érzelmű lakosok 
őszinte vallomása. Hanem ez is a legkisebb töredék, mely-
nek kis számára vérszemmel tekint a proletár többség. Mit ? 
Tehát faluhelyeken is lehetne szó a proletárságról ? Fá jda-
lom ! szaporodó mértékben, annyira, hogy újig, (értvén a 
jövő aratást) általános napfogyatkozást jelez a keserű ta-
pasztalás hitéletünk egén. S nem különös, nem megdöb-
bentő az, midőn a szegénység mintegy azzal akar magán 
boszut állani, ha megveti az Istent, kiben élünk, mozgunk 
és vagyunk ! Elmondok itt egy köznapi esetet. 

Vannak műveltebb osztályainkban oly vallásos idea-
listák, kik sokat tartanak arra, hogy a nép békeszerető, er-
kölcsös és munkás legyen ; de ők maguk egy kis ujjal sem 
segitik elő ezen nagy és közérdeket. Mert sehol nem 
járnak elül jó példával, sőt a maguk számára, mivel épen 
nem szűkölködnek, mint sokezeren, különös kiváltságát 
igénylik a teljes hitetlenségnek. Egy uri ember, kit méltán 
lehet a szerencse kegyenczének mondani, abban találja egy 
nemét az „ünnepi" sportnak, ha az isteni szolgálatot vasár-
naponkint a szérűskertjéből hallgathatja ; s ezt csak azon 
pietásból, melylyel nagy jóltevője az örökséghagyó emlé-
kezete iránt viseltetik, ki hajdan szintúgy a pajtakerfbe jár t 
misét hallgatni. Ugyan is idealista volt, az orgonát, s népé-
neket csak távolról szerette hallani ; de papot, mint ilyent, 
sehol nem akart megtűrni. Mit mondjunk azokról, k isnek 
sem birtokuk, sem biztos keresetök nincs, 8 még sem járnak 
a templomba? Ezek a proletárok. Ezektől félni kell. Egy 
jómodu gazdának meggyúlt az akla, s bent égtek a juhok 
is. Há t mit lehet ezjkkel tenni? Aki érte, az kapkodta. Bor-
zasztó látványt nyújtott a félhomály, melyben a húsért ra-
jongó, vagy leledző proletárok fólgyürt karokkal működ 
tek. Elforditám könybe lábbadt szemeimet a vérengző sür-
géstől, mely az Isten képe s hasonlatosságának színe alatt a 
kapzsi vadállatot mutatta. Midőn ily érdek lép előtérbe, hol 
marad a missió-kereszt? Ezen jelenethez hasoló az a másik, 
mikor a politikai színezetű hordót csapra ütik, s a nép po-
tyára iszik. Csak az eredmények különbözők. I t t már a vér 
nem vezeti, hanem befejezi az iszonyú mulatságot. A nép, a 
legjobb is, mindig kész hitelben mulatni ; ami annyit tesz, 
hogy kilátás nélkül a fizetésre. Az ugy nevezett „jeles" na-
pok, (sátoros ünnepek másod s harmadnapjai, egyháznap, 
farsang minden kíséretével) igazán vérrel vannak beirva a 
történet könyvébe. Minden korcsmai bagatelle tartozás meg-
találja a maga biráját , csak a párbérkönyvnek nincs hitele. 

A papnak meg kell élni tudui saját esze után, ha hí-
veitől egy fillérnyi fizetésben sem részesül is. A szegény 
papot nem kell félteni, majd istápolják őt a nagyok. Nem a 
nép van a papért, hanem megforditva. Hadd prédikáljanak 
már egyszer éhgyomoral is. Hát mindent a pap zsákja nyel-
jen el? A pap a legnagyobb ingyenélő, mert az ő napszám-
jának nincs semmi látszata. Ha sánczot hánysz, ha árkot ásol, 
leereszted a fölösleges vizet; borod a pap torkán folyjon-e 
le ? Szántasz, vetsz, csúszol, mászol ; csűrödből a papnak kell-
jen-e kimérni az első kila búzá t?A robot megszűnt, s te ur-
dolgára jársz a papnak, kit még nem is választhatsz, ugy 
küldik ostorul a nyakadra. Pap nélkül nem szabad egy 
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lépést sem tenned, a pap odanőtt az Inged gallérjához, hogy 
kihurczoljon a sirba, melyből csak az ő szája által van föl-
támadás. Nézd, a pap első árulód, midőn hozzá kell menned 
szegénységi vagy pedig erkölcsi bizonyítványért. Utolsó 
filléredet ő veszi el, midőn szegény beteges nődet avatásra 
kényszeríti, mikor már a gyermeket jó pénzért el is temette. 
Házasságod előtt fölállítja a maga középkori kínzó eszkö-
zeit ; aki mindig szabad voltál, mint szilajcsikó a mezőn, 
jegyeseddel együít ott mormoltatja veled hetekig a hosszú 
s érthetlen imákat. Gyermekeidet az iskolában kukoriczán 
térdelteti, vagy nézd meg a hátán levő kolbászokat, minők-
kel magad az életben sohasem élsz, mert földhöz tapadt sze-
gény vagy ; hiszen most is ugy korog a gyomrod. Ámde 
nézz be olykor egy kis panasz fejében hűtlen feleséged miatt 
a pap házához, mint recseg az a tölgyfaasztal a sok eszem 
iszomtól, miről neked szegény Ádám fiának fogalmad sem 
volt ; mi minden kell egy pap élvezetéhez, hogy korszerű le-
gyen ! Há t még az a földalatti sekrestye, hej ? Már oda nem 
kapsz belépti jegyet. De én láttam, amit te sohasem fogsz 
tátni csak hinni. Padlásig érő hordók két három sorjában ; 
de egy se kong ám. Minek egy embernek ennyi jószág ? 
Hova teszi, mire költ i? A x-i papnak épen huszonötezer fo-
r int ja van a takarékbankban (hogy aki véget tudjon neki 
vetni !) Még többet mondhatok, ugyan ezen papnak kilencz 
évi hátraléka behajtás alatt a szegény népnél ; ha találkoz-
nék hatóság, mely ily óriási munkára vállalkoznék, a pap 
maga maradna urnák a faluban, a nép pedig koldus-bottal 
tovább állhatna Istennek szent hirével stb. stb 

Mint egy irodalmi vállalat boritékán olvastam : „Mél-
tóságos, Nagyságos, Főtisztelendő és Tisztelendő pályatár-
sak, a kik velem együtt az U r szőllejében már ennyi meg 
ennyi évek hosszú során át napszámoskodtok", azon különb-
ségével a munkadíjnak, hogy nekünk csak is az U r Isten 
fizethet, (ezt ami ajtatos népünk nem is bánja), kérlek sze-
retettel, meg ne ütközzetek azon, hogy a forrásokat meg nem 
nevezhetem, melyekből a fennebbi idézeteket merítettem-
Megvallom, nem egy jóbarátom nevét kellene fölemlítenem, 
ha a bizalommal vissza akarnék élni, amitől Isten mentsen. 

S mégis oly idylli életök van a falusi papoknak, hogy 
van példa rá, miszerint investiált kanonokok is visszatértek 
előbbi falusi javadalmukra, hol pedig seuimiből nem lehet 
tenni semmit. Tudok több esetet, midőn a lelkipásztor cse-
kély évi jövedelméből ezereket költött a legnagyobb szük-
ségek földözésére. A község, melynek javára egyik másik 
önmagát fölemészté, ezen nagylelkűséget meg sem köszönte. 
Könnyű annak, akinek van. Aki hálára számit, az homokba 
írja tetteit. Maga az időjárás is segít azokat eltörleni a föld 
színéről. Csak hogy még az a kis sajátunk, mit öntudatnak 
nevezünk, nincs alávetve az eltaposásnak. Ebben is van va-
lami elrejtve a lelkipásztor számára; csak elmélkedjünk 
fölötte annak rendje szerént. Irigyelni a világ ugyan nem 
fogja tőlünk, mert azt pénzzé tenni nem lehet ; de van egy 
magasabb szempont is, ahova a világ csak ami közbenjárá-
sunkkal emelkedhetik. 

Mindig előszeretettel olvasok franczia egyházi állapo-
tokról, hol a párbér ismeretlen ; de annál dicsőbb az ala-
mizsna. Mégis történik, hogy egy-egy filialisba breviariu-
mozgató szegény pap orgyilkolva megöletik, és pedig nem 

őrültek által. Mi ez uraim ? A nehéz idők jele. Ugyan mig 
a jezsuiták el voltak egyideig törölve, ment volt-e a kath. 
papság minden üldözéstől ? Szegény Francziaország egészen 
ellenkező bizonyítványokkal szolgál. Előre ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 9. A népszerűség kellékei. — Libe-

rális világunk keletkezése, azaz azóta, hogy nálunk is mind 
nagyobb tért nyer az anyagelviség, mind jobban távolodik 
ugy az iskola, mint az irodalom és a közélet a keresztény 
eszménytől és beéli magát a pogány gondolkozásmódba, bi-
zonyára nem ismeretlenek olvasóink előtt sem azon kellé-
kek, melyek nálunk valakit ,népszerűvé' tesznek. Erezni az 
egyházzal, érte működni önzetlenül, teljes odaadással, vé-
delmezni az ő jogait, nyilatkozni keresztény értelemben, 
tenni a keresztény ember kötelességét, nem szégyenleni 
megvallani, hogy a katholikus egyházhoz tartozik valaki, 
ez annyit jelent, mint bigottnak lenni, annyit jelent, mint 
ennek következtében, legyen az illető bár pap vagy világi, 
népszerűtlennek lenni. Ellenben megtámadni az egyházat, 
elkövetni tényeket, melyek ellenkeznek a keresztény hittel, 
kiforgatni az egyházat jogaiból, végrehajtani tényeket, me-
lyek a keresztény lelkiismeretbe ütköznek, mindezek ismét 
olyan kellékek, melyek az illetőt, legyen az ismét pap vagy 
világi, népszerűvé teszik és képesitik őket, hogy befolyás és 
hatalomra tegyenek szert, melyekhez különben semmi esetre 
sem jutnának el. 

E gondolatok jutottak eszünkbe, midőn a napokban 
egyik liberális lap vezérczikkét olvastuk, és tényleg ugy áll 
a dolog, hogy ezideig az emberi Ítéletek szerint a nevezett 
kellékekkel felruházott egyének sikeresen használták fel a 
nemzet, a kormány előtt azon tulajdonaikat, melyek mai 
napig a népszerűség kivivására szükségek. De hogy vissza-
térjünk ama liberális lap, a ,Pesti Napló' vezérczikkére, a 
czikkiró lelke előtt is hasonló gondolat lebeghetett, midőn 
vezérczikkét megirta, mert anélkül azt aligha irta volna 
meg. O is azt gondolta magában, mint az czikkéből kitűnik, 
hogy győzni kell, győzni pedig csak népszerűséggel lehet, a 
népszerűséghez pedig csak népszerű eszmékkel lehet jutni , 
népszerű eszmék pedig a vallásegyenlőség, a polgári házas-
ság, az alapok kezelésének szabályozása stb., már mint azt 
a ,Napló' gondolja: ha tehát győzelemre akarunk jutni, ha 
a mostani kormányt és pártot meg akarjuk buktatni, a buk-
tató pártnak e népszerű eszméket kell ajánlani — és a mint 
a ,Napló' czikkirója gondolkozott, azt meg is tette. A buk-
tató pártot felvilágosította, hogy eddigi takt ikája nem ér 
semmit sem; ezt, hogy semmit sem ér, az események bebi-
zonyították, hiába tette le a párt programmjáról a vallás-
szabadságot, a polgári házasságot, az alapok kezelésének 
elintézését, evvel népszerűbb nem lett : mi tehát természe-
tesebb mint az, hogy, ha a párt népszerű akar lenni, és igy 
befolyást, hatalmat nyerni, mint az, hogy a magas klérus 
nemtetszése daczára is, vegye fel az emiitett pontokat pro-
grammjába, mert ezek a ,Napló' szerint, a népszerűség 
kellékei. 

Nem tudjuk, mennyire fogadja el az illető párt a ,N.' 
szabadkőműves tanácsait, mennyire nem, vagy egyáltalá-
ban ád e legkevesebbet is e hitelvesztett lap tanácsára, de 
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nekünk ugylátszik, hogy abban a tanácsban minden egyéb 
foglaltatik, csak nem bölcseség. Mert, ha a ,Napló' pontoza-
tait megfigyeljük, ugy találjuk, hogy azokban semmi uj 
nincsen, ami már el nem mondatott volna és pedig ami már 
el nem mondatott volna épen az uralkodó párt által. Vagy 
ki ne emlékeznék, hogy a mult választások alatt, a most 
uralkodó pártnak jelszavai nem mások voltak mint azok, 
melyeket a ,Napló' most ajánl ? Azok a népszerűsítő eszmék 
tehát már le vannak foglalva, és igy azokkal ujabb párt 
kártyáját már nem játszhatni ki az uralkodó párt ellen. 
Másrészt pedig megfontolhatta volna a ,Napló' azt is, hogy 
a lefolyt választások óta már csaknem két év folyt le és 
hátha ami két év előtt népszerű volt, az ma már többé 
nem népszerű? Ez épen nem lehetetlen. Miről, ha a ,Napló' 
meg akar győződni, azt ajánljuk neki, tartasson népszerű 
előadásokat a választó népnek, az általános vallásszabad-
ságról, a polgári házasságról, az alapok kezeléséről, de ugy, 
amint azok értelmeztetnek, amint vannak a gyakorlatban, 
és nem ugy, hogy a nép tévútra vezettessék ; fejtesse ki a 
nép előtt, hogy az Istennek joga van követelni, hogy mind-
nyájan az O általa előirt egy hitet vallják, hogy ennek kö-
vetkeztében a házasság szentség, hogy a kath. alapok a ka-
tholikusok tulajdonát képezik, és akkor álljon elő annak a 
választó népnek az ő általános vallásszabadságával, polgári 
házasságával és az alapok kezelésével liberális értelemben, 
és mondja meg, hogy van egy párt, mely liberális értelem-
ben akarja e kérdéseket megoldani, és igy a most uralkodó 
pártot megbuktatni, majd meglátja, hogy mire jut , minő 
népszerűségre tesz szert párt ja. 

A nemzet keresztény érzületű polgárai, és pedig ezek 
jóval túlhaladják a hitetlenség tanítványait, bizonyára nem 
szavaznának a ,Napló' programmjára, részben keresztény 
érzületük, részben jogtiszteletük miatt, melyek még ma is 
bizonyára sokkal erősebbek a köznépnél, mint a ,művelt' 
osztály egy részénél. Ha a ,Napló'-nak annyira kiállhatat-
lan már a jelenlegi állapot, mi nem szólunk ellene, hogy azt 
megváltoztatni törekedjék, ezen változtatni más okból mi is 
óhajtanának ; de mi ugy találjuk, hogy akkor nem a .Napló' 
által jelzett programmal, hanem épen az ellenkező iránynyal 
kellene fellépni, és akkor higyje meg a ,Napló', ez ami meg-
győződésünk, hogy a népnél nagy viszhangra találna az a 
párt, mely ez ellenkező irányú programmal fellépne. Nem, 
a ,Napló' által jelzett irányú programm hiánya tette a hely-
zetet olyanná, a minő, hanem épen az, hogy ámbár az 
idézett pontozatok még nem hajtattak is végre, de a szel-
lem, mely eddig működött, ugyanaz volt, melyből az emii-
tett pontok származtak. Támadjon ez országban egy párt, 
mely félretéve a hitetlen liberális eszméket keresztény ala-
pon álljon, küldje szét programmját, mely keresztény elve-
ket hirdessen, tartsanak beszédeket a buktató párt képvi-
selői a nép előtt, melyek keresztény eszméket tartalmaznak, 
alapitsanak lapokat, melyek a nép vallásos lelkületével ösz-
hangban vannak, hirdessék, hogy ők az iskolát ismét visz-
szaadják az egyháznak, hogy a házasságot nem engedik pro-
fauálni, hogy az egyház jogait ugy mint azok, isteni és 
emberi törvényben biztositva vannak, tiszteletben fogják 
tartani, szóval, hogy épen ellenkező irányt fognak követni, 
mint eddig követtetett az uralkodó liberalismus alatt : akkor 

O 

mi sincsen valószínűbb, mint az, hogy az a párt, mely ily 
programmal fog fellépni, győzedelmeskedni is fog. A nép 
szivéből és szive szerint a liberalismus nem beszél ; ez oly 
távol van tőle, mint az ég a földtől; győzött ez is eddig, 
mert tévútra vezettetett : kisértsék még egyszer, beszéljenek 
egyszer az ő szivéből és szive szerint, akkor bizonyos, hogy 
soha még oly népszerű párt nem volt, mint volna az, mely 
igy alakulna. 

( iyör, ápril 6. Sz. Benedek 14 százados jubilaeuma. — 
Sz. Bendek születésének 1400-ik évfordulóját Győrött a sz. 
Benedek-rendiek nagyobb ünnepélyességek elkerülésével oly 
formán tartották meg, hogy april 4. (vasárnapon) a szoká-
sos predikáczió és nagy mise, délután pedig litánia volt, hét-
főn és kedden megint, de predikáczió nélkül, hasonló isten-
tiszteletet rendeztek. Az if júság ezen ajtatosságokon öröm-
mel jelent meg. 

A honi sz. Benedek-rend feje, a pannonhalmi főapat 
ur ő mlga, ki nem rég halálos bajból szerencsésen fölépült, 
a jubileum alkalmával Pannónia sz. halmán húsvét napjától 
kezdve 10 napon át népmissiót tartatott , s e czélra laza-
rÍ8ta atyákat hivott meg Bécsből : nt. Medits, Ürge, s (ha 
jól hallottuk) Kajdy atyák mentek oda. E missió lefolyásá-
ról, miután abban részt nem vehettünk, mitsem Írhatunk. 

A győri püspök, ft. dr. Zalka J . ő ex ja oly módon 
vett részt a jubilaeumban és a sz. Benedek-rendiek örö-
meiben, hogy kirándulva Pannonhalmára ott bemutatta a 
sz. miseáldozatot, égi áldást kérve az érdemekben oly gaz-
dag rend tagjaira. - j -

Bécs. A bécsi egyetem üdvözlő iratasz. Benedek jubilae-
uma alkalmából igy szól : Ordini S. Benedicti, cuius egregia 
cura atque opera factum est, ut iis temporibus, quibus occi-
dental! terrarum orbe gravissimis penitus convulso tempes-
tatibus et procellis omnis fere eruditio ac doctrina communi 
peritura videbatur naufrâgio, et conservarentur latina mo-
numenta praeclarissima et novis scholis conditis quibus pu-
eri litteris antiquis erudirentur denuo efflorescerent ingenua 
studia atque artes ac nova et laetiora in dies caperent incre-
menta, memores immortalium, quae in totuin genus humá-
num contulerunt eius collegii sodales beneficiorum diei 
fausti quo ante haec saecula quatuordecim Nursiae natus 
est S. Benedictus memóriám solemniter celebranti pie g ra -
tulantur Rector et Senatua universitatis Vindobonensis. Vin-
dobonae Kalendis aprilibus anni post Christum natum 
M D C C C L X X X . 

Francziaország. A szerzetes rendek ellen kiadott kettős 
kormányrendelet, juridikai szempontból, az összefüggéstelen-
ség, tudatlanság és önkény colossalis emlékoszlopa. Igy jelle-
mezte azt egy jogtudor a Correspondance Saint Chéron'-ban. 
Kri t ikája megérdemli, hogy legalább főbb helyeiben meg-
ismertessük. „A vallási congregatiók ellen kiadott rende-
letek olvasásakor támadt érzelmek, úgymond, természetesen^ 
kell, hogy igen különbözők legyenek. A katholikusok és a 
congregatiók barátai sértve érzik magokat, a minek jogos-
ságát most nem akarom se vitatni se mérlegelni. A jelenlegi 
kormány ellenei örvendnek a hibának, mely végre bevég-
zett tény, mely a köztársaságot nem sokára a legkomolyabb 
zavarokba taszitandja. A szabadelvűek feljajdultak a sza-
badelvüség e bukása felett, mely hazánkban a szabadság 
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haladását egy félszázaddal hátra taszította. — Én részem-
ről egészen hidegen fogom e közigazgatási rendszabályok 
juridikai s törvényszerinti érvényét meglatolni. — A márcz. 
29-iki okmányok olvasásakor a hatás, mely mindenek előtt 
megragadt, — nagy csodálkozás volt. Azt képzeltem, hogy 
mivel ezen rendeletek alá Grévynek is alá kellett irnia ne-
vét, ki jogtudós hirében áll, legalább annyira okadatoltak-
nak kell lenniök, mint egy harmadrendű ügyvéd vélemé-
nyes jelentése szokott lenni. Azonban, nem na<ry örömére 
bármely francziának, meg kell jegyeznem, hogy e rendeletek 
az alapos kritikát ki nem állják, sőt egyik okadatolásuk a 
másikat megczáfolja,lerontja. Az indokolás ugyanis kétféle: 
részint törvényhozási, részint közigazgatási vagy törvény-
széki praecedensekre van alapitva. Önálló döntő erővel csak 
az előbbiek birnak ; az utóbbiak csak akkor érnek valamit, 
ha törvényen alapulnak, ha nem egyebek, mint a törvény 
applicatiói vagy magyarázatai. Törvényhozási praecedens 
ül az egyik rendelet is a másik is csupán az 1790 febr. 
13 — 19-iki törvényt szerepelteti. Ez szolgál alapul Grévy, 
Lepère és Cazot urak minden okoskodásának ; ez kiindulási 
pontja minden „tekintvé"-jöknek s mindazon birói végzé-
seknek, melyeket igazi törvényszéki ügyvédi tetszelgéssel 
idéznek.Valóban ügyvédek ők mind a hárman, de képtelenek 
egy rosz ügy védelmére. Az 1790-iki törvényhozási érvök 
— nem mondja azt, a mit vele mondatni akarnak. Ok idé-
zik az 1790. I. czikket, mely azt mondja, hogy a királyság 
álkotmányos törvénye nem ismeri el többé a szerzetesi fo-
gadalmat, — s azért a szerzetes rendek Francziaországban 
eltöröltetnek, s eltörölve maradnak, ugy hogy hasonló vála-
mi jövőre soha sem keletkezhetik. Igy szól, a mit idéznek-
De azt a §-t gondosan elhalgatták, a hol ugyanezen törvény 
azt mondja, hogy az ekként megszüntetett szerzetes rendek 
tagjai tetszésök szerint vagy elválhatnak egymástól, vagy 
együt t élhetnek általok választott helyen. Ez a § tüzetesen 
meghatározza az egész törvény értelmét. A mi tiltva, a mi 
megszüntetve van az 1790-iki törvény által, az az ünnepé-
lyes fogadalmaknak és következményeiknek a civil forum 
előtti legális elismertetése, — vagyis e törvény nem ismer 
szerzetest, csak polgárt, kiknek azonban korántsem tiltja» 
hogy szerzetesi életet élhessen, sőt ezt egyenesen megengedé 
ezt a jogot számukra kiköti, midőn kimondja, hogy az előbb 
a polgári jog előtt is érvényes szerzetesi fogadalmat tett 
egyének tetszésök szerint ezután is külön vagy együtt élhet-
nek szabadon választott helyen. H a tehát van e törvényben, 
a mi a jezsuitákra alkalmazható, az nemcsak fel nem jogo-
sítja a kormányt e rend kitiltására, sőt, ellenkezőleg, köte-
lezi a kormányt, hogy elismerje e rendet s létjogában senki 
által háborgattatni ne engedje Ez a ,létező törvény' tehát 
nem létezik, és a mi ezt bizonyítja, az nem más, mint Grévy, 
Lepère és Cazot urak rendelete. Ezek az urak azt akarják» 
hogy a congregatiók ellen a törvények és prófétáknak (lex 
et prophetae = minden) mind az 1790. febr 13—16-iki 
törvény 1. czikkében kell benfoglalva lenni. Azonban, ha 
ezen czikknek csakugyan az az értelme van, melylyel birnia 
kellene, hogy a jezsuiták eltörlését indokolja, akkor minden 
szerzetes rendet, melyben ünnepélyes fogadalmat tesznek, til-
tana. Egyetlen ily szerzet sem létezhetnék tehát Francziaor-
szágban, s igy a kormány által annál kevésbbé engedélyez-

tethetnék. Es mégis mit tesznek Grévy, Lepère és Cazot 
urak ? Engedélyezést helyeznek kilátásba, kivéve a jezsuitá-
kat, azon congregatióknak, melyek azért folyamodni fognak. 
Az 1790-iki föltétlenül tiltó törvény tehát nem létezik, 
minthogy fennáll, szerintök, a jog engedélyezni, a jezsuitákat 
kivéve,valamennyi congregatiót. Ugyanez áll méginkább az 
1792-iki törvényről, melyet ezen urak szemök előtt tartottak 
a nélkül, hogy idézni merték volna, talán szerzőjének neve 
— Danton — miatt, talán azért, mert magok is visszaretten-
tek foganatosításának következményeitől. E szerint ugyanis 
nincs különbség a szerzetesek közt ; valamennyit száműzni, 
deportálni kell. — Marad a X I I . évi messidori rendelet, — 
de ez rendelet és nem törvényhozási praecedens ; ez az ön-
kény és törvénytipró zsarnokság szüleménye. A messidori 
rendelet felujit ja a rendkívüli eljárási, vagyis azt, hogy a 
kormány üldözőbe vehet oly tettet, melyről a a büntető tör-
vénykönyv semmit sem szól, s oly büntetést szabhat, milyet 
tetszik. Tessék ezt az eljárást felújítani, ha meritek ! — Nem 
szóltam a X . évi germinal 18-iki törvény 11 czikkéről, 
sem a büntető tkönyv 261—292 § airól. Eddig az egész 
világ tisztában van az első helyen emiitett tilalom értelme 
felől és senki még csak nem is gyanitotta, hogy áldozárok 
által vezetett tanintézetet kell érteni azon „más egyházi 
intézetek" alatt, melyeket ama tilalom sujt. A m i Code penal 
tczikkeit illeti, a dolog annyira világos, hogy gyermekes 
volna vele foglalkozni : „ a jelen (294) tczikk által megje-
lölt személyek köze nincsennek befoglalva azok, kik a társu-
lat egyleti házában laknak." 

Mire hivatkozhatnak tehát a rendelet alkotói? A 
1790-iki törvény általok is megszűntnek van elismerve; az 
1792-iki törvényt, mely a szerzetesi életet általában tiltá, 
megszüntette a concordatum, mely a vallást visszaállította ; 
a messidori rendelet törvénytelen, alkalmazhatlan ; az u. n. 
organikus tezikkek 11. §-a és a Code penal §§-ai más tárgy-
ra vonatkoznak. Nincs semmi, de semmi más fegyver tör-
vényeik fegyvertárában. De van, azt mondják, törvényszéki 
határozat, van alsó kamarai határozott vélemény. Igen, a 
régi parlamentek határozatai, melyek az 1789-ben elsöpört 
régi monarchiai jog alapján hozattak ; az alsó kamra véle-
ménye, ellentétben a felső kamráéval, ä szenvedélyek alkalmi 
kitörései, melyektől a törvénynyé való szentesitést meg kell 
vonni örökre. Végre az 1826-iki birói végzés, ez uni-
cum. ez elszigetelt valami összes törvényszéki életünkben ! 
Vájjon az, hogy a törvényszék egyszer csalatkozott, azt hi-
vén, hogy az eltörölt törvények még léteznek, vájjon ez fel-
jogositja-e a kormányt, hogy százezer szerzetest proseri-
báljon ? ! 

Ez még nem minden. Azt mondom : még akkor is, ha 
e rendeletek törvényesen volnának indokolva, intézkedésök 
egyes részei a hatalom túlkapásai lennének. A Code penal, 
ha a jezsuitákra alkalmazhatni lehutne, m egengedné, hogy 
törvényszék elé idéztessenek, hogy fenyítés alá vonassanak, 
de nem, hogy kötelesek legyenek „kiüriteni" azon intézete-
ket, hol 20-an együtt laknak. Nem engedné meg továbbá 
tanintézeteik bezáratását, melyeknek létjogát épen maga a 
senatus proclamálta. Nem engedné meg a feloszlott rend 
tagjainak kifosztogatását, mert azok polgárok maradnak, 
kik politikai és polgári jogaikat tovább élvezhetik. 
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A mi azt a szörnyűségesen önkényes intézkedést illeti, 
mely megvonja a jezsuitáktól a létezési engedélyeért való fo-
lyamodást, mig más rendeknek ezt megengedi, azt csaknem 
lehetetlen hideg vérrel discutiálni. Azt mondja a rendelet, 
hogy a létezési engedélyt (autorisation) meg fogja adni a 
törvénghozó hatalom. És ime most a kormány, a végrehajtó 
hatalom, oda áll a jezsuiták és törvényhozó hatalom közé 
és azt mondja : Én titeket kidoblak a polgári jogok köré-
ből. Titeket én nem tartalak annak, a mik a többi polgárok, 
p. a szerzetesek. Megvonom tőletek a kérvényezési jogot. 
Nem engedem meg, hogy a törvényhozó hatalomhoz létez-
hetési engedélyért folyamodjatok !" És ez Francziaország-
ban történik, melynek alkotmánya a politikai és polgári 
egyenlőségén alapszik ! Francziaországban történik, hogy a 
nemzeti képviselet egyszerű megbízottja ezen képviselet jo-
gátnak gyakorlását megköti ! 

A politikusok Ítéljenek pártállásuk szempontjából 
a márczius 29-iki diktátori rendeletek felett jóakarólag vagy 
szigorúan: én csak juridikai szempontból akartam őket meg-
ítélni, és most már jogom van kimondani, hogy e szempont-
ból azok az összefüggéstelenség, tudatlanság és önkény co-
lossalis emlékoszlopai." 

IRODALOM. 
Észrevételek az ,Irodalmi Szemle' egy bírálatára. 

A bírálatban kifogásolt kifejezések közt van két nem 
képletes kifejezés is, u. m. : egy gödörbe vetni (az emberi test) 
(2. 1.) : a másik : az embereket, e silány teremtményeket. (16.1.) 
Hogy e kifejezéseket b. ur kifogás alá esőknek tar t ja , ez 
csak onnét magyarázható, mivel ő az összefüggést, a con-
textust tekintetbe nem veszi. Valamint helyesen csak az 
beszél, a ki a beszéd egyes részei közt fenforgó viszonynak, 
vagyis az összefüggésnek megfelelőleg beszél, hasonlóan va-
lamely beszéd valódi érteményét kellően csak az foghatja 
fel, annak helyességét vagy helytelenségét alaposan csak az 
ítélheti meg, ki a beszéd egyes részeit nem önmagukban, ha-
nem a beszéd többi részeihez viszonyítva tekinti, vagyis a 
contextu8t figyelembe veszi. A ki e sarkalatos hermeneuti-
cai szabály mellőzésével akarná a sz. írást értelmezni, men-
nyi képtelenséget s dogmaellenes tévelyt tudna onnét kibe-
tűzni ! 

Tekintsük tehát a fennemlitett kifejezések elsejét a 
contextu8 szerint. Miről van ott szó ? Nem egyszerűen em-
beri holtest eltakarításáról szólok ott, hanem szembe állítom 
a romlandó testet a halhatatlan lélekkel, a test szolgálatát a 
lélek elhanyagolásával; s hogy feltüntessem azok balgasá-
gát, kik minden törekvésöket csak a test szolgálatára irá-
nyozzák, lelkökkel pedig mitsem törődnek, a testről ugy 
nyilatkozom, mint a „melyet nemsokára, mint utálatos és 
undort gerjesztő tárgyat az emberek szemei elől el fognak 
vinni s egy gödörbe vetni." Ez utóbbi kifejezés jelzett czé-
lomnak s az összefüggésnek nem megfelelőbb-e, mint ha b. 
ur szerint a közönséges ,sírba tenni vagy temetni' kifeje-
zés használtatik? Én azt gondolom, ha a testről, mint utá-
latos és undort gerjesztő tárgyról szólok, a mint hogy va-
lójában szólhatok is, akkor már a ,gödörbe vetni' kifeje-
zés sem lehet meglepő, legkevesbbé pedig a jelzett contex-
tusban, hanem igenis meglepő, mert a contextushoz nem 
illő s azért nem is várt kifejezés lett volna a szokásos sirba 
tenni vagy temetni' kitétel. Avagy tán a ,gödörbe vetni' 
kifejezés sértő-e, midőn oly testről van szó, mely az élet fo-
lyamában a legocsmányabb bűnök eszköze s fészke vala, és a 
helyett, hogy a halhatatlan lelket szolgálta volna, inkább 
Isten e képmása sinlődött az ő aljas szolgálatában, — most 
pedig mint külsőleg is undok tárgy az emberek szemei elől 
elvitetik, hogy a férgek eledelévé legyen ? Lássuk csak egy-

két példában, mint nyilatkoznak a sz. atyák a testről, midőn 
azt ellentétbe helyezik a lélekkel, annak szolgálatát a lélek 
elhanyagolásával. „O caro — kiált fel sz. Ágoston — bes-
tia crudelis, quid gravas animam !" Sz. Gergely : Quid est 
caro, nisi putredo et vermis? et quisquis carnalibus desi-
deriis anhelat, quid aliud quam vermem amat? Sz. Jeromos: 
„Omnis caro cinis et foenum, massa putredinis, cibus ver-
mium et foetidissimum stercus." Sz. Bernát: „Sterquilinium 
vile custodit, qui corpus suum custodit." S midőn ily tárgy 
eltakarításáról van szó, nem volna-e akkor helyén a ,gö-
dörbe vetni'-féle kifejezés ? 

Vegyük most szemügyre a másik fenn hivatolt kifeje-
zést is, mely szerint t. i. az embereket silány teremtményeknek 
mondom. Lehet-e az embert silány teremtménynek nevezni ? 
Attól függ, mily szempontból és mihez vagy kihez viszo-
nyítva tekintjük az ember. Ha az embert önmagában tekin-
tem, vizsgálván testének bámulatos bölcseségről tanúskodó 
szerkezetét, szellemének fönséges tehetségeit : csudálattal te-
lik el lelkem Az iránt, kinek kezeiből e remekmű kikerül t ; 
— 8 ha az embert párhuzamba állítván az őt környező egyéb 
teremtményekkel, észreveszem annak ezek fölött messze kima-
gasló nagyságát, a hálatelt sziv elragadtatásával hangozta-
tom akkor én is a zsoltárossal : Minuisti eum paulo minus 
ab angelis, gloria et honore coronasti eum. Ha ellenben — 
mint beszédem idézett helyén is tevém — az embert a vég-
telen felségü Istennel hasonlitom össze, akkor az embert, fő-
leg ha számtalan gyarlóságaival s fogyatkozásaival együtt 
gondolom őt, annyira elsilányulni, egész a megsemmisülésig 
elsilányulni látom, hogy úgyszólván nem is marad, mit be-
lőle összehasonlíthatnék a végtelen Istenséggel. 

Beszédünk helyes vagy helytelen volta tehát mindig 
attól függ, vájjon annak egyes részei közt a kellő összhang-
zat megvan-e vagy nincs; nem pedig, vájjon az egyes be-
szédrészek, különválasztva a többiektől, tetszenek-e vagy sem, 
kiállják-e a próbát vagy nem. 

És ezzel végére jutot tam volna az ,Ir. Sz.'-ben közölt 
bírálat által provocált felszólalásomnak. E felszólalásomban, 
mint a figyelmes olvasó is észreveheté, több oly dolog is for-
dul elő, mi nem a birálat ellen, hanem csak a birálat alkal-
mából lett elmondva. S most mig egyrészt bíráló urnák 
igénytelen művem érdekében kifejtett fáradozásaiért s cse-
kélységem iránt tanúsított szives figyelmeért nem kések itt 
a nyilvánosság terén szivélyes köszönetet szavazni, ugy más-
részt remélem, hogy valamint az ő jóakaratú észrevételei 
nekem terhemre nem esének, hasonlókép jelen ellenészrevé-
teleim sem fogják az ő neheztelését fölkelteni ellenem ; hisz 
nyilatkozatainkban mindkettőnket ugyanazon sz. czél vezér-
lett : a jó ügy érdeke, az igazság földerítése. B. ur művem-
ben az igazság mérlegének egyensúlyát egy kissé megza-
vartnak képzelvén, kifogásoló észrevételeinek súlyai által 
vélte a fölbillentnek gondolt serpenyőt az egyensúly vona-
lára szállíthatni; én ellenben, ki feladatomnál fogva a mér-
leget közelebbről, tüzetesebben s házamosb időn át vizsgál-
tam, azt vettem észre, hogy épen b. ur súlyai folytán zök 
kent egyet az egyensúly rovására a serpengő ; miért is az. 
egyensúly visszaállítására nem volt mit egyebet tennem, 
mint b. ur súlyait egyszerűen ismét eltávolítani. Mit mi-
dőn jelen felszólalásommal megtettem s az igazság mérlegén 
az egyensúlyt ismét helyreállítva látom, tollamat inegnyu-

Dr. Balits A. 
VEGYESEK. 

— A világszerte tartott szent-Benedek-ünnepélyekről 
megható leírásokat közölnek a lapok. Gondolható, hogy leg-
imposansabb a montecasinói ünnepély. Bécsben maga a bi-
bornok-érsek, Münchenben szintén az érsek, Augsburgban a 
megyés püspök pontificált az ünnep fő napján. Többet, tér-
szüke miatt jövőre. 

godva leteszem 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A kath. vallás- és tanulmányi alap 
kezeléséről a kilenczes bizottság jelentése. — Egyházi tudósítások: Budapest. ,Miniszteri biztos'. Pannonhalma. Sz. Be-
nedek tiszteletére három napi ajtatosság. Németország. A centrum helyzetéről és általában a kulturharcz állásáról a kölni 
érsekhez intézett pápai levél után. Monte Casino. Jubileumi levelek. — Irodalom : Dr Stöckl apologetiko-bölcsészeti s 

társadalom-politikai tanulmányai. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Ha a pápák, szent atyák, egyházi irók mun-
káit figyelemmel olvassuk, találunk azokban oly 
czimeker, melyek az apostoli székkel egy értemény-
ben tulajdonit tatnak a római széknek. Igy e szék-
nek tulajdoníttatik apostoli csúcs, tető, magaslat, 
melyet az egyházban a pápa isteni intézménynél 
fogva foglal el ; itt van az apostoli hatalom teljes-
sége, a papi egység s méltóság forrása, az atyai ha 
talom. Mindezek oly fogalmak, melyek a kormány-
zás, a parancsolás és bizonyos kiváló hatalom esz-
méjét foglalják magokban s az apostoli szent szék 
czimmel együtt azt bizonyítják, hogy e tulajdonsá-
gok folytonosan minden századon keresztül egye-
dül a római széknél vannak meg, s e szék minden 
időben a legjogosabban gyakorlá is e hatalmat. 
Most már a szent atyák s egyes püspökök nyilatko-
zataira térünk át. Az apostoli szent szék czimet 
már sz. Athanáz (t 373) használta munkáiban, hogy 
a római széknek minden más szék fölötti felsőbb-
ségét kiváló módon jelezze. Az ariánok történeté-
ben, melyet ö a szerzetesek számára irt meg, ezen 
eretnekek vakmerőségei- s üldözéseiről ezt mondja : 
„De midőn köztudomáskint esztelenek módjára go-
noszkodnak, súlyosabb Ítéletet vonnak magokra. 
Mert mindjár t kezdetben Liberius római püspököt 
sem kimélék, söt e város polgárai ellen is dühöng-
tek, semmit sem félvén attól, hogy az az apostoli 
szék, sem attól, hogy Róma a római birodalom szék-
városa s el is feledék, hogy leveleikben ugyanők 
ezeket apostoli férfiaknak nevezték." E szavakkal 
Athanáz bizonyos erély- és hangnyomattal mondja, 
hogy a római szék apostoli szék, s a római püspö-

köket magok az üldözök nevezék élőbbét ..apostoli" 
férfiaknak. Kik a görög nyelvtudomány tulajdon-
ságait, sajátságait és a görög atyák iratait mélyeb-
ben tanulmányozzák, azt vetik ellene, hogy Atha-
náznál a görög szövegben a ó, ol nem-szócska nincs 
meg, mint melylyel a többi irók szokták az apos-
toli széket s püspökeit kiválólag jelezni. Ámde 
nyomatékos okok harczolnak amellett, hogy Atha-
náz nem-szócska nélkül is kiváló érteményben 
használta mindkét helyen az apostoli jelzőt ; azaz, 
nem csupán azon történelmi tényre akart ujjal mu-
tatni, hogy e széket a többi székek módjára apostol 
alapította s első püspöke apostol volt vala, hanem 
e széknek kiváló voltát, hatalmát, felsöbbségét szán-
dékozók kimutatni. A történelemből tudjuk, hogy 
az ariánok az apostolok által alapított egyházakat 
sem kímélték. Maga sz. Athanáz említettük müvé-
ben, de más irók is elmondják, hogy Eustathius, 
antiochiai püspök, nagyszámú papok és diakonok-
kal együtt számkivetésbe küldetett, az antiochiai 
egyházzal iszonyú kegyetlenkedéssel bántak, az em-
berek ellen annyira dühöngtek, az antiochiai egy-
házat oly zavarokkal áraszták el, hogy majdnem 
a városnak is vége lön. A mü irója, sz. Athanáz, az 
alexandriai egyház püspöke vala, ki az egyházat 
akkoriban ért üldöztetéssel minden nyomorát ön-
maga is kénytelen vala szenvedni. Midőn tehát az 
idők viharai s viszontagságai által szintén megtá-
madott római székről szól, épen a duló viharok 
közepett ugyan mi oknál fogva feszegetné, hogy azt 
egyik apostol a lapi tá? . . . Azután még előadja, 
hogy az árián üldözés a római egyházat s a római 
főpapot mint az árián kegyetlenkedés s az Isten 
egyháza iránti dühöngés föczélpontját megtámadta, 
székéről elűzte ; s oly módon teszi ezt, hogy egyál-
talában nem is kételkedhetni afölött, mikép az apos-
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toli alapitásnak nem az az egyszerű értelme, a mit 
idéztük helyen sz. Athanáz az apostoli czimböl le-
von s előad, hanem kiváló czim az, mely az iró Íté-
lete szerint is a római széken ülő püspöknek és szé-
kének jeles kiváltságát fejezi ki más püspöki szé-
kek fölött. Nem is lehet azon csodálkozni, hogy a 
római szék előnye, felsöbbsége már akkor az apos-
toli szék mint tulajdonnév által emeltetik ki. Mert 
hisz a római széknek mint a hitbeli egység élő és 
szilárd központjának mily nagy volt hordereje, te-
kintélye, életrevalósága, hatása a keresztény világra 
azon időben, midőn az árián eretnekség a katholi-
kus egyházat minden oldalról, minden téren üldöz-
te, sanyargatta, — mindenki tudja. Belátták akkor 
a keresztények mindnyájan, hogy Krisztus Urunk-
nak, az egyház láthatlan fejének isteni méltóságait 
az eretnekek borzasztó támadásai ellenében nem 
lehet sikeresebben megőrizni, megvédniök, hacsak 
az összes egyházak, az egyháznak összes püspökei 
a legszorosabban nem egyesülnek az egyháznak 
Krisztus rendelte látható fejével, s legbensőbben 
nem ragaszkodnak ahhoz, kit az egyháznak Isten 
adott Péterben s a római széken az ő utódaiban. 
Bizonyára nagy jelentőségű az egyház életében az 
arianismus, mert alkalmul szolgált arra, hogy az 
egyházi elsőbbség (primátus) eszméje, jelentősége, 
melynek kezdettől fogva Róma volt a központja, 
Isten földi városában teljesebben kifejtessék az ál-
talános összetartozás eszméje nagyobb tért nyerjen, 
a hitegység tömörebbé, a szeretet élénkebbé tétes-
sék. Nem csoda tehát, hogy az első, a legfőbb szék 
valódi tekintélyének megjelölésére szolgáló czim, 
minő az apostoli szent szék nevezet, épen az aria-
nismus hatalmaskodásának idejében keletkezett! 

Sz. Ágoston (354—430) hippói jeles püspök, 
ki a manichaeismust elhagyva annyi eréiylyel, ki-
tartás- és tudománynyal védelmezte a kath. tant, 
több munkájában használja e czimet. Kegyelemről 
irt munkájában igy szól : „Tudjátok, hogy ily go-
nosz tévely szerzői ellen az apostoli szent szék s az 
egyetemes római anyaszentegyház a legjogosabban 
zúdult fel ." ' ) Egyik levelében i r j a : „Az apostoli 
szent szék elsősége a római egyházban mindig ér-
vényben volt."2) Másutt Zozimust az apostoli szé-
ken ülő pápának nevezi. Tudjuk, hogy a pelagián 
eretnekség ez idő körül ütötte fel fejét s lehelte ki 
az egyházra gyilkoló mérgét ; erre nézve mondja : 
„E ragályos nyavalya nyilván az apostoli szent 
szék Ítélete által lett kárhoztatva."3)Incze pápának 

i) Lib. 2. de Grat. Chr. 2) Ep. 102. Ep. 157. Ep. 104. 

i g y i r : „Szent testvér, kötelességemnek tartottam 
ezt szerelmességednek tudomására jut tatni , hogy 
csekélységünk határozataihoz az apostoli szent szék 
tekintélye igénybe vétessék,"4) Másik levelében azt 
mondja: „Téged az Ur helyezett az apostoli szent 
székre."5) Szent beszédei egyikében pedig igy nyi-
latkozik : „Ez ügyben (a pelagianismust érti) már 
két zsinat járul t az apostoli szent székhez, honnan 
válasz is érkezett; az ügy tehát be van fejezve."6) 
Petilián leveleire, ki a keresztények életmódját a 
legfeketébb szinben festé. itnigy válaszol : ..Ha a 
keresztények az egész világon mind olyanok, mint 
aminőknek őket hitvány módra vádolod : mit vé-
tett neked a római egyház széke, melyen Péter ült 
s melyen most Anasztáz ü l? vagy a jeruzsálemi 
egyház széke, melyen Jakab ült s melyen ma János 
ül ? kikkel mi a kath. egyházban egyességben va-
gyunk. Miért nevezed az apostoli szent széket a mi-
rigy székének?"7) Jul ián ellen irt könyvében pe-
dig e kérdést veti fel : „Ama szent férfiú (Incze) 
mit felelhetett mást az afrikai zsinatoknak, mint a 
mit az apostoli szentszék s a római egyház a töb-
biekkel együtt hajdan állandóan h i t t ?" Másutt pe-
dig: „A pelagiánok ellenében az apostoli sz. szék 
tekintélyével védekezünk." — „Kételkedjünk-e afö-
lött, — irja más helyen — hogy azon egyház kebe-
lében vagyunk, mely, ámbár részint a nép Ítélete, 
részint a zsinatok tekintélye, majd a felséges cso-
dák következtében elitélt eretnekek hasztalan csa-
holák körül, legfőbb tekintélyét a püspökök sor-
rendje folytán az apostoli szent széktől nyerte!" — 
Ezen egyházatya müveiből elég számos helyet hoz-
tunk fel, melyek a kérdéses czimnek általános vol-
tát világosan bizonyithatják. 

Theodoret, Cyrus püspöke (393 — 458) Leo pá-
pához irt nevezetes levelében, melyben saját életvi-
szonyait részletesen vázolja, a római széket több-
ször e czimmel tünteti k i : „Ha sz. Pál , az igazság 
hirdetője, a Szentlélek harsonája — igy kezdi leve-
lét — sz. Péterhez ment, hogy magyarázatot kér-
jen azok számára, kik Antiochiában az ószövetségi 
szertartásos élet megtartása iránt kételyt támasz-
tának: annál inkább sietünk mi parányiak s kislel-
küek a te apostoli székedhez, hogy egyházaink se-
beire írt nyerjünk. Ugyanis téged illet meg min-
denben az elsőség." Tehát a római széknél van meg 
a mindig élő és maradandó legfőbb tekintély, és e 
tekintély a sz. Péter tekintélye, kihez fordult szent 

*) Ep. 90. 5) Ep. 92. 6) Jerm. 2. de verb. Ap. 7) L . 2. 
cont. litt. Petii. 
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Pál i-i kétes ügyében. „Én — folytatja levelét — 
én a te apostoli széked Ítéletét várom; esengve ké-
rem szentségedet, nyújtson nekem segedelmet, ki 
igazságos s őszinte birói székedet igénybe veszem." 
E levélben azután felhozza Theodot, antiochiai püs-
pököt,, e püspöknek tisztes és tekintélyes voltát vi-
lágos szavakkal hirdeti s öt Kelet legfőbb papjá-
nak nevezi ; elsorolja Theodot utódait s a maga 
mentségére más részről a maga ajánlására hozza 
fel, hogy az antiochiai szék eme püspökei öt soha 
nem találták feddésre méltónak. „Tehát a római 
széken kivül más tekintélyes egyház, a szintén Pé-
ter apostol által alapitott, s Keleten nagy tekintély-
lyel biró antiochiai egyház lebegett szemei előtt, 
melynek tekintélyét a maga védelmére is felhozza, 
mindazáltal csak a római széket mondja apostoli 
szent széknek, csak ezt érti e nevezet alatt. 

Atticus, nikopolisi püspök, N. sz. Leo pápának 
ama jeles levelét, melyet Flavián, konstantinápolyi 
püspöknek irt, s melyet a chalcedoni egyetemes 
zsinat helyeselt s elfogadott, „a mi urunk, szentsé-
ges atyánk, az apostoli szent széket ékesitő Leo fő-
pásztor levelének" mondja. Ugyané korban az ar-
lesi érsekség joghatósága alatt levő püspökök az 
emiitett sz. Leo pápához irt levelökben az apostoli 
szék tisztes czimével többször élnek s kimondják, a 
római egyház sz. Péter az apostolfejedelem által 
birja az elsőséget az egész világ összes egyházai 
fölött s Leót, ez elsőség birtokosát „apostolságod"-
nak (apostolatus vester!) czimezik. Anatolius, kon-
stantinápolyi érsek, azt mondja, hogy Dioscorus 
elitéltetésére nézve ő nincs egy véleményen az 
„apostoli szent székkel". Cecropius, sebastopoli, 
Ákos, ariarathiri és Zeno junopolisi püspökök vall-
ják, hogy ők Dioscorus, alexandriai püspök ügyére 
nézve az apostoli szent székkel egyetértenek. A zsi-
nat előtt súlyosan bevádolt Ibas, edessai püspök-
nek ügyében Péter, korinthusi püspök kimondja, 
hogy ő „az apostoli szent szék helyetteseinek ma-
gyarázatát követi." 

A katli. vallás- és tanulmányi alap kezeléséről 
a kilenczes bizottság jelentése. 

Legkegyelmesebb Urunk ! 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt 

álló alapok és alapítványok ügyében császári és apostoli kir. 
Felségednek 1877. évi január 11-én kiadott legmagasabb pa-
rancsa folytán, hódolatteljes jelentésünket a következőkben 
bátorkodunk legalázatosabban felterjeszteni. 

A kiküldetésünkben nyilvánult és általunk a legmé-
iyebb hálával fogadott fejedelmi kegynek magasztos érzeté-

ben, az ügy fontosságának megfelelően törekedtünk megol-
dani feladatunkat. 

Ennek körébe mindenekelőtt a vallás- és tanulmányi 
alap legutóbbi 10 évi kezelése eredményeinek betekintése 
eset t ; ezen eredmények leginkább a törzsvagyon mai érté-
kének és 20 évi átlagos jövedelmezőségének a 10 év előtti 
érték és jövedelmezőséggel való összehasonlításából és a va-
gyonmérlegből tűnnek ki. 

A régibb fekvőségek értékét az 1858 ban eszközlött O O 
becslés szerint, a tőkéket ellenben névértékökben számitva, 
a vallásalap összes tiszta cselekvő vagyona 1866. év végén 
23.985,000, 1876. végén pedig, az időközben vett ingatlanok 
értékéül a vételárt tekintve, 23.698,000 fr t ra becsült értéket 
képviselt, az érték tehát a lefolyt 10 év alatt 287,000 forint-
tal csökkent. Ezen csökkenés azonban a vagyon reális értékét 
nem érinti, sőt amennyiben a tőkéknek 1866. évi névértékű 
álladéka az által, hogy a régi alakú államkötvények egysé-
gesittettek és 3,326,450 forintnyi államkötvények eladattak, 
összesen 1.223,000 forinttal kisebb le t t : az összvagyon tény-
leges gyarapodását jelezhetnők, lia a nagy terjedelmű bir-
tokokvásárlására fordított tőkék azok értékének csakugyan 
megfelelnének. 

A tanulmányi alapnak összes tiszta cselekvő vagyona, 
az 1866. évi, a fentebbiek szerint becsült 9.359.268 frtnyi 
értékét összehasonlítva az 1876. évi 6.191,247 frtnyi érték-
kel, 165,049 forinttal apadt ; de mert ezen apadással is szem-
ben áll azon 789,000 fr tra menő veszteség, mely az 1866. 
évi tőkék névszerinti álladékát a tőkék kicserélése, az állam-
kötvények egységesítése, — ezeknek és 1.283,000 frt névér-
tékű földtehermentesitési kötvényeknek földhitelintézeti 
záloglevelekben történt befektetése folytán érte : a 10 évi 
kezelés a tanulmányi alap vagyonának növekedését szintén 
eredményezte volna, ha a jövedelmet alig hajtó építkezések-
nek számitásba vett értéke helyes arányban állana az azokba 
fektetett tőkékkel. 

A vallásalap fekvőségei, daczára a gyakori rosz ter-
méseknek s egyáltalán kedvezőtlen gazdálkodási viszonyok-
nak, és amellett, hogy birtokrendezésekre, vizszabályozá-
sokra, gazdasági épületekre és egyéb beruházásokra százez-
rek fordíttattak, — a lefolyt 10 év alatt az 1866 évi 60/100-
tóli jövedelemmel szemben, becsértékök után, a cselekvő 
bérhátralékok betudása nélkül, tehát tisztán, évenkint átlag 
496/,00-tólit, a tanulmányi alap fekvőségei pedig hasonló kö-
rülmények mellett, az 1866. évi 251/100-tóli jövedelem ellené-
ben 436/,00-tólit jövedelmeztek. 

Mindkét alap tőkéinek átlagos évi jövedelme a lefolyt 
10 alatt 5ao/100-tóli volt. 

Az eddig legmélyebb tisztelettel előadottak kétségte-
lenül arról tanúskodnak, hogy a vagyonkezelés az elmúlt 
10 éven át éber figyelemmel volt a vallás-és tanulmányi alap 
vagyonértékénék fentartására és még inkább a jövedelmek 
fokozására. És ha a nagyobb jövedelmek ma még sem elég-
ségesek a két alap rendes szügségleteinek fedezésére : — 
ha sajnosan látjuk, hogy az utolsó évek vagyonmérlege 
megromlott, és hogy ma a korábbi évek fölöslegét aggasztó 
nagyságú hiányok váltották fel : vizsgálásaink lényeges 
részét mellőzhetlenül ezen kedvezőtlen viszony és tarthatlan 
állapot okainak keresése képezte. 
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Nem vélünk tévedni, midőn ezen okok elsejének azt 
jelezzük, hogy a költségvetések nem mindig helyes és ala-
pos számításokra fektettettek. A — főleg a közelmúlt évek-
ben — felette magasra előirányzott és igy be sem folyt ren-
des jövedelmekhez arányosittatott a rendes kiadások előí-
rása ; a lerovásban jelentkező különbözetből eredő hiányt 
növelte még a rendkívüli kiadások sokszor százezrekre emel-
kedett összege ; fedezetül kölcsönök vétettek fel és részben 
az alapok tőkéi is megtámadtattak. 

Lehetetlen volt, hogy ezen kezelésnek már fennebb 
érintett következményei be ne álljanak ; — helyes irányba 
való terelését feltétlenül szükségesnek tar t juk. 

A vagyonmérleg megzavarásának második lényeges 
okát abban lát juk, hogy az alapok biztosan jövedelmező 
tőkéiből bizonytalan és e mellett csekélyebb hasznot hajtó 
ingatlanok vásároltattak ; és mi ennél még károsabb volt, 
hogy rendkívül költséges épületek emeltettek. 

A vallásalap részére a lefolyt 10 év alatt a következő 
nagyobb ingatlanok vétettek meg : a szemlaki birtok 
820.000 frton, tiszta jövedelme 8 évi átlag szerint 23,000 frt , 
a még százezerekre rugó beruházásokat igénylő tinójárási 
puszta 2.400,000 f r t névértékű államkötvényeken, vagyis 
készpénzben 1,700,000 frton, 63,273 írt tal előirányzott tiszta 
jövedelemmel ; végre a Budapest fővárosában a kerepesi-
uton fekvő Beleznay-féle telek 352,567 frton, mely az első 
évben 6952 frtot, a második 1874—76. évben azonban már 
csak 3479 frtot jövedelmezett. 

Ezen számok eléggé indokolják fennebbi állitásunk 
alaposságát, mert kétségtelenné teszik azt, hogy ezen in-
gatlanok jövedelmezősége ma távolról sem felel meg az 
azokba befektetett tőkék kamatjövedelmének ; és mert e 
különbözet nem volt kiegyenlíthető a rendes kiadásoknak 
megfelelő mértékben való megszorítása által, szükséges kö-
vetkezménye a már most minden évben mutatkozó deficit. 

Ezen sajnos eredmény óva int arra, hogy a vallásalap 
érdekeinek szigorú szemmeltartása nélkül ingatlanok egyál-
talán ne vásároltassanak, legkevésbbé pedig olyanok, mint 
a milyen a Beleznay-féle telek, mert a vallásalap rendeltetése 
nem lehet az, hogy az egyetemi építkezések telkeinek kike-
rekithetése czéljából amúgy is megszorult helyzetében köl-
csön vett pénzen oly ingatlanokat vegyen, melyek, a tény-
leges viszonyokon alapuló alázatos meggyőződésünk szerint, 
eltekintve a vételárral szemben alig számbavehető jövedel-
mezőségtől — a befektetett összegért hosszú időn át a vétel 
alkalmával fennforgott feltevéshez képest ismét értékesíthe-
tők nem lesznek. 

És ha már az elősorolt ingatlanok megvétele sem ta-
lálkozhatik a tárgyilagos bírálat helyeslésével, erre a va-
gyonkezelés igényt nem tarthat , azon szempontból, hogy a 
tanulmányi alap vagyonából a lefolyt 10 év alatt tanintéze-
tek építésére 1,982,277 fr t fordíttatott . 

Szabad legyen e helyen a legmélyebb tisztelettel csak 
a nagyobb építkezéseket felemlítenünk : 

A nagyváradi gymnasium és jogakadémia épületébe 
256,980 f r t fektettetett. 

A Bibics-alapitvány terhére építtetni kezdett aradi ly-
ceumnak 286,412 frt tal előirányzott, összesem azonban 
478,408 fr tra emelkedett épitési költségeihez a tánulmányi 

alap 265,653 frt tal járul t . Ezen hozzájárulás — egyebektől 
eltekintve — már csak azért sem tartható indokoltnak, mert 
a lyceum mai szervezete felekezeti jeleggel nem bir ; mi 
különben a Bibics-alapitvány alapitójának nyilvánosan ki-
fejezett szándékával is ellenkezik. 

A főváros I I . kerületében fekvő gymnasium az elői-
rányzott 623,470 frttal szemben máig 800,000 frtba került. 

A budapest-lipótvárosi gymnasiumnak épitési költsé-
gei, az előirányzott 313,000 frtot mostanig 109,000 frt tal 
felülmúlták. — Végre az országos mintarajztanoda telkére 
és épületére 300,000 frtot meghaladó, tényleg csak 10,900 
frtot jövedelmező összeg fordíttatott,— oly intézet segélyezé-
sére tehát, mely, bármily üdvös hatással is legyen az a kép-
zőművészetek fejlesztésére, csak a tanulmányi alap rendel-
tetésének félreismeréséből vonathatott ennek ily mértékű 
pártfogolása alá. 

Az előirányzott és a tényleges költségek közötti nagy 
különbségek elégséges illustrátióját adják azon nem eléggé 
körültekintő számitásnak, melyre az építészi előirányzatok 
fektettettek. Es e nagy kiadások annál súlyosabban nehe-
zednek a tanulmányi alapra, mert a x-észben fedezetökül szá-
mításba vett cselekvő hátralékok időközben vajmi csekély 
mértékben folytak be. 

Távol legyen tőlünk azon állítás, mintha a tánulmányi 
alap rendeltetésének körébe u j tánintézetek épitése nem es-
nék, ott, hol ezt a tanulmányi czélok sürgősen parancsolják ; 
de másrészt határozott meggyőződésünk az, hogy az alap e 
rendeltetésének helyesen és rendes viszonyok között csak 
annyiban felelhet meg, a mennyiben ezt megállapított évi 
szükségleteinek kellő mértékben való fedezése után fennma-
radt fölösleges jövedelmei megengedik. Ezen felfogásból 
kiindulva, engedje meg Felséged legkegyelmesebben, hogy 
helyeslésünket nyilváníthassuk mindazon u j építkezések és 
átalakítások fölött, melyek a jelzett, — lehet, hogy szük, 
mindamellett csak a legrendkivülibb körülmények között 
tágítható — keretbe estek ; de viszont Felséged legmaga-
sabb parancsa szerint feltétlen kötelességünknek tar t juk a 
legmélyebb tisztelettel kifejezui azon alázatos véleményün-
ket, hogy részint tőkéből, részint kölcsönvett pénzből tano-
dai épületekre 10 év lefolyása alatt csaknem két millió fr tot 
fordítani, s igy ezen tőke kamatainuk elvesztése következ-
tében az alapot azon szomorú állapotba juttatni , hogy az 
ma már ön erejéből rendeltetésszerű feladatának megfelelni 
nem képes, — nem lett volná szabad. — A nevslés és köz-
mivelődés magasztos czéljainak előmozdítására nem szük-
ségesek emlékszerü paloták, — mostoha anyagi körülmények 
között szerény hajlékába vonuljon az amúgy is igénytelen 
tádomány ; ennek mennél nagyobb mérvű terjesztése legyen 
a főczél: és ha ez tartat ik ezentúl mindenek felett szem előtt, 
teljesülését reményelhetjük azon komoly óhajtásunknak, 
hogy a tanulmányi alap hosszú időn át elviselhetlen építke-
zési kiadásokkal terheltetni nem fog. 

Nagymértékben apasztották végre, kivált a vallásalap 
vagyonának jövedelmezőségét azon, az 1876. évben már 
1,334,680 forintra emelkedett előlegek, melyek kamat nél-
kül más alapok- és alapítványoknak adatván, a zárszáma-
dásokban a cselekvő hátralékok közé soroltattak ; ezen igaz-
ságtalan megterheltetés tarthatlanságát felismerte ugyan a 
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minister, sőt az elszenvedett kár megtérítését meghagyta 
1877. évi april hóban kiadott rendeletében ; ezzel azonban 
ezen ügyet végleg rendezettnek nem tekinthetjük, mert mi-
után, hódolatteljes véleményünk szerint, az eddig divott 
roppant mérvű előlegezések állandósítása még akkor is el-
lenkeznék a helyes kezelés követelményeivel, ha az előlegek 
után kamatok fizettetnének : a további elodázhatlan intéz-
kedés tárgyát kell, hogy képezze az átfutó hitelmüveletek 
egyszerűsítése, az előlegezések korlátozása és az eddigiekből 
keletkezett követelés és tartozási viszonynak megszüntetése, 
oly módon, hogy a nyert előlegek az adós alapok tőkevagyo-
nából mielőbb megtérhessenek, vagy legalább kellő bizto-
sítás mellett rendesen kamatozó tőkékké változtassanak át. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 13. ,Miniszteri biztos— E czimen 

a ,Magyarország' egy czikket közöl, mely bennünket is ér-
dekel. Az idézett lap ugyanis elmondja, hogy a pozsonyi 
jogakadémiánál felmerült rendetlenségek megvizsgálására 
a kormány szükségesnek látta egy miniszteri biztos kikül-
dését ; de e miniszteri biztost nem csak a pozsonyi rendet-
lenségek megvizsgálásával bizta meg, hanem teljhatalom-
mal ruházta fel más jogakadémiákkal, sőt érseki és püspöki 
lyceumokkal szemben is, melyeknél a miniszteri biztosra 
nemcsak szükség nincsen, hanem melyeknél az igy kikül-
dött miniszteri biztos egyenesen a felekezeti jogokba v á g : 
szóval ugyanezt teszi ma a katholikusokkal, a mit a mult 
évben a protestánsokká! szemben tenni akart, csakhogy a 
protestánsokkal szemben, azoknak erélyes ellenállása követ-
keztében, sikertelenül. Miután pedig elmondta volna e lap, 
hogy mily kirivó a kormányi ez intézkedése, mely csak a ka-
tholikusokra terjed ki, és nem a protestánsokra is, igy foly-
ta t ja : „Valóban a legélesebb tiltakozás volna indokolva 
azon kath. főpapok részéről, akik jogszerint a kath. lyceu-
mok főfelügyelői és akik, mint ilyenek, alá levén rendelve 
az állam érdekeinek, igenis, kötelesek végrehajtani minden 
törvényes intézkedést, de a kiknek felügyeleti jogát egy 
teljhatalmú és időhöz nem kötött, tehát állandósított mi-
niszteri biztos kiküldésével tényleg és ok nélkül felfüg-
geszteni vagy illusoriussá tenni, a kormány nem lehet 
illetékes." 

Mint az idézett szávakból láthatni, a ,Magyarország' 
védelmére kel a kath. egyházi jogoknak, amennyiben a je-
len esetben azok a lyceumokra vonatkoznak, és mi öröm-
mel üdvözöljük e védelmet is, hiszen ilyesmi napjainkban, 
midőn minden támadás igazolt, minden rágalom mint igaz-
ság üdvözöltetik, minden jogfosztás törvényes, ha az a 
kath. egyház ellen intéztetik, a védelem valóságos fehér 
hollóként tűnik fel és csodálkozást ébreszt a bátorság, ha 
valaki ily általános egyházellenes áramlat között tollát az 
«gyház védelmére forditja. E szempontból fogva fel a ,Ma-
gyarország' czikkét lehetetlen, hogy elismeréssel ne legyünk 
iránta, mert az mindenesetre kirivó, a legtárgyilagosabban 
véve is fel a dolgot, hogy napjainkban és különösen nálunk, 
hol az állam elválasztása proklamáltatik az egyháztól, hol 
a különféle felekezetek szabadon rendelkeznek iskoláikkal, 
•csak a katholikusok vannak minden jogon és törvényen ki-

vül helyezve, csak ezekkel rendelkezhetik a kormány ké-
nye kedve szerint anélkül, hogy valaki az országgyűlésen e 
miatt csák egyetlen egyszer is felvilágosítást követelne a 
kormánytól. 

Mi tehát, mint mondtuk, elismeréssel vagyunk a ,M.' 
felszólalása iránt, és ha a kormány saját biztosát az érse-
kek és püspökök előleges megegyezése nélkül hatalmazta 
fel az érseki és püspöki lyceumok megvizsgálására, ami a 
,M.' czikkéből nem tűnik ki, akkor a kormányi intézkedést 
mi is jogsérelemnek tekintjük. Egy szavunk azonban mégis 
van a ,Magyarország'-hoz. Ha ő előtte a kath. egyház jo-
gai oly szentek és tiszteletreméltók ; ha előtte csak a kath. 
egyház jogának védelme lebegett; ha ő csakis e szempont-
ból mondta, hogy a ,kath. főpapok részéről a legélesebb 
tiltakozás volna indicálva' : miért nem intéz valamely párt-

jabeli tag interpellatiót e pontra nézve a kormányhoz? Ab-
ban nem kételkedhetik a ,M.', hogy érsekeink, püspökeink 
bizonyára megteszik a lehetőt az egyház jogainak védelmé-
re nézve. Hogy csak egy-két tárgyat említsünk fel, talán a ,M ' 
is tud afelől valamit, hogy midőn a liberális aera vigkedvü 
kezdetén a placetum behozatalára irányult törekvés volt 
észlelhető, a püspöki kar egy memorandumban megtette a 
maga kötelességét az egyház szabadságának védelmére ; ugy 
szintén, és ez már ujabb keletű, a püspöki kar megújí t ja 
évenkint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költség-
vetésének tárgyalása alkalmával tiltakozását az ellen, hogy 
az egyetem jövedelmei az állami költségvetésbe felvétetnek, 
ami ismét azt bizonyitja, hogy a püspökök őrködnek az 
egyház jogai felett. És mégis? A plácetum behozatott, az 
egyetem dekatholizáltatik. Hol itt a hiba, a püspökökben 
vagy a világiakban ? A püspökök tiltakoznak, a világiak 
pedig azt a mi ellen a püspökök tiltakoznak megszavazzák. 
Kik itt a hibások ? Tegyük fel, hogy a püspökök a jelen 
esetben is tiltakoznának, in theoria a jogot ugyan fenntar-
tanák tiltakozásukkal ; de végre is, ha a világiak az ország-
gyűlésen a kormány mellett, a püspökök ellen szavaznának, 
in praxi a kormány, támaszkodva a szavatok többségére, más 
izben is küldene ki miniszteri biztost az érseki és püspöki 
lyceumok megvizsgálására. A mondottakból a ,M.' kive-
heti,hogy mire czélozunk. Arra t. i., hogy ha a ,M.' az egyház 
jogait komolyan védelmezni akarja, ne forduljon a püspö-
kökhöz, akik megteszik kötelességeiket, hanem inkább for-
duljon a világiakhoz ; szólitsa fel saját pártjának tagjait, 
hogy vegyék védelembe az egyház ügyeit, támogassák a 
püspököket szavazatukkal az egyházi kérdésekben, az egy-
ház jogainak védelmében : akkor reménylhető lesz, hogy az 
egyház jogai tiszteletben fognak tartatni, mert á világiak 
által támogatott püspöki kar is a parlamentaris kormány-
forma alatt, hol a vota numerantur, non ponderantur, na-
gyobb tekintélylyel léphet fel, mint jelenleg, midőn a vilá -
giak fáznak egyházi ügyekben a püspökökkel szavazni. 

Amit fentebb mondtunk, azt természetesen nemcsak a 
szóban forgó esetre vonatkoztatjuk és a ,M.'-ot szeretnők 
figyelmeztetni, vegye fontolóra, hogy a katholikusoknak 
nemcsak az emiitett sérelmök van hazánkban, és nem elég 
az egyháznak csak egy jogát védelmezni, hanem szükséges, 
hogy összes jogai védelmeztessenek, mire nézve ismét múl-
hatatlan kellék, hogy azok, kik e védelemben részesitik az 
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egyházat, a felmerülő kérdéseket kei'esztény szempontból 
fogják fel. Ez pedig az, a mit mi nélkülözünk. Nem a ,M.' 
az első lap, mely az egyház mellett felszólal, tették ezt más 
lapok is ; időközönkint józan pillanatban felléptek, figyel-
meztetőleg az egyház egy vagy más joga mellett, mig t. i. 
ismét mást nem gondoltak, felléptek, midőn ugy találták, 
hogy ez érdekökben van ; de midőn ez érdek megszűnt, — 
megszűnt a jogvédelem is, és a mi megjegyzendő, sohasem 
terjesztetett ki az egyház összes jogaira, a keresztény tan 
védelmére. Vagy melyik lap, melyik párt az, mely p. o. a 
közösiskolákat, a polgári házasságot, az általános vallás-
szabadságot programm-pontjaihoz nem számitja? Maga a 
,M.' is nem szólalt-e fel az illető pontok mellet t? A párt 
egyesülés alkalmával is nem merült-e fel a polgári házas-
ság kérdése és nem tétetett-e félre csak egyidőre? Ime, ez a 
mi kifogásunk a ,M.', ugy mint a többi liberális lap ellen. 
Lépjen le e térről a ,M.', fogadja el az egyházi alapot,magát 
az egyházat egészében, védje őt minden téren, és akkor, 
amint nem teszi ki magát a korteskedés gyanújának, ugy vé-
delmét kétszeres örömmel fogjuk üdvözölni. Q 

Pannonhalma, apr. 8. Nagyságos szerkesztő ur ! A 
pannonhalmi főapátság az ős monostor szentegyházáb an, va-
lamint a hozzá tartozó plébániatemplomokban is f. hó 4. 5. 
és 6-kán szent Benedek apát tiszteletére három napi ájtatos-
ságot tartott, melyre a szent rendalapitó születésének 14 
százados éveordulója szolgáltatott kedves alkalmat. Mind a 
három napon az ünnepélyes szent mise pápai engedély foly-
tán szent Benedek apátról mondatott. Az ünnepély kizárólag 
egyházi jellegű volt s a szent Atya jelmondatához hiven 
„ut in omnibus glorificetur Deus", valóban a jó Istennek na-
gyobb dicsőségére, szent alapitó Atyánknak tiszteletére s a 
hivő népnek lelki üdvére szolgált. 

A főapátság ugyanis ugy vélte áldásosán s üdvösen 
megülhetni az áldott szent Benedek emlékét, ha tiszta örö-
mét s a nyert kegyadományokat megoszthatja a lelki gon-
dozására bizott hivő néppel; mit, hála a jó Istennek, nép-
missió által meg is tett. Örökké emlékezetes esemény marad 
ez a szentmártoni hiveknél, melynek emlékét nem egy kön-
nyen fogja feledni a hálás sziv. A missió márczius 29-kétől 
april 6-ig tartott ; páli szent Vincze fiai (ft . Medics Nán-
dor, Ürge Ignácz és Kajdi János atyák) hivattak meg an-
nak vezetésére. Az egyházi felhatalmazás az isten ige hirde-
tésre's a szentségek kiszolgáltatására főapát u r ő mga nevé-
ben a pacificale s a stóla átnyujtási által történt. Istennek 
áldása nem hiányzott, mert a nép felfogásához és lelki szük-
ségeihez alkalmazott szent beszédek fogékony szivekre ta-
láltak jó népüknél, mely hálával fogadta az élet kenyerét, 
mely számára megtöretett s a szent beszédek kitűzött czéljá-
nak hiven meg is felelt, midőn megtörődött s alázatos szi-
vét hozta áldozatul az örök irgalom és könyörülő szeretet 
Istenének. Valóban lelki öröm volt látni a hivő nép szent 
lelkesedését, mely az isteni kegyelem műve volt a jó akaratú 
embernél ; a bűnbánatnak méltó és, mint reméljük, mara-
dandó gyümölcsét termette a töredelmes gyónás, melyet 
vagy négyezer hivő végzett a szent missió tartama alatt. 

Legyen hála a minden jó kegyes Adójának, ki örök 
szeretettel szeret bennünket s azért vonzott magához, ra j -
tunk könyörülvén! De legyen hála a buzgó missionarius 

atyáknak is, kik valóban önfeláldozó szeretettel és lankadni 
nem tudó buzgósággal munkálták a hivő nép örök üdvét ! 
Legyen hála Isten szent népének, mely megértette a kegye-
lem szózatát, midőn az üdv e napjaiban igaz megtérés által 
nem csak örök boldogságát biztositá, hanem az ideig tartó-
nak is megveté alapját ! 

Megható volt az oltári szentségnek nyilvános megkö-
vetése ; a töredelmes szivből jövő engesztelő ima szólott e 
megkövetésben a szeretetből köztünk lakó Istenemberhez. 
Oh bár legyen annak eredménye is tartós ! mi ugy fog meg-
történni, ha szent szeretet fog mindig élni sziveinkben és ha 
azt ott éltetni Isten kegyelme után a keresztény állhatatos 
hűsége is közreműködik. 

A missió részleteibe nem bocsátkozunk, elég annyit 
mondanunk, hogy az egész öröm- s áldásteljes volt. A be-
fejezést még is fölemiitjük, mert szent Benedek ünnepén 
történt. A pontificalis mise után ő mga pápai áldást adott, 
melyhez teljes bucsu volt kötve ; ez után ugyan ő mga a 
főapát megköszönte a buzgó missionarius atyák fáradozását. 
Az ünnepi szent beszéd tárgya maga szent Benedek volt, 
mint kinek áldott neve valóban megfelelt áldást adó életé-
nek. A missiókereszt megszentelése és „Te Deum" fejezték 
be a kedves emlékű ünnepélyt. 

Adjon a kegyes Isten hazánk minden papjának a mi-
enkhez hasonló örömet és minden hitközségének ily áldástel-
jes missiót. A jó magyar nép lelki megújulásának ez egyik 
igen hathatós eszköze. Boldog a nép mely ily kegyelemben 
részesül ; e jótétemény, mely a megtérés kegyelmében nyuj-
tatik, nagyobb, mint mága az örök boldogság, melyet az 
igazságos Isten a már megtért bűnösnek ad. Mentsük meg o o o o 
tehát a szent missió által a magyar népnek lelkét s igy biz-
tositsuk jövőjét és örök üdvét. Faxi t Deus !*) r. I. 

Németország. A centrum helyzetéről és általában a 
kulturharcz állásáról a kölni érsekhez intézett pápai levél 
u,tán a ,Trierische Landeszeit. ' berlini levelezője követke-
zőleg nyilatkozik : „A centrum a Kóma és Berlin közt folyt 
tárgvalások iránt nem előbb foglalhat és nem fog előbb ál-O %> O ö 
lást foglalni, mint mikor azoknak végeredménye kormányi 
előterjesztés alakjában az összes országgyűlés elé fog ke-
rülni ; mert magával a szent székkel szemben is hivatalos 
alakban e fractio nem lehet más, mint az ország parlamenti 
egész képviseletének egyik része. Én ugy tudom, hogy ed-
dig a centrumnak még félhivatalos közlemények sem tétet-
tek a tárgyalások folyamáról sem Rómából, sem Berlinből, 
valószínűleg azért, mert mind a két helyen jelenleg még 
magok az intéző tényezők sem tudják, micsoda eredményre 
fognak az alkudozások vezetni. Talán most épen bonyolul-
tabb a helyzet mint ezelőtt. Az is igaz lehet, hogy ilyenné a 
hivatalos és nemzeti liberális sajtó te t te ; mindenesetre azon 
mód, a hogy ez a pápának a kölni érsekhez intézett levelével 
bánik, valóságos meghamisítása a történelemnek, mint-
hogy a pápa ,engedményét', az eddigi elvekkel való sza-
kitásnak s egy uj kulturharczi korszak kiindulási pont-
jának veszi, holott ezen engedményt elvben a porosz püs-
pökök már 1873. január 30-iki emlékiratukban megtették. 
Egészben véve az egyházpolitikai helyzet a jelen pilla-

*) A szent-Beneclek-érmet s a missiói emlékfüzetet köszönettel 
vettük. Szerk. 
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natban, a mint látszik, igen komoly és a katholikus népnek, 
ha valaha ugy most kell nem bizni a hivatalos és liberális 
sajtó-prófétákban, ellenben minden bizalmát Róma ősi böl-
cseségébe s a parlamentbe küldött egyházi és politikai 
képviselőinek kipróbált hűségébe kell helyeznie." 

Monte Casino. Jubileumi levelek.— Samnium és Cam-
pania határán, igy ir Motalembert ,Nyugat szerzetesei' czi-
mü művében, meredek, festői magaslatok által félig bekerí-
tett katlan közepén emelkedik egy magányos hegy, mere-
deken, melynek terjedelmes kerek teteje uralkodik ugy a 
még forrásához közel levő Liris folyása, mint a Földközi 
tenger felé délnek elterülő hullámzó sikság és az éjszak, 
kelet és nyugat felől hegyes láthatár által bekeritett völgy 
felett : ez Monte Casino." 

Ezen magányos hegy tetejének legemelkedettebb részén 
áll a közel másfél évezredes apátság, melynek épülete óriási 
négyszög alakban jelenik meg az utazó előtt, a világ négy 
fő tá ja felé négy nagy toronynyal a falak szögletein. Há-
rom oldalról folytonosan nap éri az épületet. A templom a 
negyedik oldalra van épitve. Ezelőtt egy colossalis kapun 
történt a bemenet Keletről, de ez most restauráczió alatt 
levén, uj , ideiglenes kapu nyittatott . A mint belép az em-
ber, a csarnokban egy felirat lepi meg tekintetét és meg-
hatott gondolatokra hí fel. Ez az olasz forradalmárok 
confiscaló műveletei óta áll itt, kik, ugy mint a többi 
szerzetesekéit, a sz. Benedek-rendiek javai t elkobozták, 
liquidazione, folyóvátétel név alatt. Boszuló egyszerűségé-
ben igy szól e felirat : „A monte-casinói monostor, melynek 
minden jövedelmét lefoglalták és elvették, azért korántsem szűnt 
meg régi vendégszeretetét gyakorolni; reménuli azonban, hogy 
ennek elismeréseül a templom ajándékot kap, melyet az erre 
kijelölt egyén kezébe teendő le." 

Dél felől három fő udvar terül el, melyek egymásután 
következve csarnokok által vannak egymástól elválasztva. 
Itt van az u. n. világi collegium vagy convictus és egy má-
sik collegium növendékpapok számára, ott hol ezelőtt a 
rendi noviciatus volt. 150 i f jú t nevelnek a szerzetesek a 
világi collegiumban és a seminariumban. A középső udvart 
•sz. Benedek és sz. Scholastika udvarának nevezik két colos-
salis szobrukról, melyek ez udvart diszitik. I t t van a hires 
viztartó is, mely a vizet igen tisztán és friss állapotban szol-
gál ta t ja az egész zárda számára. 

Fundata est domus Domini supra verticem montium et 
venient ad earn omnes gentes. E jelmondat van bevésve ara-
nyos betűkkel azúrkék alapon a templom előtti udvarba ve-
zető csarnok falaira. 

A templom előtti udvar a monostor kiváló jótevőinek 
szobraival van diszitve Tertullus patrícius óta, ki javait 
pro redemptione animae sz. Benedeknek adta, Bourbon I I I . 
Károly és IV . Ferdinandig ; nagy sz. Gergelytől, sz. Zacha-
riástól, Nagy Károlytól egész X I . Kelemenig, X I V . Be-
nedekig. 

Belül a templom igen nagy. Három hajóra oszlik, me-
lyeken a különféle korok épitései feltűnően mutatkoznak. E 
tekintetben az egész templom és az ornamentika is hiá-
nyosnak látszik. Uralkodik az egész fölött a 7-ik század 
építészete legszebb nyilvánulásában. Igen hosszura nyúlna 
leírásom, ha az ékítmények részletezésébe bocsátkoznám. A 

kegyelet előtt csak azt említem fel, mi legfőbb : a Michel 
Angelo által épített fő oltár alatti emléket, mely a hajdan itt 
Apollo tiszteletére emelt oltár helyén áll, s melyben sz. Be-
nedek és sz. Scholastika ereklyéi nyugszanak következő fe-
liratt alatt : Benedictum et Seholasticam uno in terris partu 
editos, una in Deum pietate coelo redditos, unus hic exeipit 
tumulus, mortalis depositi pro ueternitate custos. 

Ide, e másfélezredéves szent helyre száljon át a t. ol-
vasó lélekben, hogy fogalma legyen azon világünnepélyröl, 
mely Európa civilizátorainak egyik legnagyobbikát van 
hivatva születésének 14 százados évfordulóján tisztelni. 
Leirhatlan látványt nyújt ez óriási zárdát s a hegy oldalát 
hemzsegő nép által betöltve szemlélni. Izaiás szavait igen 
találóan írták fel Monte Casino lakói ez alkalomból a nagy 
udvar mindanégy oldalára : Er i t in novisaimus diebus prae-
paratus mons domus Domini in vectice montium et elevabi-
tur super colles, et fluent ad eum omnes gentes, et ibunt 
populi multi, et dicent : venite, et ascendamus ad montem 
Domini, et ad domum Dei Jacob, et docebit nos vias suas, 
et ambulabimus in semitis eius, quia de Sion exibit lex, et 
verbum Domini de Jerusalem. Midőn az ember ez óriási 
monostort szemléli, mely igazi vár,— lehetetlen,hogy kettős 
jelentőssége fel ne merüljön lelkében. Menedékül szolgált a 
barbárok fegyverei ellen, minél sokkal foütosabb az, hogy 
egyúttal 14 század álatt bevehetlen fellegvára volt a szer-
zetesi erényeknek, melyek földművelést, ipart, tudományt és 
művészetet felvirágoztattak — s a legkedvezőtlenebb kö-
rülmények mellett, vadonokban, barbár népek, összeroskadt 
társadalmi állapotok közepett. 

A monte-casinói szerzetesek most épen ugy mint ala-
pításuk idején a legüdvösebb befolyást gyakorolják a vidék 
lakosságára, mely a főapát lelki hatósága alá van helyezve. 
E nép erkölcsei igen tiszták s hitök élénk. Az anyazárdát 
lelki testi jólétük forrásának tekintik. Meg is látszik ra-
gaszkodásuk, mert sz. Benedek ez ünnepére igazán mintegy 
kikelt a nép házából és mind ide zarándokolt. A faluk e sze-
gény, alacsony sorsú zarándokaihoz csatlakoztak azonban 
világhírű férfiak a föld minden tájékáról. Körülbelül 40,— 
50,000 emberre tehető a zarándokok száma, kiket a mo-
nostor, isteni tisztelet idején, mind képes volt magába fo-
gadnia templomban, a karzatokon, a templom kryptájában, 
a csarnokok és udvarokban. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Dr. Stöckl : apologetikai-bölcsészeti s társadalom-

politikai tanulmányainak („Das Christenthum und die 
grossen Fragen der Gegenwart") folytatása, vagyis a máso-
dik kötet megjelenvén, miután az első kötetet nekem volt 
szerencsém a ,Religio'-ban bemutathatni (1. 1879. I I . 34. sz.) 
ugy hiszem illő, miszerint e második kötetről is megemlé-
kezzem e becses lapok hasábjain.*) Mindenek előtt a tudós 
szerzővel bátor vagyok én is fölkérni a t. olvasót, szíves-
kedjék ezen tanulmányokat becses figyelmére méltatni. Az 
ismert nagy tudományu bölcsész ezen 420 lapra terjedő s 
11. külön önálló értekezést magában foglaló művében, a je-
lenkor valóban legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, ame-

*) Nagyságod czikkeit nagy érdeklődéssel fogadja olvasó közön-
ségünk. Szerk. 
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lyek a morál és jog terén mozognak. Lehetetlen igazat nem 
adnunk a t. szerzőnek abban, hogy korunk hitetlen bölcsé-
szete leginkább e két téren a legnagyobb és legtöbb tévelye-
ket hozta létre s hogyha e két mezőn az alapok, melyek az 
emberi társadalom fennállása- és biztosításának eszközei, 
leromboltatnak, akkor egy általános fölbomlásnak kell szük-
ségkép bekövetkeznie ; mert az atheismus soha sem képes 
alapot nyújtani a társadalom fölépüléséhez, az csak rom-
bolni tud mindenütt. Isten nem engedi csúfoltatni magát ; 
előbb-utóbb a nemesis bekövetkezik, s hogy a társada-
lom ennek csapásaiból újra fölgyógyulhasson, az semmi 
más által sem érhető el, mint a keresztény hit gyógyereje 
által. — Mindenek előtt álljanak itt a jeles fejtegetések czi-
mei, melyekből a bennök felölelt tárgyak tisztán kivehetők : 
I.A keresztény ethikai és az autonomistikus erkölcstani alap-
elv. I I . A keresztény alázatosság és a modern világszellem 
kevélysége. I I I . A modern atheistikus és a keresztény jog 
alapelve. IY . A büntető igazság, keresztény és atheistico-
materialistikus szempontból. V. A keresztény tekintélyelv, és 
a népfölség elve. VI . Az egyenlőség és egyenlőtlenség elve 
az emberi társadalomban. VI I . A keresztény királyság és a 
divatos constitutionalismus. V I I I . Az egy egyház, állam és 
az oktatásszabadság. I X . A kereszténység és a „közvéle-
mény." X A kereszténység és a „bevégzett tények" elve. X I . 
A modern nemzetiségi elv és a kereszténység. — Legyen 
szabad itt egy kis kitérést tennem, mely azonban nem vonja 
el a tárgytól a t. olvasó figyelmét, sőt különösen a három 
első kérdésre nézve némi illustráczióul szolgáland. — A mo-
rál elválasztása a vallástól és a politika elszakítása a mo-
ráltól, végfejleményökben a legveszedelmesebb elvek szülő-
anyja. Ezt nem csak a közel lefolyt századok történelme, ha-
nem a mai szomorú tapasztalások is eléggé beigazolják. Va-
lamint általjában a tudomány elszakadása a keresztény is-
kolától és a politika elválasztása a ker. moráltól már a 15-ik 
század végén Pomponatius és Machiavellivel vette kezdetét, 
mely nemsokára a reformáczio által nagyban növekedett : ugy 
a morál-bölcsészetnek hasonló, mint mondani szokás, eman-
cipátiója az egyház tekintélye vagyis a hit alól, mindjárt a 
következő századokban, nem csak Angol-, Franczia- és Né 
metországban, a protestantismus által már befolyásolt Veru-
lámi Baco, Descartes és Grotius műveivel, hanem később 
az ujabbi időkben, fájdalom nálunk is leginkább Kant phi-
losophiai rendszerével nagyon kiterjedt. S ezen bölcsészet 
nèm csak a tudományos elméletben, hanem a gyakorlati 
vagyis közéletben is majdnem egészen elfordult a ker. 
tan elveitől s magában a politikában is a mai szerencsétlen 
liberalismust szülte és előmozdította. A keresztény hit által 
proclamált vallás-erkölcsi világrend, melynek szerzője-kút-
feje Isten, s melyhez az embernek, hogy igazán erköl-
csös lehessen s erkölcsi életet folytathasson, magát szab-
nia kell, háttérbe szorít tatott ; az erkölcsi természeti örök 
törvény, mely az isteni északarat kifolyása 8 mely az embe-
rek fölött függetlenül áll, félretétetett: szóval Istent a világ 
kormányzatából végkép kizárni s helyébe az emberi ész 
autonómiáját fölállitani, lőn az emanczipált bölcsészet fotö-

rekvése. Valamint Grotius nagyban hibázott, midőn a jog-
rendre nézve, noha csak mintegy odavetőleg, azon nézetet 
állitá föl, hogy a jog és jogtalanság közötti különbség, még 
ha Isten nem léteznék is, érvényesítené magát : ugy Kant is 
elválasztván a morált Istentől a vallástól és a természeti 
öröktörvénytől az ethika alapjára nézve hasonló veszedel-
mes elvet hozott be. Azonban mindhiába ! Isten nélkül nincs 
világrend, vallás nélkül nincs morál; sem a tiszta, sem a 
gyakorlási ész — a „categoricus erkölcsi parancsoló" — nem 
képes Istent és a vallást a világ erkölcsi kormányzatában, a 
morálban kipótolni. ("Vége köv.) 

— Beküldetett : Az egyetemes egyháztörténelem ké-
zikönyve. I r ta Kazaly Imre, vácz-megyei áldozár s a püs-
pöki papnöveldében az egyháztörténelem és egyházjog ny. 
r. tanára. Első kötet. A keresztény ó-kor. I I . füzet. Vácz 
1880. 123—250 lap. 85 kr. 

= Gyakorlati Hitelemzések czimü kiadványom, 
mely máris husz főpásztor és sok tanférfiu kedvező ajánla-
tát bírja s minden oldalról a legmelegebb pártfogásban ré-
szesült, intentiókra is megszerezhető. A hitelemzések lelkes 
pártolói ugyanis, „hogy a jó ügy minél szélesebb körben 
terjedjen," bőven elláttak ilynemű intentiókkal, s ezáltal 
lehetségessé tették, hogy hat intentio végzése fejében bárkinek 
bérmentve megküldhessem. Egyes megrendeléseknél a hely, 
megye és utolsó posta tiszta kiírását kéri. 

Baján (Bács m.) 1880. ápril hó 10-én. Keletéri. 

VEGYESEK. 
-j- Magyar bölcsészeti tanszék aquinói szent Ta-

más szellemének. Főpásztorunk dr. Fogarasy Mihály ő 
nagyméltósága, ír ja a „Közmüv .", a dicsőén uralkodó X I I I . 
Leo pápa ő szentsége „Aeterni Patr is" kezdetű apostoli kör-
levele értelmében aquinói szent Tamás bölcsészeiének tani-
tása s szellemének meghonosítása czéljából a püspöki pap-
növeldében külön bölcsészeti tanszéket szándékozik fölálli-
tani. Ezen nagy jelentőségű intézkedés módozatát lesz sze-
rencsénk lapunk olvasóival később megismertetni. 

— A budapest-ferenczvárosi templom üvegfestményü 
ablakai közöl kettő f. hó 15-ikétől 22-ikéig Kratzmann Ede 
üvegfestészeti műtermében (Üllői-ut 79. sz.) közszemlére 
lesz kitéve. Mire t. olvasóink figyelmét, a derék művész ur 
kérelmére, ezennel van szerencsénk felhíni. 

— A nagyszebeni oltár-egylet jelentését 1867. jan. 
1-től 1879. decz. 31-ig köszönettel vettük. Az egyleti tagok 
száma jelenleg 118. Lelkiekben vezére az egyletnek a hely-
beli plébános, 1877. decz l - ig Weber Béla, azóta György 
István, apát, kanonok, kamarás főesperes ur. Az egylet leg-
nagyobb jótevője nm és főt. Fogarasy Mihály püspök ur. A 
jótevők sorában olvassuk Erzsébet királyné ő felségét, nm. 
és főt. Lipovniczky István, Bonnaz Sándor, Zalka János és 
m. és főt. Szabó József püspök urakat, a sz. László-Társula-
tot. A buzgó egylet összesen 19 templomnak adott egyházi 
szereket és diszleteket. A nemes czélra buzgólkodó egylet 
tanácsa következő tagokból áll. Elnöknő : e hely jelenleg 
üres. Alelnöknő Stoss Amália, jegyzőnő Neugebauer Ga-
briella, tárnoknő Steiner Amália. Tanácstagok : Pra t i J o -
zefin, Weigel Paulin, Riemner Krisztina, Szilasy Mária, 
Göllner Anna, Steinhaussen Julia, Nemes Regina asszonyok, 
Dunka Alojzia és Péchy Ilon kisasszonyok. Megérdemlik,, 
hogy nevöket megörökítjük. 

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

Nyomatott Budapesten, 1 ööU. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



ViV Ä1? 
^Megjelenik e lap heten-'°> 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Elvfizetési dij : 
' félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- j 
pest, VIII.. Stáczió-utcza ; 

! 55., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- j 
^ demeny czimzendő. Jj fi 
•r'&s 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Budapesten, április 17. 

H ARMIN CZKILENCZEDIK ÉYFOLÏAM. 

31. 

iL ^Előfizethetni minden kir. "> 
postahivatalnál ; ; 

: Budapestenaszerkesztő- I 
nél, és Kocsi Sándor ' 

: nyomdai irodájában, mu- : 
zeum-körut 10. sz. alatt. ; 

\ hova a netaláni réclama- ; 
: tiókis, bérmentes nyitott ; 

/ levélben, intézendôk. 
k % (FcZs nSG 

I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — A kath. vallás- és tanulmányi alap 
kezeléséről a kilenczes bizottság jelentése. — Egyházi tudósitások : Budapest. A katholikus vallási és tanulmányi alapok 
ügye. Francziaország. Hogy állunk? Mi fog történni ? Belgium. Pápai dicsérő levél a mechelni bibornok-érsekhez. — 

Irodalom : Dr Stöckl apologetiko-bölcsészeti s társadalom-politikai tanulmányai. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 

Az egyházi személyek bizonyítékainak sorát 
abbahagyva, az 5. századból egyes világi egyének 
ide vágó nyilatkozatait hozzuk még fel s rövid, nein 
az egész ügyet egész mérvében felkaroló eszmefut-
tatásunknak véget vetünk. Ki e czim magasztosabb 
s tulajdonkép az egész elsőség kiváltságát magá-
ban foglaló, érteményéröl ezekből sem nyer teljes 
meggyőződést, annak hasztalan hoznók fel a keresz-
tény őskor összes bizonyítékait is ez érdemben. 

Marcián császár (450—457.) a chalcedoni zsi-
naton tartott beszédében elmondja, hogy ö nem azért 
jelent meg a zsinaton, hogy a hit és zsinat ügyeibe 
avatkozzék, a mi igazságtalan és megszentségtele-
nítő lenne; hanem N. Konstantin császár nyomdo-
kait követve, azért jöve el, hogy a hitet megerő-
sítse, szilárdítsa, s megtiltsa, nehogy bárki is más-
kép merészeljen Jézus Krisztus születéséről szólani, 
mint az apostoli tanitás és a 318 atyáknak*) azzal 
öszhangzó rendeletei tudomás szerint az utókornak 
áthagyományozák, „amint ezt az apostoli szentszé-
ket kormányzó sz. Leo, Róma város pápájának a 
szent emlékű konstantinápolyi püspök, — Flavián-
h'.z intézett iratai tanúsí t ják." Ugyancsak Mar-
cián császár N. sz. Leo pápához irt levelében kéri 
öt, hogy az apostoli szentszék után második sorban 
mindjár t a konstantinápolyi püspök következzék." 
íme, bár az alexandriai, antiochiai s más püspöki 
székek szintén apostolok által lettek alapitva s a 
két első különösen Keleten nagy tekintélyben állott, 
a császár mégis azt kérelmezi, hogy a konstantiná-

") Ennyien voltak jelen a 325-ben tartott I. nicaeai 
zsinaton. E zsinatot érti tehát itt. 

polyi szék, jóllehet nem apostoli eredetű, tekin-
télyre, rangra nézve amazoknak eléje tétessék. Mint-
hogy azonban e helyen egyesegyedül a róinai szék 
neveztetik apostoli széknek ; igen itt, hol apostolok 
által alapitott több püspöki székről van szó, és ar-
ról, hogy ezek régi tekintélyöket egy ujabb keletii 
szék végett elveszítsék, s ezen ujabb szék püspöke 
az emiitett fó'papok fölött elsőbbségi kiváltságot 
nyerjen; e körülménybó'l azt kell következtetnünk, 
hogy az apostoli szentszék nevezet más egyebet 
fejez ki, mint csupán a római szék apostoli erede-
tét, származását. 

III. Valentinián császár (425—455.) 445-ben 
kiadott törvényei rendeli : „Azon szék tekintélye 
nélkül a féktelen vakmerőség semmit ne merészel-
jen kezdeni, mert az elsőséget, sz. Péter koronáját, 
(meritum) ki a püspöki testület fejedelme, Róma 
városának dicsősége, az apostoli szentszék, a zsinat 
tekintélye is megerősítette." 

I. Jusztinián császár (527 — 565.) II. János pá-
pának következőleg i r : „Megadván a tiszteletet az 
apostoli széknek és szentségednek, a mint illik, 
atyámkint tisztelem szentségedet." Ezen pápa 532 
—535-ig kormányzá Krisztus egyházát. Utódjának, 
Agapitnak (535 — 536) pedig igy i r : „A mondotta-
kat : Tu es Petrus etc. a tények eredményei bizo-
nyí t ják, mert a kath. vallást az apostoli szentszék 
mindenkor szeplőtleniil megőrizte." (Lonovics, i. m. 
I. 94.) Ugyané császár mondja egyik törvényében : 
„Határozzuk, hogy az idősb Rómának szentséges 
pápája minden püspökök között első legyen ; a 
szentséges konstantinápolyi érsek pedig az idősb 
Róma szent és apostoli széke után második hely-
lyel birjon." (L. Kalauz, 772 1.) 

Galla Piacidia császárné, fia II. Theodoz csá-
szárhoz irt levelében, a római széket nem egyszer 
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nevezi apostoli széknek, „mely iránt — úgymond — 
miután a többiek fölött kitűnik, mi is tisztelet el 
viseltetünk." Pulcheria császárnéhoz irt levelében 
szintén használja e czimet. 

S ezzel a történelmi adatok sorát bezárjuk. A 
további századokban az egyházi élet terén úgymint 
a világi vonatkozású ügyekben e fölséges és a római 
egyházat minden más egyháztól lényegesen megkü-
lönböztető czimmel mind sűrűbben találkozunk. 
Nagy Károly, a hatalmas császár, egyes capitulár-
já t e szavakkal kezdi: „Az apostoli szentszék inté-
sére, figyelmeztetésére, sürgetése folytán határoz-
zuk" stb. Zsinatok, egyházi gyülekezetek, testületek, 
egyetemek, egyházi és világi hatóságok, irók, tör-
vénytudósok, fejedelmek és alattvalók, az egyház 
szerető hivei s gyűlölő ellenségei, közel ugy mint 
távolban, beszéd ugy mint irás közben egyaránt 
használják e czimet és mindig csak a római szék 
megjelölésére! . . . Igy, hogy csak még egy példát 
hozzunk fe1, a 895-ben tartott triburi zsinat mondja : 
„Tiszteljük a római és apostoli szentszéket, mely 
mint papi méltóságunk anyja, szintén minden egy-
házi ügyben rendelkezik. Azért megaláztatásunkat 
szelídséggel viseljük s ama szentszék által ránk 
rótt, noha alig elviselhető igát jámbor odaadással 
vállaljuk magunkra." (L. Baron, ad. a. 895. Al-
zog. II.) 

* " 

A felve:t czimnek érteményét kifejtettük, régi-
ségét bebizonyítottuk ; a munka fő-fő részét bevé-
geztük. E czim a római széknél minden időn ke-
resztül megmaradandó s tulajdonképi érteményben 
vett apostoli rendszerinti legfőbb hatalmat jelent, 
in nő volt a Péter apostolé nemcsak a tanuló, de 
egyszersmind a tanitó egyház, tehát a többi apos-
tolok i rányában; kik pedig e czimet a római szék-
nek csupán apostoli származására vonatkoztatják, 
lia nem tudatlanságból teszik, rosz akarat által 
vezéreltetnek. Mi elismerjük, hogy a római egyhá-
zat és széket apostol és pedig az apostolok fejedel-
me alapitá; de meggyőződésből valljuk azt is, hogy 
Péter öröksége, az Ur által neki adott rendszerinti 
legfőbb pásztori hivatal, hatalom, mit az egység 
eszméje okvetlenül megkíván az apostolfejedelem 
halálával ezen izékre átszállott s abban mai napig 
meg van, máskülönben az egyházban nem lenne 
közös hatalom, mely mindenkire kiterjed, minden-
kinek parancsol s megszűnnék az egység. 

Az apostoli hatalom, melyet egykor az aposto-
lod mint rendkívüli hatalmat bírtak, s mely Péter-

ben rendszerinti hatalom lett, nem tűnt el az egy-
házból, hanem az isteni gondviselés ujja által kitű-
zött bizonyos helyhez lett kötve. Amely egyetemes 
hatalom minden egyes apostolban mintegy öszpon-
tositva, egybegyűjtve megvolt és élt, később az 
egyház szervezetében annyira szétterjedt, szétol-
vadt, hogy a püspöki hatalom, a püspökségek az 
apostolok holta után csak egész összeségökben kép-
viselik az apostoli hivatalt. De az egyház nagy tes-
tében szétömlő apostoli hatalom az egység közös 
pontjában, az egyház látható fejében, Róma szivé-
ben ismét egyesül, öszpontosul. Nem az apostoli 
testület marad meg csupán, mely a püspöki testü-
let, hanem a tulajdonképi és szoros érteményben 
vett apostoli férfiú is, ki sz. Péter apostol, él min-
dig az ö utódaiban ; ezen egy apostoli férfiúnak 
adattak át az egyház javai és kincsei, melyek a 
testület beleszólásától függetlenül, egynek szemé-
lyes kezelésére bizattak. Mert mint Pázmány mond-
ja, mig a többi apostoloknak Krisztus csak bünkötö 
és biinoldó hatalmat adott, a mennyország kulcsait 
csak az egy Péternek adta át. (Kalauz, X. k. 779 1.) 

Voltak, kik egyházi történelemmel, a ker. ré-
giség emlékeivel foglalkozva, az apostoli szék iránti 
gyűlölettől vezéreltetve, leginkább arra forditák 
minden figyelmöket, hogy bebizonyitsák, misze-
rint a római szék püspöke majd ama jogokat 
nem gyakorolta mindig, hanem egyik-másik idő-
szakban a püspököktől nyerte, mig később az apos-
toli szék egészen magához ragadta. Azt kiabálják, 
hogy az apostoli szentszék hatalma visszavezetendő 
s azon szűk korlátokra szorítandó, melyek közt az 
első időkben inutatkozék. Leginkább gallicán és 
febronián érzelmű irók által felhozott ily magya-
rázatok és kivánalmak, tompa érzésöknél fogva 
ebben csak történelmi tényeket látnak és a folyto-
nos apostoli hatalom életét, erejét merő és mozdu-
latlan történelmi szabályokhoz, mint megannyi 
béklyókhoz szeretnék kötni ; csak külső tényeket, a 
hatalomnak csák régi külső nyilvánulásait akarják 
látni s nem tekintenek a dolog benső lényegébe, 
természetébe, mely más körülmények közt más mó-
don nyilvánul; nem fogják fel a dolog benső lénye-
gét. Csupán a felszínt érintő ily véleményeket, csu-
pán a történelmi tényt fontolgató ily téves nézete-
ket már maga az „apostoli szék" nevezet rendre 
utasítja, egyenes útba igazítja. Hogy a tridenti zsinat 
ÍIZ apostoli szék ily benső értékét mérlegeié, e zsinat 
XIV. ülése 7. fejezetéből lehet felismerni. Szó van 
e helyütt a fentartott esetekről (casus reservati) s 



a zsinat igy szól : „A római pápák az egész egy-
házra nézve adott legfőbb hatalmuknál fogva bízo-

tt o 
nyos súlyosabb bűneseteket méltán tarthattak fenn 
saját itéletöknek." Lám, a zsinat nem hivatkozik 
régi szokásra, hanem az apostoli hatalom benső s 
mindig élő érvényére s eszméjére; nem mondja a 
zsinat, hogy jövőre, talán e zsinat határozata foly-
tán megtehetik majd, hanem a múltban, vagyis 
apostoli hatalmuknál fogva tehették meg 

Nem egy-két janzenérzelmü, különösen fran-
czia, spanyol és portugál iró az egyház egységének 
megzavarása végett ravaszul kitalált azon tant hin-
tegeté : „minden egyes püspök a maga megyéjében 
az apostoli hatalom egész teljével b i r . " . . . Hol lesz 
ekkor az egység, melyeta kath. egyházban az ellen-
fél is megbámul? — Ezen tant a XVIII. században 
különösen Pereira Antal, portugál származású ora-
torianus hirdeté, kit a portugál egyház meggyengí-
tésére ügyesen használt fel Pombal, a mindenki ál-
tal ismert királyi miniszter. 

Pereira a febroniánok elöharczosa, kit az egy-
ház ellenségei nagy dicséretekkel halmaznak el 
munkájá t : „A püspökök hatalma" Portugal püspö-
keinek ajánlotta. Csakhamar franczia s utána 1773-
ban német fordításban megjelent Frankfur t és Lip-
csében. E véleményt némely hittudósok is pártolák. 
Máig is akadnak ily véleményiiek ; nem régiben is, 
e század első negyede körül a spanyol egyház püs-
pöki székeire feleröszakolt egyének, nevezetesen 
Ortigosa Bálint, malaccai püspök hirdette e tant, 
A római pápa az egyház ügykezelő fejévé téte-
tett olyformán, hogy ö az elsőséget nem Krisztus-
tól nyerte Péter személyében, hanem csak az egy-
háztól kapta a kiszolgálás hatalmát. Ily neve-
zetet ad a római pápának a janzenérzelmü pisto-
riai zsinat, ugy szintén Febronius is. Az efféle té-
velyek hullámai közepett sziklakint szilárdan áll 
az „apostoli szentszék" joga, mely az egy római 
székre szorítkozik, annak számára van fentartva, 
mely egyszersmind az apostoli hatalom teljéről 
szóló helyes tant szigorúan őrzi s nem engedi azt 
elvenni; mint a régi katholikus igazság világító 
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tornya fényt áraszt az efféle tévelyek fellegeire. 

(Vége köv.) 

A kath. vallás- és tanulmányi alap kezeléséről 
a kilenczes bizottság jelentése. 

(.Vége) 

Tartózkodnunk kell — az alapi jószágok állapotának 
kellő ismerete nélkül — a jószágkezelés körülményesebi) 
megbirálásától ; a nagy terjedelmű jószágok csak kis része 

kezeltetik házilag; a többi bérbe van van adva, jövedelme-
zőség szempontjából kielégítő eredménynyel ; nagy bérhá-
tralékok csak a csákovai és köveresi uradalmakra esnek, 
melyek teljes behajthatása, az e részben eddig kifejtett erély 
csekély sikere mellett — nem igen remélhető. Az ebből szár-
mazó kárért, — a csákovai kerületben létező kedvezőtlen 
éjhajlati, bér- és gazdálkodási viszonyok mellett a vagyon-
kezelést ugyan kizárólag felelőssé tenni nem lehet : minda-
mellett véleményünk szerint a hátralékok rendkivüli felsza-
porodásának egyik okául az is tekintendő, hogy a vagyon-
kezelésnek nem mindig sikerült jó bérlőket nyerni ; — a jö-
vedelmek fokozására mindenekfelett irányzott törekvés 
czélját téveszti akkor, ha szédelgő válalkozók tulmagas és 
igy be sem váltható Ígéreteiben és ajánlataiban bízik ; az 
ennek folytán elszenvedett kárnál, a jövőt tekintve, még na-
gyobb az, hogy a kizsarolt bértelepekre megbízható bérlőt 
találni vajmi nehéz. 

Az összes erdőterület házikezelés alatt áll. Az erdők-
ből az 1801. évtől az 1868. év végéig terjedő, időközben be-
folyt tiszta jövedelmet összehassonlitva az 1869 —1875. év 
időközivel a vallásalapnál 300° 0, a tanulmányi alapnál, — 
daczára annak, hogy a csákovai kerületben levő 3050 hold 
erdőből 1873. óta a fának csekély kelendősége miatt alig 
foly jövedelem, és hogy a mislyei uradalom erdeiből 600 
holdon még vágásra fa nincsen,— 47°,0 emelkedés mutatkozik. 
Minden esetre örvendetes körülmény és feltűnő, csak hogy 
az erdőterülettel és viszont a jövedelemmel arányban nem 
áll azon csekély összeg, mely az erdőmüvelésre fordittatik. 
És mert e mellett, ugy látszik, hogy a jövedelmek felül az 
okszerű szálkezelés helyett helyenként a sarjkezelés hozatot 
be: félünk a folytonos kiaknázás és viszont csekély beru-
házás azon természetes következményétől, hogy az erdők 
értéke idővel nagy mértékben csökkenni fog, és hogy igy 
elvész azon közkincs, melynek kell, hogy az országban első 
sorban az alapítványi kezelés legyen lelkiismeretes gon-
dozója. 

Elismerésre méltó tevékenységét fejtett ki a vagyon-
kezelés az elmúlt 10 év alatt a vizszabályozások, a birtokok 
befásitása, és a birtokrendezések, a tagosítások, az erdő- és 
legelőelkülőnitések körül. Es az elért eredmények méltány-
lásán alapuló helyeslésre érdemes azon eljárás is, mely né-
mely fekvőségek indokolt eladásánál követtetet ; sajnos 
csak az, hogy a befolyt vételárak és váltságdijak nem min-
dig gyümölcsözőleg helyeztettek el, sőt el is költettek, mit 
elmulasztani, illetve tenni a vagyon állagának sértetlen fenn-
tartása érdekében szabad nem lett volna. 

A tőkék kezelésénél észlelhető azon igyekezetet, bogy 
a magánkölcsönök törlesztési kölcsönökké változtassanak át, 
a kevésbbé biztosítottaknak látszók pedig behajtassanak, és 
a befolyó készpénz nagyrészt földhitelintézeti záloglevelekbe 
fektettessék, csak helyeselni tudjuk ; mert a tőkék ilyen ke-
zelése egyszerűbb és könnyebb, a kamatjövedelem biztos, a 
záloglevelek kisorsolása folytán valóságos tőkenyereség re-
mélhető, és elvégre ez által az országos földhitel érdekei is 
nagy támogatásban részesülnek. 

Helyeseknek tar t juk azon nagyobb mérvű pénzmüve-
leteket is, mely szerint az egységes államkötvények eladásá-
ból befolyt pénzen hasonlólag földhitelintézeti záloglevelek 
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vásároltattak. Ezen értékcserét azonban a földtehermentesi-
tési kötvényekre is kiterjeszteni határozottan káros volt, 
mert az ezeknek eladásából és viszont a záloglevelek vételé-
ből eredő névszerinti — értékcsökkenés — mindkét papirnak 
kisorsolását figyelembe véve, — valóságos tőkeveszteség, 
melyet az e becseréléssel elérhető kamatnyereség egyáltalán 
nem pótolhat; sajnos, hogy ilyen veszteség a tanulmányi 
alapot 1876-ban már tényleg érte! 

Kölcsönök, amennyiben ilyenek, tekintettel az alapok 
jelen nehéz viszonyaira, általában engedélyezhetők volnának, 
csakis teljes biztonság, a tőke épségét és gyümölcsözését mi-
den e s h e t ő s é g - ellen megvédő biztosítékok mellett levén en-o o 
gedélyezketők : nem csekély aggodalmat keltett bennünk ar-
ról szerzett meggyőződésünk, hogy a vallásalap az egyetemi 
építkezések építési alapjának, a jelzett feltételek teljes fi-
gyelmen kivül hagyásával, sőt kötelezvény nélkül 497,405 
frtot, a tanulmányi alap 'pedig 362,700 frtot adott kölcsön. 
Lehetetlen, hogy ily körülmények között, midőn különben 
is időközben mindkét alap hitelre szorult, ezen, a zárszáma-
dásokban bár tőke gyanánt elszámolt kölcsönzést másnak, 
mint átfutó és igy mielőbb készpénzvisszafizetéssel kiegyen-
lítendő hitelműveletnek tekintsük. 

Nem çlégséges óvatossággal bocsáttatott a pénzügy-
miniszter ideiglenes rendelkezésére azon 1.090,000 frt név-
értékű földtehermentesitési kötvény sem, mely Felséged 
legmagassabb parancsa szerint a tiszavidéki vasút részvé-
nyeivel tervezett müvelet czéljaira fordíttatott ; mert ezen 
kötvények kötelező levél nékül, nem is a legfelsőbb elha-
tározásnak megfelelően a közalapból, hanem csakis a val-
lásalapból adattak ki ; — mert továbbá a kézizálogként át-
vett 4500 db. vasúti részvény névértéke csak 900,000 frt, 
következéskép 190,000 frt tal kisebb, mint a kölcsön adott 
érték : és mert végre a földtehermentesitési kötvények nem 
azon feltétel alatt szolgáltattak át, hogy az időközben ki-
sorsoltak teljes értékben fizettessenek vissza, minek folytán 
a vallásalapot tetemes kár érheti. — Ezen mulasztások jóvá-
tétele nem szenvedhet halasztást, mindenesetre pedig felette 
kívánatosnak tar t juk azt, hogy ezen kölcsön, mint ideigle-
nes hitelmüvelet, mennél rövidebb időre nyújtatot t legyen, 
hogy tehát az átengedett érték visszaadása által mielőbb 
kiegyenlittessék. 

A tőkék kezelését illető ezen alázatos észrevételünk 
kapcsán, a törlesztési kölcsönökre vonatkozólag azon kíván-
ságunkat fejezzük ki, hogy a visszafizetett tőkerészletek, 
mint ilyenek, tehát a kamatoktól elkülönözve tétessenek be-
vételbe és azonnal gyümölcsözőleg helyeztessenek el. 

A vallás- és tanulmányi alapnak múltban és jövőben 
kezelésére vonatkozó ezen legalázatosabb nézeteink és kí-
vánságainknak sorát fejezze be azon nem eléggé hangsúlyoz-
ható óhajtásunk hódolatteljes előterjesztése, miszerint a va-
gyonkezelés ezentúl azt tekintse legsürgősb kötelességének, 
hogy a sajnosan megzavart egyensúlyt helyreállítsa és a 
megromlott vagyonmérleget megjavítsa ; kövesse a kezelés 
minden ágazatában a legszigorúbb takarékosság elveit ; ezen 
két alap ellenében támasztandó igények között csak azok 
nyerjenek kielégitést, melyek azok rendeltetésének legszük-
kebb körébe esnek; röviden: történjék mindaz, mi a jöve-
delmek okszerű fokozására és viszont akiadások apasztására 

vezet. Ezek szigorú szemmeltartását megköveteli e két alap 
jól felfogott érdeke és rendeltetése, mely feladatául pusztán 
a jelen kívánalmainak elviselhetlen terheltetéssel járó tel-
jesítését nem tekintheti. 

Ezen, csak általánosságban körvonalozott teendők fo-
ganatosításának elegendő biztosítékait azonban a tagadkat-
lanul mindenkoron legjobb szándékot és buzgó tevékenysé-
get tanúsított mai vagyonkezelésben nem ta lá lha t juk ; nem 
bizalmatlanság, hanem az alapok sajátságos, a magán va-
gyon czéljai és rendeltetésétől annyira különböző természe-
tének figyelembe vétele késztet ázon alázatos véleményünk 
kifejezésére, hogy ezen vagyon igazgatása és jövedelmeinek 
miként való felhasználása ellenőrzést igényel. E czélból leg-
alázatosabb javaslatunk és egyúttal hódolatteljes kérésünk 
az, méltóztatnék császári és apóst, királyi Felségednek, leg-
főbb kegyúri jogánál fogva a vallás- és tanulmányi alap ke-
zelésének végleges rendezéseig egyelőre, egy katholikus és 
független férfiakból álló ellenőrzési bizottságot, legkegyel-
mesebben kirendelni, melynek hatáskörébe esnék : tárgyalni 
a költségelőirányzatokat, megvizsgálni a zárszámadásokat, 
ós az azokban kifejtett kezelési eredményeket megbírálni : 
tanácsával támogatni a minisztert, kinek viszont minden-
kori tisztjében állana, a bizottság véleményét előre meghall-
gatni mindazon ügyekben, melyek a vagyon állagának át-
változtatását érintik, és mindazon kérdésekben, melyek a 
vagyon kezelésének elveire vonatkoznak, vagy melyek el-
döntése következményeiben a vagyon álladékára lényege-
sebb befolyással lehetne. 

Ekként véltük teljesíteni első sorban legkegyelmeseb-
ben kijelölt teendőnket; amenynyiben pedig Felséged min-
ket legfőbb kegyúri jogánál fogva eddigi megbízatásunk 
fonalán még további legmagasabb parancsával kitüntetni 
méltóztatnék, annak készséges engedelmességgel hódolni ép 
oly mellőzhetlen, mint kedves kötelességünknek ismerjük. 

Öröklött alattvalói hűséggel maradván Cs. és Ap. Kir . 
Felséged, Budapest, 1878. évi jan. hó 23-án, legalázatosabb 
szolgái : Mailáth György s. k. országbíró, bizottsági elnök, 
B. Bánhidy Béla s. k. Dr Haynald Lajos s. k. Muslay 
Sándor s. k. Ordódy Pá l s. k. Sennyey Pál s. k. Szlávy J ó -
zsef s. k. B. Wenckheim László s. k. Marsovszky Jenő s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 16. A katholikus vallási és tanulmá-

nyi alapok ügye. — A magyarországi katholikusokat régen 
— régen nem érdekelhette valami annyira, mint a napok-
ban a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által kiadott 
mindössze 30 lapból álló füzet, melyben az 1877-ik évben 
ő Felsége által kiküldött bizottságnak, a vallás- és tanul-
mányi alap keseléséről ugyancsak ő Felségéhez legalázato-
sabban intézett felterjesztése, valamint e felterjesztésre a 
minisztériumnak adott válasza foglaltatik. Alkotmányos 
életünk kezdetétől fogva ugyanis bizonyos titokzatos hirek 
kezdtek elterjedni a kath. alapítványok kezelése felől, me-
lyekről a be nem avatottak nem tudhatták, hogy azok 
pusztán, talán roszakaratu gyanusitások-e, vagy igazságon 
alapulnak? De bizonyos ez, hogy ama hirek nem kedvező 
szinben tüntették fel a kezelést, hanem ellenkezőleg, mint 
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az országgyűlés színe előtt is történt, egyhangúlag annak 
adtak kifejezést, hogy a kath. alapok pusztulnak, mert már 
tőkei is mes- vannak támadva. E hireket véve tekintetbe O 
joggal elmondhattuk, hogy a minisztérium által kiadott 
fiizetke a katholikusok érdekeltségét a legnagyobb fokban 
felkeltheti és megérdemli, hiszen ama füzetben találhatják 
meg a választ az egész országban elterjedt hirekre, azon 
füzetben találhatják meg a választ arra, ha vájjon alaposak 
voltak-e a hirek, melyek a kath. alápok pusztulásáról tud-
tak beszélni ? 

Átolvastuk a felterjesztést, megtaláltuk benne a vá-
laszt és e válaszban feltaláltak megerősítését a hirek alapos-
ságának, vagyis megtaláltuk benne az eddigi kezelés elité-
lését. Ma már többé nem hirekkel állunk szemben, hanem 
egy vizsgálat eredményeivel, mely okmányok alapján jöt t 
létre, azon okmányok alapján, melyeket maga a miniszté-
rium szolgáltatott a bizottság kezeihez, ezen okmányokból 
Ítélte meg a bizottság az eddigi kezelést, ezen okmányok 
alapján itélte is el ; és ,ma már tudhat ják a katholikusok, 
hogy ha ez a kezelés még tovább is igy tart , hogy akkor 
nem sok idő kell és nem lesznek katholikus alapok. Nem 
is ébredhet fel a gyanúnak még csak árnyéka sem, hogy a 
bizottság tagjai bármi más, mint csak az igazságtól vezé-
reltettek ; mert a bizottság tagjai oly független elemekből 
állíttattak össze, kik felül állanak a párt érdekeken, me-
lyeknek napjainkban tudvalevőleg annyi igaz és szent ügy 
esik áldozatul, kik mint ilyenek ő Felsége előtt csak a tiszta 
igazságot törekedtek feltárni, és végül, kik mint ilyenek 
bizonyára önmagok örvendtek volna a legjobban, ha a ke-
zeikhez adott okmányokból más eredményt vonhattak volna 
le, mint a milyet levonták és felterjesztésükben ő Felségé-
nek előadtak. Egy Majláth, Haynald, Sennyey, Wenkheim 
László, Szlávy neve elegendő garantiául szolgál, hogy min-
den legkisebb kétely nélkül igaznak tartsuk azokat, miket 
a felterjesztésben előadnak. 

Mi tisztelettel hajlunk meg e nevek előtt, hogy, mint 
ez tőlük máskép várható nem is volt, az igazságot legalább 
annyiban is feltártak, mint feltárták,— ,annyiban', mondjuk, 
mert nem szükséges a bizottság felterjesztését, nem tudjuk 
mily mélyen tanulmányozni, hogy belássuk, miszerint a 
bizottság még keményebben is tudta volna elitélni az eddigi 
kezelést, mint a hogy tette. De a mit tett, az is több elégnél, 
hogy tisztán lássunk ; mert a vizsgálat végeredménye az, 
hogy a mostani kezelés további folytatása egyenlő volna a 
bukással. A legkíméletesebb módon készített felterjesztés 
dicsérő kifejezései bizonyára nem fognak senkit sem tévútra 
vezetni, azok után, mik a dicséretet követik; mert azt mon-
dani a vallás-alapról, hogy : „az összvagyon tényleges gya-
rapodását jelezhetnők, ha a nagyterjedelmü birtokok vásár-
lásara fordított tőkék azok értékének csakugyan megfelelné-
nek", nem mást jelent, mint azt mondani, hogy gyarapodást 
nem jelezhetünk. Azt mondani, „hogy a vagyonkezelés az 
elmúlt 10 éven át éber figyelemmel volt a vallás- és tanul-
mányi alap vagyonértékének fenntartására és még inkább a 
jövedelmek fokozásara", és azután elmondani, hogy a va-
gyon névleg megromlott, mert birtokok vásároltattak 
óriási összegeken, melyek alig számitható kamatot hoznak, 
mert óriási törzsvagyon lett befektetve semmit nem jövedel-

mező épületekbe, mert oly intézetekre költetett el a pénz, 
melyekhez a kath. alapoknak semmi közük, stb. stb., mind-
ezek elmondása egyszerűen azt jelenti, hogy az ,éber figyel-
met' a bizottság részletezése szerint kell commentálni, mely 
részletezés az eddigi kezelésre nézve lesújtó. 

Erezte a lesújtó Ítéletet a minisztérium maga is, mert 
nem érezni nem lehetett ; erről tanúskodik az a törekvés, 
melylyel a minisztérium a bizottság kifogásait megczáfolni 
akarja, és a mi igen nevezetes ugyanazon okmányok alap-
ján, melyeket a bizottságnak rendelkezésre adott. Sikerült-e 
az a czáfola t? . . . Ezt határozottan tagadni kell mindenkinek, 
aki e miniszteri választ gondolkozva átolvasta. Az csak 
czáfolati kísérlet, de nem czáfolat. Hogy a miniszteri vá-
lasz valóságos czáfolat legyen, be kellett volna bizonyítani, 
hogy az alapok tőkéje nem csökkent, hanem teljes épségé-
ben van, a mit nem lehetett bebizonyítani ; be kellett volna 
bizonyítani, hogy tőkék nem lettek befektetve nem jöve-
delmező épületekbe ; be kellett vplna bizonyítani, hogy az 
alapok pénze nem költetett oly intézetekre, melyekhez az 
alapoknak semmi közük stb. De a miniszteri válasz ezt meg 
sem kisérti, hanem, és ez nevezetesen megjegyzésre is ér-
demes, mindenütt ő Felségére hivatkozik, mint aki a mon-
dott fektetéseket legkegyelmesebben megengedni méltózta-
tott. Azt hisszük, nem szükséges bővebben fejtegetnünk, 
hogy e szünetnélküli hivatkozás nem czáfol semmit sem, 
azt úgyis tudja mindenki, hogy a minisztérium az alapok-
nál ő Felsége nélkül nem tehet semmit ; de azt is tudja min-
denki, hogy a mit ő Felsége tesz, azt nem motu proprio, 
hanem az időszerinti miniszternek mint megbízottjának 
javaslatára teszi. És e felfogásnak kell uralkodni a jelen kér-
désben. Nem arról van itt szó, hogy ő Felsége helyben-
hagyta ezt, vagy azt, hanem arról, hogy miért tétettek 
ilyen javaslatok ő Felsége előtt, melyek a kath. alapok ká-
rára vannak ? 

De nem fejtegetjük tovább e kérdést. T. olvasóink 
úgyis bizonyára meghozták már itéletöket e kérdésben az 
ismeretes felterjesztés és arra adott válaszból. Még csak 
annyit adunk a mondottakhoz, hogy itt az ellenőrzés elke-
rülhetetlen, de nem országgyűlés által, hanem egy, egyene-
sen áz országgyűlés minden közbejötte nélkül, ő Felsége 
által kinevezendő bizottság által ; mert az országgyűlésnek 
ezen alapok ellenőrzéséhez oly kevés joga a jelenben, vagy 
még kevesebb, mint volt a múltban. Ha az országgyűlés 
nem követel ellenőrzési jogot magának a protestáns, gör. 
keletiek vagyonának ellenőrzésére, ugy nem követelhet jo -
got a katholikusok vagyonának ellenőrzésére sem. O Fe l -
sége mint legközelebb, ugy ezután is mint legfőbb patrónus 
az országgyűlés hozzájárulása nélkül is kinevezheti e bi-
zottságot és bizonyára azon apostoli lelkületnél fogva, 
melylyel mind ez ideig megvédte magas pártfogásával az 
egyház javait, miért a magyarországi katholikusok neki 
elég hálát nem adhatnak, ki is fogja nevezni e bizottságot, 
csak a kormány javaslatát megtegye, és ha egyszer e bi-
zottság állandósítva lesz, a katholikusok nyugodtabban te-
kinthetnek a jövő elé. Adja Isten, hogy igy legyen ! Q 

Francziaország. Hogy állunk ? Mi fog történni ? — E 
két kérdésre ad felvilágosító feleletet az ,Aurora' párisi le-
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velezője f. hó 7-én kelt tudósításában, melynek szövege 
igy szól : 

Letelt a nyolcz nap bíráink iránti haragunk kitombo-
lására. I t t az ideje, hogy lelkünk lecsendesedjék és hidegen 
vizsgáljuk a helyaetet, melyet a márcz. 29-iki rendeletek 
szültek Francziaországban. Ugyanis nem lehet eltitkolni, 
ezen rendeleteknek hordereje messze túlhaladja azon dol-
got, melyre czélzani látszanak Teljes felforgatás ez, teljes 
reactio ez a szabadság uralma, a szabadelvüség hagyományai 
ellen, melyek hatvan év óta uralkodtak nálunk. 

65 évi békés lét után épen azon pillanatban, mely-
ben a legönkényuralmibb kormányok meggyőződtek, hogy 
nem lehet őket eltörölni sem megakadályozni, hogy ter-
jedjenek, ime a szerzetes rendek megtámadtatnak azon 
kormány részéről, melynek látszat szerint valamennyi kor-
mány között legszabadabbelvünek kellene lennie. 

Mióta a rémuralom megszűnt és egy embernek akarata 
nem képez többé Francziaországban törvényt, ez ország 
nem látott hasonló merényletet a közjog ellen. Minden tör-
vény, minden rendelet, melyre a kormány állitólag támasz-
kodik, — kivéve, a rémuralomét és a császárságét, melyek 
azonban már százszor megszüntettettek, —- ha jól s becsüle-
tes lélekkel megfigyeli az ember, valamennyien a congregati-
óknak, mint erkölcsi lényeknek törvényszerű elismerésére 
vonatkoznak, nem tanitási képességökre, oly korban t. i. 
midőn a tanitási szabadság még nem létezett. Ezen törvény-
hozási stb. intézkedésekben semmi vonatkozás sincs a con-
gregácziókra, mint a melyek oly joggal élnek, mely minden 
polgárnak a joga, társulni bizonyos körülmények között. 
1815 óta Francziaország kebelében tekintélyes számú cou-
gregácziókat látott létesülni és megállapodni ; ezen congre-
gatióknak gyakran oly irányban adattak privilégiumok, 
melyek által azok törvényszerű congregácziói létet nyer-
tek ; azonban soha de soha a hires „fennálló törvények" 
egyike sem idéztetett ezen congregácziók eltiltására vagy 
eltörlésére. A köztársaság szabadelvű kormánya tehát visz-
szaforditotta Francziaországot egy századdal. 

Igyekeztem meggyőződést szerezni a hatásról, melyet 
e rendeletek gyakoroltak, vagyis inkább számot adni azon 
véleményről, mely az országban, az első pillanatok elmultá-
val, e tárgyban keletkezett. 

A haladó pártban két vélemény-árnyalat különbözte-
tendő meg. A communard radicalismust, mely jelenleg teljes 
párt-jelleggel és fontossággal bir, rettenetes vezérrel élén. 
Clemenceau ur szenvedélylyel kritizálja az elfogadott rend-
szabályokat és pedig két szempontból : először, mert igen en-
gedékenyeknek látszanak, azután, mert az opportunisták ke-
zében eszközök sokkal komolyabb kérdés, — a társadalmi 
kérdés revisiójának elodázására. Az opportunista radicalis-
mus ellenben bámulatos öszhangban énekel megelégedést a 
Republique française-zel a kormány helyeslése és támogatá-
sában. Ezt jól meg kell jegyezni, mert azt mutat ja , men-
nyire érdeklődnek a hatalom birtokában levők a megindí-
tott hadjárat vége iránt. Meglehetős számú lapok, melyek 
15 nap előtt még sokkal erélyesebb intézkedéseket követel-
tek, most, igy kivánván az érdek, dicsérik a kormányt s 
helyeslik mérsékletét. Lehetetlen nem látni a jelszót, habár 
talán azt nem adta is ki valaki, de bizonyára a láthatáron 

felkelő veszély súgta meg mindenkinek, kinek félteni valója 
van. Mindenki nyugtalanul tekint a jövőbe. Habár büszkén 
mondogatják, hogy egész az alapokig fognak menni, még-
sem tagadhatják el magok előtt, hogy a harcz vészteljes; 
hogy az erőhatalom használása mindig gyűlöletes, gyakran 
veszélyes ; és hogy a keletkező agitatio könnyen a vallási 
congregácziók javára s az ő kárukra dőlhet el. S ezért sem-
mitől sem félnek jobban, mint áldozataik ellenállásától, ki-
ket igyekeznek is ám a rábeszélés, kivált a megfélemlítés 
minden eszközével arra bírni, hogy magukat csendesen alá-
vessék a rendeleteknek. Ez sok bonyolódástól megmentené 
őket. 

A conservativ párt — kivéve Napoleon berezeg híveit 
ha vannak egy néhányan és lapját — egyhangúlag tiltako-
zik a rendeletek ellen s egyhangúlag bátorítja a congregá-
cziókat az ellenállásra. De a conservativek közt bizonyos 
fokozati különbség tartandó szem előtt. Némelyek azt hiszik, 
hogy az ellenállás hasztalan lesz s a congregácziók végre is 
engedni lesznek kénytelenek. Mások.azt hiszik, hogy a tör-
vényszékekhez fordulni jó eredménynyel járna. Némelyek 
azon véleményben vannak, hogy jó volna a harezot átvinni 
a senatusba, hogy ez vád alá helyezze a ministereket az al-
kotmány és más országos törvények megsértése miatt. 

Nagyon kell tartózkodni a túlzások- és praetensióktól. 
Ha van ügy, melyben nyugodtság, tapintat és meggondolás 
elkeriilhetlenül szükségesek : akkor ez ügy bizonyára olyan. 
A miuisterium vád alá helyezése szerintem nem igen prac-
ticabilis dolog; kétes még az is, vájjon interpelláczió fog-e 
történni a senatusban ; mert nem lehet tudni, vájjon hajlan-
dók lennének-e azon senatorok, kik a 7-ik tezikket elvetet-
ték, a kormány ellen szavazni. Minden esélyek közt a mi-
nisterium ezen interpellácziók előtt baj nélkül fog megállni, 
bármily napirendet szavazzon meg a senatus. 

Azt sem hiszem, hogy a törvényszékek, ha a congre-
gácziók hozzájok fordulnának, megvédhetnék ezeknek ér-
dekeik. Az bizonyos, hogy juridikai téren kitűnő védelmekre 
számithatunk; e forum még mindig igen tekintélyes, daczára 
hogy a kormány ,epurácziója' által az igazságszolgáltatás 
több emberét egyszerű ügyvédekké tette. A congregácziók 
nem maradnának kitűnő védők nélkül. Hanem a kormány 
egy cseppet sem fogná tekintetbe venni a törvényszéki győ-
zelmeket; ő az egész ügyet az államtanács elé fogná terjesz-
teni, melynek ítéletét mindig biztosan tudja. Az igazság-
szolgáltatás erre aztán hallgatni lenne kénytelen. 

Én mégis azt hiszem, hogy az ellenállás nem tartozik 
egészen a lehetetlenségek sorába. Ha mar magok a törvény-
székek is nem tehetnek semmit, hátra marad a congregá-
czióknak fegyverül a passiv ellenállás, az inertia, mely nem 
támad, s melynek nem kell csak védeni magát az ellenség-
ellen. A congregáczióknak csak be kell várniok a pillana-
tot, midőn az erőhatalom igénybe fog vétetni elienök; eltűr-
ni ezt, mig tart, azután rögtön mihelyt csak lehet, gyorsan 
kivonni magukat hatása alól. Mit tehet egy oly kormány, 
mely engedelmességet maga iránt nem kelthet csak erőszak 
által? Azt mondják, törvényszék elé fogja idéztetni a nem 
engedelmeskedő szerzeteseket. Annál jobb ; ez által elismeri 
illetékességűket. Es még akkor is,ha a törvényszékek kimon-
danák az engedetlenség bűntényét, büntetést nem mindig 



•247 

szabhatnának, mert erre törvény nincs, — és igy mindig 
csak az erőszak maradna hátra. 

A szerzetesek érdeke kivánja, hogy ezt azt eljárást 
kövessék. Ha ők támadják meg a kormányt, attól tar that-
nak, hogy erőlködésök sikertelen lesz ; ellenben, ha megtá-
madtatni hagyják magokat, kikerülik az államtanácsot, és 
a törvényszéki vitatkozásokból felmentő Ítéletek által meg-
erősítve fognak előjönni. 

A mit itt elmondtam, az nem egyéb mint viszhangja 
annak, a mit mindennap hallani lehet. A márczius 29-iki 
rendeletek azon hasznot haj tot ták, hogy a conservativek 
tömörültek s a jobb és bal egy része közt egyesülés jött 
létre. Eszlelhető ugyan még mérséklet neve alatt bizonyos 
gyengeség, mely kárhoztatja ugyan a kormányt, de azért 
a congregáczióknak engedelmességet javall ; azonban a nagy 
többségnek, mondhatni az összes conservativ pártnak az a 
meggyőződése, hogy küzdelmek körébe léptünk, s hogy a 
márcz. 29-ki rendeletek önkényesek levén,az ellenállás — jog. 
Ezért nem is csodálkozik senki azon a nyugalmon, mely a 
katholikusok közt uralkodik. Nem az elnyomottak nyugta-
lankodnak, hanem az elnyomók. 

Belg ium. Pápai dicsérő levél a mechelni bibomok-ér-
sekhez. — X I I I . L E O pápa szeretett testvérünknek üdvöt 
és apostoli áldást ! A levelet, melyet Ön egyházmegyéje sze-
retetadományának kíséretében Nekünk küldött, Claessens 
kanonok kezeiből átvettük. A szeretetadomány értékét an-
nál többre becsüljük, mert ismerjük az áldozatkészséget, 
melynek az gyümölcse. Nagyon jól tudjuk, milyen buzga--
lommái és odaadással feleltek meg a belga hivők az On és a o o 
püspöki kar lelkipásztorkodásának ; tudjuk, menynyire buz-
gólkodtak uj iskolák alapításában, hogy elháritsák vagy le-
galább enyhitsék az uj iskolatörvények káros következmé-
nyeit, mely törvények teljes ellentétben állanak a katholika 
egyház törvényeivel és szabványaival. 

Midőn Mi Önnek köszönetet mondunk, szivünkön fek-
szik kijelenteni azt ís, hogy ilyen példái az odaadásnak, a 
szentszék iránti ragaszkodásnak, a kath. hit föntartására 
irányzott buzgalomnak és ajtatosságnak Minket örömmel 
töltenek el és még jobban megerősítik atyai vonzalmunk kö-
telékeit, mely már régen összeköt Belgium püspökeivel és 
hivőivel. 

Nagy örömünkre szolgál volna Önt ez évben, mint ez 
szándéka is volt, Rómában láthatnunk, ugy azon őszinte von-
zalomból,melylyel Ön iránt viseltetünk, mint azon magas ál-
lásnál fogva, melyet Belgiumban elfoglal, s végül azon vágy-
ból, hogy Önt személyesen hallhassuk. Azonban megértjük 
az okokat, melyek Önt visszatartották szándéka teljesítésé-
ben ; s csakugyan, ha az utazás Rómába árthatna az Ön 
egészségének, mely, mint különben halljuk, nem egészen 
szilárd, Mi is jobban szeretjük, ha az utazást jobb időre 
halasztja, hogy kettős minőségében úgyis mint bibornok 
és mint Belgium primása tovább folytathassa buzgó és mély 
belátásu munkálkodását az egyház és a kath. vallás ügyének 
érdekében. 

Claessens kanonok, ki Önnek ezen levelet átadja, szó-
val még többet mond, amivel megbíztuk. 

Szivünk teljéből kiváló szeretetünk zálogául apostoli 

áldásunkban részesítjük Önt, szeretett fiunk, a püspököket 
és a belga népet. 

A Vaticánból, 1880. april 2. pápaságunk harma-
dik évében. X I I I . LEO. 

IRODALOM. 
Dr. Stöckl: apologetikai-bölcsészeti s társadalom-

pol i t ikai t anu lmánya i („Das Christenthum und die gros-
sen Fragen der Gegenwart"). (Vége.) Hasztalan törek-
vés a véges emberi észt absolut törvényhozói hatalommal, 
— mely igazolását önmagában hordaná, — felruházni s Is-
tent törvényhozói trónjáról leszorítani akarni ! — Valamint 
a gyökerétől megfosztott fa soha gyümölcsöt nem hozhat, 
ugy az emberi ész is csupán magában — Istenhezi viszo-
nyán kivül soha sem képes közérvényü, általánosan kötelező 
igazi erkölcsi törvényt alkotni ; vagyis nem lehet valódi 
morál vallás nélkül. Balmes, mély bölcsész Í3 azt mondja, 
„hogy az erkölcsi elvek örökkévalók, változhatatlanok, ami-
ért is azok semmi változó lényre nem támaszkodhatnak. 
Minthogy tehát az erkölcsi rend forrását az emberen kivül 
kell keresnünk: szükségkép kell tehát, miszerint azt, a min-
den lét, igazság és jó forrásánál, — vagyis Istennél keres-
sük." Ez azonban korántsem érthető ugy, mintha az ember-
ben magában az erkölcsességhez való hajlam, erkölcsi ké-
pesség semmi nyoma sem léteznék, — hisz ép az által válik 
ki az ember leginkább az oktalan állatok sorából, mert éle-
tének legbensőbb magvát az erkölcsi elem képezi s az erkölcsi 
öntudat, mint fensőbb hivatása, rendeltetésének tanú jele, 
már az ő szellemi természetében benfoglaltatik, melyből 
soha végkép ki nem vetkőzhetik az ember. Minden ember 
szivébe van a Taremtő által beoltva, s nem más az, mint 
amit az iskola Angyala, aquinói sz. Tamás oly szépen fejez 
ki e szavaival : „Lex naturalis nihil aliud est, quam par-
t i c ipa t e legis aeternae in rationali creatura." I t t csupán 
ezen, az ember szellemi természetében rejlő erkölcsi képes-
ség vagyis öntudat végsőforrásáról s végczéljáról van szó. 
A független morál tana szerint az erkölcsi törvény forrása 
s végczélja nem az Isten, hanem az emberben keresendő, és 
semmi Istentől megalapitott vallás-erkölcsi rendnek sincs az 
alávetne. Ezen cardinalis tévely megczáfolását tüzé ki a t. 
szerző föladatául magának különösen a három első fejtege-
tésben. S hogy erre mily nagy a szükség, kitetszik legin-
kább azon körülményből, hogy még a komolyabb gondol-
kozású, sőt a positiv keresztény hitét nagyrabecsülő férfiak 
is ezen téves nézetnek hódolnak. Példa gyanánt elég legyen 
a többek közül csak Guizot-ot felhoznom, ki „a történelem-
ről" 1828-ban tartott előadásaiban többi közt ezeket mondá 
hallgatóihoz: „Azokra nézve önök közül, kik bővebb böl-
csészeti tanulmányokkal foglalkoztak, szükségtelen mai nap 
annak bizonyitgatása, hogy a morál függetlenül áll a vallási 
eszméktől, hogy az erkölcsileg jó és rosz megkülönböztetése, 
a kötelezettség, a roszat kerülni és a jót cselekedni, oly 
törvények, melyeket az ember ép ugy mint a logikai törvé-
nyeket önnöntermészetében találja föl, s melyek létalapjo-
kat őbenne s alkalmazásukat az ő életében lelik." (Cours 
d'histoire moderne. Bruxelles 1846.) Alig hinné el az em-
ber, hogy oly férfiú, mint Guizot, komolyan hódolhatott ily 
tévelynek, ki protestáns létére s ugyanazon művében kissé 
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alább (1. V. p. 150.) a katholikus theologiáról a következő 
szép nyilatkozatot tudta tenni: „Tagadhatat lan tény — 
úgymond — hogy Európa egész erkölcsi és értelmi fejlő-
dése a theologiából származott. Fussuk át bár annak tör-
ténelmét az 5-ik századtól kezdve egész a 16 ikig, s ugy 
találjuk, hogy a theologia vezette és irányozta az emberi 
szellemet, — valamennyi eszmék és nézetek a theologia ki-
nyomatát viselik magukon, valamennyi bölcsészeti, politi-
kai és történelmi kérdések theologiai szempontból magya-
ráztattak s fejtettek meg. A theologia szelleme volt — ugy-
szólva — a vér, mely Európa ereiben folyt egész Baco- és 
Descartes-ig. Ezen tény constatálható az irodalom minden 
ágaiban, a népek szokásai- és érzelmeiben : mindenütt ész-
revehetjük a theologia befolyását. S ezen befolyás áldásdús 
is vala ; mert nemcsak a szellemi mozgalmat ápolá s gyü-
mölcsözővé tette Európában, hanem egyszersmind ezen moz-
galom által a tanok és életszabályok oly rendszerét hozta 
létre, mely végtelenül magasztosb, mint minden, a mit a 
régi világ ismert valaha. „Nem csupán mozgalom volt ez, 
hanem valódi haladásAzért a mi szerzőnk is igen jól ve-
szi észre, (I . tanulmányában) hogy azon nézet, mintha a 
morál a vallástól függetlenül is fennállhatna, noha tudomá-
nyos szempontból véve tarthatatlan, mégis Kant idejétől 
fogva, ugyszólva, általánossá vált nem csak azoknál, kik 
a rationalismus és naturalismus követői, hanem még a ke-
reszténységgel végkép nem szakitott s komolyabb gondolko-
zású férfiaknál is. Az úgynevezett fölvilágosodott, mivelt 
körökben, a vallás, különösen a positiv keresztény vallás 
egészen mellőztetik sőt megtámadtatik. A modern parla-
mentekben — különösen kapcsolattal az erkölcsiségre — 
Istenre hivatkozni többé nem szabad, a vallás legfólebb még 
mint egyesek magán ügye jöhet szóba. E helyett azonban 
annál nagyobb igényt formálnak ők az erkölcsösségre ; ke-
netteljes szavakkal declamálnak az „erkölcsi érzületről, me-
lyet ápolni kell és tisztelni, igen sokat helyeznek arra, mi-
szerint ők nagy erkölcsösséggel s erkölcsi komolysággal 
dicsekedhessenek. Fölteszik tehát, hogy lehet valaki erköl-
csös vallás nélkül is, sőt hogy épen az a valódi erkölcsös-
ség, mely nélkülözi a vallást. — Mindazonáltal kétségtelen 
marad mégis örökké, hogy nem csak elméletileg, hanem 
gyakorlatilag is religio' nélkül a morál csak chimaera. Ugyan-
is mindenki előtt, aki szemeit készakarva be nem hunyja, 
világos, hogy akármely népnél az erkölcsiség hanyatlása 
egyenlő lépést tart a vallásosság hanyatlásával. Azon mérv-
ben, melyben a vallásos buzgalom a hit — valamely nép-
nél fogy, — terjed sebes léptekkel az erkölcstelenség is ; s 
ha épen teljes idegenkedés és gyűlölet kap lábra a vallás 
iránt valahol : ott az erkölcsiség nemcsak végkép oda lesz, 
hanem az erkölcstelenség legvadabb orgiái kapnak lábra. 
Ez oly igazság, melyet nemcsak a történelem mutat fel, ha-
nem, melyet a mai modern országokban s oly társadalmak-
ban, hol a keresztény hittel végkép szakitanak, látnunk 
kell. De nemcsak a nemzetek életében van ez igy, hanem 
egyes családok és emberek életében is. Csak ne hagyjuk 

magunkat a külső látszat által megcsalattatni. Akinek vál-ts o 

lása nincs, annak igazi benső erkölcsisége sem lehet : bár-
mily mivelt és becsületes embernek látszassék is külsőleg 
valaki, az ő erkölcsi tartalma bensőleg semmi, nem más az, 
mint kifestett koporsó. — Vallás, erkölcs és jog — igy végzi 
3-ik tanulmányát a t. szerző — azon három nagy hatalom, 
mely az életet és az emberinem fejlődését határozza meg és 
rendezi. Ezek elválaszthatlan összeköttetésben vannak egy-
mással ; vallás nélkül nincs morál, morál nélkül nincs jog. 
A vallás gyökere a morálnak, a morál meg gyökere a jog-
nak. Ezen szoros benső összefüggését a vallás, morál és a 
jognak fenn kell tartani, nehogy a társadalom fölbomoljon, 
s ezen szoros benső összefüggése a vallás, morál és jognak 
egymással, csupán a kereszténységben van meg. „Non est in 
alio aliquo (praeter Christum) salus. Nec enim aliud nomen 
est sub coelo datum hominibus, in quo operteat nos salvos 
fieri." (Act. Ap. 4,12.) 

Noha a mi kath. irodalmunkban sem hiányoznak már 
oly művek, a melyekben, mint Stöckl jelen művében, korunk 
nagy kérdései, a ker. hit világánál s szellemében fejtegettet-
nek, mire nézve elég itt csak Sullay, Bartók és Jedlicska ily-
nemű legújabb dolgozatait fólemlitenem ; s ámbátor a német 
irodalomban is már azelőtt nem egy hasonló irányú mű lá-
tott napvilágot ; (például a hatvanas években megjelent 
„Die Encyclica Papst Pius I X . vom 8. Dezember 1864. 
Stimmen aus Maria Laach" czimü a Jézus-társasági atyák 
által nagy tudományos apparatussal szerkesztett elucubra-
tiók :) mégis Stöckl ezen tanulmányai valamint nálunk, a 
komolyabb olvasmányokhoz szokott közönségben nem kis 
érdeket fognak ébreszteni, sőt nem egy kérdésre nézve uj 
fólvilágositást és az uralkodó téveszmék ellen hathatós szel-
lemi fegyvert szolgáltatni : ugy azok egyszersmind magának 
a német kath. irodalomnak is egy uj diszét fogják képezni, 
annál is inkább, mert a bölcsészeti tudományáról hires 
szerző ezen remekül kidolgozott s mindenki által könnyen 
érthető tanulmányaiban, szintén ugy, mint a fentebb dicsért 
jeles füzetek, az 1864. decz. 8 pápai encyclika által kárhoz-
tatott s a Syllabus VI. és VI I . §§-iban elsorolt tételek be-
ható czáfolatával, noha azt nem mindenütt emliti föl, nagy-
részt foglalkozik. Talán nem rosz hasonlatossággal élek, ha 
azt mondom : hogy Dr Stöckl ezen tanulmányai az ő na-
gyobb és rendszeres bölcsészeti munkáinak egy-egy kitűnő 
virágát képezik. 

Nyitra, april 5. 1880. Gyurikovits Mátyás. 

VEGYESEK. 
— A szent atya neve napja alkalmából f. hó 11-én reg-

gel fogadta a bibornokok, püspökök és praelatusok üdvki-
vánatait. A hivatalos tisztelgések után lakosztályába vonult 
vissza. Mint az ,Aurora' irja, a szent atya tovább egy órá-
nál beszélt szokott malasztos modorában. Emlité a monte-
casinói ünnepet, örömét fejezve ki, hogy az oly fényesen 
sikerült. Reményli, hogy a szerzetesek korunkban, jól fel-
fogva magas rendeltetésöket, az egyháznak nagy szolgála-
tokat fognak tenni. Fájdalommal szemléli Francziaországot, 
melyet múltjából elszakitani akarnak. Erősen hangsulyozá, 
hogy, habár az egyházat nem lehet félteni, mégis minden-
kinek kötelessége harczolni, hogy a kik az eláiuittatás ve-
szélyében forognak, kiábránduljanak. 

Szeretet-adomány. 
A száműzött lengyel papok számára Gaál Aron r. k. lelkész 
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Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : Az apostoli szent szék nevezetnek régisége és jelentménye. — Támadások a szerzetesi intézmény 
ellen. — Egyházi tudósitások : Budapest. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása. Monte 
Casino. Jubileumi levelek. — Irodalom: Szent Benedek élete és hatása és a szerzetesi intézmény történelmi és társa-

dalmi jelentősége. I r ta Szentimrei Márton. — Vegyesek. 

Az apostoli szent szék nevezetnek 
régisége és jelentménye. 

Történelmi értekezés. 
(Vége) 

A római széknek s a római pápának Krisztus-
tól való függését világosan m u t a t j a s fejezi ki az 
apostoli szék nevezet. Mert az „apostol i" név szol-
gála t i viszonyt jelent , min tegy u j ja l muta t a men-
nyei IJrra, ki től származik minden hatalom és pa-
rancs, ki előtt a pápának hivata láról számot kei-
lend adnia, ki maga mondá : „Bizony, bizony mon-
dom nektek, nem nagyobb a szolga az urnái , az 
apostol sem nagyobb annál, ki öt küldöt te ." ( Ján . 
13, 16.) A pápa e szolgai helyzetével s azzal, hogy 
ő Krisztustól függ, nem ellenkeznek a szent Írásban 
Krisztusnak tu la jdoni to t t cziinek, melyek aztán a 
pápának is tu la jdon i t t a tnak , mint p. szikla, az egy-
ház feje; mer t világos, hogy e nevezetek nem füg-
getlen, hanem Kr isz tus tó l származta tot t szilárdsá-
got, nem függet len kormányzást , nem függet len 
legfőbb tekintélyt tu la jdoní tanak a pápának, hanem 
olyat , melyet Krisztus adot t neki, mely Krisztus 
akarata , parancsa szerint intézendő s gyakor landó. 
Bármily nagy, bármily magasztos legyen is tehát 
az apostoli hatalom, tekintély, az apostoli kormány-
zat ; a pápa teljesen független, önmagának szabad 
ura, senkinek le nem kötelezett je még sem lehet, 
mert mindig feltételeztetik egy fölebbvalónak ha-
talma, parancsa, tekintélye. Ennyi t je lent e szó 
„apostol i" . Ide vágnak N. sz. Leo szavai: ,,Az egész 
földkerekségéről az egy Péter választatik, ki az 
összes nemzeteknek, minden apostolnak s az egy-
ház minden a ty jának elöl járója leszen, hogy habár 
az Isten népe közt sok áldozópap és pásztor létezik 
is, in indnyájokat tu la jdonkép Péter vezesse, kiket 

magasabb ér teményben Kr isz tus is vezet." „Azon 
szilárdság — úgymond másut t , — melyet Simon 
Kr i sz tus tó l mint kősziklától nyert , midőn 6 is szik-
lává tétetet t , az ö u tódai ra is á tszál lot t ." 

Az egyház ellenségei borzasztó rágalommal 
vádolják a katholikusokat, melynél fogva a római 
pápák elsőségének hitével az igaz iidvözitö Krisz-
tus t helyéből kimozdították s helyére mint u j 
megvál tó t a pápát tevék, kiben helyezendő az 
egyháznak minden reménye. Borzasztónak mondot-
tuk e rága lmat , min t mely az iidvözitö Jézus Krisz-
tusról szóló t an t illetőleg a kath. egyházat minden 
eretnekségnek u tána teszi, egyedül a mohameda-
nismussal vetvén öt pá rhuzamba . Most még egy 
eretnekség sem veté ki helyéből a v i lágmegvál tó t , 
Jézus Krisztust, hogy helyébe u j hamis megvál tót 
á l l í to t t volna. Voltak ugyan eretnekek, kik a Szent-
lélek Isten tu la jdonsága i t s ha tásköré t tula jdoni-
ták magoknak s magokat Szentléleknek adták ki ; 
de legalább az egyház tan i tmányában , a hivek szi-
vében meghagyták ér in te t lenül az Üdvözi töt Ör-
dögi csalárdsággal csak Muhamed tud ta ki vallásá-
ból teljesen a megvál tót s helyébe ujat , hamisat 
muta to t t s a ján lo t t szerencsétlen hiveinek. Vala-
hányszor pedig a kath. egyházban a pápá t aposto-
linak nevezzük, ezzel elismerjük, hogy egy felsőbb 
urnák , Jézus Krisztusnak van alája rendelve. Mint-
hogy pedig a pápa apostoli utód, e földi élet vigyá-
zásaiban Krisztustól az ő családja, az ö egyháza 
fölé azért rendel te te t t szolga, hogy hű és okos 
szolga legyen, már az Üdvözi tö képes beszéde mu-
ta t ja , hogy sa já t gondolomra, önkényes kedve sze-
rint e téren nem szabad neki el járnia, s ha ma jd az 
Ur eljövend, neki is számot keilend adnia. Hogy 
pedig a számadás, melyet a római pápa tartozik 
majd az Urnák adni, mily szigorú leend, az egyház 
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mind a pápáknak, mind a hiveknek szemeik elé 
szokta mindig ál l í tani . 

A hajdani Rómának világi, úgynevezett poli-
t ikai nagysága, dicsősége korán sem adott okot, 
igényt a római széknek az elsőségre, mit világosan 
kifejez az „apostoli szék" nevezet. E czim ugyanis 
nem világi javakat t a r t szem előtt, hanem Isten 
örök tervét, Krisztus rendelését, Péter méltóságát , 
kinek személyében az egész egyház fölöt t i rendsze-
r int i apostoli hatalom az utódokra is átszármazta-
tandó va la ; Pé ter tényét t a r t j a szem előtt , melynél 
fogva isteni rendelés folytán Rómába ment, a ró-
mai püspöki tisztet elvállalta s mint római püspök 
a felfeszitett Krisztus pé ldá já ra dicsőségesen meg-
halt. Ál ta lán megjegyezhetjük, hogy a tekintély, 
melvlyel netán az egyházak birnak, inkább az apos-
toli a lapi t ta tásra , mintsem ezen egyházak földi di-
csőségére vezetendő vissza, áll ez különösen a ró-
inai székre, mint az egyház apostoli központ já ra . 
Több körülmény is folyhatot t össze, melyek termé-
szeti, tör ténelmi s polit ikai okoknál fogva javal-
lák, hogy Róma az egyház központ jává tételére 
nézve minden más városnak eléje tétessék. Isten, 
ki czélja elérésére gyakran természeti eszközökkel 
él, a hely megválasztásánál, hol egyházának köz-
pont já t akará felütni , végtelen bölcseségénél fogva 
mindezt tekintetbe vehette ; ámde koránsem emberi 
terv szerint választa tot t Róma az egyházi elsőség 
székhelyéül. A keresztény lönségnek, melylyel Ró-
ma bir, egészen más az oka, mit az „apostoli szent 
szék" czim fejez ki. 

Az „apostol i" név folytán a római pápának 
nem kötelessége a hit terjesztése-, az idegen, pogány 
népek megteritése-, az egyház határa inak ki tági tása 
végett hosszú apostoli u t ak ra vál lalkoznia ; hisz 
maga az „apostoli szék" czim s azon elv, hogy ál-
landó széknek ál landó elöljárója, kormányzója kell 
hogy legyen, az ily utazásokat teljesen kizár ja . De 
még ezen térítések, s az egyház elterjesztésének te-
kintetbe vétele mellett is megvan az apostoli szék-
nek apostoli jellege, lelkülete. Miután Krisztus pa-
rancsot adot t az egyháznak a világ megtérí tésére s 
e parancscsal természetfölöt t i ha t a lmáná l fogva égő 
szent vágya t öntöt t az egyház szivébe, mely vágy 
folytonosan ösztönzi és soha nem hagy nyugto t 
neki, mig az egész vi lág Krisztus hi tére meg nem 
té r í t t e t ik ; semmi áron sem lehetséges, hogy az 
apostoli központban, melybe a kath. szeretet, kath. 
h i tbuzgalom összes sugarai egybefolynak, ama té-
rí tői vágy és munka a leghevesebben ne égjen. S 

bizonyára a római szék mindenkor élő forrása vala 
az apostoli zarándokiások-, hit téri tések- s hi tkül-
dérségeknek. Minek fényes tanúbizonyságai az apos-
toli szék gondoskodása folytán megtér i tett ker. 
nemzetek, azon h i tküldérek , kiket a római szék fo-
gadot t fel, oktatott , az apostoli munkákra szándé-
kához képest á ldásával megerősítve a pogány nem-
zetek közé kü ldöt t s máig is küld. Az apostoli vágy 
és buzgóság további tanúi , Rómában XII I . Gergely 
ál ta l a hit terjesztése végett 1622-ben alapí tot t 
nagy papnövelde, azon ünnepély, mely ezen inté-
zet növendékei részéről az összes nyelvekben tet t 
előmenetel fel tüntetése véget t évenkint szokott meg-
tar ta tni , a különféle természeti tá rgyak museumai, 
melyeket minden tájról , minden égal j alól a hit-
küldérek gyűj tenek össze s küldenek a keresztény-
ség központ jába; és mindezeket a római szék hozta 
létre s az t a r t j a fenn, védi, vezeti, gondozza. Az 
apostoli szék központjában, a ker. egyház szivében 
öszpontosul mindenünnen a katholikus szeretet, és 
sokkal nagyobb erő- és erélylyel ugyanonnan su-
gárzik szét az összes emberiségre. Már I. Incze pá-
pa (402—417.) nyi lvánvalónak mondja, hogy Itá-
liában, Galliában, Spanyolországban, Afr ika és Si-
ciliában, valamint a közbenfekvö szigeteken senki 
más, csak azok alapí tot tak egyházakat, kiket a tisz-
teletre méltó Péter vagy az ö utódai rendeltek pa-
pokul. S ki győzné elszámlálni mindazon nemzete-
ket, melyek csak Incze halála óta mai napig az 
apostoli szék szeretete, gondoskodása, buzgalma s 
igyekezete folytán tér tek Krisztushoz ? Az apostoli 
hatalom, valamint az igaz egyházon kivül létező 
lelkek, nemzetek megtéritése i ránt i szeretet és gon-
doskodás legbensőbb s elválaszthat lan összefüggés-
ben ál lanak egymással . 

A római pápa apostoli ha ta lmáná l fogva leg-
főbb e löl járója a kath. egyháznak ; tekintélyének 
engedelmeskedni a keresztények kötelesek. Apostoli 
buzgalmánál fogva az ő felhatalmazása folytán mű-
ködő hi t tér i tők á l ta l ö tér í t i a nemzeteket, apostoli 
buzgolkodása á l ta l ő szüli Krisztusnak a fiakat, 
hogy valamint a természet vezérlése, u tmuta tása 
mellet t t isztel jük és szeret jük azokat, kiktől földi 
é letünket vet tük, ugy a népek a római pápában 
tiszteljék lelki a ty jokat s fiúi szeretettel annál köny-
nyebben hódoljanak meg tekintélye előtt, ebből 
egyszersmind világos lesz a szent irás mondása : 
„Isten mindent kellemesen rendez el ." 

Mint fénylő nap a nagy természetet, ugy ra-
gyogja á t a katholika egyházat az egység, s az egy-
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s é g v é g e t t a l a p í t o t t e l sőség ( p r i m á t u s ) , m e l y n e k 
a l a p j a P é t e r , k ö z p o n t j a R ő m a ; az a p o s t o l i s zen t 
szék. M i n t a f e l k e l ő n a p , u g y e s zen t szék is kez-
d e t b e n g y e n g é b b s u g a r a k a t , h a t á l y t a l a n a b b mele -
g e t l ö v e l ; d e a m i n t f e l j e b b e m e l k e d i k , az i d ó k m é -
h é b ő l j o b b a n k i b o n t a k o z i k , s u g a r a i is a n n á l h a t é -
k o n y a b b a k , m ű k ö d é s e a n n á l e rösebb , t e r m é k e n y e b b . 
A k e r e s z t é n y s é g e m i n d i g izzó k ö z p o n t j á b ó l t e r j e d -
nek szé t az egész v i l á g r a a s u g a r a k , m e l y e k m i n -
d e n ü t t t á p l á l n a k , ü d e s é g e t , f r i s s és bő t e n y é s z e t e t 
h o z n a k l é t r e . M i n d e n s z o m j a z ó sz iv csak ehhez 
emel i f e l a j a k á t és e n y h ü l e t e t n y e r . H a a h i t f o n a l a 
s z a k a d n i k é s z ü l , i t t m e g e r ő s í t é s t n y e r ; h a a szere-
te t k i a l v ó b a n v a n , i t t m e g g y u j t a t i k ; h a a r e m é n y 
c s ü g g e d é s r e h a j l i k , i t t f e l e l e v e n i t t e t i k . H a a k e b l e t 
k é t e l y e k m a r c z a n g o l j á k , az i t t f e l k e l ő n a p f é n y s u -
g a r á r a e l o s z l a n a k . H a a b í in ó n t e r h e n e h e z ü l lel-
kedre , i t t m e g k ö n n y e b b ü l s z , m e g s z a b a d u l s z tő le . 
Pia a h i t r a g a d o z ó f a r k a s a i v e s z n e k és o r d í t a n a k 
k ö r ü l , i t t j ó p á s z t o r r a t a l á l s z , k i é l e t é t a d j a j u h a i -
é r t . H a e l l e n s é g e k sebe t ü t n e k r a j t a d , i t t v a n az 
o r v o s , k i b i z t o s a n m e g g y ó g y í t ; h a e les té l , i t t v a n a 
k i f e l emel . A t ö b b i a p o s t o l o k u t ó d a i a p ü s p ö k i szé-
keken m e g t á n t o r o d t a k a h i t b e n , e l s z a k a d t a k az e g y -
s é g t ő l és s zékökke l e g y ü t t k i h a l t a k az u t ó d o k , né -
m e l y i k n e k e m l é k e z e t é t c sak a t ö r t é n e l e m t a r t j a m á r 
f e n n . Az e g y s é g k ö z p o n t j a , t ű z h e l y e csak R ó m á b a n 
v a n m e g sz. P é t e r székében , m e l y az „ a p o s t o l i 
szent s z é k " . Dr Kerekes Arvéd. 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen.*) 
Miután a szerzetesi élet mivoltánál és alapeszméjénél 

fogva mindenben Krisztus életét követi, azon szempontban 
sem különbözhetik tőle, mely örökévé lett Krisztus egész 
egyházának, az üldözések szempontjában sem külömbözhe-
tik a mester eletetői : „Engem is üldöztek, titeket is üldözni 
fognak."1) A vádak, melyekkel a világ a szerzetesi intéz-
ményt sújt ja, oly régiek, mint maga a kereszténység, mint 
maga a szerzetesi eszme. A szerzetesi élet kebelében a szá-
zadok folytában előfordult hiányok és visszaélések, a szerze-
tesi fogadalmak állitólagos természetellenessége, hogy a 
szerzetesi intézmény magának a kath. egyháznak fönnállá-
sához nem szükséges, hogy a kolostorok államveszélyesek, 
hazátlanok és szabadságellenesek, hogy a szerzetes rendek az 
államok javával nemzetgazdasági szempontból ellenkeznek, 
hogy a szerzetes élet manap nem korszerű, mindezek oly 
dolgok és állitások, melyek a szerzetes rendek ellen minden 
időben hangzottak, és hangzanak és hangzani fognak az idők 
végéig. Voltaire, ki világosabb perczeiben igazságot szol-
gál tatot t a szerzetes rendeknek és azok szolgálatainak az o o 
emberiség érdekében, egy szomorú perczében igy kiáltott 

*) Mutatvány Szentimrei Márton „Szent Benedek" stb. czimü 
művéből Lásd irod. rovat. 

') Ján. 15. 20. 

föl : „Szerzetes ? Micsoda mesterség vagy foglalkozás ez ? 
Olyan, semminemű mesterséggel vagy foglalkozással nem 
birni, s törhetetlen esküfogadással magát rabszolgaságra, va-
lamint ész elleni s mások rovására való életre kötelezni." E 
fogalmi meghatározást általános örömkiáltással fogadták, s 
a keresztény királyságban, a clnny-i rend s a maurinus con-
gregatio bölcsőjének, amianei Benedek, sz. Bernárd, Mabil-
lon és Ráncé hazájának földén minden vizsgálat nélkül el-
fogadták. Azután átment a Rajnán, és a sz. Bonifácz által 
megtérített Németország császára II . József 1781. október-O O 
ben ezt irta : „Pachomiustól kezdve napjainkig a szerzetes 
életének alapgondolatai ellenkeztek az ész világával." A 
franczia forradalom azután az uj társadalom ezen oraculu-
mainak igazat adott és Roland asszony sürgetései : „Ipar-
kodjatok az egyházi javakat eladni, mert mindaddig e va-
dállatoktól meg nem szabadulunk, mig barlangjaikat szét 
nem romboljuk," pontosan végrehajtattak.2) 

A hiányok és visszaélések ! Mennyire' szeret az a világ 
kövekkel dobálni, mely üvegházban lakik, mennyire ismerni 
a jogi axiómákat, mely saját visszaéléseinek hallatára oly 
gyorsan tudja idézni: per abusum non tollitur usus! Soha 
nem tagadta az egyház, hogy a földi dolgok kivétel nélkül 
tökéletlenségben szenvednek s igy hiányoknak és visszaélé-
seknek voltak, vannak és lesznek kitéve örökké. Ha elő 
akarnók sorolni azon zsinatokat, és emliteni tárgyalásai-
kat,melyekben az egyház épp e hiányok és visszaélések gyó-
gyítását akarta eszközölni, midőn például a 12-ik században 
ötvenhat év alatt három egyetemes zsinatban foglalkozott e 
tárgygyal, külön kötet megírása volna szükséges. Késszsé-
gesen elismerte az egyház minden időben, épp mert gyógyí-
tani akarta, azon bajokat, melyek botrányos erkölcsi és fe-
gyelmi elfajulásból a szerzetesi életre háromlottak, s ma-
gunk munkálatunk egyik helyén utaltunk már azon időre, 
midőn külső és benső okok, fegyelmi lazulás és nem legki-
sebb mértékben a mammon az egykor oly dicső s mindad-
dig első sorban álló Benedek-rendet oly szomorú visszavo-
nulásra kárhoztatta s dicstelen háttérbe szorította. Utal tunk 
azon bajra, melytől ujabb korban Lacordaire saját rendjére 
nézve félt, midőn mondá ; Testvérek, ha előre látnám, hogy 
házatok bármi módon tulgazdagszik, még ez éjjel fölkelnék, 
és azt mind a négy végén fölgyújtanám ! Szegény tulbuzgók, 
kik az egyház és a szerzetesek javát annyira sziveteken 
hordjátok, azt hiszitek, hogy az egyház tireátok vár, hogy a 
szerzetesek visszaéléseire figyelmeztessétek ? Tudjátok, kitől 
tudta meg az egyház e visszaéléseket ? Tudjátok, kitől tud-
tátok meg azokat magatok ? Magoknak a szerzeteseknek 
irataiból, elbeszéléseiből, krónikáiból, javítás utáni kiáltá-
saiból. Megírták ők e visszaéléseket magok, oly nyíltsággal 
mely ép oly csodalandó, mint munkás, fáradalmai, türel-
mes kitartásuk. Ok üldözőik nagymesterének mondását : 
Csak rágalmazni és hazudni bátran . . . nem ismerték ; elmond-
ták ők az igazságot, teljesen és egészen, saját kárukra, el -
mondták szomorúsággal, körülmények szerint, szégyenpirral 
arczukon, de azon szilárd meggyőződésben, hogy azon baj, 
melyet önmaguk a világ tudomására hoztak, távol attól, 
hogy intézményök természetéből folynék, inkább a leghatá-
rozottabb ellentétben állott avval, s hogy az egyszerűen és 

Montai, id. mű 1. CXX. 
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teljesen az eredeti életszabályhoz való mindig lehetséges 
visszatérés által eltávolítható. Elmondták tehát ők magok 
az: igazságot, ott és annyiszor, a hol és a hányszor szüksé-
ges volt. Elmondták társaik kicsapongásait és gyöngeségeit, 
kik állásuk és kötelmök ellen vétettek, hogy tiszta és dicső 
bizonyítványt állithassanak ki azoknak is, kik jó harczot 
harczoltak, hogy biztosítsák jogukat, megbélyegezni a go-
noszságot az igazság ellenségeinél, melyet nem kiméltek sa-
já t társaiknál. Hogy is lehettek volna hivatásuk szerint 
szigorúak a gonoszak iránt, ha nem kezdték volna az ítélet O O 7 

szigorúságát azoknál, kik Istentől a gonoszság elleni harczra 
hivatva, önmaguk lettek gonoszakká?3) Nagyon jól tudták 
ők, kik rendjök igaz javát szivökön hordozták, hogy elhall-
gatás, sőt éppen hazugság által éppen rendjüknek ártanak ; 
tudták, hogy maga az U r nem ezt, hanem ellenkezőjét ki-
vánja, mert ismerték Jóbnak azon helyét : „Azt hiszitek, 
hogy az Isten hazugságtokra szorul, hogy ily ravaszul be-
széltek érdekében?"4) Ismerték a nagy pápa és szerzetes N. 
Gergely szavát: „Inkább botrány támadjon, mint elhagyni 
az igazságot."5) De ismerték azon igazságot is, hogy „sem-
miféle visszaélésnek nincs bizonyitó ereje valami ellen, mert 
ha megsemmisíteni vagy eltávolítani akarnók, a mivel le-
hetőleg visszaélés történik, a mi magában véve jó és csak az 
emberi szabadság által rontatik meg, ugy- az U r Isten maga 
megközelíthetetlen trónusán sem volna biztos, a hová sok-O 7 

szor saját szenvedélyeinket és tévedéseinket szeretnők ül-
tetni."6) Ezt ugyanazon Lacordaire mondta, ki társait a 
mammonból származható bajokra és visszaélésekre figyel-
meztette. Váljon tudjátok-e ti, kik a szerzetesi vissza-
élésekre oly figyelmesek vagytok, a nagy Benedek-rendi 
Beda mily élesen kelt ki az angol kolostorok fenyegető és 
az erkölcsöt, fegyelmet veszélyeztetni kezelő gazdagsága 
ellen? Váljon hallottátok-e, mily hangon beszéltek a vissza-
élések ellen magok az egyház és a szerzetesek ? Váljon tud-
játok-e, midőn a simonia gyalázatteljes kicsapongásainak 
idejében oly szomorú korszakot élt az egyház, midőn a 
gyűrű és pásztorbot általi erőszakos investitura helyére egy 
néma és gyáva simonia és csúszómászó usurpatio lépett, 
midőn a jó erkölcsök visszaállítását akadályozólag a kolos-
torok gazdagságából folyó általános kincsvágy, biróvágy, 
kéjhajhászat és pompakedv ellen annyit kelle az egyháznak 
küzdeni, hogyan beszéltek ekkor szerzetesek és az egyház? 
„Iskolába való gyermekek," kiáltott föl sz. Bernárd, Hen-
rik sensi érsekhez intézett levelében, „éretlen ifjak kerülnek 
nemesi vérök folytán egyházi méltóságokra, s az iskolames-
ter fegyelme alól a papság elöljáróivá lesznek, sokszor in-
kább annak örvendők, hogy a pálczától szabadultak, mint 
annak, hogy uralomra jutot tak, nagyobb örömben a fölött, 
hogy régi hatalomtól menekültek, mint a fölött, hogy u j ru-
háztatott reájok." „Oh hiu dicsvágy," kiáltott föl blois-i 
Péter, Octavian bibornokhoz irt levelében, „óh elvakított 
hiúság, oh kielégíthetetlen éhség földi dicsőség és méltósá-
gok után, ti vagytok rágó férge a sziveknek, hajótörése a 
a lelkeknek ! Honnan jött ez a pestis mihozzánk ? Ez az átok-
teljes elbizakodottság, mely a méltatlant annál dühösebben 
sarkalja méltóságok után, minél kevesbbé érdemes reájok, 

») Montai, id. mű. 1. CXLVI. — •) Job, XIII.. 7. — 6) Homil. 7. in 
Ezechiel. — 6) Lacordaire, Discours sur les étud. philos. 1859. aug. 10. 

hogyan tudott ily végtelenül vakmerővé és szemtelenné 
lenni? Minden ajtón és kapun át rohannak a szerencsétlenek 
test és lélekre való gond nélkül a főpásztori székre, mely 
reájok és alattvalóikra romlásnak lesz mérgévé." Oh az egy-
ház, a szerzetesek magok sohasem zárták el szemeiket 03 
füleiket a keblökben duló visszaélések előtt, hanem ipar-
kodtak javítani és segíteni. Hisz hány és hány zsinat van 
az egyház történetében, melynek állandó tárgya volt : de 
reformatione monachorum, jeléül annak, hogy a mennyire 
elismerte az egyház mindig a legtökéletesebb intézmények-
ben is a lehetséges bajokat, hiányokat és visszaéléseket, an-
nyira nem engedte soha szeme ügyéből az alkalmazandó 
gyógyitószereket. Az egybáz sohasem akarta a visszaélése-
ket eltitkolni, csak — szenvedett miattok és alattok. Mert 
oh ez az egyház legnagyobb, legfájóbb szenvedéseinek 
egyike ! Ez az egyház szerencsétlensége ! Legjobb szív véré-
nek árán hitetlen népeket megtérit Jézus Krisztushoz, meg-
szeliditi erkölcseiket, műveli értelmöket, megtermékenyíti 
sivatagjaikat, templomaival és iskoláival megékesiti és 
megszenteli városaikat és pusztáikat. Azután, ha szenteknek 
liusz egymásután következő nemzetsége az ég és föld áldá-
sait hozta e jámbor lakásokra, azután a gazdag helyett, ki 
Isten által érintve itt bűneiért siránkozott, a szegény helyett, 
ki nehéz térdeit azon fogadalommol hajtotta meg Istemben, 
hogy még szegényebb akar lenni : szegényeket látunk, kik 
gazdagok, gazdagokat, kik hatalmasak akarnak lenni, cse-
kély, üres, hitvány lelkeket, kik azt sem tudják mit akarnak. 
A püspöknek és aj>átnak pásztorbotja nemsokára ravasz csel-
szövények által oly kezekbejut , melyeknél hiányzik a tiszta 
szándék általi megszentelés, s a világnak megvan azon örö-

ö ' n o 
ine, az Isten egyházát ily kegyenczek kormánya alatt s Jézus 
Krisztus édes igáját földi hatalommá változtatva látni. A 
kolostorokban lovak nyerítése s vadászkopók ugatása és 
csaholása viszhangzik. Ki fog itt való és hamis hivatást 
megkülönböztetni? Kinek lesznek itt ismeretei, vagy csak 
ideje azok megszerzésére, vagy csak gondolata reájok ? Nem 
avval törődnek már, váljon neveltetnek-e és hogyan a lel-
kek Jézus szolgálatára, csak a testi születés után kérdezős-
ködnek. Fészkeikből elriasztott félénk madárkákhoz hason-
lóan, az imádság, az alázatosság, a testsanyargatás, a szere-
tet elmenekülnek a megszentségtelenített falakból, s a szen-
tek sírjai pusztulás helyei lesznek saját házukban.7) 

íme, az egyház legnagyobb fájdalmainak egyike, a 
visszaélések által ütött seb. Az egyház mindig érezte e seb-
nek fájdalmát, de titkolni a vasat, mely a sebet ütötte, nem 
akarta. Mi tehát a tényállás? Az, hogy a szerzetesi intéz-
mény kebelében is, mint minden dologban a földön, vol-
tak, vannak és lesznek visszaélések, hogy az egyház le-
hetőség szerint gyógyította azokat. De ez vád a szerze-
tesek ellen ? Váljon miért is foglalkozunk ini e dolog-
gal? Hisz e vádra csak akkor illenék komolyan felelnünk, 
ha a világ mutatna fel oly intézményt, a foltos naptól 
le a tenger fenekén úszkáló puhányig, mely nem hordaná 
a romlás lehetőségének bélyegét, mely a gyarlóságtól való 
mentességet szabadalomként bírná osztályrészül ; ha a világ 
bebizonyítaná, hogy a joggal, a tulajdonnal, a királysággal, 
a szabadsággal, a tudománynyal, az igazsággal az emberek 

') Lacordaire, „Sz. Domonkos élete" 1. fej. 
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soha vissza nem éltek, vagy hogy, mert visszaéltek, mind-
ezek eltörlendők ; ha a világ bebizonyítaná, hogy a kolosto-
rok változásai, elfajulásai, elkorcsosodásai' nem a világ, a 
világi szellem, a világi hatalom befolyásából, hanem a szer-
zetesi élet természetéből származtak ; ha a világ bebizonyí-
taná, hogy az egyház nem talált mindig módot, hogy a ha-
szontalan moháknak és kúszó növényeknek áfáró l való szor-
galmas letisztításával a törzs u j egészséges ágakat hajtson. 
Váljon ki merné ajkait azon istenkáromlásra megnyitni, 
hogy a visszaélések természetes és szükséges folyományai 
azon életnek, melyet Krisztus az evangeliumi tanácsok által 
követésre ajánlott , és önmaga követett? A józan emberi 
ész és a történelem az ellenkezőt bizonyítják. Az emberi 
gyöngeség az, mely oly kevéssé képes hosszú kitartó tökéle-
tességre. Nincs emberi intézmény, mely mindig és minde-
nütt csak tökéletes gyümölcsöket terem, de viszont egy sincs 
mely számosabb, jobb, tisztább gyümölcsöket termett volna, 
mint a szerzetes élet és ezen utóbbiak azok, melyek az in-
tézményből s annak természetéből származtak, mig a ren-
detlenségek és visszaélések tisztán az ember veleszületett 
gyöngeségének eredményei, melyeket a pornak gyermeke 
mindenhová magával visz. Mindazon szemrehányások közt, 
melyek a szerzetes rendeknek tétetnek, egyetlenegy sincs, 
melyet nem lehetne ugyanoly, sőt több alappal általában 
minden létezett vagy létező emberi intézménynek még a 
legjobbaknak, legtökéletesebbnek is, tenni. De mit mondunk? 
Egyetlenegy sincs, melyet nem lehetne az összes, egész ke-
reszténységnek tenni, a közvetlenül isteni eredetű keresz-
ténységnek, melynek gyermekei épp ugy mint főpásztorai a 
kereszténység eredeti tisztaságának fényét nem ritkán kiáltó 
visszaélések lehelletével homályosították el. Krisztus azt 
Ígérte egyházának, hogy a pokol kapui nem fognak raj ta 
erőt venni, de nem azt, hogy szolgáit minden emberi gyön-
geségtől meg fogja menteni, és ha a szerzeteseknek azon szem-
rehányást teszik, hogy eredeti buzgóságuktól és életszigo-
ruságuktól eltértek, és alapitóikhoz nem hasonlók többé, ugy 
a szemrehányók nem gondolják meg, hogy a mai kereszté-
nyek nagy többségükben az egyház első keresztényeihez 
még sokkal kevésbbé hasonlók, a mint ezt Erasmus már há-
romszáz év előtt mondotta : „Quaenam est animi perversi-
tas, odisse monachum, ob hoc ipsum quod monachus est? 
. . . . plerosque plurimum abesse ab hac imagine priscorum 
monachorum . . . At quotus quisque est Christianorum, 
qui primitivae Ecclesiae sanctimoniam hactenus retinuerit? 
Nullum igitur vitae genus probabimus, si propter malos 
oderimus et bonos . ."8) Még Voltaire is védelmezte a szer-
zeteseket e támadások égbekiáltó igazságtalansága ellen : 
„Igen sok iró valósággal tetszik magának abban, fölkutatni 
a rendetlenségeket és bűnöket, melyek néha beszenynyezték 
e kegyeletes helyeket, pedig bizonyos, hogy a világi élet 
mindig sokkal bűnösebb volt, hogy a nagy szarvasbűnök 
nem kolostorokban követtettek el; csakhogy az utóbbiak 
bűnei jobban és hamarább észrevétettek az életszabálylyal 
való ellenkezés miatt . . . ."6) Váljon ez utóbbi mondat nem 
jelent-e más szavakkal annyi t : Minél jobban és hamarább 
észrevétetik valamely folt a ruhán, annál jobban bizonyit 

Epist. ad Joan. Einstad. Carthusian. — 9) Essai sur les moe-
urs, c. 139. 

ez a ruha tisztasága és fehérsége mellett? A bizonyosnál bi-
zonyosabb dolog tehát, hogy minden időben, még magokban 
az egyház és szerzetes élet hírnevére és dicsőségére nézve 
legszomorúbb korszakokban is, a szerzetesi intézmény örök-
lött becsülete érintetlen és sértetlen maradt, s a botrányok 
és viszaélések mindig az életszabály megsértéséből s az ere-
deti szellem elfajulásából származtak.10) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , április 20. A vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztérium költségvetésének tárgyalása. — Nem tehetünk 
róla, még lia a ,Religio' szerkesztője tűzbe veti is sorainkat, 
de ki kell mondanunk, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium költségvetésének néhány napi tárgyalása tönk-
re tette a katholikus lapok és köztük a ,Religio' felfogá-
sának, nézeteinek, összes okoskodásának reputatióját . E 
katholikus lapok mit sem tudnak egyebet, mint napon-
kint megujitani a vádat, hogy hazánk ányagi és szellemi 
jóléte a liberális aera óta perczről perezre, fokról fokra ha-
nyatlik, hogy boldogsága, boldogságának feltételei mindjob-
ban eltűnnek. Ultramontán elfogultságok ! Középkori szük-
látkörük csak sülyedést szemlél az emelkedés közepette is. 
Mily óriási tévedés ! Mivé volnánk, ha a világ csak ily la-
pokat olvasna, ha e sötétségbe világosságot nem öntene 
évenkint legalább egyszer a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium költségvetésének tárgyalása ?. . . Nem, az ,ultra-
montán' lapoknak nincsen igazságuk,ők tönkre vannak téve. 
Vagy ki nem épülne ama nemes versenyt látva, melylyel 
képviselőink a nemzet boldogitásán a napokban is fáradoz-
tak? Szabad vallásgyakorlat, polgári házasság, a katholi-
kusok vagyona feletti buzgó őrködés, a törvények lelkiis-
meretes (?) alkalmazása még a katholikusokra is, az alkot-
mányosság megőrzése, a Felség kegyúri jogának tisztelet-
ben tartása, kath. autonómia : mindez nem arról tanusko-
dik-e, hogy nincsen parlament Európában, mely a nemzet 
boldogitásán oly nemes versenynyel fáradoznék mint a 
mienk? Mi már a most felemiitett tárgyak után is vesztett 
ügynek jelentjük ki a katholikus lapok állításait és — 
bocsánat — prófétai lélekkel tekintve a jövőt, előre meg-
mondhatjuk, hogy a nemzet boldogitásának ügye haladó 
korszakunkban a jövő évi költségvetés tárgyalásakor még 
elébb fog haladni, mert akkor feltehetőleg már arra nézve 
is fog indítvány tétetni, hogy kath. tanszékeken protestán-
sok és zsidók taníthassanak, sőt ezekre fog bízatni annak 
meghatározása is, hogy kik képesek katholikus tanszékeken 
tanitani, a mi tudvalevőleg a nemzet boldogitásának múl-
hatatlan feltétele közé tartozik. 

De ne űzzünk tréfát mi is komoly dolgokkal, hanem 
inkább mondjuk ki határozottan elitélésünket azok felett, 
mik az országgyűlésen a kérdéses minisztérium költségve-
tésének alkalmával történnek. A nemzetnek a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium költségvetésénél nagy kultu-
rális feladatokat kell megoldani, melyek képesek legyenek 
az országot műveltség tekintetében emelni. H a országgyű-
lésünk ily kérdésekkel töltené az időt, nem lehetne sem az 
időt, sem a vele járó költséget tekintetbe venni. Egy nem-
zet művelődésének több oldalról fejtegett kérdésére az idő 

'»j Montai, id. mû. 1. CL. 
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nem lehet drága, ha ahhoz hivatottak azon az alapon szól-
nak, mely a keresztény műveltséget képes előmozdítani. Ná-
lunk ez fájdalom vagy nem történik, vagy ellenkező alapon 
történik. Nálunk két tárgy az főleg, melyhez ez évben fő-
leg egy harmadik is járul t , mely az időt elrabolja, anélkül, 
hogy belőle a nemzetnek csak legkisebb haszna is volna, 
nemcsak, hanem a legnagyobb kára van. Irányi D. ur évről 
évre előhozakodik, és mások által támogattatik az általános 
vallásszabadság és a polgári házasság követelésében, mintha 
ezek a nemzet boldogságának, műveltségének múlhatatlan 
feltételei volnának, holott bizonyos dolog, hogy Irányin ki-
vül alig akad a nemzetben még 10 ember és nem százezer, 
mint ő mondá, aki komolyan hinne követelésének szükséges-
ségében, aki boldogságát helyezné kívánalmaiban. Sem a 
boldogság, sem a műveltség feltételei nem lehetnek akár 
az általános vallásszabadság, akár a polgári házasság, hanem 
igenis képezheti a kettő a nemzet sülyedése és romlásának 
forrásait. Volt idő, midőn még nem volt ennyi vallási sza-
badság sem, mint amennyi jelenleg van és a nemzet mégis 
boldogabb volt, mint most, midőn törvény nélkül is szabadon 
hitetlenkedhetnek számosak; mert élt a nemzetben fenn és 
benn a vallásosság, mely nélkül adjanak bármit is a nem-
zetnek, sem boldog, sem müveit nem lesz. Azért csak elis-
meréssel kell lenni a nemzetnek Tisza ő excja iránt, aki ha-
tározottan kijelentette, hogy ő nem látja szükségét az álta-
lános vallásszabadságnak, mert nálunk oly vallásszabadság 
van, melynél nagyobb Amerikában sem létezik. Ami pedig a 
polgári házasságot illeti, I . D. oly választ kapott, mely azt 
ad graecas calendas elhalasztja, a nemzet javára, a keresz-
tény hivek örömére. 

Amint nem helyeseljük Irányi és társainak indítvá-
nyait, épen ugy el kell Ítélnünk a legújabban szokásba jö t t 
országgyűlési divatot, hogy egy más felekezet hivei a ka-
tholikus ügyekbe beavatkozzanak. Mi a jogegyenlőség ki-
kiáltott e korszakában nem találunk eléggé sújtó szavakat, 
melyekkel e már napi renden levő eljárást kárhoztassuk. 
Vagy mondják ki világosan és félre nem érthető módon, 
hogy hazánkban a katholikusok alá vannak vetve a protes-
tánsoknak és zsidóknak, hogy tudjuk magunkat tájékozni 
és akkor ne beszéljenek jogegyenlőségről, felekezeti egyen-
lőségről ; vagy ha csakugyan igaz az a felekezeti egyenlő-
ség, ugy ne avatkozzanak más vallásfelekezet hivei a ka-
tholikus ügyekbe. E szavakat mi Molnár Aladár és Helfy 
képviselőkhöz intézzük, kiknek elseje most már ismételten 
megtámadja kath. alapitványainkat, követelve, hogy a ka-
tholikus alapok jogi természetének megvizsgálására bizott-
ság küldessék ki, Helfy pedig követeli, hogy a kath. ala-
pok költségvetése az országos költségvetésbe vétessék fel. 
Ma nem szólunk még az indítványokról, csak azt utasít juk 
vissza, hogy másfelekezet hivei ami, a katholikusok ügyeik-
be beavatkozzanak. Vagy nem visszatnszitó-e tapasztalni, 
hogy valaki, volna az bárki is, oly ügybe avatkozzék, mely-
hez semmi köze ? Vagy mi közük van protestánsoknak és 
zsidóknak katholikus alapítványokhoz? Lát ták , hallották-e 
azt valaha, hogy katholikusok a protestánsok pénzügyeinél 
ily vezérszerepet játszottak volna, mint teszi M. A. és 
Hel fy? Valóban akatholikusok hasonlíthatatlanul neme-
sebb érzelméről, nagyobb jogtiszteletéről tanúskodik, és mi 

ezt büszkeséggel emeljük ki, hogy nem akadt még katholi-
kus ember, aki bármily vallásfelekezet iránt ily kellőleg 
nem jellemezhető eljárást tanusitott volna. A higgadt, a 
szenvedélytől el nem fogúit ember előtt még azon körül-
mény sem menti ki ez eljárást, hogy az illetők képviselők; 
mert e tulajdonság inkább megköveteli, hogy bizonyos 
ügyek tárgyalásánál visszavonuljanak, ha nem egyéb miatt, 
de legalább amiatt , hogy elhárítsák magoktól a nagyon is 
alapos gyanusitast ; a jelen kérdésben pedig azért is, mert 
az illetők jól tudják, hogy a vallás- és tanulmányi alapok 
jövedelmei mindezideig kath. czélokra fordíttattak, tehát 
még ha ők nem is tartanák kath. alapoknak, a százados 
gyakorlat után a praesumtio ez alapokra nézve mégis az, 
hogy azok katholikus természetűek. E szempontnak meg nem 
tartása kihívja a jogos kritikát, és lehetetlen, hogy a kath. 
sajtó a legnagyobb indignatióval vissza ne utasítsa az ily 
incompetens, erőszakos beavatkozást a kath. ügyekbe oly 
emberek részéről, kiknek hozzá semmi joguk. Örülünk, 
hogy ez eljárást, e beavatkozást, Jeszenszky báró legott, in 
facie loci, ugy a mint érdemelte, szigorúan megrótta. Q 

(Vége köv.) 

Eger. Főpásztori szózat, melylyel nm. és főt. dr Sa-
massa József érsek ur egyházmegyéje papságát római ú t já -
ról értesité : Soleo, ut nostis, dilectissimi, quotannis ineunte 
vere certam curae meae creditae Dioecesis partem, dispen-
sando sacramentum Confirmationis, lustrare ; facerem id hoc 
quoque anno, si ratio communis penuriae non moveret me, 
ut more meo hoc tempore supersederem. Hanc tamen mune-
ris partem alia compensate constitui. Cupio videlicet prope-
diem exequi illud, quod dudum iam animo volvebam, consi-
lium, invisendi s. limina Apostolorum. Proficiscar itaque 
Romam, videre Petrum, ut coram, pedibus Eius advolutus 
et meae, cleri fidelisque populi Archi-Dioecesis huius devo-
tionis, pietatis et gratitudinis sensa expromam, et benedi-
ctionem Eiusdem implorem,confirmationemque animi nostris 
imprimis temporibus tantopere necessariam repetám. Fieri 
enim non potest, ut eius fortitudinis, qua perpetuo Domini 
munere cumulatus est Petrus, non aliqua in nobis fieret ac-
cessio, quoties prope ipsam Petr i personam, qui suis in suc-
cessoribus vivit, praesentes consistimus, atque versamur in 
urbe ilia, quam sacri Apostolorum Priucipis sudores et tri-
umphalis sanguis irrigarunt. Arcana quaedam et salutaris 
effulget virtus e sepulchro, quod beatissimi Petri cineres 
recondit, quae pastoribus dominici gregis fortes ausus ac 
magnanimos inspiret sensus, quaeve efficiat, ut hostium au-
dacia catholicae unitatis virtuti et potestati impar, impar 
etiam certamine recidat et corruat. Cetero vestra dilectis-
simi, erga me, tot iam argumentis comprobata pietas polli-
cerar mihi, vos piis ad aram preeibus impetraturos a Do-
mino, ut iter meum secundare dignetur. 

Monte Casino. Jubileumi levelek.— Ismeretes dolog,hogy 
az u. n. sz. Benedek tornya ezen ünnepélyek alkalmából 
nagyszabású kiujitáson és diszitésen esett keresztül. Külö-
nösen ami a festészeti ornamentikát illeti, ez valóban remek, 
csaknem felülmulhatlan Az összes restauracziót a beuroni 
apátság tagjai végezték, dorn Lenz vezetése alatt Wüger , 
Haller és Leipinger atyák, kiknek épitészeti, festészeti és 
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szobrászati műveik igazi mesterművek,*) melyek a hires sz. 
Benedek-tornnyot valódi kincstárra teszik. A mint gondolni 
lehet, a festmények és szobrok nagy része a rend alapitó éle-
tére vonatkozik. Vannak azonban részletek ugy az ó, mint 
az uj-szövetségből. Az egész együttvéve nagyszerű hatást 
gyakorol a szemlélőre. Meglátszik rajtok, hogy sz. Benedek 
rendje mester mindabban, a mi Istennek dicsőitésére vonat-
kozik a szellemi munka által. 

Ez iránt egyébiránt a montecasinói apátság más bizo-
nyítékokkal is szolgál. Hajdan itt kéziratokat másoltak, 
melyek jelenleg a könyvtárak legbecsesebb kincseit képe-
zik. Most, hogy a pergamenra való lassú irást a gyors 
nyomdászat követte, a hires montecasinói író iskolát nyom-
da váltotta fel s e benczés nyomdából jeles, nagysza-
bású műveket szokott már várni a tudós világ. Néhány 
nap múlva a többi közt egy mű fog megjelenni itt Bartolini 
bibornok tollából. Ez a montecasinói apátság története 
lesz. Kőnyomatu és szinnyomatu képekkel lesz diszitve, 
melyek szintén magában a monostorban készülnek dom Pis-
sicelli-Taeggi vezérlete alatt, ki ilynemű műveiért a párisi 
világkiállításon arany érmet kapott. 

Mit szóljak az egyházi zenéről, a mint azt itt kezelik, 
s a mint isteni szolgálat alatt hallani szerencsénk volt ! I t t 
lehet a Gregorian zenét hallani a maga tiszta valóságában, 
művészi szakértelemmel s Ízléssel előadva. Midőn az ünne-
pélyek első napján Capecelatro atya a sz. irás következő szö-
vegét vette szent beszéde jelszavául : Estote perfedi sicut et 
pater vester caelestisperfectus est, az egész Benedek-r. ugy tűnt 
fel előttem mint az anyagvilágot megszellemitő nagy isko-
lája a tökélynek. E remek szónoklat a szerzetesi intézmény 
társadalmi jelentősségét igen ügyesen emelte ki. 

Minthogy már ben vagyok e nagy napok templomi 
ünnepélyeinek sorában, teljesség végett felemi item, hogy az 
ünnepély első napján a veroli püspök, mgr Maneschi misé-
zett s nevezett Capecelatro sz. Benedek-rendi tudós atya 
szónokolt ; a második nap a szent misét mgr Dusmet cata-
neai érsek, szintén sz. Benedek-r., énekelte, a szent beszédet, 
sz. Benedek dicsbeszédét, mgr Schiaffino ninai i. p. i. püs-
pök s a római nemes egyházi férfiak akadémiájának igaz-
gatója mondta ; harmadik nap Bartolini bibornok szándé-
kozott mind a szent misét, mind a szent beszédet mondani, 
azonban gyengélkedése miatt a szent misét a salzburgi her-
czeg-érsek főt. Eder ő exclja tartotta, Bartolini bibornok 
szent beszédét pedig mgr Schiaffino püspök olvasta fel 
kéziratból. 

Még csak azt emlitem fel szent Benedek fiai vendég-
szeretetének jellemzésére, hogy az olasz forradalom által 
mindenéből kifosztott monostor első nap 1000 zarándok-
nak adott rendes étkezést, második nap már körülbelül 
2000-nek, harmadik nap már számát sem lehet tudni azok-
nak, kik a monostor vendégszerető asztalainál étkeztek. Há-
rom rendbeli asztalok voltak felállitva : az előkelő egyházi 
és világi vendégek, a rend tagjai, bensőbb barátai s az is-
merősök, végre a többi vendégek számára. 

Lehetetlen észre nem venni azon providentialis idő-

*) A beuroni műiskola remekeit nekünk is volt szerencsénk lát-
hatni magában Beuronban. Frescóikhoz hasonlót még nem láttunk Most 
a beuroniak ő Felsége kegyéből Prágába költöztek át. Szerk. 

szerűséget, melylyel e montecasinói ünnepélyek birnak. Ez 
ünnepélyek az általános üldöztetés, megvetés, vagy legalább 
is kevésrebecsülés közt világraszóló igazolásaul szolgálnak a . o o o 
szerzetes intézménynek, — igazolásaul a szerzeteseknek, az 
emberiség e legnagyobb jótevőinek. 

IRODALOM. 
Szent Benedek élete és hatása, és a szerzetesi in-

tézmény történelmi és társadalmi jelentősége. A pan-
nonhalmi sz. Benedek-rend által 1880-ban sz. Benedek szü-
letésének 1400-dik évfordulóján tartott emlékünnepre, irta 
Szent imrei Márton, sz. Benedek-rendi tag, a pannonhalmi 
lyceumban a történelem tanára. Komárom. 1880. 500 lap. 

E mű, mely azon nemzetek irodalmában is, melyek ily-
nemű munkakkal bővelkednek, előkelő helyet foglalna el, 
magyar irodalmunkban, egyenesen kimondjuk, megbecsül-
hetlen. Czimében ki van mondva, micsoda alkalomból szü-
letett. Egy igénytelen köve óhajt lenni azon szellemi em-
lékszobornak, igv ir szerző végszavában, melyet méltóságos 
és főtisztelendő Kruesz Chrysostom, pannonhalmi főapát, az 
ő fiaival, a magyar benedeki családdal, sz. Benedeknek az 
emiitett alkalomból állitani akart s a mely emlékszobornak 
egyéb köveit és részeit, a Győr-Szent-Mártonban tar tot t 
népmissió, az ugyanott behozott és megalapitott tanitó irgal-
mas-nénék intézete, a helységi kis templom stylszerü átala-
kítása és megújítása, szent Benedeknek a főtemplom szá-
mára megszerzett érczszobra, sat. képezik. 

Ez a mű legközelebbi czélja, legközvetlenebb indoka. 
Távolabbi, közvetett czélja e műnek a szerzetes ren-

dek szellemének s társadalmi kihatásaiknak tanulmányozá-
sából tanulságot felmutatni „nemcsak hitfeleinknek," mint 
szerző mondja, hanem mindazoknak, szóval az összes világi 
magyar közönségnek, a társadalmat bomlasztó, rengető ba-
jok gyógyszerei iránt. Ha igaz az, hogy minden társadalom 
ugyan azon elvek, ugyanazon alaperők által tartható fenn, 
melyek a lkot ták : ugy fölöttébb tanulságos, sőt elkerülhet-
lenül szükséges napjainkban, midőn társadalmunk annyi 
baja orvoslandó, a történelem fáklyája mellett felmenni 
Európa múltjában azon időkig,midőn az egyház az összeros-
kadt római birodalom romjaiból s a bevándorlottt népek 
bárdolatlan uj anyagából a keresztény civilizácziót és társa-
dalmat megalkotta Az egyháznak e nagy alkotásnál min-
tegy jobb keze volt a szerzetesi intézmény, ugy az anyagi 
mint a szellemi haladás terén ; mert a szerzetesi élet hármas 
sarkelve, a három evangéliomi fogadalom, mig egyfelől leg-
erőteljesebb ellensúlyozói a hármas irányban fejlődni szo-
kott corruptiónak, ugy egyúttal leghathatósabb emeltyűi 
mind a magán mind a közerkölcsiségnek s az ezen alapuló 
szellemi s anyagi jólétnek. A világ romlása sz. János taní-
tása szerint hármas forrásból ered, a testiségből, birvágyból 
és az élet kevélységéből. Ezekről szólni annyi, mint a társa-
dalom pathologiáját, kórtanát fejtegetni. A szerzetesi intéz-
mény ismertetése viszont, hármas életszabályával : az Isten 
kedveérti engedelmesség,a test tökéletes megtagadása s a tu-O O7 O Ö 
lajdonról való lemondás fogadalmi elveivel, — annyi, mint 
beteg társadalmunk ethikai therapeutikáját megirni. Ezt 
teszi a nagyérdemű szerző. 

E kettős czél, s illetőleg kettős indokoknak megfelelő-7 O O 



leg szerző művét két részre osztotta. Az első rész hat feje-
zetben megismertet a szerzetesi intézmény mivoltával, alap-
eszméjével és létokával (különösen sikerült részlet !), annak 
előképével az ó-szövetségben s első keletkezésével az új -
szövetségben az evangeliumi tanácsok alapján ; elterjedésé-
vel, de életszabály hiányában való elakadásával Keleten. 
Átmegy Nyuga t ra és sz. Benedekben feltünteti a szerzetesi 
intézmény megállapitóját . Részletesen rajzolja életét mint 
szentét, hittéritőét, csodatevőét stb., szóval összes működé-
sét ; megismertet az általa alapitot t rend szabályaival s an-
nak az egész európai társadalomra kiáradt jóhatásával . 1 — 
253 lap. A második rész szintén hat fejezetben szól a szer-
zetesi, névszerint a sz. Benedek-rendi intézmény világtörté-
nelmi, egyházi, valláserkölcsi, azután az emberiség anyagi 
érdekeire, a következő fejezetben a szerzetesi intézménynek 
az emberiség szellemi érdekeire, a X . fejezetben ugyanezen 
intézménynek az emberiség társadalmi érdekeire kifej tet t 
hatásairól. A X I . fejezet kiválóan sikerült korszerű apoló-
giája a szerzetesi intézménynek. Az utolsó fejezetben szerző 
műve intentiói iránt ad tájékozást, megismertet az ál tala 
használt forrásokkal, különösen sz. Benedek életének legré-
gibb, legkiválóbb és legismeretesebb eredeti i rodalmával . 
257—495 lap. 

Szerző, mint maga mondja, nem azon tudósok számá-
ra irt , kik a tudományok kincsbányaiban önmagok ku t a t -
nak, hanem olyanok számára, kik tudományos művekhez 
vagy nem férnek, vagy nincs idejök, módjok vagy kedvök 
a nagyobbszabásu tudományos műveket megszerezni vagy 
elolvasni. Szerző, egyenesen kimondja, a világi magyar kö-
zönségnek akar szolgálni. Művével nálunk tátongó hézagot 
akar betölteni. Világi magyar közönségünk, nemcsak a más-
vallásu, de még a katholikus hitvalláson levő is, a szerzetesi 
intézménynek nemcsak társadalmi kihatásai, de sőt általában 
maga ezen intézmény mivolta i ránt sincs tájékozva. Azt va-
lami elavult ódonságnak tar t ja , holott az a legnagyobb 
actualitással bir. Még Montalembert , ,A Nyuga t szerzetesei' 
czimü mű halhatat lan irója s a keresztény-katholikus szelle-
mű újjászületés egyik nagy út törője is kénytelen volt be-
vallani magáról : „Ki tud ta közölünk, úgymond, néhány év 
előtt, hogy micsoda voltakép egy szerzetes? Nekem leg-
alább, midőn e munkám előtanulmányait megkezdettem, 
erről fogalmam sem volt. . . . Az időé voltam, melyben szü-
lettem. Egész családi és nyilvános neveltetésem alatt sen-
kinek azok közül, kik vallási és történelmi oktatásommal 
megbízva voltak, eszébe sem ju to t t , a szerzetes rendekről 
adni nekem valamely felvilágosítást vagy fogalmat ." . . . 
Hányan vannak világi magyar közönségünk körében, kikre 
Montalembert e vallomása nem illik ? ! 

I smé te l jük : szerző e művével megbecsülhetlen szol-
gálatot tet t hazánknak. Nevét legjobb történettudósaink 
sorába ir ta fel. Műve előtt a tudós, bármely oldalról vegye 
azt, méltán kalapot emelhet. Elvezettel o lvas ta t ja azt még 
az is, ki e téren otthonos. Különösen tetszik bevezetése, 
hol a szerzetesi élet alapeszméjéről szól. Olvasottsága meg-
lep és kellemesen sejteti velünk, mily gazdag lehet a ma-

gyar benczések anyaházának vi lághirü könyvtára s mily 
pezsgő tudományos élet, mily üdvös szellemi tevékenység 
honol azon szent halmon, honnét a keresztény civilisatio 
áldásai hazánkra szétáradtak. 

VEGYESEK. 
— Lengyel Miklós vál. püspök és kápt . nagyprépost ur 

irodalmi alapí tványára pályatételül ujabban a következő 
kérdés lett k i tűzve: Tiintetteseék fel alaposan és kimeritöleg 
azon viszony, mely a vallás és morál közt szükségkép létezik. 
Mit kell tartanunk a korunkban sokat hangoztatott vallásnél-
küli morálról ? — A pályaművek idegen kézzel írva s a 
szerző nevét rejtő jeligés levéllel ellátva, 1881. év deczem-
ber hó 31-ig az egyházm. hivatalhoz küldendők. ( E . E. K.) 

— I X . Pius nevének, Rómában, a vat ikáni bazilikában 
emléket emelnek. E z ügyben az illető bibornoki bizottság 
e napokban tar tot t ülést. A „ I X . Pius-emlék" egyúttal a 
vatikáni zsinat emlékezetét lesz h ivatva megörökiteni. 

— Madridban zöldcsütörtökön és nagypénteken min-
denki gyalog szokott járni , a kocsik nem közlekednek, az 
utczákon aj tatos nép hullámzik lefel, egyik templomból a 
másikba. E napokon a király is gyalog szokott járni. Az 
egész város oly vallásos jelleget ölt magára, mely egy tős-
gyökeres kath. nemzet fővárosához illik. 

— Rómában f. hó 21 és 22-ikén az olasz katholikus 
congressusok bizottsága vidéki gyűlést tar t . 

— Mgr Tripepi valamennyi pápa arczképét k iad ja 
rövid életrajz kíséretében. Edd ig 122 kép és életrajz jelent 
meg 2 kötetben Ritratte e Biografie dei Romani Pontefici. 
Tripepi neve kezeskedik, hogy e válalat fényesen kiállja a 
kri t ikát . 

— Felvilágosult barbarismus. A római Giunta liqui-
datrice legújabban a Santa Maria in Vallicella nevű tem-
plomból több igen becses, del Sarto, Guido Reni s másoktól 
festett képett vitetett el s még nem tudni, mi lesz e műre -
mekekből. 

— Ököljog. Tudvalevőleg Francziaországban a papság-
mindenfelé sérelmeknek és bántalraaknak van kitéve, külö-
nösen a vasutakon. Egy állomás-főnök ily eset alkalmából 
interventióra kéretvén fel egy áldozár által, ennek azt fe-
lelte, hogy az nem tartozik hozzá, hanem „kiki védje 
magát ." 

— Francziaországban nagy arányokban kezd megin-
dulni a vallás önvédelmi harcza a felforgatás ellen. A püs-
pöki kar testületileg, tartományokkint és külön-külön erő-
teljes nyilatkozatokban tiltakozik a jogtiprás ellen. Nincs 
nap, mely ily főpásztori szózatot nem hozna. Adepar temen-
tek tanácsai szintén egymás után, nagy szavazattöbbséggel a 
kormány eljárása ellen nyilatkoznak, pedig a kormány pres-
siója nagy. 

— Newman bibornok, mint a ,Tablet ' irja, meg fog* 
jelenni az angol .Catholic Union ' ezévi közgyűlésén s ot t 
beszédet fog tar tani . 

A. szent atyának fiúi hódolattal : 
Czibulka Nándor, a bp. kp. papnevelde lelkiigazgatója 1 db cs. k. ar. 
Dr Való Simon, tanulmányi felügyelő 5 f r t o. é. 
Dr Belopotoczky Kálmán, tanulmányi felügyelő 20 frank aranyban. 
A bp kp. növendékpapság 48 f r t 20 kr o, é. 

Összesen : 53 fr t 20 kr o. é., 1 db cs. k. ar. és 20 frank aranyban. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, április 24. 33. I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : A polgári házasság a szent székek előtt. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — Egyházi tudó-
sítások: Budapest. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása. Bóma. Vatikáni hirek. — I ro-

dalom : — Vegyesek. 

A polgári házasság a szent székek előtt. 
Majd egészen körül vagyunk véve országok-

kal , melyekben a polgár i házasság, hol kötelező, 
hol szükségbeli alakban létezik. E körü lmény kö-
vetkeztében várható , hogy ma holnap ily polgári-
k é kötöt t házasság, ta lán sűrűbben is mint gon-O O ' 

dolnók, kerül a szent székek elbirálása alá. Kül-
földi hazájában polgár i lag megesketve Magyaror-
szágba beköltözik, i t t lakhelyet szerez s polgári há-
zasságát a szent szék fó ruma elé viszi ; magyar ho-
nos külföldön lakhelyet szerezvén polgár i házassá-
got köt s visszatérvén hazájába a szent székhez for-
dul azon kérelemmel, nyi lvání taná külföldön kötöt t 
polgári házasságát semmis- és érvénytelennek s 
adna neki u j házasodhatásra birói engedélyt. Te-
kintet tel i ly könnyen felszaporodható esetekre he-
lyén leend, közelebbről fejtegetni a követendő eljá-
rás t s az elveket, melyek alkalmazásba j önnek ; azon 
ál talános elv ugyanis : „a polgári házasság semmis 
és érvénytelen", nem elegendő az egyes, egymástól 
nagyon különböző esetek elbírálásához. Biztos út-
mu ta t á s t n y ú j t a n a k e tekintetben a római szent 
szék válaszai s határozatai , melyeket a polgár i há-
zasság ügyében egyes hozzá intézett kérdésekre 
eddig már adot t ; ezek ismertetése kiváló czélja a je-
len értekezésnek. 

I. Mindenek előtt eldöntendő azon előzetes 
kérdés, illetékes biróság-e a szent szék a polgár i 
házasság ügyében ? A polgári házasság pusztán 
polgári viszony polgár jogi következményekkel, meg-
ál 'api tva , létesítve az ál lam ál ta l annak törvényei-
hez képest ; miu tán a szent szék s egyál ta lán az 
egyházi bíróság csak egyházi ügyekben illetékes, 
következik, hogy egy polgári viszony fölött, mely 
létét az ál lamtörvényei töl kölcsönzi, minő a p. há-

zasság, nem ítélhet, a r ra nézve nem illetékes biró-
ság. Igy fogta fel a dolgot 1865. a kölni egyházi 
biróság, midőn hozzá egy kereset érkezett, mely a 
felek ál tal az egyház megye területén Bonnban 
1863. pusztán po lgár i l ag kötöt t házasságot sem-
misnek nyi lváni ta tn i kér te ; az egyházi biróság 
azon megjegyzéssel, miszerint pusztán polgár i há-
zasságról lévén szó, ez a polgár i biró illetékességé-
hez tartozik, felperest keresetével e lutasí tot ta . Ez 
tör tént a kölni érseki szék üresedése idején. Az ér-
seki szék betöltése u tán ez ügy fellebbezésben a 
pápához ju to t t , ki annak tá rgya lásáva l a sz. inqui-
sitio gyü ldé jé t bízta meg. Ez nemcsak hogy az ügyre 
nézve illetékesnek í tél te magát , benne határozatot 
hozván, hanem annak t i tkára , Patr izi bibornok, 
következőket is ir t a ' k ö l n i érseknek: „Al te rum, 
quod considerationem meretur , respicit sentent iam 
ab ecclesiastica illa curia prolatam, qua praedict i 
coniuges, super valore matr imoni i sui quaestionem 
moventes, ad iudicem saecularem amandat i fue run t . 
Id enim nefas omnino est, praesert im cum in ista 
dioecesi matr imonia mix ta clandestina u t i valida 
haberi debeant."1) S természetesen; ha a civil házas-
ságban élő az egyházi bírósághoz azon kérdéssel 
f o rdu l : döntené el, érvényes házasságban él-e vagy 
sem ? ezen kérdést megoldani az egyházi forum 
kizárólagos joga a trienti zsinat canonja (c. 12. ses. 
24.) szerint : „Si quis dixer i t , causas matr imoni-
ales non spectare ad iudices ecclesiasticos : a. s." 
Ha valami lényegileg causa matrimonial is , ugy bi-
zonyára az emii tet t kérdés az. Illetékesek tehát az 
egyházjogi szabályok szerint a szent székek a civil 
házasság érvénye fölött ítélni, mely i l letékességük 
a pp t r . 22. §-ában is meg van ál lapitva, melyhez 
képest római latin s görög szertar tású kathol ikus 

' ) Vering, Archiv, Mainz 1879. 41. köt. 293 sk. 1. 
3 3 
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egyedül a fennálló egyházi törvényszéktől nyerhet 
érvényes Ítéletet házassági perekben, a menyiben 
azok a házassági kötelék érvéuyességét tárgyazzák. 

II. Megállapitva lévén ekként az egyházi bíró-
ság illetékessége polgári házasságok elbírálására, 
azon kérdés merül fel, elegendö-e mindenkor ezen 
elbiráláshoz a polgári esketési levél felmutatása, 
ugy hogy ennek alapján annak semmissége kimond-
ható vagy pedig szükséges-e egyéb s milyen adatok 
beszerzése is ? 

A felelet a polgári házasság megkötési helye és 
a házasfelek vallása szerint különböző. 

a. Azon helyen, hol a tr ienti ,Tametsi ' kezdetű 
törvény kellően kihirdetve lön és ál talánosan köte-
lező, kathol ikus vagy vegyes val lású felek által kö-
töt t polgári házasság elbirálásához vagyis semmis-
ségének bírói kimondáshoz egyéb nem kell mint az 
esketési levél fe lmuta tása s annak constatálása, 
hogy utóbb egyházilag megkötve nem lön ; nem 
szükséges vizsgálni azt, melyik valláson voltak a 
felek a megkötés idején, mily szándékkal (intentio) 
vezéreltettek megkötése a lkalmával ; ez mind fölesle-
ges volna, mert ama tr ient i határozat , mely azon 
helyen kötelező, minden keresztényt más módon, 
mint a plébános és két t anú előtt házasságot köt-
hetni, képtelenné tesz s minden egyébként kötöt t 
házassági f r igye t i r r i t á l : „Qui aliter quam praese-
sente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi 
seu ordinari i licentia et duobus vel t r i b u s testibus 
matr imonium contrahere a t ten tabunt , eos s. syno-
dus ad sic contrahendem omnino inhabiles reddi t et 
huiusmodi contractus irri tos et nullos esse decernit, 
p rou t eos praesenti decreto irr i tos facit et annul la t . " 
Hol e törvény ál talános kötelező erővel bir, ott eo 
ipso akár a katliolikusnak katholikussal , akár aka-
tholikussal kötött polgári házassága semmis és ér-
vénytelen, s annak minden további vizsgálat nélkül 
biróilag kimondható, ily szövetség a házasság lát-
szatával sem bir s nem is származik belőle a köz-
tisztesség akadálya , amint ezt 1879 mar t . 17-én a 
Congregatio C. T. ha tározatá t megerősítvén XIII . 
Leo pápa végérvényesen kimondotta. 

Csak egy eset képzelhető, melyben hasonló he-
lyen kötö t t polgár i házasság elbirálásához további 
vizsgálat szükségesnek mutatkozik, t. i., ha oly he-
lyen két zsidó polgári házasságot kötne s utóbb 
mindket tő ka thol ikus hi t re á t térne s az egyik vagy 
mindket ten polgár i lag kötöt t házasságuk érvényét 
megtámadnák. A nem keresztényekre nézve a t r ient i 
zsinat s egyál talán az egyházjog szabványai kötele-

zők nem lévén s a természeti jog, melynek törvé-
nyeihez képest azoknak cselekedetei egyházi forum 
elé kerülvén elbírál tatnak, a házasság érvényéhez 
egyebet nem kívánván, mint mindkét félnek kül-
sőleg bármikép kifejezett aka ra tny i lván í t á s t : ez 
esetben vizsgálat t á rgya lenne, váj jon 1. ama pol-
gár i házasság megkötése alkalmával forgott e fenn 
a felek között valamely természeti házassági aka-
dály , vagy sem? pl. ligámén,consang. 1. g radus li-
neae obi. s váj jon 2. ama két zsidó azon szándékkal 
jelent-e meg a polgári hatóság előtt, hogy csak a 
polgári törvény követelte ceremóniának eleget te-
gyen, u tóbb pedig — mit tenni elmulasztot t — sa já t 
vallási szertartásai szerint házasságot kössön, — vagy 
hogy egyenesen házasságot kössön ? E két mozzanat-
tól függend a polgári házasság érvénye : ha természeti 
jogon alapuló házassági akadály fönn nem forog, s 
a felek házasságkötési szándékukat (consensus ma-
tr imonial is) a polgári hatóság előtt ny i lvání to t ták 
meggyőződve lévén, hogy annak ép oly hatása leend 
mintha a rabbi vagy főrabbi előtt tör tént volna, a 
polgári házasság az utóbb keresztényekké vált zsi-
dóknál érvényes és feloldhatatlan leend, ellenkező 
mind két esetben pedig érvénytelen. 

b. Máskép áll a dolog, ha a polgári házasság 
oly helyen köttet ik, hol a t r ient i forma vagy egyál-
ta lán nem kötelező vagy legalább bizonyos házas-
ságokra nézve kötelező erővel nem bir. 

Hol e forma egyál ta lán nem kötelez, ott a tri-
enti zsinat előtti jog érvényben van, mely szerint a 
házasság érvényéhez egyéb nem kell, mint hogy 1. 
házasságképes felek 2. házasságkötési szándékukat 
(consensus matr imonial is) 3. bármi ly külső módon 
bebizonyithatólag nyi lvání tsák ; sőt a lelkiismeretre 
nézve az sem követeltetik a házasság érvényéhez, 
hogy a házasságkötési szándék bebizonyithatólag nyil-
vánitassék ; bár ezen szándék bebizonyítható nem 
volna, ha csak tényleg megtör tént , a felek érvényes 
házasságban élnek, csakhogy annak a veszélynek 
teszik ki magokat, hogy az egyházi biró a házasság 
bebizonyithat lansága mia t t őket mint nem házas-
ságban élőket elválasztja akár hivatalból akár pedig 
az egyik fél kérelmére. E szerint oly helyeken há-
zasságképes felek ál tal a polgári ha tóság előtt nyil-
vání tot t házasságkötési akara t teljes ha tá ly lyal bir 
érvényes házasság létrehozásához, nem azért, mer t 
a polgár i ha tóság előtt nyi lvání t ta to t t ezen con-
sensus, hanem azért, mert külső módon bebizo-
nyi tható lag nyi lvání t ta to t t s ugyanazon ha tá lya 
volna, ha nem a törvény rendelte polgármester vagy 



259 

biró 3 tanuk előtt, hanem akár két mosóné előtt nyilvánít-
tatott volna; ez utóbbi esetben is érvényes, felbonthatlan 
házasság létrejönne, csak hogy meg volna fosztva polgár-
jogi következményeitől, melyek a polgári hatóság előtt tör-
tént consensus nyilvánításhoz kizárólagosan kötvék ; ily he-
lyen a forma tridentina nélkül kötött házasságok érvényét 
nem csak elismeri a trienti zsinat, hanem azok érvényének 
tagadóit kiközösítéssel sú j t j a : „Tametsi dubitandum non 
est, clandestina matrimonia, liberó contrahentium consensu 
facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea ir-
rita non fecit et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos s.sy-
nodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant." 
cap. 1. sess. 24 de réf. matr. 

Ha tehát hasonló helyen kötött polgári házasság pör 
tárgyát képezné, elbírálásához nem volna elegendő a házas-
ságlevél felmutatása, hanem vizsgálat tárgyát képezné azon 
kérdés, voltak-e a felek a házasság megkötése idején házas-
ságképesek, azaz nem állott-e utjokban valamely akár ter-
mészetjogi akár egyházjogi házasságbontó akadály ? s má-
sodszor volt-e házasságkötési szándékuk? 

A feleknek ugyanis, midőn a polgármester előtt meg-
jelennek, háromféle szándékuk lehet: 

1) vagy csak puszta üres a polgári törvény követelte 
formalitást, ceremóniát akarnak végezni a czélból, hogy a 
majd a plébános előtt Icötendö házasság számára polgárjogi 
következményeket szerezzenek ; ha ezen szándék mindkét 
felet vagy csak az egyiket is vezérli, nincs meg a consensus 
matrimonialis s házasság létre nem jön, annak daczára, hogy 
azon helyen a trienti zsinat formája nem kötelez s a felek 
házasságképesek. Ily szándékkal hogy jelenjenek meg a hi-
vek a polgári hivatalban, meghagyta a s. Poenitentiaria 
1866-ban, nem ugyan olykép, hogy a polgármester előtt tett 
nyilatkozatot természeti érvényétől ily helyeken megfossza, 
hanem hogy megmutassa, mi szabad, mi tilos ? Est sermo de 
liceitate, non de valore. Ha kérdés tárgyát képezné ezen con-
sensus érvénye, megfontolandó volna; 1) volt-e tudomásuk 
a feleknek ezen határozatról ? Mert ha nem volt, nem is 
gondolhattak annak megtartására; 2) vallási tekintetben 
mily előélettel birnak : ha megelőzőleg az egyház rendele-
teivel nem törődtek, templomot nem látogattak, gyónni nem 
jár tak, fel nem tehető róluk, hogy az egyház épen ezen ren-
deletét akarták volna megtartani, áll pedig ez különösen 
azon esetben, midőn utóbb az egyház előtt a házasság meg-
kötése végett nem jelentkeztek, mert ez által tényleg meg-
mutatták, hogy az egyház erre vonatkozó rendeletével nem 
törődnek, esetleg az egyházi esketéstől nem tételezik fel még 
lelkiismeretük megnyugtatása végett sem házasságuk érvé-
nyét. Azért legalább ezen két esetben praesumtio est pro 
consensu. 

2) Vagy házasságkötési szándékuk vagyon, de ezen 
consensus directe oly szövetségre van irányozva, amint az 
az állam törvényei által meg van határozva, polgári, fel-
bontható viszonyra, pusztán polgárjogi következményekkel. 
A civil házasság intrinsece negatioja a kinyilatkoztatásnak, 
merő polgári viszony, negatioja a keresztény egyházi házas-
ságnak, a törvény szavai és szelleme, a törvényhozó iuten-
tiója szerint különbözik a keresztény egyházi házasságtól ; 
ha tehát a felek akarata egyenesen a törvény által jellege-

zett házasságra irányul, természetes, hogy házasság létre 
nem jön. „Vinculum matrimonii est perpetuum, unde illud, 
quod perpetuitati répugnât, matrimonium tollit" mondja sz. 
Tamás I I I . qu. 47. art. 3. Ep ugy van ez, mint a protestánsok 
házasságainál. Luther a babyloni fogságról czimzett köny-
vében 1527 állította, hogy a keresztények s pogányok há-
zasságai között mi különbség sincsen ; a házasság ügyeiről 
szóló munkájában 1530 pedig, hogy senki sem tagadhatja, 
miszerint a házasság külső világi dolog mint a ruha, étel, ház ö o o " 
és udvar alávetve a polgári hatóságnak s felbontható külön-
féle okoknál fogva. Calvin megegyezett vele, fő munkájá-
ban irja : hogy a házasság Istentől rendeltetett, mindenki 
megengedi, de a földmivelés, építészet, a varga kézműves-
ség is Istennek törvényes rendelései s még sem szentségek 
(ordinationes sunt Dei legitimae.1) Ha már most alfelek con-
sensusa egyenesen oly viszonyra van irányozva, mely e theo-
reticus elveknek megfelel, természetesen ily consensus há -
zasságot nem állapit, mivel egy viszony, mely nem szentségi 
jellegű, hanem pusztán polgári, mely feloldható, minőre ama 
consensus vonatkozik, nem az, mi keresztények közt házas-
ságnak neveztetik. 

3) Vagy végtére valódi házasságkötési szándék va-
gyon a feleknél, vagyis a polgári hátóság előtt megjelenvén 
ugy vannak meggyőződve, hogy ez előtt egybekelési szán-
dékukat nyitvánitván ennek folytán közöttük oly viszony 
jön létre, mely keresztények között házasságnak neveztetik. 
I ly szándék, ha vezérli a feleket, valóságos clandestin házas-
ság, mely tilos ugyan, de érvényes, jön létre; mig az előbbi 
két esetben alakra nézve ugyan a civil házasság clandes • 
tin, de lényegre nézve nem, miután a szükséges consen-
sus hiányzik. 

Vita tárgyát képezi már most az, hogy melyik szán-
dék mellett harezol a jogvélelem, ugy, hogy az bizonyításra 
nem szorul s addig igaznak tartatik, mig ellenkezője beva-
lósitva nincsen. Szembeszökő, hogy e vita nagy fontosságú 
hatálylyal b í r : ha az 1. és 2. alatt leirt szándék mellett a 
jogvélelem harezol, a biró minden polgárilag kötött házas-
ságot érvénytelennek fog nyilvánítani, ha a felek be nem bi-
zonyítják, miszerint a 3. alatti szándékuk vol t ; ellenkező 
esetben, ha a 3. alatti szándék mellett a praesumtio iuris 
szól, a biró minden polgári házasságot érvényesnek itélend, 
mig be nem bizonyul, hogy a házasfelek legalább is egyiké-
nek csak az 1. és 2. alatti intentiója volt. Dr. Hirschel2) 
nagy tudománynyal s elmeéllel kidolgozott értekezésében az 
előbbi, Dr. Bellesheim3) az utóbbi véleményt, támaszkodva 
a római szent szék nyilatkozatára, védelmezi. 

Megvalljuk sokáig haboztunk, s nem tudtuk magunkat 
elhatározni, hogy melyik véleményhez csatlakozzunk ; vég-
tére érett megfontolás után Dr. Bellesheim véleményét elfo-
gadtuk s védelmezzük, mely szerint a jogvélelem a 3. alatti 
consensus mellett harezol s a polgári házasság érvényesnek 
ítélendő, mig be nem bizonyul, miszerint ily consensus nem 
létezett, és pedig a következő okoknál fogva, melyek hord-
erejét mérlegelni a t. olvasóra bizzuk. (Vége köv.) 

') Institutioues totius ehristianae religionis Genev. 1550 634. 1. 
2) Yering, Archiv, marcz. 1878. 40 köt. 220. skk 1. 
3) Archiv, 1879. 41. köt. 292. skk. 1. 
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Támadások a szerzetesi intézmény ellen. 
(Folytatás.) 

Tehát még egyszer és ez lesz utolsó szavunk a vissza-
élésekről. Ha valaki azt fogja nekünk mondani : Fényképet 
adtál nekünk árnyék nélkül, a mi szépet, nagyot és jót a 
szerzetes életről tudtál, azt elénk adtad, de az árnyékokat 
elfeledted, semmitsem akarsz tudni a kolostorok elfajulásá-
ról és visszaéléseiről, az ephesusi ráblózsinat fanatikus szer-
zeteseiről, a reformatio és a franczia forradalom előtti kor 
botrányos szerzetesi életéről, tudatlanságáról, népbutitásá-
ról és kicsapongásairól, nem szégyen és gyalázat ez az egész 
egyházra? Ennek azt fogjuk felelni: Igenis, mi mindezeket 
tudtuk, de nem ez volt a mi tárgyunk. Mi a szerzetes életről 
akartunk irni, és nem a szerzetesek bűneiről, a mivoltról és 
nem a torzképről, a fáról és nem annak kéregmoháiról, a 
testről és nem annak betegségeiről, habár emellett tudjuk és 
elismerjük, hogy minden életnek vannak bűnei, minden 
képnek torzképe, minden fának kéregmohája, minden testnek 
betegsége. Igenis, mi csak a szépről, nagyról, jóról beszél-
tünk, mert ez a szerzetesi élet mivoltához tartozik és termé-
szetéből folyik; az undoknak, kicsinynek és gonosznak leirá-
sát, habár létezését szomorúan elismerjük, más tollaknak 
engedjük át, ha már oly kedves foglalkozás, emberi gyön-
geségünk és hitvány természetünk porában gyönyörködni. 
Az egyház és a szerzetesi intézmény maga azon bajokért 
nem felelős, melyeket a világnak szelleme és világi despotis-
mus reájok erőszakoltak, és a legtöbb baj és visszaélés e 
forrásból származott. Gondoljunk csak a püspökségek és 
apátságok betöltésére udvari kegyenczekkel, nemcsak IV . 
Henrik német császár korában, hanem X I Y . és X V . Lajos 
korában. Az egyház nem felelős azon fegyelmi lazulásért, 
világi szellemért és fölületes fölgilágosodásért, melyeket a 
josephinismus Ausztriában és egész Németorságban az egy-
ház szelleme és törvénye ellenére a kolostorokra fölerősza-
kolt. Az egyházat menteni lehet azon bajokért, s az egyház 
viszont menti a kolostorokat azon bajokért, melyek nyugta-
lan és harczias, rendetlen idők zavaraiban keletkeztek. De 
minderről kár beszélni; végszavunk ez: megengedjük, hogy 
nincs szomorúbb, utálatosabb dolog, mint egy elfajult, meg-
romlott, elvilágiasodott szerzetes, kolostor, mert corruptio 
optimi pessima; minél magasabban áll valami jó állapotában 
annál utálatosabb elfajulásában, minél jobb a bor, annál sa-
vanyúbb eczet lesz belőle. De ha a szerzetesi intézmény 
nagysága, szépsége, jósága, szentsége és jótékonysága ellen 
elfajult szerzetesek és kolostorok romlásából jogos alapon 
lehet kikelni és alapos érveket lehet fölhozni, akkor vége az 
egész kereszténység, vége az egész emberiség becsületének. 
Akkor bebizonyítjuk, hogy az apostolok gyülekezete árulók 
és tolvajok bandája volt — Júdás által; akkor bebizonyít-
juk, hogy a kereszténység csak bűnt és istentelenséget ho-
zott létre — azáltal, hogy a keresztények között gonoszok 
és istentelenek is vannak ; akkor mindazt, a mit valaha em-
beri méltóságról mondtak az emberek, megszégyenitjük, 
megezáfoljuk és tönkretesszük azon önmegbecstelenités ál-
tal, melyben oly sok embert látunk. De még mást is mon-
dunk. Igaz, hogy sok kolostor elfajult, de az is igaz, hogy a 
hol és a hányszor elfajultak, a kolostorélet igaz szelleme 
mindig újra megkettőzött erővel föléledt, a kolostorokat re-

formálta, és u j rendalapitások által a rendi élet becsületét 
u j fényben helyreállította. Még többet ! Nagy egészben az 
egyház rendjei, ha elfajulás vagy részletes romlás kapott 
lábra, önmagokat reformálták, ez által birják egyedül azon, 
bizonyos természetfölötti halhatatlansággal megáldott éle-
tet, mely például a Benedek-rendet túlélni engedte a régi 
római birodalmat, és az ezeréves német birodalmat, és mely 
által a Domonkos- és Ferencz-rend már közel hétszáz esz-
tendőn át mindig és mindig megujuló életerőben mutatko-
zik. Sőt olyan rendek vannak, melyeket azon buzgalomnál 
fogva, melylyel eredeti életszabályaikat megtartották, az 
emberi gyarlóság sorsa teljesen érintetlenül hagyott. Min-
dezt a szerzetes rendek története oly nagyszerűen és fénye-
sen igazolja, hogy mindazok valóban — sit venia verbo, 
— vagy a jóakarat, vagy a tiszta látás fogyatkozásában 
szenvednek, kik e világtörténelmi tény akár való, akár köl-
tött kolostoréleti botrányok által magok előtt elhomályosit-
tatni vagy kétessé tétetni engedik.1) 

A szerzetesi intézmény és eszme ellen támadók tábo-
rában következnek a 3zigoru moralisták, kik a szerzetesi 
fogadalmak ellen kelnek ki, melyek szerintök erkölcstelenek, 
az általános erkölcsi törvénynyel ellenkeznek, és igy a 
közjó érdekében törvény által tiltandók. A szerzetesi szü-
zesség fogadalma, mint természetellenes, bűnökre s erkölcsi 
elfajulásra vezet; a szerzetesi engedelmesség lealacsonyít-
ja az emberi méltóságot, megbecsteleniti és elgyöngiti a 
jellemet, sőt eszköz és köpenynek használtatik, bűnös és 
gonosz dolog parancsolására, és mert parancsolva vannak, 
nemcsak bűn nélküli, hanem érdemet szerző végrehajtására? 
a szerzetesi szegénység fogadalma tétlenségre és tunyaság-
ra vezet, megfosztja az embert a köztevékenységbeni részvét 
és közhasznú tevékenység iránti hajlamoktól ; hogy pedig a 
szerzetesi fogadalmak örök időre kötetnek, ez az emberi jo-
goknak, az akarati szabadságnak égbekiáltó megsértése. 

Szomorú kötelességet teljesitünk, midőn a szerzetesi 
szüzesség fogadalmának védelmével, nemcsak e szerzetesi 
fogadalom, nemcsak általában a papi coelibatus, hanem a 
világban házassági életen kivül álló és élő száz- és százez-
rek erényének kell védelmére kelnünk. De a támadás meg-
történt, a leggyakoriabbak közé tartozik, a védelem sem 
maradhat el. Azt kérdezzük tehát azoktól, kik az erkölcs-
tant oly lelkes pártolásukban részesitik : Ha szerzetesek a 
szüzesség fogadalmát meg nem tar that ják, és ha az önkéntes 
tökéletes szüzesség a természet ellen van, mit tartatok akkor 
ti önmagatok házasságon kivül élő fiaitokat és leányaitok 
erényéről, a világban és kísértéseinek közepette? Hogyan 
lehet az önkéntes tartózkodás természetellenességéről beszélni, 
anélkül, hogy a házasságon kivül élőknek, sőt igen sok esetben 
magoknak a házasoknak a bűnre szabadságlevelet ne adjunk ? 
Tömérdek ember van a világon, kik vagy szükségből, vagy 
kötelességből, vagy egész életöket vagy életök nagy részét 
házasságon kívüli állapotban és igy nemcsak a keresztény-
ség elvei szerint, hanem a pusztán természeti, bölcsészeti 
erkölcstan szerint is — tartózkodásban kénytelenek tölteni. 
Hogyan történik immár, hogy csak azoknál természetellenes 
e tartózkodás, kik vallási indító okokból, Isten és a keresz-
tény tökéletesség iránti szeretetből oly életpályát választa-

!) Dr. J . B. Heinrich „Die Klöst. in d. Gesch." 
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nak, melyen Isten szava szerint az emberek az ég angyalai-
hoz lesznek hasonlók ? Maga a világ magas erénynek tekinti, 
ha valamely fiu vagy leány, hogy szegény szülőknek vagy 
segítségre szoruló testvéreknek támasza maradhasson, le-
mond a házas életről. Maga a világ eszményként tiszteli, 
egy elhalt arának, a szív egy elhalt választottjának az élet-
hossziglani hűséget megőrizni. Miért nem akarja tehát a vi-
lág megérteni, hogy vallási téren is van valami magasabb 
és eszményibb, mint a házas élet, a házasság, melyet külön-
ben a kereszténység, a kath. egyház magasabb polczra he-
lyez, mint azt valaha bölcsész tette, vagy költő megénekelte? 
Maga a statistika azt bizonyítja, hogy a világon mindenütt 
és minden körülmények közt a népességnek csak egy bizonyos 
része él házas életben, az emberek nagy része ellenben köte-
lességből, szükségből vagy szabad választásból a házas éle-
ten kivül él. Miért tehát a coelibatusnak legjogosultabb, leg-
fönségesebb, legüdvösebb s legeszményibb nemét, az Isten és 
tökéletesség szeretetéből származó, szabadon választott ke-
resztény szüzességet és tartózkodást nem akarni megérteni, 
midőn magok a pogányok ezen erénynek magas méltóságát és 
Istennek való tetszését elismerték ? Bizonyos dolog marad 
örökké, hogy az egész emberi méltóság, az összes egész tár-
sadalom java, az erénynek becse, a család és házasság szent-
sége a minden állásnak megfelelő tartózkodás, tisztaság és 
szüzesség nagyrabecsülésétől és megőrzésétől függ, mig a 
corruptió e tekintetben minden más tekintetben corruptiót 
von maga után. Ezt tekintve, a keresztény társadalomban 
erkölcsnek és erkölcsösségnek fönntartására nincs hatható-
sabb és erősebb erkölcsi befolyás, mint az éló'en szem előtt 
álló képe a szabadon választott, állandó tartózkodásnak.Tehát 
csak a rosszakarat vagy az értelemhiány nyithat ja meg ajkait 
oly mérges kifakadásokra azon coelibatus ellen, melyeta ke 
reszténység'az ő papjainak nagyobb tökéletesség végett előir. 
Van azonban egy más coelibatus, mely e kifakadásokat me-
gérdemli, s mely ellen az egész világnak föl kellene lépni, 
és ez az, mondja az „Espirit des lois" szerzője, melyet a ki-
csapongás ir elő magának melynélfogva a két nem épen a 
természet által belénk fektetett érzelmek által rontja magát, 
kerülnek oly egyesülést, mely megjavíthatná őket, hogy 
olyanban éljenek, mely napról napra jobban rontja őket. 
Ez ellen forduljanak tehát szeretettel a szigorn moralisták, 
itt lesz helye az ő kifakadásaiknak. Miután itt csak erköl-
csiség! szempontból történt a vád, mely a szerzetesi szüzes-
séget természetellenesnek mondja, nem foglalkozunk itt azon 
szemponttal, mely azt a népek gyarapodására vallja kárté-
konynak, miután evvel különben is más helyen, a tulnépe-
sedési kérdésnél foglalkoztunk. 

A mi a szerzetesi engedelmességet sújtani akaró azon 
vádat illeti, hogy az lealacsonyítja az emberi méltóságot, 
megbecsteleniti és elgyöngiti a jellemet, sőt eszköz és kö-
penynek használtatik bűnös és gonosz dolgok parancsolására 
és végrehajtására, erre csak azt feleljük, hogy nem az öna-
karatnak megtágadása, nem az értelmes és erényes engede-
messég, hanem megforditva az önkény, az önzés és az ön-
maga fölötti uralom hiánya rontja el a jellemeket, alacso-
nyít ja le az emberi méltóságot, és teszi általában ama kifogá-
solt dolgokat. Ismét azon kérdést kell tennünk mint fön-
nebb : Midőn mindenki előtt annyira világos, hogy a csa-

ládi nevelésnek, az iskolai képzésnek, a katonai fegyelem-
nek, a társadalmi rendnek, az egész nyilvános és magán élet-
nek egyik főoszlopa a törvény tekintélye, mely az engedel-
mességet föltételezi ; midőn soha értelmes embernek eszébe 
nem jutot t állitani, hogy létezik a világon ember engedel-
mességi kötelességek nélkül, vagy hogy a katonát és állam-
polgárt e kötelességek elismerése vagy teljesítése megalázza : 
akkor ismét csak a szerzetesnek engedelmessége természetel-
lenes és lealázó? Az egész történelem azt bizonyítja, hogy 
soha és sehol oly nagy jellemek, oly erős akarat nem képez-
tettek, mint a szerzetesi engedelmesség komoly és bölcs fe-
gyelmében, sőt a világra nézve legnagyobb dolgok az egész 
emberiség történetében oly férfiak által haj tat tak végre, kik 
nem parancsolni, hanem engedelmeskedni tanultak meg elő-
ször. Váljon mutat-e föl az egész világtörtenelem hasonló 
valamit, mint a Jézus-társaságiak ázsiai és amerikai szerep-
lése, Chinában és Paraguayban, az emberi dolgok közel 
utolérhetetlen mintaképe, a szerzetesi engedelmesség gyön-
géd virágának e fejleménye? S nem mondjuk-e el iskoláink-
ban gyermekeinknek az igazságot, hogy nem tud helyesen 
parancsolni, ki nem tud előbb helyesen engedelmeskedni, és 
zsarnokká lesz azon király és törvényhozó, ki nem tudná 
legelőször megtenni, mit másoknak parancsol ? Mindenesetre, 
ha valaki embertársa által megsértetvén, abba helyez jelle-
met, abba helyezi emberi méltóságát, hogy önző dühének 
minden más érdeket alárendelvén s vad vérszomjában ma-
gán uralkodni képes nem lévén,embertársát párbajban meg-
öli : a kinek ez az ember mintaképe, az a szerzetesi enge-
delmességet természetellenesnek és lealázónak fogja tartani, 
de ez azután mintaképét á medvék és farkasok közt is, 
minta-társadalmát a kirgizek pusztáján is megtalálhatja. S 
hogy a szerzetes fogadalmat tesz az engedelmességre ? Nem 
teszi azt a katona a hadúrnak, a hivatalnok az alkotmány-
nak, mindenki azon társulat, egyesület törvényeinek, melybe 
fölvétetni akar, ha nem is esküvel, de becsületbeli Ígérettel ? 
S a mi az engedelmesség föltétlenségét illeti, minden katho-
likus, ki kátéját még el nem felejtette, tudja, hogy a keresz-
tény engedelmesség emberi elöljárónak semmi más inditó 
okból nem történik, mint Isten rendeléséből s hogy soha az 
isteni törvénynyel csak legkisebb ellenkezésben álló parancs-
nak sem szabad engedelmeskedni. Leginkább hallatszik a 
föltétlen engedelmességet illető vád a Jézus-társaságiak el-
len, „mindegy, akármit parancsolnak nekik, akár a generá-
lis, akár a pápa, engedelmeskedniük kell." Ranke, a német 
történetírás mestere azután a németek számára megvizsgálta 
a dolgot, s azt találta, hogy az illető társaság statútumaiban 
csak az van, hogy az elöljáróknak mindenben engedelmes-
kedni kell, kivévén ha bűnös dolog parancsoltatik. De mi 
van ebben újság vagy elvetendő? 

Következnék a szerzetesi fogadalmak elleni vádnak a 
szegénységet illető része, hogy az tétlenséghez és tunyaság-
hoz vezet, megfosztja az embert a közhasznú tevékenység 
iránti hajlamoktól és a többi. Miután nem akarunk egy do-
logról két helyen beszélni, a vád e részével a szerzetesi intéz-
mény állítólagos nemzetgazdasági terméketlenségénél fogunk 
foglalkozni. I t t csak azt akarjuk még megjegyezni, hogy a 
szerzetesi fogadalmak örök időre való kötése a vádlók sze-
rint az emberi jogoknak, az akarati szabadságnak égbekiáltó 
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megsértése. Evvel szemben azt mondjuk, hogy nincs az em-
bernek nagyobb java és nagyobb áldást hozó tulajdona, 
mint az akaratnak csendes szilárd határozottsága. Az aka-
ratnak e tulajdonságát, e fölemelkedést minden ingadozás 
fölé, e paizsot minden lehető kisértés ellen, e rendületlen 
biztosságot megadja a szerzetesnek a fogadalom ; benne az 
életpályaválasztás befejezéshez jut , miután a hivatás hosszú 
idő alatt próbakőre került, milyen semmi más életpályánál 
nincs. A legtöbb ember rendesen már fiatal korában választ 
pályát, ennek változtatása ritka, gyakori pedig rendesen 
gyönge jellemnek és minden életpályára való alkalmatlan-
ságnak jele. Miután immár a fogadalom nem más, mint pá-
lyaválasztási végleges döntés, miért oly sok ellenvetés a vég-
leges döntés ellen itt, és sokszor oly kevés a házasságnál, 
holott a tapasztalás bizonyitja, hogy sokkal több szerencsét-
len házasság, mint szerencsétlen szerzetes találkozik ?'2) 

(Folytjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , április 23. A vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztérium költségvetésének tárgyalása. (Vége.) — Akik a 
kath. alapok és alapítványoktól nem férnek meg, mindig 
ugyanazon nádparipákon lovagolnak anélkül, hogy képesek 
lennének oly indítvánnyal fellépni, mely a katholikusokat 
teljesen megnyugtatná, vagy talán jobb, ha azt mondjuk, 
hogy nem akarnak ilyen indítvánnyal fellépni, mert akkor 
ki lenne zárva örök időre a mód és alkalom, hogy incompe-
tens emberek a katholikusok vagyona felett rendelkezzenek. 
Az ez évi költségvetési tárgyalás alatt csakugyan minden 
kigondolható és kigondolhatlan mód és ut felhozatott az el-O O 
lenfelek részéről, csakhogy megnehezittessék a lehetőség, 
hogy e vagyonhoz a katholikusok hozzájuthassanak. A sok 
közül csak azokat szemeljük ki, melyeknek végczélja a kath. 
vagyon confiscálása. 

Helfy képviselő, hogy megmentse (?) a katholikusok-
nak a vallás- és tanulmányi alapot, azt akarja, hogy ez ala-
pok költségvetése bevétessék az állami költségvetésbe, mert 
ez szerinte az alapok jogi természetének nem praejudikál 
és az országgyűlés ellenőrzése a legjobb garantia ezen ala-
pok helyes kezelésére nézve. Tisztelet, becsület az ország-
gyűlésnek, de mi mit sem látnánk veszedelmesebbnek alap-
jaink confiscálására nézve, mint épen a fennjelzett módoza-
tot. Vagy kérdezzük, viseltethetnének-e a katholikusok bi-
zalommal oly testület iránt a praejudicium kérdésében, a 
mely mielőtt még ezen alapok valaha az életben felvétettek 
volna az állami költségvetésbe, már is praejudiciumot képe-
zett ugyanezen alapok állami természetű lehetősége mellett 
az által, hogy kétségbe vonta azok kath. jellegét ? Ha az or-
szággyűlés már most ezt tette, — tette akkor, mikor bizo-
nyos, hogy ezeknek az alapoknak jövedelme mindenkor csak 
kath. czélokra fordittattak, nem jogosult, nem alapos-e a 
katholikusok aggodalma, hogy az országgyűlés még na-
gyobb praejudiciumot alkotna ez alapok kath. jellege ellen 
abból, hogy azok költségvetését az állami költségvetésbe be-
vitte? Nem azon következtetést vonnák-e le belőle, hogy, hi-
szen ha kath. alapok lettek volna, az állami költségvetésbe 
épen oly kevéssé vétettek volna be, mint nem vétettek be a 

s) Dr. J. B. Heinrich „Die Klöst. u. ihre Gegner in d. Gegenw." 

protestáns alapok költségvetései ? Illustrálásául az ily követ-
keztetés nagy valószínűségének, hivatkozunk a ,Pesti Nap-
ló'-ra, a mely lap az országgyűlés befolyását az alapokra 
abból következteti, mert az országgyűlés befolyt azokra ak-
kor, mikor a horvátvallás-alap a magyartól elválasztatott. 
Egyetlen egy praecedens alkotása bármily körülmény közt 
elegendő, hogy abból a legveszélyesebb következtetések le-
vonassanak és minthogy ettől alaposan félni lehet azok után 
amik már történtek, azért elvetendőnek tar t juk Helfy in-
dítványát. 

Ami pedig azt a nagy garantiát illeti, melyet az or-
szággyűlési ellenőrzés nyújtana az alapok kezelésénél, le-
gyen szabad nekünk ebben a nagy garantia valóságában is 
egész tisztelettel kételkednünk. Napjaink eseményei elég fé-
nyesen bizonyítják, hogy mit kell érteni ellenőrzés alatt és 
hogy annak mennyi értéke van. A csaknem régmúlt időkből 
részleteket lehetne elősorolni, de azokról lemondunk, csak 
egyet emlitve fel. Mi van inkább az országgyűlés ellenőrzése 
alá helyezve, mint az állami költségvetés és az államva-
gyon? Es mégis minő ellenőrzést találunk i t t? Olyat, hogy 
a kiadás mindig több, mint a bevétel ; olyat, hogy az állam 
vagyon a dobra kerül. Oly nagyon megbizható-e tehát az or-
szággyűlési ellenőrzés, annyi bizalmat kelthetnek tettei, 
hogy a történtek után bátran lehet rábizni a kath. alapítvá-
nyok ellenőrzését? Vagy inkáhb az ilyen ellenőrzés nem azt 
követelné-e, hogy a kath. alapok kezelésének ellenőrzése 
még ez esetben is elveendő lenne az országgyűléstől, ha ed-
dig ellenőrizte volna? Hiszen ha ilyen ellenőrzést tanusitott 
az országgyűlés az állami költségvetés, az állami vagyon kö-
rül, hol pedig a deficitek esetében minden egyes honatyának 
zsebe is igénybe vétetik, minő lenne az ellenőrzés a kath. 
alapoknál,hol hasonló veszély nem fenyegetné őket? Félre 
tehát egyszer mindenkorra e veszélyes tervezettel. 

Helfy indítványa mellett ott találjuk Molnár Aladár 
indítványát, ki, ámbár évek és évek óta országgyűlési kép-
viselő, mind e mai napon azonban mégsem volt képes ma-
gának meggyőződést szerezni a felől, és előre is meg va-
gyunk győződve, hogy ő nem is fog szerezni a nevezett ala-
pok katholikus jellegéről, és azért egy bizottság kiküldését 
követeli, mely ezen alapok jogi természetét megvizsgálja, 
melynek jelentése alapján azután az országgyűlés döntene a 
felett, katholikus, vagy állami jellegüek-e a nevezett ala-
pok? Az egyszerű, józan eszű embernek megáll az esze az 
ily képviselői bölcsesség felett. Katholikus lapok már száz-
szor is elmondták azóta hogy ezen alapok katholikus jellege 
megtámadtatott, hogy e kérdés felett dönteni csak a tör-
vényszéknek van joga, nem az országgyűlésnek, mert vádló 
és biró egy személyben senki sem lehet. Mikor fognak már 
országgyűlési képviselőkink egyszerű igazság megismerésé-
re eljutni? Mikor fogják már képtelenségét beismerni an-
nak, hogy ők bíróilag döntsenek oly kérdés fölött, melyben 
egyúttal a felperes szerepét is ők játszák? Ha az országgyű-
lés vádlóképen lépne fel a törvényszék előtt a katholikusok 
ellen, ebben lenne logika ; de a tervezett bizottság kiküldé-
sében semmi logika nincsen, mert feltéve, hogy ez a bizott-
ság azon meggyőződésre (?) jutna, hogy azok az alapok ál-
lami jellegűek és az országgyűlés ez állami jelleget kimon-
daná, ki hiszi azt, hogy az országgyűlési határozat e birói 
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kérdésben a katholikusokat kötelezné? Ki hiszi azt, hogy a 
katholikusok az országgyűlési határozatban megnyugodná-
nak, és nem inkább megperelnék az államot a törvényszék 
előtt? M. A. indítványának és ez indítvány elfogadásának 
tehát semmi, de épen semmi érdeme nincsen, ha csak az nem, 
hogy ezáltal a katholikusok hátráltatnak jogos tulajdonuk 
átvételében. Nem lehet a mondottak után a felett eléggé cso-
dálkozni, hogy annyi sok jogász közül ez egyszerű igazsá-
got senki meg nem mondta a t. képviselő uraknak, akkor 
talán az országgyűlés még sem fogadta volna el e confiscá-
lásra törekvő inditvánvt. 

Mint már ezt más alkalommal is kifejeztük, a jogos 
katholikus követeléseknek csak az felelne meg, ha e vagyon 
a katholikusoknak kiadatnék, semmi kifogásunk nem levén 
az ellen, habár a felekezetnélküli államra tekintettel jogo-
san lehetne is, hogy a kezelést a miniszter ellenőrizze, illető-
leg, hogy a miniszter utján a kezelésről a felterjesztés ő Fel-
sége, mint legfőbb kegyúr elé történjék. A felekezetnélküli 
állammal szemben ez oly concessio, melyet egyetlen vallás-
felekezet sem tanúsít iránta, mit azon heves támadás is ta-
nusit, melyet a mult évben a protestánsok kifejtettek a mi-
niszter azon terve ellen, hogy az ő iskolai alapjaikat ellen-
őrizze. A miniszter úrhoz tehát, — kire nézve sajnáljuk bán 
hogy M. A. indítványához, habár csak ,elvben' is hozzájá-
rult, de aki magát más tekintetben kath. szempontból szi-
lárdul viselte, miért sietünk neki elismerésünket kifejezni, — 
azon kérelemmel járulunk, hogy tegye meg ő Felsége elé ez 
általunk jelzett módon a felterjesztést, mely az ő nézetéhez 
is legközelebb áll ; mentse meg ezáltal a katholikusoknak az 
ő jogos tulajdonukat, és ez által örökitse meg nevét a ma-
gyarországi kath. egyháztörténetben. • 

Róma, ápril 15. Vatikani hirek. — A római szent-sziv-
templom. — Mgr. Vannutelli Vincze, u j apostoli delegatus és 
konstantinápolyi patriarchal helyettes f. hó 11-én reggel 
indult el rendeltetése helyére. Testvére, a brüsseli nuntius 
engedélyt kapott ez alkalomból ide jöhetni s fivérét egész 
Nápolyig kisérte. Az uj konstantinápolyi pápai delegátusra 
nagy, nehéz és kényes hivatás vár. Személyes tulajdonai 
nagyban segitségére lesznek. Bir azzal, a mi jó diplomatává 
tesz, finom tapintattal, és ajtatossággal, mely megnyeri a 
sziveket. Soha talán nem volt kedvezőbb alkalom, hogy az 
egyházra nézve nagy dolgok teljesüljenek Keleten. Minden 
bomlani látszik o t t ; a földet már mindenfelé romok borít-
ják, melyek felett Európa hatalmasságai czivódnak. Az egy-
háznak nincsennek gyanút, irigységet keltő földi igényei, 
nincsennek nagyaravágyásai. Ezen népeknek, melyek szá-
mára a praetendens vetélytársak a régiek helyett uj lánczo-
kat készítenek, az egyház a szabadító igazságot nyujta. A 
muzulmánok, kik bizonyos természeti erényekkel mindig 
birtak s azokat máig megőrizték, erejőket ki fogják merí-
teni az utolsó harczokban ; azután szokásuk szerint, fejet 
fognak hajtani sorsuk előtt és visszamennek Ázsiába. Ez 
1882-re van megjövendölve, — természétesen csak emberi-
leg. Hanem a különféle keresztény hitközségek, némely ré-
szök egységben, másik ellentétben Rómával, itt fognak ma-
radni s kitudja nem lesz-e hivatva X I I I . Leo még a flóren-
czi zsinat művét is folytatni ! Egyébiránt még nincs itt az 
ideje s nem itt van a helye, hogy ily elmélkedésekbe me-

rüljünk. Elég annyit tudni, hogy Kelet ismét nagy gondot 
ad a szent széknek, a pápa pedig atyailag gondoskodik, oly 
férfiút küldve oda, kinek kiválóan vallásos jelleme egy ha-
talmasságra sem fog árnyékot vetni, s a kinek vallásos buz-
gósága a keletiek lelki érdekeit fogja szem előtt tartani. 

Nagy szent Leo napján, mint neve napján, ő szentsége 
számos hivő jelenlétében mutat ta be a szent mise áldozatot, 
mely alatt az oltári szentséget saját kezűleg osztotta ki. 
Ezután következtek a tisztelgések. Ugyanaznap este Borro-
meo biboruok az Altieri palotában akadémiai estélyt adott 
nagy szent Leo, Attila legyőzőjének tiszteletére. 

Húsvét napján a franczia nemzeti templomban 1000 
frank péterfillér gyűlt össze. Midőn ezt mgr Druon, a tem-
plom igazgatója, ő szentsége lábaihoz letette, a szent atya 
felkiáltott : Toujours généreuse, la France, '— Mindig ne-
mes, Francziaország ! 

A szent atya hőn óhajtja, hogy a kereszténység köz-
pontjában mennél előbb legyen Jézus legszentebb szivének 
tiszteletére Rómához méltó templom. E végből hivta meg a 
Notre Dame d' Issoudunról nevezezett szerzeteseket, kik a 
spanyolok egykorri nemzeti egyházát megvették s a lerom-
bóltatástól vagy profamatiótól megmenteték, a Piazza Navo-
nán. E napokban fogadta e szerzeteseket magán kihallgatá-
son s a legnyájasabban beszélgetett velők. Legelőször is azt 
kérdezte, vájjon bemutatják-e már a Notre Dame du Sacré-
Coeur oltárán az ő intentiójára fundált sz. misét? Ugy van, 
szent atya, feleié a rendház főnöke, azt a szent misét min-
dennap bemutatjuk ugyanazon órában, melyben szentséged 
szokott misézni, hogy igy az egyesülés mennél bensőbb le-
gyen. Hanem viszont mi arra kérjük szentségedet, hogy az 
oltárnál kegyeskedjék megemlékezni társulatunk valamennyi 
tagjáról. A pápa az alázatos kérelem teljesítését megígérte. 
Nagy meghatossággal nyilatkozzott azon ajtatos nőről, ki 
a már emiitett, ő szentsége szándékára mondandó szent 
misét örök időkre fundálta. Akartam tudni, igy szólt, ez 
ajtatos nő, e kitűnő keresztény lélek nevét. O föltételül tűzte 
ki, hogy ismeretlen maradjon. Igazán, mint használ itt e 
földön ismeretlennek lenni, mikor úgyis tudjuk, hogy a lé-
lek a más világon Isten dicsőségének fényébe fog átöltözni ? . . 
A szent atya a szent sziv templomának épitésére áttérve 
kérdezé, hogy mikor lesz az befejezve. A rend általános 
gondnoka igy felelt: Szentséges atya, ez egészen Isten ke-
gyelmétől és a hivek szeretetétől függ. Az eddigi kiadások 
már óriási összegre rúgnak és igen nagy szükségünk van 
a segélyre. Es mennyi idő kell még, kérdé tovább X I I I . 
Leo, mig az egész templom kész lesz ? — Ha Isten segítsé-
get küld, válaszold a helyettes rendfőnök, másfél év alatt az 
egész templomot megnyithatjuk. — Ennek igen fogok 
őrülni, fejezé be a pápa. Ez a szép templom valaha a spa-
nyoloké volt. Ti megmentettétek, midőn megvettétek. Isten 
meg fog benneteket érte áldani ! 

O o 

IRODALOM. 
-f- A budapesti közp. papuevelde magyar egyház-

i roda lmi i sko lá jának lelhivása ez évi ,Munkálatai'-ra való 
Előfizetésre. Midőn magyar egyházirodalmi iskolánk „Mun-
ká la ta idnak negyvenharmadik évfolyamában a már több 
év óta szokássá vált forditás helyett tagjainak válogatott, 
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részben eredeti dolgozatait terjeszti a mélyen tisztelt olvasó 
közönség elé : egyszersmind kötelezve érzi magát arra, bogy 
e változtatásnak okát adja. Iskolánkat e lépésre főleg az a 
meggyőződés vezette, hogy a több év óta szokásban volt 
tisztán fordítások nem felelnek meg egészen czéljának, mely 
abban áll. hogy tagjaival az önálló irodalmi működést meg-
kedveltesse. Azonkívül már többen és több alkalommal ad-
tak kifejezést abbeli kívánságuknak, hogy térjen vissza az 
iskola évi kiadványaiban a régen követett irányhoz ; ez okok 
előtt iskolánk meghajolva, jelen alkalommal, midőn alakul-
lásának ötvenedik évébe lép, a régibb eljárás fonalát ismét 
fölveszi és két forditott értekezés mellett válogatott dolgo-O O 
zatainak egy részét bocsátja sajtó alá. Belátjuk ugyan, hogy 
e változtatás következtében a „Munkálatok" belértéke nem 
fogja azt a mértéket megütni, mely egy Wiseman, De 
Maistre, Leroy, Perin, Reusch, Stöckl, Lücken, Maier és 
más jeleseknek az iskola által eddig fordított műveit megil-
leti ; de biztat a remény, hogy igen tisztelt részvényeseink 
és kegyes pártfogóink tekintettel ama törekvésre, mely az 
iskolát emiitett czélja elérésében lelkesíti, ezután sem fogják 
tőlünk megvonni szives pártfogásukat. Másrészről az iskola 
mindent elkövet, hogy mélyen tisztelt olvasó közönségének 
a lehető legjobbat nyújtsa. Ez évi „Munkálataink" tá rgyá t 
2 fordított és 4 eredeti értekezés, továbbá néhány költemény 
képezi. A forditott értekezések elseje: „A vasárnap meg-
szentelése," Hergenröthe kitűnő tollából származik és a köz-
érdekű tárgyat vallási, társadalmi és közegészségügyi szem-
pontból tárgyalja. A második szintén forditott értekezés : 
„Az emberi törvények és az engedelmesség" czimmel, ha-
sonlóan közérdekű és napi kérdéssel foglalkozik. Az eredeti 
értekezések sorát a szeplő nélkül való fogantatás hitczikke-
lyéről irt dolgozat nyitjameg. Az iskola a bold. Szűz iránt 
érzett gyermeki kegyeletének óhajt kifejezés adni, midőn az 
emiitett hitczikkely kihirdetésének huszonötödik évfordulój a 
alkalmából kiadványában közli ez értekezést, melynek első 
része a hitczikkely bebizonyításával, második része a kihir-
detés korszerűségével foglalkozik. A negyedik értekezés az 
egyiptológia legújabb vívmányait használja föl a Szentirás 
ama x-észének bebizonyítására, mely József annyira kedves 
történetével foglalkozik. Az ötödik a vallási visszonyokat 
tárgyalja a szécsényi gyűlés idejében, különösen azon vil-
longásokat karolván föl, melyeket a protestánsok támasztot-
tak és ápoltak a katholikusok és kiválóan Jézus társasága 
ellen ; végül a hatodik aquinói sz. Tamás tanát adja elő a 
bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról. Az egészet több 
zsoltár-fordítás és a régibb tagoknak egy-két jelesebb köl-
tői terméke fejezi be. A „Munkálatok" e 43. évfolyamát, 
mely május hó első felében jelenik meg és 22—24 ívre fog 
terjedni, előfizetőknek 1 fr t 60 krért, növendékpapoknak 1 
f r t 3 0 k r é r t adjuk. A megrendelések legczélszerübben a pénz 
előleges beküldésével eszközölhetők, mivel ez esetben az elő-
fizető meg van kiméivé az utánvétel tetemes költségeitől. 
Örömmel közöljük egyszersmind ez alkalommal iskolánk ab-
beli határozatát, melylyel az iskola kiadványainak egy-egy 
példányát az összes világi és szerzetes papnevelő házak 

magyar iskoláinak évenkint ingyen megküldeni elrendelte. 
Szolgáljon ez intézkedésünk az őszinte testvéri viszony kie-
melésére, melylyel édes honunkban összes papnövendéktár-
saink iránt viseltetünk. Kérjük egyszersmind a vidéki egy-
házirodalmi magyar iskolákat, hogy ez intézkedésünket tu-
domásul venni és létezésüket (czimöket) e budapesti magyar 
egyh. irod. iskolával tudatni szíveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1880. április 4-én tartott bizottsági 
gyűlésünkben. A magyar egyházirodalmi iskola 

ez évi tagjai. 
= Előfizetési felhívás ily czimü munkára „Ka tho l i -

kus alapelveken nyugvó, általános szentírási magyará-
z a t t a n " (Hermeneutica Biblica Gen.). Kiadta : Dr. Güntner 
Gábor, ker. János. Latin eredetiből magyaritá : Dr. Lesse-
nyey Ferencz, papneveidei hittanár Szatmáron. — A tapasz-
talás fényesen igazolja, hogy a theologiai tantárgyaknak 
magyar nyelven való előadása és tanulása nemcsak nem hát-
rányos ugy a tananyagra való tekintetből, mint a felmuta-
tott eredményt illetőleg, sőt sokszoros előnynyel van egybe-
kapcsolva. Innen van, hogy a legújabb időben több, magyar 
nyelven szerkesztett, részint eredeti, részint forditott tan-
könyv jelent meg és készül esetleg megjelenni. A magyar-
országi papneveldékben a „Szentírási Magyarázattan" (Her-
meneutica Biblica) a rendes theol. tantárgyak között szere-
pel, kézikönyv gyanánt majdnem félszázad óta a b. em. tu-
dós Ranolder által classicus latin nyelven szerkesztett munka 
használtatik; e munkát azonban maholnap nem kaphatjuk 
meg a könyvpiaczon és igy nem lesz mit növendékeink ke-
zeibe adni. Hogy ezen, esetleg felmerülő hiányon segítsek, 
egyszersmind, hogy emiitett tantárgynak magyar nyelven 
való kiadása által a theol. tudomány érdekében némi szol-
gálatot tegyek : lefordítottam Dr. Güntner Gábor, ker. J á -
nos egykori prágai hittanár által latin nyelven kiadott : Al-
talános Szentirási Magyarázattant Azért tartottam pedig 
épen e tankönyvet czélszerünek és érdemesnek a lefordí-
tás ra ; mert e könyv több tudós elme fáradhatlan szorgal-
mának gyümölcse. Arigler neve nagy a szentirási tudomá-
nyok terén, e férfiú vetette meg e mű első alapvonalait; dr. 
Koppmann, de különösen dr. Kozelka, egykori bécsi egye-
temi tanár kézirataikban javitották azt, mig végre dr. Günt-
ner ismét hosszú tanári pályáján szerzett tapasztalataival 
bővitve kiadta e munkát. Forditásom sajtó alá rendezetten 
készen áll, és mihelyt biztosítva látom m t. előfizetőim és 
megrendelőim szives pártfogása által a nyomdai költsége-
ket, azonnal nyomdába adom azt. A munkának, mely a la-
tinban 12 ivre terjed, árát 1 frt 50 krban állapítottam meg, 
mely összegnek beküldői a könyvet bérmehtve fogják meg-
kapni, a t. megrendelők pedig utánvétellel. Előfizetéseknél 
az utalványlapot, megrendeléseknél pedig a levelezőlapot 
kérem használui, pontosan megjelölvén mindkét lapon a lak-
helyet és az utolsó postát. Egyszerre megrendelt 9 példányra 
a tizediket ingyen fogom adni. Szatmáron, 1880-ik év sz. 
György havában. Dr. Lessenyey Ferencz, 

papneveidei hittanár. 

VEGYESEK. 
— Svajcz és a szent szék közt valószinüleg nem sokára 

létre fog jönni a modus vivendi. A rendkivüli egyházi ügyek 
congregatiója épen most keresi a megoldás módját. Valószí-
nű, hogy nem egyszerű megbízott (chargé d' affaires), ha-
nem oly rangú nuntius, milyen Brüsselben van, fogja a szent-
széket a helvét köztársaságnál képviselni, kinek székhelye 
valószinüleg többé nem Luzern, hanem a confoederatio fő-
városa, Bern lesz. Igy a freiburgi ,Pays' római levelezője. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A polgári házasság a szent székek előtt. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — Egyházi tudó-
sítások : Budapest. Nin. és f. Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ur interpellatiója. Budapest. Liberális biztatások. 

Berlin. Kulturharcz és zsidó kérdés. — Irodalom : Pápák és szultánok. — Vegyesek. 

A polgári házasság a szent székek előtt. 
(Vége.) 

Dr. Hirschel abbeli véleményét, miszerint a 
polgári lag kötöt t házasság mindaddig érvénytelen-
nek vélelmezendő s kimondandó, mig begyözve nin 
csen, hogy a feleknek a 3. alatti szándékuk volt, kö-
vetkező okoskodásra ál lapít ja : a polgári házasság 
felbontható pusztán polgári viszony a törvény ér-
telmében, ennélfogva az ily szövetséget kötő felek-
ről csakis az vélelmezhető, miszerint oly viszonyba 
akarnak lépni, minőt a törvény ismer s ezen vé-
lelem fönnáll, mig ellenkezője bebizonyítva nincsen. 
Ezzel szemben megjegyezzük : 

1. a római jog, ámbár a házasságot individua 
vitae consuetudonak definiálta,1) felbonthatlan há-
zasságot nem ismert ; mindazon által, ha két római o ' 

pogány keresztény lett, a pogányságban kötött há-
zassága — ha csak nem volt köztük természetjogi 
akadály — érvényesnek ítéltetett, a consensus meg-
új í tására nem voltak kötelezve soha, miből folyik, 
hogy mindenkor vélelmeztetett, miszerint a pogá-
nyok is — minden állami törvény daczára — az 
ember természetébe öntöt t tudatot követve, házas-
ságra lépvén, felbonthatlan viszonyt kötni szándé-
koznak, mely, mihelyt keresztényekké válnak, min-
den hozzájárulásuk nélkül eo ipso szentségi jelle-
get nyer. 

2. a zsidó jog felbonthatlan házasságot nem is-
mert — ott volt a libellum repudi i ; mindazon ál-
tal, ha két zsidó keresztény lett, házassága érvé-
nyesnek ítéltetett , u j consensus nem volt szükséges 
az imént kifejtett vélelem végett. 

3. a protestánsok tanai szerint a házasság nem 
szentség sem nem felbonthatlan s az államnak alá-

*) §. 1. Instit. de patria pot. 

vetettnek tartat ik ; mindazonáltal convertált protes-
tánsok házassága mindenütt , hol a trienti zsinat 
nem kötelez, teljesen érvényesnek elismertetik, u j 
consensus sohasem kell, mert joggal vélelmeztetik, 
miszerint ök is — minden theoreticus téves tanaik 
daczára — in praxi tényleg oly viszonyt kötni 
szándékoznak, mely keresztények között házasság-
nak neveztetik. 

IIa már most, igy következtetünk, az elésorolt 
esetekben — az állami vagy vallási törvények da-
czára — mindig az vélelmeztetik, miszerint meg va-
gyon a szükséges matrimonial is consensus : nem 
látni át, miért kellene ép az ellenkezőt vélelmezni, 
midőn a modern állam az egyháztól elütő házassági 
törvényeket szab. 

Ismételjük, hogy oly helyen kötött polgári há-
zasságról szólunk, hol a tr ienti forma nem kötelez 
s hol következőleg a tr ienti zsinat előtti jog áll ér-
vényben. Elismerjük s meg vagyunk győződve, hogy 
a polgári házasság sem nem eljegyzés, sem nem bir 
ilyennek hatályával . El fogja azonban ismerni vi-
szont mindenki, hogy azon felek, kik polgárilag há-
zasságot kötöttek, ennek megtörténte előtt egymás-
sál megegyeztek, hogy házasságot kötni fognak, mi 
egyenlő az eljegyzéssel, melyhez semmiféle forma-
litás sem kell ; már most ily felek valósággal pol-
gár i lag házasságot kötnek, anélkül, hogy azt az 
egyház szine előtt is megtennék, s ezen actus után 
házastársakul együt t élnek. Ha épen semmit sem 
eredményez is a polgári házasság, annyi t mégis 
csak jelez és bizonyít, hogy ezen felek házastársak-
képen élni akarnak, s miután tényleg ily együttélést 
folytatnak, a trienti zsinat előtti, helyileg érvényes 
jog értelmében érvényes házasságban élnek, hacsak 
bontó akadály nem forog fönn köztük. 

E szerint a polgári házasság megkötése u táni 
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házastársi együttélés nyilvánvaló jele a consensus 
matrimonialisnak, mely mellett tehát a jogvélelem 
harczol, ugy hogy azt a birónak hivatalból vizs-
gálni, annak bebizonyittatását követelni nem kell s 
a házasság érvényesnek itelendö mindaddig, mig a 
kellő consensus hiánya a felek részéről bevitatva 
nem lön. E jogvélelem csak praesumtio iuris s nem 
egyszersmind de iure, s igy az ellenkezőnek bebizo-
nyi t ta tásá t ki nem zárja. E szándéknak hiánya csak 
kíilsö cselekedetekből következtetésképen volna le-
győzhető ; igy ha pl. a felek a házasság megkötése 
czéljából plébánosukkal érintkezésbe lépnek, házas-
ságukat a templomban kihirdettetik, vagy tanuk 
által bevitatják, miszerint a polgári ceremónia után 
a templomban a házasságot megkötni szándékoz-
t a k : mindezekből jogosan következtethetni, misze-
rint a polgári házasság megkötése alkalmával merőn 
a polgári törvények által követelt szertartásnak ele-
get tenni, nem pedig házasságot kötni akartak. 

Tökéletesen megerösiti e véleményt a sz. offi-
cium 1866 dec. 2-ról kel ts az ál talunk már emiitett 
kölni polgári házassági ügyben kiadott határozata, 
melyben elrendeli, hogy azon esetre, ha a felek es-
küvel erősitik, miszerint a polgári hatóság előtt há-
zasság kötési szándékuk nem volt, e h iány t „quo 
melius poterunt , eni tantur probare."2) Ha a consen-
sus mellett a római sz. officium felfogása szerint is 
nem harczolna a jogvélelem, annak hiányát bebizo-
nyitani nem kellene. 

c. Végre azon helyeken kötöt t polgári házas-
sáo- birói elbírálásához, hol a trienti forma csak bi-o ' 

zonyos házasságokra, névszerint a vegyes házassá-
gokra nem kötelező, nem csak megvizsgálandó vál-
jon nem állott-e a feleknek ú t jában valamely egy-
házjogi bontó akadály, hanem az is, váljon mely 
valláson voltak a házasság megkötése idején a fe-
lek, s mivelhogy a felek esketési levelén a felek 
vallása nem említtetik, ily esetben azok keresztelési 
levele bekivánandó s lehetőleg bebizonyítandó, hogy 
más vallásra, mint a melyre keresztelve voltak, á t 
nem tértek. Ha kiderül, hogy a felek egyike a pol-
gár i házasság megkötésekor akatholikus volt, vagy 
hogy mindketten akatholikusok voltak, egyikök pe-
dig utóbb convertált, a polgári házasság érvényes, 
föltéve ugy mint az előbbi esetben azt, hogy a felek 
be nem bizonyítják, miszerint házasságkötési szán-
dékuk nem volt. 

Nagyon el van terjedve azon balhiedelem, mint-
ha azon helyeken, hol a vegyes házasságokra nézve 

2) Archiv, 41. köt. 294. 1. 

felmentés adatot t a trienti forma alul, ezen felmen-
tés értelmében csak is az akatholikus lelkész előtt 
kötött, nem pedig egyáltalán minden a tr ienti forma 
nélkül kötött házasság ismertetnék el érvényesnek 
egyházilag, mely balhiedelem sziikségképeni követ-
kezménye a civil házasság érvényének tagadása. 

Már gyanússá válik e vélemény az által, hogy 
oly állást tulajdonit az akatholikus lelkésznek, mely-
lyel az a katholika egyházban nem bir s nem isbir-
ha t ; megdől azonban teljesen azon pápai rendeletek 
figyelmes olvasása után, melyekben a trienti forma 
alul felmentés adatik ; nincs azokban a legkisebb 
restrictio sem, egyszerűen mindegyikben ki van 
mondva, hogy ott vegyes házasság a tr ienti forma 
nélkül is érvényes, korlát lanul , akár hogyan kötte-
tett légyen, ha csak megkötése jogilag bizonyithatö, 
vissza van állítva oly helyeken a trienti zsinat előtti 
jog. Már pedig ubi lex non dist inguit , nec nos di-
stinguere debemus. 

íme a pápai határozatok : 
XIV. Benedek declaratiója Hollandia s Belgium 

számára 1741. §. 2 : „declaravit s tatuitque, matri-
monia in dictis foederatis Belgii provinciis inter 
haereticos usque modo contracta, quaeque in poste-
rum contrahentur, etiamsi forma a Tridentino prae-
sripta non fuerit in iis celebrandis servata, duinmodo 
aliud non obstiterit canonicum impedimentum, pro 
validis esse habenda." S a vegyes házasságokra 
nézve: §. 3. „At si forte aliquod huius getieris ma-
tr imonium, Tridentini forma non servata, ibidem con-
traction iam sit, au t imposterum contrahi contingat, 
declarat Sanctitas Sua, matr imonium huiusinodi, alio 
non concurrente canonico impedimento, validum 
habendum esse."3) 

VIII . Pius felmentése a kölni érseki tar tomány 
számára („Literis al tero" 1830. mart . 25); „Per 
nostras has lit teras volumus et mandamus, u t ina-
trimonia mixta, quae posthac (a die videlicet 25. 
Mártii 1830) in vestris dioecesibus (Köln, Trier, 
Paderborn, Münster) contrahi contingat, non servata 
forma a tridentino concilio praescripta, si eisdem nul-
lum aliud obstet canonicum dirimens impedimen-
tum, pro ratis et veris connubiis habeantur ." 4) 

Különben nem kell inductiók u t j án állításun-
kat bizonyítani, midőn arra a római sz. szék egye-
nes határozot t nyilatkozatait előhozhatjuk. 

Az ál talunk az illetékesség kérdésénél felhozott 
bonni esetre a sz. officium gyüldéje 1866. dec. 2-án 

3) Bullarium Bened. X I V . Romae 1746. I. 88. 1. 
4) Kutschker, Eherecht I. 517 1. 
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ekképen válaszolt : „A suprema congregatione s. Officii exa-
minatum est, quod die 7. Junii kuius anni proposuisti du-
bium super validitate matrimonii anno 1863 Bonnae initi a 
Titio et Sempronia. Ambigi non potest, matrimonia mixta 
in ista Tua dioecesi non servata forma concilii Tridentini 
ideoque civiliter tantum contracta, ut Tu ipse probe advertis, 
vi Brevis Sa. mem. Pii V I I I . esse valida."5) 

Hasonlag válaszolt a szent officium 1876. sept. 6. Gne-
sen-Posen érseki megye számára: „Ad quaestionem, an ma-
trimonia mixta post introductionem matrimonii civilis, obli-
gationi in ditione borussica, coram magistratu civili tantum 
contracta, uti valida reputanda sint, S. Congr. Inq. respou-
dit ad formám litterarum Apostolicarum s. m. Gregorii P. 
P . X V I . 22. Maii. 1841. pro dioec. Gnesn. et Gosn. quarum 
in i t ium: „Perlatae haud ita pridem," matrimonia huiusmodi 
in iisdem Dioecesibus Gnesn. et Gosn. etsi illicita, liabenda 
tamen esse uti valida. Quapropter matrimonia sic contracta, 
quamvis conditiones, quae a S. Sede apponi soient in di-
spensationibus super impedimento mixtae religionis adim-
pletae in antecessum a coniugibus non fuerint, dummodo 
constet de mutuo eorum consensu, iterari in ecclesia non 
debent."6) 

Ezek után világos, hogy Dr. Szeredy') véleményéhez, 
ki azon általa felvetett kérdésre : „Köthet-e magyar állam-
polgár, ki külföldön, különösen Ausztriában, a domiciliumot 
megszerezte, de magyar állami polgárságát el nem vesztette, 
külföldön polgári házasságot oly hatálylyal, hogy az Ma-
gyarországban is érvénynyel birjon?" — általanosan nem-
mel felel, — ily általánosságban nem csatlakozhatunk. 

Magyarországban a katholikusokra nézve a házasság 
egyházi érvénye összeesik polgári érvényével : amely házas-
ság egyházilag érvényes, az nálunk polgárilag is az ; ennél-
fogva lévén esetek, melyekben a civil házasság egyházilag 
érvényes házasság, nem látni át, mikép lehetne tagadni, mi-
szerint magyar honos azt alkalmas helyen nem kötheti oly 
hatálylyal, hogy az nálunk érvényes legyen; a katholikusok 
házasságának érvénye fölött Ítélnek nálunk a szentszékek, 
Ítélnek pedig az egyház törvényei szerint — secundum ca-
nones, mint régi törvényeink mondják — s azért kénytele-
nek volnánk a jelzett feltételek alatt kötött civil házassá-
got érvényesnek kimondani, minek szükségképi folyománya 
annak polgári érvénye is volna. Mi a kérdésre igy felelünk : 
a magyar kath. polgár nem köthet polgárilag sem érvényes 
civil házasságot ott, hol azt katholikus egyházilag érvé-
nyesen nem kötheti, pl. Ausztriában, hol a trienti forma 
kötelező. 

A házassági törvények absolut érvényűek, vagyis ál-
taluk kötve van az alattvaló, akár hol legyen ; de e ter-
mészettel csak azon házassági törvények birnak, melyek az 
egyénnek házasodhatási képességére vonatkoznak, azt kor-
látozzák s meghatározzák : igy pl. a canoni törvények, sz. 
László törvénye, a I I . József-féle patens megfosztják a zsi-
dót azon képességtől, hogy kereszténynyel házasságot köt-
hessen ; ezen képességhiány követi az egyént, mint személy-
hez kötött, mindenhová ; ő oly országokban is, melyek tör-

5) Archiv, 41. k. 294.1. 
6) Archiv, 41. k. 184. 1. 
') Egyházjog, 2. kiad. Pécs 1879. I I . köt. 1083. sk. 1. 

vényei a zsidónak kereszténynyel való házasságát elismerik, 
mint pl. Poroszország, e képességtől megfosztva marad s ott 
sem köthet ily házasságot azon hatálylyal, hogy az hazájá-
ban érvényes legyen. Általánosan elismert, senki által két-
ségbe nem vont elv ellenben, hogy a szerződés alakjára, for-
májára nézve azon törvények mérvadók, melyek e tekintet-
ben azon helyen divnak, hol a szerződés megkötve lett, „lo-
cus regit actum." Igy a házasságképes magyar polgár is oly 
helyen, hol a trienti forma nem kötelez, érvényes házasságot 
más formában is köthet, föltéve, hogy ezt nem teszi in frau-
dem legis. Különben frausról szó sem lehet többé, mihelyt a 
fél azon helyen, hol a hazaitól külömböző házasságkötési 
forma divik, valóban domiciliumot vagy quasi szerzett, ak-
kor a helyi forma szerint cselekedvén, ut i tur privilegio loci 
s nem cselekszik in fraudem legis. 

Végre megjegyezzük, hogy oly esetben, midőn a trienti 
zsinat által kötelezett helyen kötött polgári házasság birói 
tárgyalás alá kerül s a biróság e házasságot semmisnek, nem 
létezőnek jelenti ki, a házasságvédő fellebbezni nem köteles 
s a biróság sem köteles netalán közbevetett fellebbezését el-
fogadni, hanem a felek az első birósági Ítélet után nyomban 
uj házasságra léphetnek. Igy határozott a Congr. C. T. in 
causa Trevirensi : Dubium matrimonii 1853. jan. 29-én. (Lin-
gen és Reusa, Causae Selectae, Ratisbonae 1871. 891. sk. 1.) 

Dr. Hamvas. 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen, 
(Folytatás.) 

De a szerzetesi intézmény magának a kath. egyháznak 
fönnállásához nem szükséges, tehát fölösleges. Váljon csa-
kugyan? Váljon csakugyan kell e váddal is foglalkoznunk? 
Váljon létezett már oly nemzetgazdasági iskola is, mely azt 
tanitotta volna, hogy a mi nem szükséges, az fölösleges, oly 
értelemben, hogy ez utóbbi létre jogtalan? Váljon a szüksé-
gesen fölüli hasznos s kellemes valahol már az állami tör-
vény által e jogezimen eltöröltetett? Váljon igazság és nem 
sophisma-e az, hogy a szerzetes élet nem tartozik a kath. egy-
ház mivoltához, tehát szükségtelen ? Véggezzünk e téren rö-
viden. A szerzetes élet nem tartozik az egyházi alkotmány 
mivoltához, mert általában nem tartozik az alkotmányhoz; 
de tartozik az egyház dogmájához és moráljához, mert hitá-
gazat, hogy az evangeliumi tanácsok Krisztustól származ-
nak, hogy követésök Istennek tetsző és üdvös, s hogy isteni 
hivatás van a szerzetes életre. A szerzetes élet az egyház 
összes életének egyik legfontosabb, legkiválóbb tényezője, s 
mivoltilag járul hozzá, az egyháznak azon életteljet s azon 
természetfölötti fényt megadni, mely által mint Krisztus or-
szága a földön áll előttünk. E természetfölötti élet igaz 
minden valódi keresztény életben, a legegyszerűbb földmű-
vesében, a keresztény családéban, az egyház papságáéban, 
az egyház szentjeiében nyilvánul, de kétségen kivül az egy-
ház életszentségének s természetfölötti életének legjellemzőbb, 
legsajátosabb s legkiterjedtebb nyilvánulása a szerzetes ren-
dek, melyekben az evangeliumi tanácsok, a ker. tökéletesség, 
röviden Jézus Krisztus áldozati élete nagy világtörténelmi 
intézményekben nyernek folytatást és kifejezést. A szerzetes 
rendek a közönséges ker. élet termékeny sikságain emelkedő 
szellemi hegyek, melyekről a magasabb élet áradatai száll-
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nak le folytonosan a síkságokra ; hegyek, melyekre mindig a 
legtisztább, legszentebb, legtökéletesebb lelkek menekültek, 
hogy ott még jobban megszenteltessenek s azután egyesitett 
s megtízszerezett erővel hathassanak megszentelőleg a jelen-
és utókorra. De azt mondják, a mi századunk mégis bebizo-
nyította, hogy a kath. egyház ellehet kolostorok nélkül. 
Nem igaz. A mi századunk azt bizonyította be, hogy a kath. 
egyház élete kolostorok nélkül megrövidíttetik és termé-
ketlenittetik, de mihelyt a vallási élet csak némileg megerő-
södik, a kolostori élet szelleme azonnal ellenálhatatlanul 
mozogni kezd, s Európának forradalmak és saecularisatiók 
által elpusztított földét u j szerzetesi intézetekkel borítja el, 
S ha e pusztítás szászor fog még ismétlődni, ugyanazon 
jelenség szászor fog még megtörténni. A szerzetesek, mint 
az eis") keresztények, elmondhatják Tertulliánnal : minél in-
kább lekaszáltok bennünket, annál dúsabban növekszünk!1) 
Különben általában a szerzetesi intézmény szükséges-e, hasz-
nos-e, üdvös-e, erről egész második részünkben beszéltünk. 

Nehéz, terhes vádra megyünk át a szerzetes élet ellen. 
A mily való örömünkre és hazafias büszkeségünkre szolgál, 
hogy hazánkban illetékes tényezők e vád ellenkezőjéről tet-
tek az ország szine előtt többször tanúságot — amint álta-
lában hazánkban eddig kevés viszhangra találtak a rendi 
élet elleni vádaskodások, bár nem hiányzanak egyes táma-
dások oly férfiak részéről, kiktől elvárhatnánk, hogy ne re-
gényekből tanulják a szerzetes élet történetét — oly lesújtó 
a vád általában, hogy a szerzetesi intézmény hazafiatlanj 
szabadságellenes és államveszélyes. És kikről hangzik e vád ? 
Azokról, ki Európa népei legtöbbjének chartáit, szabadság-
leveleit, alkotmányait, törvényeit készítették, kik ápoló gond-
dal Európa állami legtöbbjénél állottak, kik a népek leg-
nagyobb zsarnokai, egy német I V . Henrik, egy angol V I I I . 
Henrik, egy franczia IV. Fülöp ellen a népek szabadságá-
nak érdekében világrenditő harczokat vivtak. Igen, azt 
mondják, de ez a múltban volt, nem ugy a jelenben ; napja-
inkban elég példa van rá, hogy a szerzetesi intézmény meg-
veti a hazni törvényt, s külföldi hatalomnak engedelmes, 
vagy támasza a zsarnokságnak s ellensége a népszabadság-
nak. Tehát a szerzetesi intézmény majd forradalmár, majd 
csatlós és rabszolga. Es váljon miért és hogyan ? Mert Bis-
marck herczeg állami mindenhatóságát elveti ? Mert Jules 
Ferry oktatási monopoliumát elveti? Mert a fölforgató sza-
badsági doctrinákat elveti ? De váljon a szerzetesek okai-e 
annak, hogy korunk még a fogalmakat is meghamisítja? 
Váljon, hogy hangzanék e dolog, ha megtörténnék már, mit 
I X . Pius mondott : Restituantur vera rebus vocabula ! ? Igy 
hangzanék: A ki az állami mindenhatóságot elveti, az elveti 
a zsarnokságot, a ki az oktatási monopoliumot elveti, az ba-
rá t ja a szabadságnak, a ki a fölforgató szabadosságot üldözi, 
az ráteszi a hordóra a szükséges abroncsot, mely nélkül „li-
bertate perit !" Mily hatalmasan megfeleltek a német sza-
badság védői Bismarck herczegnek és tarsainak, midőn a 
culturharcz megkezdődött! „A szerzetesek hazátlanok?" 
kiáltott föl Reichensperger 1872. május 16-án. „Sokkal 
büszkébb vagyok, hogysem ily hallatlan nyilatkozatra egy 
szót is feleljek . . . . Más országokban tudomásom szerint 
hasonló gondolat még nem nyilvánult, ez Németországnak 

') Dr. J. B. Heinrich „Die Kl. u. ihre Gegner in d. Gegeinv." 

volt fönntartva ! Mindenesetre igaz és én itt hangosan is-o o 
métlem, hogy mi katholikusok emberiségi érdekeinket nem 
tar t juk hazánk határczölöpei által szintén meghatárolva, ha-
nem hogy az egész földgömbön minden embert testvérünknek 
ismerünk, érezünk, szeretünk, hogy tudjuk, hogy e nagy egy-
ségnek központja Rómában van, tehát hogy érzelmeink is ide 
irányulnak ; de hogy ezért miként lehet hazaszeretetünket 
kétségbe vonni, ismétlem, nem vesztegetek erre egy szót 
sem, még tiltakozást sem. De lia önök e vádat mégis fönn-
tar t ják, akkor figyelmeztetőleg csak Németország múltjára 
tudok emlékeztetni, azon szomorú időre, midőn belső rom-
lásnak és külső erőszaknak volt odavetve. Adja Isten, hogy 
ez ne ismétlődjék !" A szerzetesek külföldi hatalomnak en-
gedelmesek és azért államveszélyesek ? De miben engedel-
mesek külföldi hatalomnak, mely alatt itt ismét Róma vagy 
a rendfőnökök értendők? Oly dolgokban, melyekben Róma 
nem mint államhatalmi, hanem mint egyházi, vallási ténye-
ző, mint az egész kereszténységnek feje és középpontja be-
szél, melyekben neki nemcsak a szerzetesek, hanem minden 
katholikus engedelmeskedni köteles, melyek nem ismernek 
országhatárokat, mert az egész világra kiterjednek. És amaz 
eltünőleg csekély szama a szerzeteseknek valamely országra 
nézve államveszélyes lehet? Es még nők? „Körülbelül 7000 
nő" igy szólt Windthorst Berlinben 1875. május 10-én, 
midőn a nőszerzetesek kitiltásáról volt szó, „7000 nő, kik 
kis gyermekeket ápolnak, az elhagyottakat fölnevelik, kik a 
szerencsétlen testi és lelki betegeknek példátlan önfeláldo-
zással szolgálnak, kik tanitással és neveléssel foglalkoznak 
— ezek államveszélyesek ? Váljon nem nevetséges állítás, 
hogy egy oly államra, mint a porosz, bureaukratiajának 
roppant hatalmával, rendőrségével, óriási hadseregével, ér-
telmiségével, 7000 nőszerzetes veszélyes? Megvallom, szé-
gyenleném magamat ilyesmit mondani." De ha az állam-
hatalom még női rendekre is kiterjeszti az eltiltást, ugy 
látszik, mégis bűnöseknek kell lenniök. De miben? Ok idé-
zik elő a népeket sújtó nemzetgazdasági válságokat? Ok 
táplálják a fölforgató socialista mozgalmakak ? Ok ápolják 
az annyiszor Európa vérébe került nemzetiségi tanokat ? 
Ok terjesztik az uzsorát? Ok rontják a nemzetek erkölcseit 
sajtóval, szinpadon, könyvekben? Ók szitják a fölkeléseket, 
forradalmakat? Ok harczolnak a barrikádokon? Ok adják 
el az ellenségnek a népek, hadseregek t i tkai t? Isten ment-
sen, semmi ebből. De hát mért államveszélyesek ? Azért, 
mert magának az államnak ellenségei, például Németor-
szágban. Hogvan ! Tehát szerzetesek voltak a s tut tgar t i 
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csonka-parliament tagjai ? Ok harczolták Badenben és a 
rajnai Pfa lzban? Ok álltak a barrikádon Bécsben, Borosz-
lóban, Drezdában? Nem, hanem alighogy a fölkelések lecsil-
lapultak, a városok és falvak még füstölgő romjai közt meg-
jelentek a jezsuiták, s a fölingerült lakosságnak engedel-
mességet hirdettek a fölsőbbség iránt. De a mai Németor-
szágnak ellenségei. Miért? Mert nem akartak engedelmes-
kedni a májusi törvényeknek. Ah, tehát itt a baj : mert nem 
akarták Bismarck herczeget papának elismerni, mert azt 
vallották, magis obediendum est Deo, quam hominibus; 
mert az egyház istenadta alkotmányába benyúló kéz ellen 
emelték szavukat, mert Németország példátlanul szomorú 
szolgai korszakában ők szólaltak föl először a zsarnokság o ö 



269 

ellen ! Bizony az állam mindenhatóságáról szóló tant a szer-
zetesek el nem ismerték, de ezért nemcsak nem államveszé-
lyesek, hanem inkább az államnak és hazának első táma-
szai, a valódi szabadságnak első oszlopai, a nemzetnek igaz 
barátai voltak, és sok más elnyomás a szabadság ellen Né-
metországban elmaradt volna, lia a szerzetesek e küzdelmé-
nek támogatói lettek volna azok, kik e helyett a zsarnokság 
szekerét tolták, s ezért szájkosár-törvényt és hasonlókat 
kaptak jutalmul. (Folytatjuk.) 

A Szent-István-Társulat 
folyó hó 22-én tartott választmányi ülése. 

Elnököltek Gróf Cziráky János ur ö excellentiája és 
lárkányi Béla apát-kanonok ő nga. 

Annak tudomásra hozatala után, hogy a mult hóban 
tariott gyűlés jegyzőkönyve hitelesitesett, lárkányi Béla 
apát-kanonok társ. alelnök jelenté, hogy Pór Antal „Aeneas 
Sylviusa" a sajtót elhagyta, s a társ. tagoknak tagilletmé-
nyül szét fog küldetni. 

Jelenté továbbá, hogy a társulat által kiadandó föld-
rajza nézve dr Ortvay Tivadar, ki annak megírására évek 
előtt fólkéretetett, az alelnökhöz levelet intézett, melyben 
igéri és kötelezi magát, hogy a tervezett 5 kötet helyett a 
munkát három kötetben ír ja meg, s az egész müvet 1881. 
deczemberben sajtókészen benyújtja. — A választmány a 
szerző ajánlatát elfogadta azon módositással, hogy munká-
jának legalább első kötetét 1881. januárban küldje be. 

Alelnök ő nga bemutatta Cantù Caesar „Gli ültimi 
trení anniu czimü munkáját, mely nagy világtörténelmé-
nek kiegészítése, s fölkérte a választmányt, határozna a fö-
lött, vájjon Cantù e legújabb művét szintén adja-e ki a t á r -
sulat, mely a nagy világtörténelem magyar kiadását már 
befejezte. Több oldalról való hozzászólás után elhatározta-
tott : a társulat Cantűnak bemutatott u j művét magyor 
nyelven kiadja, azok által fordittatja, kik a nagy világtör-
ténelmet forditották, kiállitásra nézve tartassák meg a vi-

' o 
lágtörténelem magyar kiadásának alakja, s végül, e mű az 
összes tagoknak tagilletményül adassék. 

Bejelentettek a következő u j tagok : Sartos János 
peredi pleb, legifj. Emmerling Vilmos tanuló Budapesten, 
Gödér József Rozsnyón, Kristóffy József rozsnyói adóhiva-
tali ellenőr, Kubinyi Alajos rozsnyói városi tanácsos, Frankó 
József, Lengyel Imre, Perezer Béla váczi növendékpapok, 
Banó József kecskeméti kir. telekkönyvi igtató, Czeizel 
Vincze esperes hajniki plébános, Polácsek János tajovai 
plébános, Droppa József beszterczebányai karkáplány, Aig-
ner Károly primási uradalmi ellenőr Ersekujvárott , a 
jászberényi r. kath. legényegylet, Kovács Cs. István Jakó-
lialmán, Kuzmics József radikovczei plébános, Nagy Lajos 
ercsii káplány, Schrenker András borsosberenkei plébános, 
a szentandrási Mária-egylet, dr Tergina Gyula muzeumi 
őrséged, Kovácsich Lajos a Gyorsfutár belmunkatársa, Er-
dős Gyula kaposvári könyvkereskedő, Sándor Zsigmond, 
magánzó Aradon, Walter Gyula áldozár s nevelő. 

A ti tkár jelentette, hogy néhai Máczy Imre főesperes 
szentpéteri plébános 10 forintot hagyományozott a társu-
latnak. 

A csapi r. kath. szegény tanulók, a budapesti kath 
szegény tanulók, a budapesti kath. tanítóképezde hallgatói 
a tótprónai r. kath. iskola, az istensegitsi és a ploesti csángó 
r. kath. iskolák szegény tanulói részére ingyen tankönyvek, 
a budapesti józsefvárosi főreáliskola ifjúsági könyvtára, az 
ecsédi népiskolai könyvtár, a jászberényi iparosegylet könyv-
tára részére és végre a brassói kir. börtön részérre fölállítan-
dó könyvtár javára könyvek adományoztattak. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat 
bevétele f. évi január 1-ről bezárólag ápril 22-ig tesz : 
25,587 frt 95 krt kiadása 24,623 ft 8 k r ; pénztári maradék 
964 ft 87 kr. 

Az ügynökségben február és márczius hónapok alatt 
eladatott 36,270 példány könyv, 3,357 darab szentkép, 937 
darab egyéb nyomtatvány ; készpénzben bejött 12,801 ft 1 1er. 

A jegyzőköny hitelesítésére Piry Czirjék és Felsmann 
József választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t . Nm. és f . Ipolyi Arnold beszterczebányai püs-

pök ur interpellatiója a vallás-és közoktatásügyminiszterhez 
a vallás-és tanulmányi alap kezelésének végleges rendezéseig 
egyelőre kiküldendő, független katholikus férfiakból álló 
ellenőrzési bizottság ügyében : 

„A vallás- és közoktatási miniszter ur ő nagyméltósága 
kezelése alatt álló alapítványok és alapítványi alapok tár-
gyában, 1877. évi január 11-én kelt, legfelsőbb elhatározás-
sal kiküldött kilenczes bizottságnak ő Felsegéhez intézett 
felterjesztése, s az arra vonatkozó tárgyalási iratok 1-ső 
füzetének a mélt. főrendiház tagjai közt kiosztott közzététe-
lében, méltóztatott a miniszter ur ő nagyméltósága az em-
iitett bizottság azon előterjesztése folytán, hogy a vallás- és 
tanulmányi alap kezelésének végleges rendezéseig egyelőre 
is független, katholikus férfiakból álló ellenőrzési bizottság 
ő Felsége által legkegyelmesebben kirendeltessék, ezt részé-
ről is javaslatba hozni, hogy a fenállott régibb helytartóta-
nácsi és erdélyi kormányszéki hasonló egyházi bizottsá-
gok módja szerint, ily ellenőrzési bizottmánynak felállítását 
ő Felsége legkegyelmesebben engedélyezni méltóztassék. 
Mire ő Félsége ily ideiglenes bizottságnak felállítását jóvá-
hagyván, annak szervezete és hatásköre iránti külön elhatá-
rozását is kilátásba helyezni méltóztassék. 

Mindennek alapján, bátor vagyok a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ur ő nagy méltóságát az iránt felkérni, 
méltóztatnék e bizottság szándékolt felállítása s annak szer-
vezete és hatásköre iránt részletesen nyilatkozni." 

Budapes t , április 27. Liberális biztatások. — A fran-
czia kulturharcz áll a napirenden és pedig a liberálisokra 
nem kedvezően ; erre kell legalább következtetnünk abból, 
hogy a nem franczia lapok, nálunk leginkább a ,Pester 
Lloyd' szükségesnek látja a ,testvéreknek' segitségére sietni 
és liberális tanácsokkal támogatni. Hogy e támogatásra és 
biztatásra szükség van, az a liberális lapoknak számításán 
kivül esett, vagy legalább ugy látszik, hogy számitásán ki-
vül esett, mindenesetre azonban ugy a pápa, mint a fran-
czia püspökök és a franczia kath. világiak érdeméül tudandó 
be. Nem érdektelen e tekintetben emlékezetbe hozni ezt a 
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folytonos ámitást, melyet a ,szabadelvűek' a világ félreve-
zetésére felhasználtak. A szerzetesek száműzetését illetőleg, 
a franczia kulturharczot mindenek előtt ugy tüntették fel, 
mint a melyet az egész franczia nemzet követel, holott a ki 
a liberalismus phrasisaival ismeretes, jól tudhatta, hogy az 
.egész' nemzettel azt a néhány szabadkőművest akarták el-
fedni, kik az egész nemzet nevében szoktak beszélni, ha-
bár erre sem fel nem kérte, sem fel nem hatalmazta senki. 
Mikor azonban evvel a phrasissal már többé ámítani senkit 
sem lehetett, mert kitűnt a VII . törvényczikk történetének 
alkalmával, hogy a nemzet a kulturharczot nem akarja, ak-
kor azt hirdették a kormányi rendeletek kiadása alkalmá-
val, hogy a, püspökök az egész kormányi rendelettel nem tö-
rődnek, hanem engedik, hogy a kormány tegyen a jezsuiták-
kal és a többi congregatiókkal azt, amit akar ; de a libera-
lismus szerencsétlenségére egyik püspöki tiltakozás a másikat 
követte a márcziusi kormányrendelet ellen és minthogy e 
tiltakozásokat sem eltagadni, sem magyarázni nem lehetett 
azon értelemben, mintha a püspökök akár beegyeztek, akár 
és épen buzditották volna a kormányt a szerzetesek elleni el-
járásban, nem maradt a liberalismusnak egyéb hátra, mint — 
elég esztelenül — azt hirdetni, hogy a pápa mit sem törő-
dik az egész szerzetesi üldözéssel. Ez volt a liberálisok utolsó 
argumentuma, melyet az ,ultramontanok' ellen eredménnyel 
kijátszhatni hittek — és ime, egyszerre csak azt tapasztalják, 
hogy e, különben is alaptalanul táplált reményről is le kell 
mondaniok és nincsen egyéb hátra, mint tanácscsal, bizta-
tással, kitartásra buzdítani egymást, minthogy az egész vo-
nalon, elkezdve az egész nemzettől — fel a pápáig vereséget 
szenvedtek, illetőleg hazugságnak bizonyult mind az, amit 
eddig állítottak. 

Mint tehát mondtuk, most biztatják egymást és e biz-
tató szó Magyarország fővárosából Budapestről sem hiány-
zik. Pedig az mind hasztalan. A ,Pester Lloyd' biztatása, 
okoskodása és tanácsa, vagy jobban mondva tanácsolt csel-
szövénye, nem fogja megmenteni az általa magasztalt, mert 
kath. szerzeteseket üldőző kormányt a fiascótol, a — bukás-
tól. Vagy mondja meg a ,Lloyd', mit ér, mit használ a fran-
czia kormánynak az ő nyilatkozata, hogy a pápa, ha tilta-
kozik is a márcziusi rendelet ellen, mégsem fogja a francziá-
kat a kulturharczra tüzelni? Mit akar evvel a ,Lloyd' mon-
dani? Minő segítséget akar a ,Lloyd' evvel a franczia libe-
rális, szabadkőműves kormánynak nyújtani ? Ha a ,Lloyd' 
még nem tudja, hogy a pápák nem szoktak kulturharczra 
tüzelni senkit sem, akkor ugyancsak keveset tud az egyház-
történelemből. Ha az államok valaha, mint ma is, Franczia-
országban megkezdték a kulturharczot, a pápák nem tüzel-
tek soha senkit sem kulturharczra, hanem az egyház jogait 
vették védelmökbe, kifejtették az egyház tanát a kormányok 
előtt és a mennyiben a kormányok rendelkezései az egyház 
tanait sértik vala, azokat elitélték. Ennél kevesebb nein elég, 
többre pedig nincsen szükség. O Szentsége X I I I . Leo is ezt 
fogja tenni és a nélkül, hogy a franczia népnek és a papság-
nak szüksége lenne feltüzelésre a kulturharczra, önmagatar-
tására nézve szemben a kormányi rendelettel, elegendő lesz 
tudnia, hogy a pápa a kormány rendeletét károhztatta. H a 
evvel a kárhoztatással a ,Lloyd' megelégszik, nekünk nin-
csen ellene kifogásunk és ha ő ugy hiszi, hogy az a kárhoz-

tatás, vagy tiltakozás nem árt a franczia kormánynak, az ő 
felfogását nincsen okunk helyreigazittatni, majd helyreiga-
zítják a bekövetkező események és akkor meglátjuk, hogy 
mit ért a kormánynak az ő biztatása, hogy csak kitartónak 
kell lennie a megkezdett üldözésben. 

A másik, nem kevesbé elssépelt argumentuma a ,Lloyd'-
nak, melylyel szintén kitartásra biztatja a kormányt, abban 
áll, hogy az egyházi nevelés ellen állami nevelést kell léte-
síteni, a köztársaság létezésének biztosítására. I t t mindenek ' O 
előtt azt kérdezhetnők a ,Lloyd'-tól, hogy ez a czél feljo-
gositja-e az államot annyi millió és millió lakosa lelkiisme-
retének megsértésére? Feljogositja-e a, hozzá még liberális 
államot, hol a személyes szabadság állitólag oly nagy szere-
pet játszik, hogy annyi ezer és ezer ember szabadságától 
megfosztassék ? De ezeket nem kérdezzük ; a liberalismus 
uralma alatt sem lelkiismereti, sem egyéni szabadság nem 
létezik, főleg ha ezek a katholikusokra vonatkoznak: azért 
mondjuk, ilyesmit a ,Lloyd'-tól nem is kérdezünk ; hanem 
azt már kérdezzük, hogy csakugyan komolyan hiszi-e, hogy 
az egyházi nevelés mellett a köztársaság meg nem állhat ? 
Komolyan hiszi, hogy e végből okvetetlenül szükséges a 
szerzetes rendeket száműzni, kiknek kezében van legnagyobb-
részt az egyházi nevelés ? Ugyan ne tegye magát nevetsé-
gessé. Vagy ki nem nevet, midőn ilyen állítást hall emle-
getni? Vagy ha csakugyan ugy van, hogy a szerzetesek és 
az egyházi nevelés mellett a köztársaság fenn nem állhat, 
miért állapodik meg a ,Lloyd' egyszerűen ez állitásnál? 
Miért nem hoz fel concret eseteket, melyekkel állítását bizo-
nyíthatná? Bizonyára azért, mert ily eseteket felhozni nem 
képes. Az a phrasis tehát, melyet a ,Lloyd' használ semmit 
sem bizonyít, hacsak fel nem akarja állítani azt az eddig 
még hallatlan tételt hogy a tudomány mint tudomány, 
lehet vagy köztársasági, vagy monarchicus és minthogy 
a szerzetes rendek nem képesek köztársasági tudományt 
előadni, tehát ki velők ! De hisz ez absurdum, mert a tu-
domány köztársasági, vagy monarchicus kormányforma mel-
lett mindig tudomány lesz és kétszer kettőből sem a köz-
társaság, sera a monarchiában nem lesz öt, hanem örökké 
négy marad, és a szerzetesek sem fognák azt ötnek mondani. 

Mi csak a felett csodálkozunk, hogy midőn igy a 
,Lloyd' kitartásra ösztönzi az üldözésben a franczia kor-
mányt, midőn ezt mondja, hogy „sie muss" „a megkezdett 
vállalatot szükségképen végrehajtani," hogy tudja egy lé-
lekezettel azt is állítani, hogy a köztársasági institutiók jö-
vője bizonyos fokban attól függ, hogy minő viszonyban lesz 
a köztársaság a nép vallásához ;" mert ezt mondani és mégis 
azt ajánlani, hogy a szerzetesek száműzessenek, hogy az egy-
házi nevelés ellen állami nevelés állittassék, annyit jelent 
mint a legrosszabb viszonyban lenni a ,nép vallásával' és 
igy a nagyon féltett köztársaság jövőjét koczkáztatni. Be-
valljuk, hogy mi is ugy tar t juk, miszerint a franczia köz-
társaság léte, vagy nem léte az ő vallásos vagy vallástalan 
szellemétől függ és épen azért bizonyos, hogy a ,Lloyd' által 
adott biztatás követése a köztársaságot nem megmenteni, 
hanem megbuktatni fogja. 

Ber l in . Kulturharcz és zsidó kérdés itt mindig napi-
renden vannak s a közvélemény háborgó tengerén magas 
hullámokat vernek. A mi az előbbit, a conflictust az állami és 



vallási légfőbb hatalom közt illeti, a kölni érsekhez intézett 
pápai körlevél által az ügy végre azon térre tereltetett, me-
lyen egyedül lehetséges a közeledés és a kiegyezés, vagy 
legalább a békés modus vivendi. A pápa megindult a con-
cessió utján. Poroszország a márczius 17-iki miniszterta-
nács határozatával felelt. De ez a pápai előzékeny lépés ál-
tal keltett reményeknek meg nem felelt. A protestáns csá-
szárság politikája csűri csavarja a dolgot, a fehérre ráfogja, 
hogy fekete ; előtte az oly concessio, melyet a pápa béke 
kedveért, becsülettel, az egyház érdekeinek feláldozása nél-
kül tehet nem consessio ; neki oly concessiok kellenének, 
melyek az egyházat a felfuvalkodott borussismus bálványa 
elé földre terítenék. A nép legszentebb ügyeiből, a lelkiis-
meret szabadságából Bismarck politikai kérdést csinált, a 
vallási kérdést a parlamenti, kormányi, párt- taktika bábjá-
tékává alacsonyította le. A ,Nordel. Ally. Zeit.1, ezt egyene-
sen kimondja. Válaszul a ,Germania' azon czikkére, mely 
az emiitett márcz. 17 iki ministeri határozatot birálta, igy 
nyilatkozik: „A kormánynak sokkal több oka volna a cen-
t rum csekély előzékenysége felett panaszkodni. A centrum 
a kormány támogatása által a vámügyben erkölcsi igényt 
szerzett a közeledésre, és csakugyan közel is volt ahhoz, 
hogy elnyerje azon befolyást, melyet a kormány támogatása 
minden fractiónak megad ; a centrum azonban ezt a vallási 
békére is hasznos közeledést éppen ellenkező magatartása 
által fontos, nem vallási, tisztán politikai kérdésekben a 
folyó ülésszak alatt ismét neutralizálta. A porosz kormány 
daczára a helyzetnek Fáiktól Put tkamerig volt előbbtolása 
által, minden téren s igen élesen megtámadtatott a centrum 
szónokai által, mint ez a birodalmi gyűlésben a katonai 
és socialista-törvényre vonatkozólag történt : hogyan buz-
dí that ják ezek a porosz kormányt, hogy a centrum óhajai 
felé közeledjék ! Azon kormány, mely az őt megtámadó ki-
sebbség által concessiókat enged kicsikarni, mindenkorra le-
mondana kormányi függetlenségéről ; elismerné, bogy a par-
lamenti szavazatok súlyának s a publicistikai támadások-
nak további esetekben is nem volna képes ellenállni, s kész 
lenne hasonló támadások előtt meghátrálni. Az ily hátra-
vonulás végpontja azután nem lenne belátható." 

íme tehát a régi átkos circulus vitiosus, melyből Bis-
marckot a büszkeség nem engedi kilépni. Visszatérni nem 
akar, holott belátja s az egész világ tudja, hogy előre menni 
nem lehet. Pedig itt a porosz kormánynak, akár meddig 
huzza, halassza, engedni és hátrálnia kell még egy kicsit, 
mert igen messze bele tolakodott a lelkiismeret szabadságá-
nak, békéjének jogaiba. 

A zsidó kérdésben a kedélyek nem hogy csillapulná-
nak, sőt mindinkább elkeserednek. E napokban tar tot t a 
prot. keresztény társadalmi munkásegylet egy népgyűlést, 
melyen Stöcker, az ismeretes császári udvari prédikátor, 
„a zsidó kérdés magva" czim alatt következő beszédet 
tar tot t : „En e themát nem vettem volna fel beszédem 
tárgyául, hogy ha erre Isaaksohn ur egy előbbi gyűlés-
ben okot nem adott volna. A zsidó kérdés sehol (? !) nem 
oly égető mint Németországban és kivált- Berlinben ( I g a z !) 
A zsidók erkölcstelen, vallástalan befolyása sehol sem oly 
nyomasztó, mint Berlinben, habár Bécsben, Boroszlóban, 
majnai Frankfurtban és Hamburgban e romlástelt hata-

lom szintén igen érezhető. Bécsben legalább annyira vit-
ték, hogy Linden Pál „Gräfin Lea" czimü darabja, melyben 
a keresztény germán nemességet egy uzsorás megsérti, el-
tiltatott. Nálunk Berlinben e darabot még mindig előad-
hatni és a keresztények megtapsolják. (Pfuj!) Azt vetették 
szememre egy részt, hogy én a zsidó kérdésből fajkérdést 
csinálok, holott az inkább vallási ; más részről az ellenkező 
ellenvetést tették. Vallás-erkölcsi kérdés egyfelől, nemzeti-
socialis kérdés másfelől, mind ez együtt véve képezi a zsidó 
kérdést. Azt is mondták ugy igyekezzem a zsidó kérdést 
megoldani, hogy a zsidók keresztényekké legyenek. Örömest 
követném e tanácsot, ha nem tudnám, hogy ez a kisérlet 
eredménytelen lenne. És itt nem is mint zsidótéritő, hanem 
mint keresztény-társadalmi politikus szólok. Kétféle zsidók-
kal van dolgunk : orthodoxokkal és reform-zsidókkal. Ez 
utóbbiak rationalistikus vallásnak hódolnak s ezt világval-
lássá igyekeznek tenni. Ha keresztények egyházukat gya-
lázzák, ez ugyan nagyon rosz dolog, ha azonban még a zsi-
dók is beavatkoznak a keresztény vallási ügyekbe, sőt a 
kereszténységet és papságot sértegetni merik, — akkor ez 
oly állapot, melyet a keresztény tovább nem nézhet. A ke-
resztény nép nem tűrheti, hogy félmillió idegen negy-
ven millió német polgár vallási ügyeibe beavatkozzék. Nem 
a zsidó vallást szándékunk megtámadni, hanem egyes egye-
dül a zsidó hitetlenséget, mely a keresztényeket is hitetlen-
ségre vezeti. Berlinben két férfiú nyilvános gyűlésekben 
megtámadták a keresztény egyházat és papságát, és mégis e 
két férfiút megtapsolták és képviselővé választották. Saját-
ságos jellemvonásuk a zsidóknak, hogy nekik a testi munka 
nem izlik. Ravaszságuk és ügyességök által uraivá lettek a 
kereskedelemnek és tőkének. A nép méregfája, a tőzsde, egé-
szen az ő kezökben van. Máris oda jutot tunk, hogy sok ke-
resztény szintén a mammont tar t ja Istenének, a tőzsdét tem-
plomának s a börzei hirlapot az egyedüli szent könyvnek. 
Hanem a zsidók üzleti elvei szintén veszélyesek népünkre. 
Csak néhány példát hozok fel. Az a gyógyszerész, ki 1866-
ban a gyógyszereket, melyeket hadseregünk sebesültjei sza-
mára kellett szálitania, megmérgezte, zsidó. Nem régen, mint 
tudjuk, egész kocsikra való erkölcstelen iratokat foglaltak le 
zsidó kereskedőknél. Al-végeladások, bukások stb. által a 
zsidó üzérek sok gimplit szoktak lépre csalni. Ehhez já ru l a 
mindig emelkekedő sémita uzsora. Én nem irigylem a zsi-
dók gazdagságát, csak az ellen tiltakozom, hogy ők tőkéik 
által társadalmi, vallási túlsúlyra igyekezzenek szert tenni-
Mily romboló hatással vannak a zsidók a sajtó terén, isme-
retes. A bécsi ,Concordia' nevű journalista-egyletnek 289 
tagja közt 159 zsidó van, a drezdai lapirói congressuson 43 
lapképviselő közt 29 zsidó volt. Berlin felsőbb tanintéze-
tein az if júság '/3 i*észe zsidó.*) Eszemágában sincs a zsidók 
kiűzetését indítványozni : én a zsidókat egyenjogú polgár-
társaknak tartom : én csak a keresztény népet akarom a 
zsidó szellem elhatalmasodása ellen megvédeni. A zsidó kér-
dés megoldását abban látom, ha a zsidóknak nem engedte-
tik meg tulnyomólag keresztény iskolákban osztálytanár le-
hetni ; ha gondoskodva van, nehogy a zsidó elem a törvény-
kezési és közigazgatási szolgálatban elhatalmasodjék; ha a 
zsidóknak csak szavazatuk számarányához mérten engedte-

*) Hát a hol Y„ része zsidó : mily állapotok lehetnek ott ? ! Szerte 



tik meg képviselőket küldeni a birodalmi s országgyűlésbe 
s a községi képviseletbe. Az uzsora korlátozása, kötelező 
iparegyletek s a gyárakban a munkának iparegyleti szabá-
lyozása hozzá fognak járulni a zsidó tőke elhatalmasodásá-
nak megtöréséhez." 

IRODALOI. 
-f- Pápák és szul tánok. Papes et Sultans, par Félix 

Iulien. Paris 1880. Pion V I I I . 322 lap. 
1878 kezdetén két nagy jelentőségű hir terjedt el csak-

nem ugyanaznap Európában : I X . Pius halála és az oroszok 
megérkezése Konstantinápoly elé. A mindenbe bekotnyeles-
kedő liberális lapok nem mulasztották el e két eseménynek 
összeeséséből tőkét csinálni és a ,Journal des Débats' azonnal 
ki is mondta, hogy „ezzel, úgymond,' vége van két theokra-
cziának, melyek Európára nyomakodnak." Ez volt halotti be-
szédök, csakhogy időelőtti. A nagy I X . Pius pápa halálával 
megholtnak hitték a pápaságot s nem tudták, mert nem képe-
sek belátni, nem tanulták meg a történelemből, hogy a kath. 
egyház az idők viszonyainak megfelelő nagy férfiakban 
kifogyhatlan. Most már természetesen nem igen szeretik 
bevallani, de kénytelenek látni, hogy I X . Piussal sem halt 
meg az a hatalom, melyet theocracziának szeretnek nevezni, 
hanem, hogy X I I I . Leóban szellemi hatalmának egész tel-
jességében, egész fényében uralkodik. Nincs itt a helye fej-
tegetni, mit szokás és mit lehet theocracziának nevezni és 
mily értelemben. Annyi igaz, hogy a pápák és a szultánok 
trónja egymáshoz annyiban hasonlítanak, hogy mind a ket-
tőben a vallási és állami hatalom egybeforrt, — csakhogy 
igen különböző, homlokegyenest ellenkező módon. Mig a 
pápa lelki hatalma, csupa élet és igazság levén, századok alatt 
a jogfejlődés természetes processusával megszerzé magának 
az állami hatalmat is : addig a szultánok vallási hatalma 
mint a mozlimek egy részének fejeié, nem egyéb mint fana-
tikus fictio, melyet karhatalom erőszakolt a népekre s az 
tart fenn egész a mai napig. A dolog ezen állásának termé-
szetes következménye az, hogy mig a pápaság szellemi ha-
talma a világi fejedelemség elraboltatása következtében ko-
rántsem dőlt meg s nem is fog megdőlni soha, bármeddig 
uralkodjék a jogtiprás sz. Péter örökségében : addig a szul-
tánok kardhatalma dicsőségének minden fogyatkozása kö 
zelebb viszi az ő vallási hatalmát is azon ponthoz, midőn 
minden fictio mint ködfátyolkép szétfoszlik, nem hagyva 
maga után egyebet az illusio emlékénél. 

E mű tárgya a pápaság és mohamedanismus százados 
harczának története, melyben a pápa képviseli és védi a ci-
vilisatiót, a szultánban pedig, a megtestesült barbár erőszak 
tűzzel vassal terjeszti mindenfelé a romlást a civilisatio pusz-
tulását. Mindenesetre becses, nagyérdekü, s napjainkban 
különösen időszerű tárgy. — Szerzőnek a franczia irodalom-
ban igen jó neve van. Ismerjük az összehasonlító nyelvészet 
elemeit ismertető művét, melyet szellemdus conceptióval 
utleirás alakjában „Voyage au pays de Babel" czim alatt 
adott ki. 

Az előttünk fekvő mű tartalmának, melyet Kalocsa 
biboros főpásztorának kegyéből ismertünk meg, ki annak 
egy tiszteletpéldányát magától a szerzőtől kapta, — veleje ez : 
a mire Európa a civilisatio érdekében napjainkban törek-
szik, a keleti kérdés megoldására, — azt a pápák századok 
előtt igyekeztek megtenni, de Európa részint fel nem fogta 
a pápák előrelátó, magasröptű politikáját, részint nem elég 
erélylyel és kitartással pártolta, sőt egyenetlenkedése által 
csak akadályozta. Es most is, nem az Oroszország által ini-

tiait karhatalom fogja áldásosán megoldhatni e kérdést, 
mert mint I X . Pius a legújabb orosz-török háború kezde-
tén mondá: „A háború mindig csapás." A keleti kérdés 
megoldásának titka a pápaságban rejlik. 

X Megjelent: Az apostoli szent szék nevezetnek ré-
gisége és j e l en tménye . Történelmi értekezés. I r ta Kerekes 
Arvéd, egerfőegyházmegyei áldozár, kánonjogtudor. Buda-
pest, Kocsi Sándornál, 1880. 8-ad rét 111 lap. 

Ezen magvas értekezés, mely m. t. olvasóink előtt már 
ismeretes, külön lenyomatban is megjelent, azon oknál fogva, 
mert az jel js tehetségű és munkás szerzőjének sikeres fel-
avató értekezése volt, a kánonjogtudori fokozat elnyerésére. 
Óhaj t juk és reméljük, hogy a derék szerző, ki a tollat ily 
ügyesen tudja forgatni, megkoszorúzott tollát nem fogja 
félretenni, hanem ujabb irói babérok szerzésére lelkesedéssel 
fogja tovább használni. 

= A bölcsészeti t anu lmányok a szent atya örökem-
lékü kezdeményezésére valóban örvendetes virágzásnak in-
dultak. Egyik uj tankönyv a másikat igyekszik megelőzni 
és felülmúlni. Az ,Aurorá'-ban olvassuk, hogy a maria-la-
achi J . t. atyák következő czim a la t t : Philosophia Lacensis 
complectens disciplinas singulas Philosophiae Scholasticae 
édita a nonnullis presbyteris societatis Jesu e collegio quon-
dam s. Mariae Virginis ad Lacum — kimeritő bölcsészeti 
tankönyvet adnak ki, melyből egy rész Philosophia natu-
ralis usui scholastico accomodata. Ad mentem s. Thomae 
Aquinatis seripsit Tilmannus Pesch S. J ,— már e hó vé-
gén kerül ki sajtó alól Freiburgban Herdernél. 

VEGYESEK. 
— A ,Pesti Napló' zsidójának ! — A berlini ,Nat. Zeit., 

de Lagarde göttingeni tanártól következő tartalmú levelet 
kapott és közölt : „1880-ik évi január 6-án a Kómában meg-
jelenő ,Libertà ' (szerkesztője Arbib zsidó) hosszú czikket 
közölt egy Kore nevü stockholmi zsidó hagyatékában Je ru-
zsálemben talált terjedelmes héber kéziratáról szent Péter 
apostolnak. Forrásul, melyből merített, a ,Pesti Napló'-t 
emlité, mely lap a maga közleményét, egy ,Sabaoth' nevü 
héber folyóiratból vette át. Minthogy a párisi .Temps' is 
1880. márczius 23-án — kezeseinek megnevezése nélkül — 
ugyanezt a mesét szintén feltalálta, bátorkodom nyilváno-
san kijelenteni : hogy zsidó nem egy könnyen visel Kore ne-
vet ; a Kore név a Vulgatából van véve s nem más, mint az 
a lázadó, kit a Luther-féle forditás Ivorahnak nevez; to-
vábbá, hogy Sabaoth, mely a Vulgata irmodora szerint van 
véve s nem más mint a protestáns szentirás Zabaothja, nein 
lehet héber folyóirat neve ; hogy Péter nem héberül, hanem 
syr nyelven irt volna, lia irt volna ; hogy a britt biblia-tár-
sulat, mely az állítólagos kéziratot 20,000 fontért vette meg, 
kérdezősködésemre. vájjon van-e csak árnyéka is az ily hir 
indokoltságának, 1880. január 26-án hivatalosan azt felelte, 
hogy az egész humbug. Ha a ,Sabaoth' még egyszer ha-
zudni akar, akkor jó lesz, ha ügyesebben hazudik." A ma-
gyar sajtó, a ,Pesti Napló'-val élén, majdnem unisono felült 
ez ügyetlen zsidó hazugságnak. Egy kis emancipatio a zsidó 
befolyás alól nem ártana ! 

y Gyászjelentéseket kaptunk: a fűt. szepesi székesegyházi 
káptalan m. és f. dr Kézmárszky Bomán, pápai praela-
tus, apát, püspöki helynök, nagyprépost elhunytáról ; a 
sz. B r. főt. tihanyi apátság tagjai nt. Vaszary Egyed 
aranymisés áldozár és apátsági házi lelkiatya haláláról ad-
nak szomorú hírt . A paptársak szives megemlékezésébe 
ajánljuk az elhunytakat, kiknek Isten adjon örök nyugalmat Î 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 1. 35. I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — Egyházi tudósítások : Bu-
dapest. Egy kis ,kulturharcz' — a térdepelés ellen. Angolország. A lefolyt parlamenti választások uj korszakot kezdenek 
Anglia történetében Francziaország. Kulturharczi hirek. Orosz birodalom. A kath. egyház statistikája. — Irodalom : 

Biblia és nemzetgazdasági politika. — Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
Mi katholikusok, hit dolgában, nem hiszünk 

kizárólag sa já t eszünknek, sein a vi lág összes böl-
csei tekintélyének föl tét lenül nem hódolunk meg, 
hanem igenis az egyetemessége, s örökké tartóssá-
gában biztos egész egyház csalhatat lanságának, an-
nak, mit az egyház mindenkor Jézus t Krisztust s ta-
ni tását illetőleg a világ minden részein egyhangú-
lag előadott s jelenleg is h i rde t ; ez az a mi a leg-
szélesebb, legbiztosabb, leghathatósabb s legtiszte-
letreméltóbb alapot képezi, melyre valaha csak hit 
épülhetet t . Még csupán emberi szempontból véve is 
ennél hathatósabb, biztosabb záloga neui lehetséges 
az igazságnak fentar tása és bizonyítása érdekében, 
mert azaz igazságot nyi lvános hagyomány védelme 
alá helyezi, a mely megment a zsarnokságtól, mivel 
az egyetemességből indul ki, és a zavartól, mivel az 
egységben nyi lvánul . Hol van tekintély, mely hitet 
s bizalmat ész- és jogszerűbben érdemelne? Kivált-
kép, ha megfontol juk, hogy a kereszténység ős ko-
rában a hivők az apostoli időkkel érintkeztek, min tha 
kezöket n y ú j t a n á k egymásnak az ős tanuk, sz. Ignácz 
János apostol lábánál ült , sz. Po lykárpnak tanít-
ványa sz. Irén, ezt követték Tertul l ián, Cypr i án : ek-
kép Jézus Krisztus szavainak és tetteinek emléke 
még fr iss levén, a kath. hagyomány elejétől kezdve 
magával az igazsággal való közvetlen érintkezésé-
nél fogva ajánlkozott . Később, midőn ugy látszik, 
hogy az idők s helyek különbfélesége a t a n i t m á n y b a 
— emberileg véve a dolgot — idegen elem gyanán t 
is valamit épenséggel behozhatott volna, a közelség 
e biztositéka ugyan gyengülni kezdett, de u j kezes-
ség merül t fel ismét, mely a rányban áll a réginek 
hanyat lása okaival, s azon mértékben nagyobbodik, 
a mint távolodunk az apostoli időtől, s midőn azt 

eredményezi, hogy mindezen fo 'yvást növekedő meg-
hainisitási okok ellenére mindig ugyanazon tan ada-
tik elő, ez azt muta t j a , hogy mindnyá jan egy közös 
forrásból , az apostoli hagyományból merítettek, mer t 
Ter tu l l iánként : „Váljon valószinii-e, hogy oly sok 
és nagy egyházak egy hitre tévedtek legyen ? A mi 
sokaknál egynek talál tat ik, nincsen elhibázva, ha-
nem hagyományozva." ' ) Tehát különböző nemzetek 
a tan- és tényekkel egykorúak, tanúskodásaikban 
egyértelműek, minden földi érdek nélkül s önmagok 
feláldozásával ! E szavak roppant sulylyal birnak, 
Oty társaság, melynek igazság életeleme s meggyő-
ződése az, hogy az igazságtóli eltérés legnagyobb 
veszélye, mind a földön, mind az öröklétben, az 
egyetér tőleg ravasz hazugságokat nein koholhat, ez 
Gerb?rt szellemdus észrevétele szerint nem egyéb 
lehet, mint Isten igéjének viszhangja a századok 
hosszú során. íme az egyház emberi hitelességének 
pára t lan sú lyáva l ! De ezen emberi tekintély, ámbár 
oly nagy, melynél nagyobb nem létezik, nekünk 
mégsem elégséges a hitre, csík azért, mert emberi, 
s igy nein csalhatatlan. A tanitó egyház tekintélye 
soha nem lehetne hi tünk erős alapja, ha csak meg 
nein volnánk győződve, miszerint Krisztus u runk 
azt Szentlelke ál tal kormányozza, hogy az ál tala is-, 
tenileg kijelentet t tan előadásában nem tévedhet ; 
mere a hit csak csalhatlan t tk inté lylyel elégszik 
meg, maga a kinyi la tkoztatás csalhatat lansága ha-
szonnélküli volna reánk nézve az értelmezés csalha-
ta t lansága nélkül . A bizonyosság ugyanis, hogy á 
k inyi la tkozta tás nem csalhat meg, kevés hasznunkra 
szolgálna, ha arról is csalhatat lanul bizonyosak nem 
lennénk, hogy azt igazi értelemben vesszük; ennek 
h i ányában csak a vélemények körében maradunk 
anélkül , hogy a hit fensőbb országába emelkedhet-

' ) De Prescr ip t ion . 
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nénk. Ez az oka, hogy a kath. egyháznak a benne lé-
tező tanitói tekintélyről szóló t a n a e két alap-gondo-
laton nyugsz ik : hogy fenáll Istenélő igéje tar ta lmá-
ban ugy min t szellemében, s hogy annak teljes ép-
ségében s t isztaságábában megőrzése végett termé-
szetfölötti isteni segély van az egyházzal. Csak e 
két föl tét alat t lehetséges a meggyőződés minden 
más — mint a tisztán emberi, csupán alanyi megis-
merés terén, pedig a hit nem ily ta la jból sarjadzik. 

Ha az emberi lélek legbensőbb szentélyében va-
lami magasabb keletkezik, mi t meggyőződését sa já t 
lelki erején felül fokozó tekinté lyül vehet s vesz is, 
kell hogy e magasabb valami szellem, gondolat, esz-
me legyen, mert csak ez ha that be a lélek benső 
szentélyébe, mig az alak kivül m a r a d ; kell továbbá, 
hogy oly gondolat legyen, mely isteni eredetének 
jellegével bir jon, mert csak Istentől származott gon-
dolat lehet az emberi gondolat előtt kellő tekintély. 
És ezen az egyházban létező tek in té lyrő l i tan az, 
mely az emberi szellem legbensőbb szükségleteinek 
megfelel, s az a r ra alapitot t hit egyedül s valóban 
isten-smberi tény, melylyel az emberi lélek isteni 
alapon tevékeny. Igy lesz okos a mi h i tünk. Az Is-
ten az, ki szólott az emberekhez, maga tar t ja fen sa-
j á t szavát, magyarázza, melynek ér te lmét ö legjob-
ban tud ja . Csak Isten csalhatat lan, ki nem ejthet 
tévedésbe mer t igazmondó, s nem csalatkozhatik, 
mert mindentudó, s ha az ő Lelke vezérli egyházát , 
az sem tévedhet. 

A tani tő égyház e kivál tságát , a kereszténység 
ez egyedüli biztositékát, a csalhatat lanságot te t tük 
tanulmányi!nk tá rgyává , nemcsak fontossága, hanem 
azon tapasztalat mia t t is, hogy ezen alapigazság 
koránts incs kellőleg mél tányolva i roda lmunkban , 
legalább azt a figyelmet, melyet érdemel, egyátalá-
ban nem észleljük reá fordi tva, ta lán azért is, mer t 
az egyház maga is megelégedett azzal, hogy az tgya -
kor la t i lag ad ja elő hiveiuek. 

A csalhata t lanság és fogyatkozhat lanság ro-
kon ér telmű szavak, s u g y viszonylanak egymáshoz 
min t fa j és nem, vagy is a csalhatat lanság a fogyat-
kozhat lanságban mint fa j a nemben foglal ta t ik , 
amaz szűkebb, ez bővebb fogalmat tar ta lmaz. Fo-
gyatkozhat lannak nevezünk oly lényt , mely átalá-
ban lényege- s hatására nézve ugyanaz marad, nem 
vál tozik; csalhatat lannak pedig, a mely ismeretében 
s annak közlésében nem fogyatkozhatik meg. Ön-
magától és szükségkép csak Isten fogyatkozhat lan, 
s egyedül Ö csalhatat lan : ellenben minden teremtet t 
lény, mer t véges, semmiből eredt, valamint létében 

ugy működésében is megsemmisülhet, azért ismere-
tében s annak másokkal való közlésében is el térhet 
az igazságtó' . Csak Isten nem tévedhet s nem hazud-
hat, a teremtett szellem s különösen az ember lehet 
épenséggel a tévely s hazugság áldozata. Abból 
azonban, hogy Istenen kivül semmiféle t e remtmény 
sem fogyatkozhat lan és csalhatat lan önmagától , 
nem következik, hogy Isten annak semmiféle fogyat-
kozhatlansá^ot és csa lhata t lansásot nem adhat s o o 
tényleg nem adományoz. Sőt ámbár minden terem-
tett s azért véges lény, tekintvea lehetőséget, fogyat-
kozható, s az isteni gondviselés a teremtet t világ-
ban az egész j avá ra némely hiányokat , fogyatkozá-
sokat tényleg megenged, mind az ál ta l műveinél 
végczélja arra i rányúi , hogy teremtményeit , különö-
sen az értelmieket bizonyos mérvben és módon fo-
gyatkozhat lansága és csalhatat lansága részeseivé 
tegye. Ez tör ténik már az Isten ál ta l alkotott ter-
mészeti — annál inkább a természetfölött i rendben. 

Valamint ugyanis az emberi lélek nem a vég-
ből van teremtve, hogy ismét megszűnjék lenni, ha-
nem, hogy Isten adta létét örökre bírja, ugy az is-
merő tehetséggel s az ismeret közlésének képességé-
vel is nem a végből van megajándékozva, hogy csak 
tévedjen s másoknak is hazudva, őket tévedésbe 
hozza, hanem hogy az igazságot sa já t természete 
határa i közt csalhatat lan bizonyossággal megismerje, 
a megismertet másokkal is hiven közölje. Ehhez ké-
pest az ember jelen ál lapotában is természetes ész 
ál ta l az isteni gondviselés vezérlése mellett némely 
természeti igazságokat teljes bizonyossággal megis-
merhet, s azokat másoknak is tudomására hozhatja. 
Tény, miszerint egész sora létezik az igazságoknak, 
melyek bir tokában van az emberinem, s melyeket 
azért minden józan eszű, el nem fogúi t akara tú em-
ber elfogad s kétségbe sem vonhat. Ennyiben, s ez 
értelemben lehetne szó az ész ama csalhatat lanságá-
ról, a mi nem egyéb, mint tárgyi lagos bizonyosság-
gal kapcsolt igazságismerőképesség. A mennyiben 
azonban minden véges értelem, ha eltér eszének he-
lyes használatától , jobban mondva, azzal visszaél, 
minden tekintetben hibázhat s tényleg is téved, ter-
mészeténél fogva csalható, tévelyképes. Ugyan ez 
áll az igazság közlésére nézve is. 

Ha tehát Isten a természet rendjében gondvi-
selése ál ta l a természeti czél elérése végett némely 
természeti igazságok érdemében az embert tényle-
ges tevelytöl megóvja, az rólok teljesen bizonyos is-
meretet szerezhet, annál kétségtelenebb ez a termé-
szetfölötti rendre nézve, melyben az ember az Isten 
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látásában álló, legfőbb igazság tév- és homálymentes, hi-
ány nélküli bírására rendeltetvén, kell, hogy már e földön a 
kinyilatkoztatott igazságok hite által Isten csalhatatlan is-
meretében részasüljön. Ez czélja a csalhatatlanságnak, mely 
Krisztus urunknak kegyadománya által az egyházra ruhá-
zott azon kiváltság, minél fogva az az isteni hitletét, a kinyi-
latkoztatott igazságok megőrzésében, értelmezése- és hirdeté-
sében, valamint a hivek üdvét illető dolgokban, nem tévedhet. 

Ez a tanításban való, cselekvőlegesnek is nevezett csal-
hatatlanság különbözik a hitben való, szenvedőlegesnek is 
mondott csalhatatlanság- vagyis a fogyatkozhatlanságtól. Az 
első a tanitó, az utóbbi a tanuló egyháznak, illetőleg az egye-
mes egyháznak sajátja, s oly viszonyban vannak egymással, 
mint a tanhivatal a tanuló egyházzal s hívekkel. Mig ugyanis 
a hivek csalhatatlan hite, s az egyház hitegysége a tanitó 
egyház csalhatatlan tanításától mint okozat függ azoktól : 

czéltani rendben a tanhivatal s ennek cselekvőleges csalha-
tatlansága az összes egyházhoz s ennek szenvedőleges csal-
hatatlanságához ugy viszonylik mint eszköz a czélhoz, mert 
a csalhatatlan tanhivatal a végből van, hogy a hit igazsá • 
gait tévely nélkül előadja s az által az isteni hitet egyesek-
ben az örök üdv elnyerése végett lehetővé tevén a híveket 
az egyház egy testévé egyesítse. 

E kiváltság elválhatlanul van csatolva az egyházi 
tan- s kormányhatalomhoz, melyet Jézus Krisztus sz. Péter-
ben s az apostolokban megalapított s ezek jogszerű utódjai-
ban mindennap a világ végéig folyton fentart s e hatalom 
érdekében annyira terjed, a mint az szükséges az apostoli 
hitletéteményben foglalt hit- és erkölcstan fentartása- ma-
gyarázata- s ótalmára.2) 

Egyedül Isten hozhat, rendelhet el számunkra hinni 
valókat, miután tőle várjuk üdvünket ; csak ö jelölheti ki 
világosan s határozhatja meg, mit kell hinnünk. Ezt ő egye-
dül eszünkre nem bizhatta, mert az ész élettelen fatuskót, és 
tüzet is imádott s imád most is. De szintén nem hagyhatta 
a gyarló észre Isten a hit alkotója, hogy az idők hosszú so-
rán át tiszta szűzen, minden toldaléktól menten őrizze meg 
a hitletéteményét, az élő igét, melyet az Istenember menny-
ből hozott le, saját kebléből mint annak legtisztább forrá-
sából meritve. A történelem tanúsága szerint az ész képte-
len a hitbizományi kincsek épentartására. Ha nincs tekin-
tély, mely isteni hatalmával oszlassa el kételyeinket, ha nem 
gondoskodott Üdvözitőnk arról is, hogy megtudandók ta-
nítását, tisztán miként ő előadá azt, legyenek, kikben ily 
megbízás, felhatalmazás is kétségbevonhatlan nyomára akad-
hatunk ; miután az emberi ész oly gyenge, fogyatkozott s 
feledékeny, hogy a köznapi dolgokat is elferditi, ellenben az 
isteni titkok oly fönséges, megmérhetlen mélységüek, hogy 
a legelső pontnál is fenakad ; ha nem léteznék, ki csalhatlan 
tudományával, minden kifogáson felüli isteni tekintélyével 
útbaigazítson ; ha nem gondoskodott abbeli gyarlóságunk 
pótló eszközéről, mely a lehető tévedésektől megóvjon : ak-
kor hasztalanul jö t t e világra tanítani, tanitásaért szenvedni, 
meghalni, mert az csak életében maradt volna meg tisztán}  

s csak egy év múlva is halála után különböző értelmezések-
nek leendett kitéve, egy század alatt pedig annyi ellent-

2) V. ö. Heinrich, Dogmatische Theologie II. Bd. 206. 209. Hurter, 
«heol. Gen. I. 229. Ketteier, Freicheit, Auctorität, Kirche 180. 

mondó magyarázatok, szakadások, s az eretnekek annyi 
nyugtalankodása! közt tökéletesen elenyészett volna. 

Vajmi kevés embernek volt szerencséje magát Jézust 
vagy az apostolokat hallhatni, az Isten akaratja pedig az : 
„hogy minden ember üdvözüljön s az igazság ismeretére 
jusson."3) Krisztus nem egyedül azon kor üdvére jelent meg, 
mely csodatetteit látta, tanitását közvetlen hallotta, hanem 
az emberi nem valamennyi s mindenkori tagjainak boldogitá-
sára. Azért a megváltás művének folytonosan fen kell egész ta-
nitási, megszentelési, igazság- s kegyelem-kincsével tartatnia, 
s épen, csorbulás nélkül meg kellett őriztetnie. Mindent, a mit 
csak az Isten teremtett, neki kell fentartania ; állandóan szük-
sége van annak az ő erejére, hogy fenállhasson, csak lehe-
letét vonja el tőle a teremtés mindensége önsemmiségébe 
esik vissza. 

Krisztus urunk nem csak azon kor üdve levén, mely-
ben élt, szenvedett s meghalt, hanem az egész világé minden 
időre, nem tűnhetett el ugy, hogy őt illetőleg semmi sem 
maradt fen az irott igén kivül. Bár ő igy is a világ legjele-
sebb tüneménye leendett, de korántsem annak lelke s üdve. 
Mondhatnók róla ugyan, hogy mint Isten előre hirdettetett, 
élt és halt meg, de műve ekkép befejezve levén személyében, 
rendkivüliségeért bámulnék ugyan, de anélkül, hogy értenők, 
s a hivő ily oknak okozatára nézve többet fel nem fedezhetvén r 

a néma bámulat ridegségében hiteért önmagát vonná kérdőre. 
Alig van oly gyenge teremtmény, ki ittlen létezésének valami 
nyomát ne hagyná ; láttunk már birodalmakat, alkotó hódi-
tókat, bölcseket, kik iskolákat alapítva magok köré taní tvá-
nyokat gyűjtöttek : csak Krisztus maga, mivel Isten volt, 
tűnt volna el nyomtalanul, képtelen levén vagy nem akarván 
hozzánk jöttét halhatlan eredmények, őt helyettesítő intéz-
mények által igazolni? Nem, ez nem lehetett örök bölcsesége 
tervében, hiszen az ő tana szellem és élet, inint ilyen fensőbb, 
isteni tekintély által élő egyház nélkül lehetetlen. Minden 
eszme, s igy a kereszténység nagy s magasztos isteni esz-
méje is csak azáltal nyer életet és valósulást, ha az egy, ál-
tala előteremtett intézményben megtestesült, ott közérte-
lemmé s közszellemmé fejlődik, mely viszont ugyanazon in-
tézményt élteti s élet mozzanatait vezércsillagként kalauzolja, 
szabályozza Balmes megjegyzése szerint: „Minden eszme lé-
tele, bármily magas és nagyszerű legyen is az különben, 
mind addig bizonytalan, mig megvalósulva magát mintegy 
érezhetővé nem teszi oly intézet előteremtése által, mely tőle 
kölcsönzi életét, mozgalmait, irányát, s mely viszont neki is-
mét más eszmék és érdekek^llenében biztos menedéket nyújt : 
Az ember test és lélek, a világegyetem is anyagi és szellemi 
lények összege : rendszere az erkölcsi és természeti viszonyok 
egymásra hatásának. Feledékenységbe azért csak akkor jö-
het a legmagasztosabb eszme is, lia magát a világban nem 
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teheti többé érezhetővé, nélkülözvén a közeget, mely neki 
tiszteletet s kihallgatást eszközölhetne. IIa tehát valamely 
eszme magának jövőt s befolyást akar biztosítani, arra kell 
munkálnia, hogy magát az általa létesített intézményben 
személyesítse, képviseltesse, meg nem elégedvén azzal, hogy 
csak közvetve hasson a gyakorlati életre tisztán értelmi te-
vékenység által, hanem adjon az alaknak anyagot s magát 
az emberek közt érezhetővé tegye." S csakugyan ha Jézus 

a) Tim. I. 2, 4. 
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tauának az ezt személyesítő s képviselő látható egyháza ál-
tal nem ád léteit, s nem teszi azt a világban érezhetővé; ha 
az apostolok s ezek utódai- nem ennek tovább épitése és ter-
jesztése által akarnak a koreszmék- s elveknek a gyakorlat i 
életrehatást s ez által fenmaradást biztosítani : legyünk 
meggyőződve, az eszmék rég elenyésztek volna földünk lát-
határáról , vagy legalább is holt betűkké törpül tek volna, 
mint egyéb bölcsek elmeszüleményei, melyek a könyvtárak-
ban nyugszanak föl-fölkerestetve egynehány tudós búvár 
által a nélkül, hogy akár életre ébresztessenek, akár életet 
kölcsönözzenek. Az ige holt betűje erre nem alkalmas, mert 
a mi másnak nem adott életet az azt életben sem ta r tha t ja 
fen, s minden csak saját gyökerén örvendhet virulásnak, fej-
lődésnek. A vessző, mely tövéről leszakittatott , fonnyadásnak 
indul, elvész. (Folyt köv.) Bita. 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen. 
(Folytatás.) 

Mely idők próbakövei az egyesek és osztályok haza-
szeretetének ? Mindenekelőtt a nagy nemzeti csapások és 
válságok. Az 1870-diki franczia-német háborúból ismerjük 
a franczia szerzeteseket, Amber t tábornok művéből, hogyan 
viselték akkor magukat a németek ? Ezek azt felelték a hozzá-
jok intézett kérdésre, hány egyént adhatnak tábori szolgá-
l a t r a : ha szükséges, az egész provincziát! A német hadtest-
vezetők jelentéseikben szavakat nem találtak azon bámulatos 
önfeláldozás jelzésére, melyet a háború alatt a szerzetesek 
mutat tak. Egyedül az irgalmas és Ferenczrendből 1909 tag, 
férfi és nő, ápolt 31.000 beteget, Ez egy porosz hadtest, és 
kettőt lá t tak el katholikus nénék ! És ez az államnak sem-
mijébe sem került , még kárpótlásba sem a rendházak egyén-
veszteségeiért és kiadásaiért, az egyedüli mit az állani adott 
és adhatot t , érdemjelek voltak. Kap tak is a szerzetesek ilye-
neket a háború után : egyet érczben, egy másikat a kiuta-
sító kolostor-törvényben ! „Tanu ja voltam mint a maltai 
rend tag ja ," igy szólt Praschma gróf 1875. május 10-én 
Berlinben, „a háború alat t a szerzetesek működésének s 
hivatkozom a katonai orvosok és az egész hadsereg egy-
hangú ítéletére. Kiür í t e t tük akkor mind a kolostorokat s 
még sem volt elég. Tanu ja voltam, miként várták az irgal-
mas nénéket nemcsak a sebesültek, hanem az orvosok is. A 
ki nem j á r t még hadseregek után oly helységekben, melyek 
körül nagyobb csaták vívat tak, az nem tud magának fogal-
mat szerezni a nénék működéséről a pyaemia által megmér-
gezett betegházakban. És Pet r i képviselő ur azt mondta : 
„nem tettek mást, mint kötelességöket, ugy mint minden 
közönséges landwehrmann." Nos, nem kicsinylem a katonák 
érdemeit, de az én szemeimben hasonlíthatatlanul magasab-
ban áll azon szűz, ki önként, legkisebb remény nélkül elis-
merésre vagy ju ta lomra veti magát alá e fáradalmaknak, s 
ki, midőn a visszatérő hadsereg babérral és kitüntetésekkel 
ünnepeltetik, csendes kolostorába vonul, hogy folytassa ál-
dozatteljes életét! És önök uraim alig várhat ják az időt, 
hogy e nők is kitiltassanak az országból, alig várhat ják az 
időt, hogy a hadsereg egy jövendő had já ra t e vigaszteljes 
reményétől is megfosztassék ! A fájdalom és szomorúság 
szorítja össze szivemet, ha e nemes nőket, kik közt az ország 
legelőkelőbb családjaiból vannak tagok, kik közt királyi 

házunknak vannak rokonai, az országból távozni látom . . . !" 
Ime, a hazátlan és hazafiatlan szerzetesek. És e vád k ivá-
lóan Loyola fiait éri. „Hogy a Jézus- társaságiak hazafiat-
lanok," úgymond Moufang 18?2. május 15 én Berlinben, 
„én pedig azt gondolnám, hogy rövid idő előtt az ellenkezőt 
bizonyították be. A mint a katonatiszt mellén függő vaske-
reszt azt bizonyítja, hogy derék volt, s megtette a hazáért 
kötelességét, ugy bizonyítja az 1871. május 21-diki császári 
nyiltparancs, melyben a Jézus-társaságiaknak császári kö-
szönet mondatik s ők a hadi emlékérdemjelre méltóknak és 
képeseknek jelentetnek ki, hogy megtették kötelességöket a 
hazáért ." „A Jezus- társaságiak hazátlanok," úgymond Bal • 
lestrem gróf 1872. sunius 17-én Berlinben, „nem tudom 
uraim, önök szerint hazátlanná lesz-e azért az ember, mert 
hazájából távozik, hogy vallást és művelődést vigyen az 
oczeánon tul a vad népekhez. A Jézus- társaságiak igy teszik 
magokat hazátlanokká. Én még sohasem hallottam, hogy 
valamely diplomatáról, ki szintén a külföldön lakik, hogy 
valamely hírneves utazóról, ki Afr ika bensejét kutat ja , azt 
mondták volna az emberek, hogy expatriálta magát." Mit 
és mennyit nem hoztak elő Berlinben a Jézus-társaságiak 
ellen a múltból, hogy hazátlanságuk, államveszélyességök 
és szabadságellenességök bebizonyittassék, illetőleg, hogy 
kit i l tatásuk igazoltathassék ! „Még ha mindez igaz volna 
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is," igy szólt ugyancsak Ballestrem gróf 1872 . jun ius 17 én, 
„ha mindazon bűntények, melyeket mult századok jezsuitái-
ról i t t fölhoztak, oly igazak volnának, a mint nem igazak, 
ugy ez az előttünk lévő czélra . . . semmitsem bizonyítana, 
mert csak nem jogelv Németországban, hogy a elődök bű-
neit az utódokon kell büntetni , mert akkor megtörténhetnék 
önökkel uraim, hogy ez ország legnemesebb és leginkább 
tiszteletreméltó családait ki kell az orszáo-ból utasitaniok 
azért, mert elődeik a középkorban rablólovagok voltak. Még 
azt is mondták az értelmiség hazájában Nemetorságban a 
jezsuitákról, hogy az internationalis forradalompárt tal szö-
vetkeztek és pénzt küldtek e pártnak Londonba, az állam 
megbukta tására! „Annyi bizonyos," mondja Reichensperger 
Berlinben 1872. május 16-án, „hogy az Internationale ellen-
sége minden állami és jogi rendnek ; de hát nem tudják önök 
uraim, vagy nem tud ják a jezsuiták, hogy ezen Internat io-
nale halálos ellensége éppen a jezsuitáknak, kikben a tekin-
tély fő erősségét kell látnia? Hiszen önök olvadhatják Maz-
zini számos proclamatióját, melyekben követőit fölszólítja, 
hogy a jezsuiták ellen szerencsére szélesen elterjedt gyűlö-
letet zsákmányolják ki, s minden erőfeszitésöket kiválóan e 
pontra intézzék! Es e párttal , ez a legújabb német szellemi 
termék, szövetkeztek a jezsui ták!" „Annyi igaz, igy foly-
tatá Ballestrem junius 17-én, hogy bizonyos viszony létezik 
a jezsuiták és az Internationale, valamint a socialdemokra-
ták közt, de ez a viszony az, a melyben a komondor áll a 
farkashoz, megvédik a ker. munkásokat amazok kártékony 
befolyásaitól . . . De hogy ez történhessék, a munkásnak 
alkalmat kell adni az Isten szava hallgatására, ker. köte-
lességei teljesítésére, szóval, hogy keresztény lehessen, mert 
csak az elkeresztényteleuitett munkáshoz férhet az Interna-
tionale, ezt uraim Bebel képviselőtársunk beszédeiből meg-
ér the t ték ; ha egyszer a munkástól önök e lve t t éka túlvilági 
mennyországot, akkor ő mennyországi részét e földön fogja 
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akarni, ezt igéri neki az Internationale, s ez által van az 
utóbbinak reá befolyása, de épp azért lesznek a jezsuiták 
mindig leghatékonyabb ellenfelei az Internationalénak." 
„Azt is mondták it t ," Reichensperger, május 16-án 1872., 
„hogy önök uraim félnek a jezsuitáktól. Nos, a félelem po-
litikája magában véve nemcsak a legnemtelenebb, hanem a 
legrosszabb és legelhibázottabb is, mert annak kitől félünk, 
előre a győzelem biztosságát adja kezébe. De daczára, hogy 
itt mondatott, miszerint önök félnek a jezsuitáktól, enged-
jék meg kijelentenem, hogy ezt nem hiszem. Nem hihetem, 
hogy önök, birtokában az állami hatalomnak, a pénzhatalom-
nak, a sajtónak, minden külső eszköznek, mely hatalmat és 
befolyást szerez, önök félnének Németország két vagy há-
rom száz jezsuitájától, kik semmivel sem birnak mint bre-
viariumjokkal, és a megfeszített iránti lelkesedésükkel ?" 
„Mi vagyunk az értelmiségnek állama," Windthorst 1872. 
juD. 14-én, ennyi és ennyi népiskolánk van, egyedül az ál-
lamnak és e ház sok jeles tagjának felügyelete alatt, ennyi 
és ennyi középiskolánk, ennyi és ennyi egyetemünk van, 
ezek élén a legnagyobb, legkitűnőbb, legtudósabb itt Berlin-
ben, az értelmiség városában. Es ez a sok tudomány nem 
volna képes megmérkőzni kétszáz ember tudományával ? Ak-
kor valóban rendkívül megadományozott embereknek kell 
lenniök, kik Németországban a Jézus-társaságba állottak, s 
én részemről sajnálnám, hogy az állami iskolákban és nem a 
jezsuitáknál tanultam."1) 

Nem uraim, a szerzetesek nem hazátlanok, sem haza-
fiatlanok, nem szabadságellenesek, sem államveszélyesek, 
csak — két esetben : a zsarnokságra nézve és korunk azon 
rettenetes betegségére nézve, melynek neve : odium religi-
onis. Az első fél tőlök, mert reá nézve csakugyan ellensége-
sek és veszélyesek, a másik mindent gyűlöl, mi a vallásra 
emlékezteti, azért terjeszti ki e vádat nemcsak a szerzete-
sekre, hanem az egyháziakra és világ hívekre egyaránt. 
Valahányszor és a hol még a zsarnokság merényleteket kö-
vetett el az egyház és a népek szabadsága ellen, mindig és 
mindig ott találjuk részéről e vádat a szerzetesek ellen, jele, 
hogy ők a szabadság harczosai között voltak. A római Cae-
sarok is államveszélyeseknek jelentették ki a keresztényeket. 
E vádat a jól sejtő ösztön és félő önérdek sajtolta ki mindig 
a vádlókból, mert a zsarnokság szabadságának a szerzete-
sek csakugyan ellenségai s a zsarnokság hatalmának csaku-
gyan veszélyesek. De azt hisszük, épp azon körülmény nem 
& legkisebb jogczim a szerzetesek büszkeségére, hogy a zsar-
nokság tar t ja őket ellenségnek és veszélyeseknek. A szerze-
tesi intézmény sem nem szolgai, sem nem forradalmi, épp 
ugy mint a kereszténység szelleme, melynek a szerzetesek 
legsajátabb gyermekei, éppen ellenkezője mind a despotis-
musnak, mind a forradalomnak. A keresztéaység szelleme a 
szabadságnak és engedelmességnek egyszersmind szelleme: a 
szabadságé a bűntől és emberi félelemtől, az engedelmességé 
Isten iránt és Isten akaratából minden Isten törvénye szerinti 
hatalom iránt. Midőn tehát a szerzetes élet a kereszténység-
szellemét ápolja és terjeszti, éppen az igaz szabadságnak és 
való tekintélynek szolgál s az emberiség érdekében működik. 

(Folytatjuk.) 

') A culturharczban a szerzetes rendek védelme által kitűnő fér-
fiak beszédeit Schumacher H. „Parlament. Denkwürdigkeiten" cz. gyűj-
teménye után idéztük. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t április 30. Egy kis ,kulturharcz' a térde-

pelés ellen. — A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
költségvetése tárgyalásának befejeztével kezdtük magunkat 
egy kis kényelembe tenni, azon téves hitben élvén, hogv 
egy évig nem lesz alkalmunk országgyűlési kulturharczi 
eructatiokat hallani ; de mint sok mindenben csalatkozik az 
ember az életben, ugy tévesnek bizonyult be ez a mi hitünk 
is, amit, ha az emberek iránt megrendült hitünk szemüve-
gén keresztül fontoltunk volna meg, bizonyára nem tapasz-
taltunk volna. A levegő annyira telve van a katholicismus 
elleni gyűlölettel, az emberek annyira beleélték magukat a 
katholicismus elleni támadásba, hogy bizonyára napjaink 
türelménél és önmegtagadásánál, sokkal nagyobb fokú türe-
lemre és önmegtagadásra volna szükség, hogy becsülni és 
tiszteletben tartani tudnák azon vallást, mely annyi áldást 
hozott a nemzetre és igy tartoztátnák magukat a kulturhar-
czi szónoklatoktól. 

A honvédelmi minisztérium költségvetésének tárgya-
lásánál aligha várta velünk együtt valaki, hogy vallásügy-
gyei legyen dolgunk, vagy legalább is azon irányban, mely-
ben történt, Thaly Kálmán azonban bebizonyította, hogy 
nincsen olyan minisztérium, melynek költségvetésénél val-
lásügyi kérdést nem lehetne felerőszakolni, ha épen valakinek 
kurucz természete van és hozzá kurucz logikával bír. Mert 
ahhoz csakugyan kurucz logika kell, ha valaki lelkiismereti sé-
relmet lát a katonaságnál vallásos cselekmények alkalmával 
előfordulni szokott letérdepelésben és nehogy ez által a pro-
testánsok és zsidók lelkiismerete megsértessék, eltöröltetni 
óhajt ja az ,imára' hívó katonai vezényszót. Mi e fellépést, 
bármennyire tiltakozzék is ellene Thaly ur, más forrásból 
származónak lenni nem tudjuk, mint azon ellenszenvből, 
melylyel a protestáns Thaly a katholicismus ellen viseltetik, 
melynek elegendő, sőt az elegendőnél is több bizonyítékát, 
adta csak nem oly régen is, a történelmi társulati választá-
soknál, nyilatkozataival. 

Hogy mi állításunkkal nem járunk a gyanúsítások te-
rén, azt következőleg igazoljuk. Nem a mostani költségvetés 
óta történik, hogy a katonaságnak még akkor is, midőn ve-
gyes vallásúak voltak jelen a katholikus ünnepélyeken, 
mondjuk, nem ezen időtől származik az imára hívó katonai 
vezényszó ; ha tehát ez lelkiismereti sérelem lenne, bizonyára 
régen tiltakoztak volna ellene, már csak azért is, hogy pro-
testáljanak, a protestánsok; sőt ami eléggé csodálatos, ámbár 
Thaly ur nem most ül először az országházban, mégis mind 
ez ideig protestáns létére nem jutot t eszébe a letérdepelésben 
lelkiismereti sérelmet látni, világos bizonyítékául annak, 
hogy ama katonai ténykedésben csakugyan nem rejlik sem-
miféle lelkiismereti sérelem és igy tisztában lehetünk a fe-
lől, hogy mily indokból származott Thaly ur lelkiismereti 
szabadság védelmezése. De a katonaságnak magának sem ju -
tott eszébe valaha a mondott ténykedésben lelkiismereti sé-
relmet látni, vagy ki hiszi azt el, hogy ha ilyesmi történt 
volna, az, mind a mai napig, mig azt Thaly ur fel nem fe-
dezte, titokben maradhatott volna? Napjainkban is ezt 
hangsúlyozzuk, midőn mindenből fegyvert kovácsolnak az 
egyház ellen, csakhogy elnyomhassák, maradhatott volna-e 
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titokban a katonaság ily panasza, ha létezett volna? Nem 
felzuditották volna-e az országot lapjaink a katholikusok 
ellen, hogy ily zsarnokságot gyakorol még ma is, a katonák 
panaszának daczára a lelkiismeretellen? Ily panaszról azon-
ban, még a katholicismus iránt oly ismeretes jóindulatu (?) 
lapokból sem tud a világ semmit sem. Oly nehéz volna te-
hát ezekután felismerni az indokot, mely a képviselő urat 
felszólalásában vezérelte? Különben segített is ő maga ráve-o o 
zetni a forrásra, honnan támadása származott. Az a guny} 

melylyel a böjtöt felemiitette, nagyon jellemző a képviselő 
ur felszólalásának megítélésére, aki egy, nagyobbrészt ka-
tholikusokból álló nemzet nemzeti böjtjéről oly gúnyosan 
tud nyilatkozni, az a térdepelés elleni indokolatlan támadá-
sában is elárulja, hogy őt, távolról sem a lelkiismereti sére-
lem, hanem a katholicismus elleni gyűlölet vezérelte. 

Nem tudjuk, váljon megfontolta-e a képviselő ur, mi-
dőn épen a hadügyminisztérium költségvetésének tárgyalá-
sánál tette kulturharczi nyilatkozatait, de annyit tudunk, 
hogy szerencsétlenebb, mondjuk veszélyesebb gondolata nem 
lehetett volna, mint épen cz alkalommal árulni el kurucz 
természetét. Nem elég-e a képviselő urnák, hogy a t . házban 
megvannak az egyházellenes velleitások, hanem vallási vi-
szályt akar előidézni a honvédség közt is, vallási viszályt 
mondjuk, mert ez mint Thaly ur tett, in optima forma a val-
lási viszály előidézésére szolgál, oly dolgokat emlitve fel, 
amik a katonaságnak mind ez ideig eszébe se jutottak. Le-
het-e ennél vészélyesebb valamit még csak képzelni is? Eb-
resztessék fel a vallási viszály a katonaság közt, legyenek, 
kik azt ápolják, és ki a megmondhatója, hogy mi származik 
belőle? Kivánatos-e magára a nemzetre, hogy a vallási vi-
szály a katonaság közt elharapózzék ? Mire használhatja a 
nemzet az oly katonaságot, mely a vallási viszály következ-
tében- egymással mint két ellenséges tábor áll szemben ? Le-
het-e a veszély idején ily katonaságra számítani ? Mi a nem-
zet érdekében is tiltakozunk, hogy ily kulturharczos vá-
gyak a katonaságban bárki által is felébresztessenek. Való-
ban igen-igen tanácsos lenne, ha minden képviselő megfon-
tolná komolyan, mily végkövetkeztetésre lehet jönni be-
szédéből, mielőtt felszólalna, és csak akkor szólalna fel, ha 
objective megfontolva beszédének tárgyát, meggyőződnék, 
hogy abban semmi veszély nem rejlik ; — mert a szenvedély 
a legroszabb tanácsadó. 

Mindezt megfontolva, csak a magasztalás és elismerés 
szavait hangoztathatjuk az erélyes felszólalás miatt, melyet 
Tisza ő excja Thaly támadását visszautasította. Nagy nyo-
matékkal bir e visszautasítás, mert kitűnik belőle először az> 
hogy Tisza ő excja nem barátja a kulturharcznak, különben 
nem mondta volna, hogy hála Istennek hazánk meg van kí-
mélve a kulturharcztól ; másodszor kitűnik, hogy Tisza ő 
excja nem ellensége annak, lia a katonaság imára szólittatik 
fel, hogy képességét ez által nem látja csökkentve ; harmad-
szor kitűnik az, hogy ő semmi lelkiismereti sérelmet nem 
talál abban, ha protestáns katonák is letérdepelnek, pedig ő 
excja, mint szintén protestáns ember bizonyára bir annyi ér-
zékkel a protestáns lelkiismeret szabadsága iránt, mint Th. 
K . képviselő. A katonai fegyelem, a vallásosság, a nemzet 
érdekében tett e felszólalást bizonyára velünk együtt, min-
denki örömmel fogja üdvözölni az országban és ha ma még 

óhajtandó valami a katonaságnál, az azon egyetlen egy, 
hogy még több figyelem fordittassék a vallásosságra a kato-
naságnal, mint fordittatik ; inert a vallásos katonában minden 
körülmény közt jobban lehet megbizni, mint a vallástalan-
ban, vagy olyanban, kinél kulturharczi hajlamok észlelhe-
tők : azért tehát félre minden vallási izgatással a katona-
ságnál. 

Angolország. A lefolyt parlamenti választások uj kor-
szakot jeleznek Anglia történetében. — A parlamenti válasz-
tások be vannak fejezve. Előttünk fekszik az eredmény. 
353 liberális áll 237 conservativvel szemben. A home-
rulersek száma 62. A liberális többség 116, s ha a home-
rulersek az ellenzékkel fognak szavazni, a kormány még 
akkor is 54 szótöbbségre számithat. A wighek győzelme 
ép oly teljes, mint váratlan, a toryk bukása felülmúlt min-
den képzelmet, az irek csalatkozása keserű, de legkese-
rűbb Parnellé, az agitatoré. Ekként a politikai átalakulá-
sok, melyek másutt csakis összeesküvések, lázadások, bari-
kádok segélyével szoktak sikerülni, i t t mindezek nélkül 
mentek végbe. Angolországnak meg van az a ritka kivált-
sága, hogy a legnagyobb politikai átalakulást is békésen 
intézi el a nép a szavazó asztal előtt. Ez ország 10 nap alatt 
igazi revolution ment át, mely történetében egy u j korszak 
kezdetét jelzi. Földre téritve a tegnapi nap bálványait, a 
nemzet a legerőteljesebben kifejezte, hogy az ellőbbivel 
homlokegyenest ellenkező kormányzati rendszert óhajt s 
azért az előbbi parlament tehetetlen kisebbségét teljesen, 
minden iranyban független többséggé emelte, hogy aka-
dály nélkül alkalmazhassa ugy a bel-mint külügyekben az 
u j keletű eszméket és politikát. Gladstone ur nemcsak szó-
noka volt a választásoknak, hanem egyúttal az egésznek 
megtestesült programmja is ; és diadala, nem szabad félre-
ismerni, ép oly határozott mint merész lépésre mutat, me-
lyet az angol nép azon modern elméletek felé tesz, melyek 
a szárazföld nemzeteire oly válságosaknak bizonyultak be. 
A felelősség az embereket rendesen gondolkodóbbakká teszi 
s az elragadtatást lelohasztja ; de ha azok, kik e napokban 
az állam hajójának kormányrudját átveszik, megkisérleni 
fogják csak részben is az általok oly hévvel és kitartással 
védett elveket, midőn még az ellenzék padjain ültek, megva-
lósítani maga a hires alkotmány, a nemzeti hagyományok, me-
lyek századok óta ez ország nagyhatalmiságának és gazdagsá-
gának alapját képezték, nemsokára egymásután engedni fog-
nak kénytelenek lenni a dolgok uj rendjének, mely a democra-
czia, sőt demagógia diadalával végződhetik az öröklésen ala-
puló nemesség, a gazdagság és intelligentia körei fölött. 

Hogy lehetőleg kimerítő fogalmat szerezhessünk a li-
berális győzelmek valószinű kihatásáról, vissza kell tekin-
tenünk a sory és wigh pártok történetére. Eredetök fel megy 
Cromvell l i ikárd és I I . Károly korába Egész 1831-ig, a 
reform bill-ig, mely a választóképességet szélesebb alapra 
fektette, mind a kettőnek lényegileg ugyanaz volt a politi-
ká ja ; az eltérés inkább csak látszat volt, mint valóság, tak-
tika volt, nem elv. 

Jö t t az 1867-iki választási törvény, mely politikai 
választóvá tett minden polgárt, ki 10 sterlingnél nem keve-
sebb adót fizet. Ez időtől kezdve a képviselők választása 
nagyrészt a szenvedélyektől a mnnkások, iparosok a nép 
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más osztályainak lelkesedésétől. Mindezen változtatások 
közt a toryk fenntartani igyekeztek elveiket és megőrizték 
ragaszkodásukat a nemzeti hagyományokhoz, mig a wighek 
soraikba mindenféle politikai színezetű elemeket felvettek, 
csak azt kivánva tőlök, hogy conservativek ne legyenek. 
Erre nézve bizonyságunk a mostani többség, mely távol van 
attól, hogy egyetlen egyöntetű programmja volna. Lord 
Granville és Argyll herczeg pártfelei a liberális párt régi 
traditóihoz ragaszkodnak ; Gladstone, Hartington őrgróf 
ós John Bright azon elveket, melyeken az angol kormány 
ós társadalom alapszik, fokozatosan de egyszersmind gyöke-
resen akarják reformálni. Vannak radicalisok, mint p. Dilke, 
kiket egyenesen boszant, hogy a forradalmi eszmék az an-
gol nép tömegében oly csekély haladást tesznek és vádolják 
a kormányt, hogy nem igyekszik oly törvényjavaslatokkal 
elé lépni, melyek a felforgatás ú t já t egyengetnék. Még a 
communistikus árnyalat sem hiányzik a nagy liberális párt-
ból. Bradlaugh ur, nottinghami képviselő előtt a párisi com-
mune minta-kormány és a szabad szerelem legfensőbb erköl-
csi tökély. Nem emlékszem a franczia konvent azon tagjának 
nevére, ki egy napon hevesen felkiáltott : „Legyőztük a neme-
seket, az ügyvédek elfoglalták helyöket az állam kormányá-
ban, a nép uj dolgokat vár." Ha ez a konventbeli ur igazat 
mondott, Angolországnak még ujabb dolgokra kell elké-
szülve lenni, mert itt a liberális többségben 129 ügyvéd foglalt 
helyet. Annyi bizonyos, hogy a képviselők háza, hol eddig 
többé kevésbé mindiga nemesi elem, vagyis az ország vezér-
eleme uralkodott, nagy változáson ment át ; democratikus 
eszmék és emberek kezdenek uralkodni a vestminsteri palo-
tában. 

Az 1880-ki választások az angol társadalmat rég emész-
tő komoly baj t jeleznek, titkos működést sejtetnek, mely mé-
lyen aláaknázta a vén Anglia és százados intézményeinek 
alapjait . A democratikus szellem határozott támadása ez az 
aristocratia ellen, mely itt jobban mint egyebbütt erős véd-
bástyája a monarchiának és társadalmi rendnek. 

Igy elmélkedik az , Aurora ' londoni levelezője s elmél-
kedése az események és elvek magaslatán áll. 

Francziaország. Kullurliarczi hirek. — A mozgalom, 
melyet a márcz. 29-iki rendeletek a katholikusok közt kel_ 
tettek, mind inkább növekszik. Mindennap világosabb lesz, 
mit jelentenek e zsarnoki rendszabályok s mi a czéljok. A 
tiltakozások is mindennap szaporodnak s e tiltakozási moz-
galom kihatott még a falvakra is. A családapák, támasz-
kodva az 1850-iki törvényre, mindenfelé készülnek pört 
inditani bárki ellen, ki az ezen törvény alapján megnyi-
tot t iskolákat becsukatni merné. A mi a püspököket illeti, 
nincs köztük, ki a jelen körülmények közt legszentebb kö-
telességének ne tartaná szózatát hallatni s az önkényes ren-
deletek ellen tiltakozni. Az egyház ellenségei nem ismerik a 
katholikusokat. Tele vannak azon előítélettel, hogy a katho-
likus ember engedelmessége vakon kötelez megtenni min-o o o 
dent mit az elüljáróság parancsol Erre számítottak Gam-
betta, Jules Ferry et comp. Szentül meg voltak győződve, 
hogy, különösen a szerzetesek, vakon fognak rohanni a kor-
mány parancsát teljesíteni s autorizáczióért fognak kö-
nyörögni. 

Nincs nemesebb, méltóságteljesebb, imponálóbbs hogy 

ugy mondjam, okosabb a katholikus engedelmességnél. Jó l 
tudja az, kinek s minek kell engedelmeskedni, kinek s mi-
nek pedig nem. A mi a józan észszel, a joggal és igazsággal 
összhangban parancsoltatik, annak készségesen aláveti ma-
gát ; a mi azokkal ellenkezik, azt, nevezzék bár törvénynek, 
vagy rendeletnek, figyelembe se veszi s passive ellenáll. Igy 
tesznek a szerzetes rendek. Egyetlen egy sem kért eddig en-
gedélyt a kormánytól s bizonyos, hogy egy sem fog kérni, 
mert már az apostoli szentszék is ez értelemben nyilatko-
zott. Az ellenséges lapok taktikából igyekeztek elhitetni, 
hogy már több congregatio kért engedélyt, különösen sze-
rették volna ezt elhitetni a sz. Benedek-rendiekről. A France 
kénytelen volt ez ügyben a sz. mária-magdolnai benczés apát 
egyenes hazudtolását közzé tenni. 

Oroszbirodalom. A kath. egyház statistikája a minden 
oroszok czárjának birodalmában, Lengyelországon kivül, 
következő adatokat tüntet fel. A tulajdonképi Oroszország-
ban van egy érsekség, négy püspökség, 1894 áldozárral és 
з,397,778 lélekkel, 1044 plebaniában. Két főpásztori széket, 
и. m. a minskit és kamieniczit a most uralkodó czár megszün-
tetett. A mohilevi érsek iurisdictiója, ki Pétervárot t székel, 
kihat egész Oroszországra, a balti tartományokra, Finor-
szágra, Szibériára és a többi éjszak-európai orosz tartomá-
nyokra, valamint a moskvai kormányzóságra. Megyéjében 
van 168 plébánia 435,329 katholikussal. Fehér-Oroszor-
szágon kivül legtekintélyesebb kath. hitközségek a kazáni 
16,416 katholikussal, a tobolski 5000 a kurski 4538, az 
omski 4000, irkutski 3296 és a krasnojarski 2000 lélekkel. 
Ezek, Kazánt és Ivurskot kivéve, mind Szibériában vannak. 
Némelyike ezen plébániáknak nagyobb területet foglal el, 
mint másutt a legnagyobb egyházmegyék. A wilnai püspök 
száműzetésben van és székét egy felerőszakolt egyén foglalta 
el. Ebben a megyében van 289 plébánia, 480 áldozárral, 
1,223,111 lélekkel. A samogicziai vagy telchi megyének 
van 216 parochiája, 526 áldozárral és 1,059,700 lélekkel. A 
luceori és zatomyri püspökség Volhinia, Podolia és Ukrá -
niára terjednek ki 257 plébániával, 393 áldozárral és 
489,110 lélekkel. A teraspoli megye, melyet 1848 ban 
I X . Pius .Universalis' kezdetű bullájával alapitott, az alsó 
Wolga vidékét és Kaukazust foglalja magába, körülbelül 
200,000 katholikus hivővel, 114 plébániával és 137 áldozár-
ral, kik közül 85 latin, 52 Örmény szertartású. A püspök 
székhelye átvitetett Saratovba, a német gyarmat közé, hol 
fényes Székesegyház épül. Ezek a német gyarmatosok, a 
samogicziai fóldmives néppel, kitűnő katholikusok, leg-
jobbak az egész orosz birodalombán. A teraspoli megye 
arról is nevezetes, hogy az az egyedüli megye, melyben a 
katholikusok többsége nem lengyelekből áll. 

IRODALOM. 
-(- Bibl ia és nemzetgazdasági pol i t ikai . La bible e' 

i' économie politique, par le Comte de Champagny, de 1' Aca-
démie française. Paris 1879. X . 289. lap. 

Vissza a keresztény alapokra ! Ez a jelszó a tudomány-
ban ugy mint az életben. Áll ezen visszatérésnek szükséges 
volta különösen a társadalmi kérdések, vagy mint szokás 
mondani, a nemzetgazdasági politika terén. Annak tehát, 
ki a modern társadalmi viszonyok közt az evangeliumi el-
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vek világánál akar eligazodni, két oldalú műveltségre van O O 7 O 
szüksége. Ismernie kell társadalmunk pathologiáját , a modern 
nemzetgazdászatot minden izecskéjében, otthonosnak kell 
lennie a keresztény társadalmi elvek rendszerében is. Ezért 
sürgeté Todt, a ,Der radikele deutsche Socialismus und 
die christliche Gesellschaft ' irója, hogy a protestáns theolo-
gusok részére a német egyetemeken a társadalmi tudomány 
kötelező tan tárgygyá tétessék, inkább, mint más tárgy, p. az 
általános irodalom-történet, mert mindenesetre szükségesebb 
tudni azt, micsoda törvények szerint szerzi meg magának 
valamely né}) minden napi kenyerét, mint az, kik voltak va-
lamely nemzet szépirói. Első a szükséges, azután a hasznos 

és szép érdeke. Pr ius vivere quam philosophari Ezzel 
szerző, ki nézeteit külön röpiratban is „Der innere Zusam-
menhang und die nothwendige Verbindung zwischen dem 
Studium der Theologie und dem Studium der Socialwissen-
schaften" czim alatt kifejtette, korántsem azt akar ja , hogy 
a pap nemzetgezdász legyen, az irodalmi műveltség terén 
pedig mint mondja, homo rudis et agrestis maradjon. Abban 
Todtnak tökéletesen igaza van, hogy a keresztény ethikának 
társadalmi oldalát kiváló szükség napjainkban művelni s azt 
a nemzetgazdászatnak az emberi munkára vonatkozó anyagi 
törvényeivel combinálni tudni. Ezen irányban igen becses ve-
zérfonalul szolgálhat az előttünk fekvő mű is. Szerző a f ran-
czia akadémia tagja, ,Les Césars jusqu à Néron ' ,Boine et la 
Judée ' ,Les Antonius ' , ,Les Céasrs du troisième siècle' czimü 
művei által tisztelt nevet vivot t ki magának nemcsak F ran -
cziaországban, hanem az egész világirodalomban. Mint röp-
iratiró keresztény katholikus szellemű szózatai által tűnt ki, a 
vasárnapról, a közoktatásról, a csodákról stb. Meg van benne 
mind az eruditio saeculi, mind a vallásos szellem. Müve elő-
szavában csak azt sajnálja, hogy dolgozata már készen volt, 
midőn szentséges atyánknak még perugiai püspök korában 
1877 és 1878-ban irt főpásztori leveleit megismerte. Igy is 
azonban nagy örömmel tapasztalta, hogy a pápa által kifej-
tet t eszmékkel teljesen öszhangzólag fejtegette a szentírás 
társadalmi s nemzetgazdászati elveit. Műve három részből 
áll. Az első az emberi munkáról szól 9 fejezetben, érintve a 
vasárnap kérdését, a ker. szeretet szerepét, a nevelést, a 
fényűzést, a gazdag és szegény osztályok viszonyait, a szer-
zetes rendeket. A második részben a népesedés kérdéseivel 
foglalkozik 5 fejezetben. A harmadik részben a társadalmi 
kérdés három főkorszakáról : az ó,- közép- és uj-korról szól. 
Befejezésül a Correspondant '-ban közlött értekezését adja a 
liberális nemzetgazdászat főelvéről, a laissez faire, laissez 
passer-féle szabad versenyről. 

Beküldetett : Aeneas Sylvius I I . P i u s pápa. Élet- és 
korrajz. I r t a Pór Antal. Budapest . Kiadja a Szent-István-
Társulat . 1880. 

E műben a X V . század egyik legkiválóbb alakját 
rajzolta szerző gondos tanulmány alapján szakavatott tollal. 
Aeneas Sylvius I I . P ius pápa, mint I I I . Fr igyes német ki-
rály t i tkára és tanácsosa, gyakran érintkezésbe jö t t hazánk 
ügyeivel és igy azokra befolyást gyakorolt , mi által az ő 
élet- és korrajza nemcsak az egyház, hanem egyszersmind a 
hazai történelemhez érdekes és tanulságos adalék s általában 
becses irodalmi gyarapodás. 

VEGYESEK. 
-f- Somogyi- alapítvány. Bizonyára országszerte nagy 

örömet keltett a hir, hogy ngs és főt. Somogyi Károly, esz-
tergomi apát-kanonok ur, válságos időkben e lapok volt 
halhatat lan érdemű szerkesztője, évek hosszú során nagy 
gondossággal, szakértelemmel és költséggel gyű j tö t t könyv-
tárát , — (50—70,000-nyi kötettel, — mely az orszagban a 
magán-könyvtárak közt elsőrangú, és sok tekintetben a köz-
könyvtárak közt is r i tk í t ja pár já t , Szeged városának a ján-
dékozta, hogy az ottani egyetem létesítését elősegítse. Kike t 
a nagytudoinányu kanonok ur bizalmára méltatott, t ud j ák , 
hogy előtte a könyvtár megalkotása- és gyarapításánál foly-
ton magasb, köz-czél lebegett. Végre ütöt t az elhatározás 
órája , és a nagylelkű hazafi letette áldozatát az általa oly 
hőn szerzeteit s ápolt magyar műveltség oltárára. Monu-
mentum aere perennius ! 

= Corona ca thol ica ad Petri suecessoris pedes oblata. — 
De Summi Pontificis Leonis X I I I . assumtione, epigramma 
Carolo Keut auctore quinquaginta lingvis. Londini 1880. 
Ez a czime azon fényes kiállítású műnek, melyet megjele-
nése előtt angol lapok után már jeleztünk s melyben a fent 
nevezett szerző ötven nyelven közli a szent atya pápává vá-
lasztatása emlékére a következő latin epigrammot : 

Ecce ! P i i genuit Crux de Cruce, vulnera septem 
Afflicta matris, quae genuere Dei. 
Fulgens nempe Pi i surgit post funera, vita, 
Lumen de coelo, gaudium, et ex lacrymis. 
— A szent atya Roux xav. Ferenczet, az , Annales de 

philosophie chrétienne' szerkesztőjét ' a sz. Gergely-rend lo-
vagjává nevezte ki . 

— Baudry d' Ásson franczia képviselő minap a lóver-
senyen fogadás ut ján nyert 70,000 frankot. Azonnal oda-
ajándékozta a nem autorizált keresztény iskolás testvéreknek. 

— A kölni dóm közel van a befejezéshez. Az éjszaki 
torony már kész s már az ál lványokat bontják le körüle. 
Nemsokára a déli torony is megkapja a kő-sisakot s a ke-
reszt-rózsát. 

— Az olasz katholikus eongressusok róma-vidéki gyű-
lése nagy lelkesedés közt tar ta tot t meg e napokban. Je len 
volt a bibornok-vicarius, Monaco L a Valieta ő emja, mint 
tiszt, elnök, Salviati herczeg mint elnök, s az előkelő osztá-
lyokból igen számosan. 

— A berni ókatholikus theol. karban az év elején össze-
sen 7 hallgató volt. Ezek közül az egyik egy családos, volt 
néptanító, ki az által kapott vocatiót a papi pályára, hog y 
testvére a hires Herczog, a „svajczi nemzeti egyház keresz-
tény katholikus püspöke," a mint magát nevezni szokta, 
meghit ta őt magához püspöki t i tkárnak. Igy tehát a püs-
pöki t i tkár , egyszersmind hi t tanhal lgató és családos apa. 
A többi 6 hallgató közül az egyik nemrég kedvesével együt t 
vizbe ölte magát, egy másik pedig golyót röpített agyábq. 
Ez a svajczi nemzeti egyház, alias ókatholicismus. Genf a 
mint láttuk, már kezdi lerázni nyakáról. Már csak Bern és 
az anglikán pénz, szóval a katholicismust egy kanál vizben 
megfojtani kész protestantismus ta r t ja benne a lelket, — 
pénzzel, a ,nemzeti püspöknek' s néhány, az egész világról 
összeszökött papjának zsiros dotatiójával, a mi a legfőbb, 
mert e nélkül nem volna se püspök se pap, tehát ókatholicis -
mus sem. A dolog kezd megérni a hangos kikaczagásra. I de -
gen papokkal .nemzeti egyházat ' akartak alapitani, s íme az 
egész néhány megugrott pap jó gschüftjévé zsugorodott össze. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 5. 36. I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — Egyházi tudósítások : Bu-
dapest. Somogyi Károly ajándéka Szeged városának. Budapest. A kath. alapok és alapítványok. Róma. A szent atya be-

széde a franczia zarándokokhoz. — Irodalom : — De iustitia, auctore P. II. Marres. Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
(Folytatás.) 

A világ népeinek mindenike bir t oly testülettel , 
melyre,hitök szerint,a vallott hitigazságok megőrzése 
nem csupán emberi tekintély mellet t bízatott . Olyan 
levén a vallás, milyen a tanítás, ha ezt egyedül em-
beri tekintély adja elő, csupán emberi a vallás is ; 
lelietlen, hogy eredetében bármely szent tiszta reli-
gio fentar tsa egységét, ha csak emberi gondviselésre 
van bizva. Nem lehet tökéletesen megnyugta tó a 
vallás, melynek taní tójáról nincs föltétlen bizonyos-
ság, hogy az nem téved, vagy nem akar másokat 
is tévedésbe hozni ? Atalában az emberinem csupán 
emberi tekintélylyel soha meg nem elégedett val-
lás dolgában, annál kevésbbé elégedhetnék meg a 
keresztény vallásnál, mely történelmi esemény le-
vén, t a r ta lma az élet nyilatkozataiban nemcsak az 
értelemre hat, hanem az érzékekre is, természete 
kettős levén, mint, isteni mestereé, ki megalapitá. Egy 
részről igazságokat tar ta lmaz, melyek származásu-
kat közvetlen az égből Istentől veszik, melyek ha-
tása nem látható, egészen a szellem s eszme vi lág 
körébe ta r toznak: de vannak olyanok is, melyek 
müködésökben az érzékekkel hoznák kapcsolatba, 
hol az isteni az emberivel érintkezik, mint az iidv-
szerek hatása és száma felöli taní tásban. A keresz-
ténység ily kettős eredetű természete, s amaz a né-
pek vallási történetében nyilatkozó belösztön, az 
egyház szervezetében is igy egy isteni tekintélyt 
feltételez, hogy az ész és sziv érzelmeinek körén ki-
vül eső igazságok megőriztessenek, s a kor hanyat-
lásának daczára i s e nagy igazságok a mesék táraiba 
ne utasí t tassanak s minden eltorzitástól megmen-
tessenek. Bizonyos, miszerint valamint nincs s nem 

lehet igaz kereszténység egyház nélkül, ugy nincs 
<»s nem lehet igaz egyház tekintély nélkül. 

Es ezzel csak egy, minden társadalmi intéz-
ményre érvényes elvet, jeleztünk, ezt a földi dolgok-
ról a természetfölött iekre alkalmazva. A tekintély 
ugyanis a legfőbb társadalmi tényező. Nincs emberi 
szervezet, társulat , mely ha benne az alap nem te-
kintélyen fekszik, fenmaradást Ígérhessen magának ; 
még a rabló csapatban is tekintélylyel kormányoz 
a j főnök ,— előtte reszketnek a többiek, és — enge-
d d meskednek. A tekintély megfelelő engedelmes-
ségi kötelemmel a szellemeket összetartó kapocs, 
minden oly tá rsu la tnak szivverése, honnét egység 
és egészséges élet lövel ki, alkotó és szabályzó elve, 
minden emberi társaságnak, a család kis körétől egész 
a népek millióit számitó hata lmas birodalmakig. 
Vedd el a tekintélyt , soha sem fog társas kötelék 
képződhetni, a leghatalmasabb állam is fejetlenségbe 
esvén, ezernyi ezer pa ránynyá máll ik szét. Azért az 
emberiség soha sem tagadta meg a t ek in té ly t ; leg-
bensőbb természete is társas élet u tán tör, mert 
csak abban s ál tala fejlődhetnek s tökélyesedhetnek 
valódi emberekké az egyesek. A vi lág megoszlott 
ugyan azon kérdésekre nézve, melyek a tekintély 
legfőbb alapja, — elvére, annak viselői, — s a lakjára , 
a melyben, s a törvényekre, melyek szerint kelljen 
gyakorol tatnia , vonatkoznak; de magát a tekintélyt 
soha sem tagadta . J ézus a legfenségesebb társula-

O o O 
tot, a világot átkaroló, természetfölött i ha tár ta lan 
országot egyházát sem hagyhat ta a nélkül , a mi 
minden valódi emberi együtt lé tnek életföl té tele; ő, 
ki az embert minden természeti életviszonyaiban a 
társadalomhoz utasitá, mint ame lynek keblében fej-
lődhetik anyagi lag, szellemileg s i t t óvhat ja kellőleg 
magát , nem mondhatot t magának ellent, hogy azt 
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legfőbb, valódi életében egyedül elszigetelve hagyta 
volna magára . Krisztus, ki mint valóságos ember 
áll t az emberek közt, s isteni, de egyszersmind való-
ságos emberi módon vit te végbe a megvál tás nagy 
müvét, ki azért jöt t , hogy a szétszórtakat össze-
gyűj tse , nem vonhat ta meg sa já t müvétől e valódi, 
egyedül hathatós egyesítő elemet, rend helyett fe 
jetlenségnek, egység helyett megliasonlásnak téve 
ki azt, annyival inkább se ,mer t az ember lelke, hite 
s lelkiismerete tartozik ezen országhoz, az ö egy-
háza a hit s erkölcs országa, tevékenységének tere 
mindenekelőt t a lelkiismeret, taní tása vezérli értel-
münket , parancsai kötelezik lelki ismeretünket , azért 
is tekintélyének isteninek, csalhatat lannak kell len-
nie; mert csak az igazság kötelezheti ér te lmünket , 
csak Isten akara t ja parancsolhat lelkiismeretünk-
nek. Valamint a jól rendezett polgári társadalom az 
igazságtalanság ellen védi az egyeseket, ugy az egy-
ház a tévelytől megmenti az elméket, amaz a jog-
nak, ez az igazságnak anyja, mint a melynek nem 
csak eredetére, lianem fentar tása- s közlekedésére 
nézve is alapja, tanelve az isteni tekintély. S ez az 
isteni csalhatatlan tekintély az egyháznak biztosítta-
tott és pedig az istenségnek magának nem csak szava, 
de jelenléte ál tal is ; Isten van vele, benne van, az 
egyház csak lá tható módja az istenség közlekedé-
sének az emberekkel, ha szabad ugy szólni, szócső', 
melyen át szava századokon áthat. 

Az egyház Isten országa levén e földön, alapja, 
czélja, léte s egész jellege természetfölött i , külön-
böző minden földi országtól s ahhoz szervezete, kor-
mányforma stb. tekintetében csak tökéletlenül ha-
sonlí tható. Isteni jellegű, nem bölcsészeti iskola, a 
természetfölötti úgyszólván életeleme; egész lénye-
gében, eredete-, végczélja-, tevékenységének lényege 
eszközeire nézve természetfölött i jelenség, s mind-
ezen emiitet t viszonyokban közvetlenlenül s kizáró-
lag az isteni bölcsesé^ s mindenhatóság müve. Nem o o o 
különben az a lap já t és föltételét képező müvek és 
kinyilatkoztatások, melyekből mint, az emberiségbe 
oltot t isteni csirából fokonként növekedett fel, ter-
mészetfölötti jellegűek, Istennek közvetlen nyilatko-
zatai az emberhez, isteni hatás az emberre, s mind-
azon természetfölött i tények és igazságok isteni ere-
detét szintén természetfölött i csodák s jövendölések 
bizonyi t ják. Egy egész rendszer ez, oly teljes, oly 
következetes, minőt emberi ta lá lékonyság soha sem 
lett volna képes kigondolni, s mint az Isten ember 
á l ta l e földön a bünbeesett emberiség megváltásá-
nak folyta tására alapitot t oly intézmény, melyet 

Krisztus urunk u tmuta tása szerint a világ birodal-
maival szemben Isten földi országának nevezünk. 
Ezen égi czél és eszközök tekintetében, melyekre 
szüksége van annak elnyerése végett, égi elem is já-
rul az egyház szervezetéhez, s azon elem miat t , mint-
hogy minden társula t emberi személy hasonlatával 
bir, méltán a megtestesült isteni Ige képének s is-
tenemberi tá rsula tnak neveztetik, két elemből, isteni 
s emberi elemből állva, melyek egymást ugy ha t ják 
át , hogy az emberinek működései az isteni á l ta l kor-
mányoztatnak, természetfölött i erőt nyerve, termé-
szetfölötti czélra irányozt.atnak. Benne az emberi 
elem méltán nevezhető az egyház testének azon kép-
letnél fogva, mely azt erkölcsi személyként jelzi, 
csakhogy az, a mi az egyedben a lélek, az egyház-
ban isteni, természetfölötti , akkor a test az egyház 
emberi elemének kifejezésére legalkalmasabb, mint 
a mely nem egyféle, hanem többféle, s az azt alkotó 
részek, mint a test tagjai összeköttetés és aláren-
deltség kapcsa ál ta l csatoltatva egymáshoz, egysé-
get képeznek.1) Az isteni elem az emberivel oly vi-
szonyban van, min t a lélek a testtel ; valamint a 
lélek alaki elve a testnek, a mennyiben az a vele 
bensőleg egyesült testet élteti, eleveníti, egységben 
tar t ja , minden tevékenységeire befoly s ezekre nézve 
a test attól f ü g g : ugy az egyház testvével egyesült 
isteni elem is természetfölötti módon élteti, egység-
ben tar t ja , természetfölött i életre képesíti az egyház 
emberi elemét. Azért Krisztus országa láthatólag, 
mint teljes szervezet létezik egyházában, s az ö ér-
demei ál ta l a kegyelemben uj jászül t emberiség 
azért jogosan sa já t j a , nem csak valamely szétszórt 
tömeg, — a megváltot tak sokaságaként s mint benső 
kapocs nélkül i csupán küla lak tekintedő, hanem az 
Isten-ember, mint feje vele, szoros egyesülésben van, 
ekkép az az ö temploma, melyben lakozik istenem-
beri életének teljével, rakva élö kövekből, melyek 
közül ismét mindegyik maga egy templom; 2 ) i t t az 
ö kegyelmeinek gyupont ja , az élet tűzhelye, melyen 
folyton lángol ama fűz, melyet meggyúj tan i jö t t ; i t t 
az ol tár , melyen királyi hivatalától elválhatlan fő-
papi t isztjét végzi, ama hely, hol szüntelen hangzik 
látnoki szava, Krisztusnak folyton magát megúj í tó 
teste, bizonyos értelemben a megtestesülés folyta-
tása, az ő t i tkos teste, mely Krisztus valódi testé-
nek életcsirájából sar jadzot t , elválhatlanul egy vala-
melybe Szentlelke ál ta l életet lehelt. Azért Jézus-
ban s az egyházban való hit ugyanazon alapon 

>) Efez. 4. 15, 16. 
«) Kor. I I . 6, 16. 
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nyugszik, s az egyik nem nehezebb a másiknál. A megteste-
sülés következtében Jézusra, mint emberre átömlenek az is-
t e n s é g tulajdonságai : ugy folynak a látható egyházra a fő 
minden kegyelmei s a Szentlélek adományai. Ekkép az egy-
ház isten-emberi intézmény levén az Isten-embert helyette-
síti megváltási művében a földön, élete is hasonmása az Is-
ten-ember életének, kiben az isteni s emberi természet egy 
isteni személyben ugy egyesült, hogy mint Isten csalhatat-
lanul tanított, csodákat művelt, mig mint ember nélkülözött! 
sirt, szenvedett s meghalt. E kettős élete megvan az egv-

' O O Ö.' 

háznak is, ha bár nem egy személyben, hanem összeségében. 
I t t is egyesült az isteni az emberivel ; az istenit képezi benne 
a Szentlélek természetfölötti életeleme, melynek birtokában 
van, melyet magáénak vall, minden zsarnoksággal szemben 
az égi szabadság által, minden ellenség ellen a mennyei dia-
dalmasság által, minden hazugsággal szemben az égi vilá-
gosság által, minden bűn ellen az égi gyógyerő által, min-
den szükséggel szemben a malasztbani gazdadság által, s QC o O 7 

minden iránt, mi Isten képmása a szeretet által. Az emberit 
képezi benne az összes emberiség, minden ember, ki tanát 
vallja s kegyszereit használja, tartozzék bár a tanitó vagy 
tanuló egyházhoz. 

Ebből folyólag a kath. egyház is lényegileg két elven 
alapul, melyeknél fogva különbözik minden más ker. fe-
lekezettől. Az első azon tanból ered, miszerint az apostol-
ságnak soha meg nem szakadt rendfolyamánál fogva Krisz-
tussal folyton összeköttetésben áll, nem egyéb az lényegileg, 
mint folytonos tényleges részesüles Jézus Krisztusban, az ő 
tanításában, kegyadományaiban, nem más, mint nagyban 
fentartott s folytatott életközösség Jézus Krisztussal, ki a 
szakadatlan apostolság közvetítése által van az emberekkel 
közlekedésben. Mert az apostolság ama rendfolyama nem 
egyéb, mint csatorna, melyen Krisztus tanitása, kegyelmei 
hozzánk le- s a hivek lelkeibe át- és szétáradnak, az apos-
tolság átszármaztatása levén az apostoloknak Krisztus által 
adott isteni küldetésük. A második annak tanitói tekintélyé-
ről való tanában van kifejezve, miszerint az Krisztus tanítá-
sát illetőleg azon magasabb természetfölötti tekintélynél 
fogva, mely vele van világ végéig, nem tévedhet.3) 

Jézus, az Isten-ember elég jó, bölcs és hatalmas vol^ 
hogy igaz tanait, melyektől az örök üdvöt feltételezte, biz-
tosítsa számunkra, ő a világ, az emberiség világossága, egy-
házát e világosság sugártárává, a világ nagy iskolájává, 
minőt még nem nyitott a bölcselet, teendő, mellette őrködik 
a föld minden hatalmán végtelenül felül álló mennyei erejé-
vel ; mennybemenetele előtt, mikor apostolainak tudtára 
adta, hogy tulajdonkép most kezdő lik az ő küldetésök, mi-
kor az övének itt e földön vége van, isteni ajkáról az égi 
szózatot hangoztatá : „Minden hatalom adatott nekem menny-
ben és a földön. Elmenvén tehát, tanitsatok minden nemze-
teket . . . tanítván őket megtartani mind, a miket parancsol-
tam nektek ; és ime én veletek vagyok mindennap a világ 
végezeteig."4) Ki t nem ragad meg e szavak fönséges, erélyes 

3) V. ő. Reinerding Theol. fund. II . 67, 127-133 . Hurter Theol. 
Gen. 184. 181. Passaglia De Ecclesia III . 45. Hettinger Apologie II. t'd< 
2. 68—75. 453. Lacordaire Lettres à jeun une homme. III. Lettre. Kette-
ler 170—174. Nicolas Etudes phil. sur le Christ. XII, L' Eglise. Petavius 
De Incarn. XII. 27. Thoin. Aqui. Summa III. L, VII. 
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szabatossága ? Mely igazán Istenhez és igazsághoz méltó, s 
mely semmihez jobban nem hasonlítható, mint a legelső sza-
vakhoz, melyek a zűrzavart rendbe hozva a semmiből te-
remtettek. Jézus, az isteni világuralom tulajdonosa, soha 
sem hagyja el egyházát. Mily rendithetlen biztonságot s bi-
zalmat nyer tanítóhivatalunk ! Menjetek, ne féljetek, az egész 
látható s láthatatlan világ erőtlen lesz ellenetekben ; hiába 
lesz minden erőfeszítés, szemfényvesztés, mesterfogás, én fo-
gom őket hatalmas kezemmel tartani ; minden hatalom sajá-
tom az égben s földön, s ennek ereje által e pillanattól fogva 
mindig, végnélkül mellettetek vagyok, egy napig sem válva 
el tőletek a napok utolsójáig. Ily parancsot csak az adhat, 
ki az emberinemnek ura, csak az Ígérhet ily segélyt, csak 
Jézus tehette ez Ígéretet, csak neki volt e hatalma ; mint U r 
adta s mint Isten teljesíti. A hatalom vajmi fontos tényének 
kell lennie annak, melyet az Isten fia végrehajtani akar, 
hogy szükségét érzi annak, miszerint a hatalomra ünnepé-
lyesen hivatkozzék, s azt összegezze. Vagy talán e minden-
hatóságát az apostolok nem ismerték meg tökéletesen mind-
azon tényekből, melyeket Jézussal egylittlétök alatt láttak s 
csak most kelle neki őket nyiltan oktatnia? Nem, ennek oka 
egészen más ; ez inkább arra mutat, hogy épen most készül 
Uru nk oly intézkedést tenni, a mely mint utolsó rendelke-
zése e földön, oly nagy horderejű, hogy csak mindenható-
sága, földi s égi eszközök egyesítése által viheti ki azt ; mert 
senki sem hivatkozik ünnepélyesen erejére, vagy eszközei 
gazdagságára, ha csak jelentéktelen dolog kiviteléhez készül. 
E bevezetés tehát arra jogosit következtethetni, hogy Jézus 
e rendelkezése egy természetfölötti eszközökkel kiviendő 
világtörténelmi nagyszerű intézményre irányul. S csakugyan 
ezt látta abban minden előbbi századok hite, — a minden né-
pek s idők végett Jézus ótalma alatt folyton fenálló csalhat-
lan tanhatóság alapítását. Minden egyéb, nem kath. érte-
lemben megkisérlett magyarázat oda megy ki, hogy e sza-
vak csak intelmet, illetőleg ismétlését tartalmazzák Urunk 
több ízben már kifejezett, tanítványai hűségére vonatkozó 
kívánalmának, melynek teljesitése, vagy elmulasztása csu-
pán csak akaratától függött a nélkül, hogy Jézus szigorúan 
parancsolná. Hogy ez értelmezés nem fér össze ünnepélyes 
hivatkozásával mindenhatóságára, oly bizonyos, mint az, 
hogy a mit Krisztus véghezvinni akart, nem lehet, hogy ki 
ne vigye, vagy valaha legyőzhetlen akadályokba ütközzék. 
Ha az emberek az általa adott parancsot nem akarják telje-
síteni, ő indítaná őket arra, s lia e tisztet természeti erejök 
által nem tölthetnék be, természetfölötti segélyével tenné le-
hetségessé, mert parancsára áll minden hatalom a mennyben 
és földön. E rendelkezés világosan van jelezve e szóban : 
„tanitsatok." Már maga e kifejezés Jézus szájában egyáta-
laban nem jelenthet mást, mint hogy megbízottjainak az 
igazságot kell hirdetniük ; mert okos beszédben, tévelyt hir-
detni, nem tanítani, hanem hazudni jelent. IIa tehát min-
denható ereje által azt akarta, hogy felhatalmazottjai tanít-
sanak, az igazságot hirdessék : ugy ép oly miudeuhatólag 
kizárta evvel a tévely hirdetését. Ez egyetlen szó tehát : 
„tanitsatok", mint Jézus hatalmának nyilatkozata, önmagá-
ban már isteni kezességet nyújt, hogy a Jézus e parancsával 
ellátott tanitóknak az igazságot kell hirdetniük, s azért 

'ínmi tévelyt közbe nem vegyitlietnek, mert a megbízatás 
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attól jött , kinek „minden hatalom adatot t ." Ha a parancs 
földi eszközökkel ki nem vihető, nyiltan kifejezett akarata 
égi eszközök által valósulna, s azért, ha megbizottjai mint 
gyenge, s tévelynek kitett emberek a biztos igazságnak itt vi-
lágosan és szigorúan követelt hirdetését a tévely lehetőségé-
nek teljes kizárásával, saját rendelkezésökre álló természeti 
eszközökkel el nem vállalhatnák ; Krisztus hatalmi megbí-
zásából magától értődik, miszerint e végett természetfölötti 
segélyét adja, azért emlékeztet mindenhatóságára. 

Igaz ugyan az is, hogy Jézus nem minden parancsa 
érvényesül mindig, a mennyiben az általa parancsolt erköl-
csi törvényeket az emberek nem teljesitik. De más a kötelmi, 
erkölcsi, s más a hatalmi jogszerű parancs; annak kivitele 
az emberi szabadság tárgya marad mindig, s nem teljesítése 
csak egyesek saját üdvének elvesztését vonja maga után : 
de az isteni hatalmi parancs kivitele soha sem maradhat el 
s egyátalában nem áll az ember tetszésében. Mert i t t nem 
csupán egyes ember üdvéről van szó, hanem egyátalában 
Isten ügyének épségben tartásáról, a mi soha el nem marad-
hat. Már pedig a tanitási parancs, nem csupán azért ada-
tott , hogy a tanitók e tekintetben csak saját üdvöket mun-
kálják, hanem inkább Jézus saját ügyének kivitelére, nagy-
ban az egész világ üdvére ugy, hogy még a tanitók üdve is 
elveszhet épenséggel mellette, mig nekik a kataimi paran-
csot a világ üdvözitésére teljesiteniök kell. 

E czélra azonban nem minden, az embereket érdeklő 
igazság képezi tanításuk tárgyát , csak Krisztus kinyilatkoz-
tatása ama tér, melyen működniök kell, csak az, mit a világ 
tudha t kellő bizonyossággal azért, mert Krisztus azt kije-
lenté, képezi ama tanitók hirdetésének egész, valódi tar tal-
mát ; mindazt s csak is azt kell világ végéig hirdetniük, a 
mit Jézus az egész emberiség üdvére kinyilatkoztatott s 
örök időkre elrendelt ; mert a reájok bizott kincs hitletéte-
ményének meghamisítása esetében, annak megjaví tására min-
den ut elvágatott volna. A csupán természeti tudomány sa-
j á t terén később felismerheti s jóvátehet i a becsúszott téve-
lyeket, mivel egész vizsgálódása forrásait mindig ismét 
ú j ra ku ta tha t j a , hogy az elődök tételeit szemügyre véve 
vagy megállapitsa vagy megjavítsa azokat. De mindaz, mit az 
isteni tanitóknak hirdetniök kellett, csak azért igaz és be-
cses, csak azért fogadta el a világ, mert azt megmásithatlan 
ismétlése gyanánt veszi Jézus szavainak, melyeket több 
mint 18 század előtt ej tet t ki, azóta azonban újra nem hall-
hatók Krisztus szájából, hogy a fenlevő hagyományban ne-
taláni hibák ra j ta ma felismertetve megjavíttathassanak. 

(Folyt kör.) Bita. 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen. 
(Folytatás.) 

Azonban a szerzetesek elen nemcsak a moralistáknak 
vannak kifogásaik, a kik megütköznek a visszaéléseken s 
megbotránkoznak a fogadalmakon, nemcsak a zsarnokoknak 
vannak kifogásaik, kik a szerzetesektől féltik az államot, a 
hazát és szabadságot, hanem nevezetes kifogásaik vannak a 
„vo lkswi r t schaf t l i cher Aufschwung" embereinek is, a nem-
zetgazdáknak. Ezeknek a szerzetesi intézmény nemzetgazda-
ságilag terméketlen, szerintök a szerzetesek vagy szegé-
nyek s ekkor nem termelnek, a szegénység tétlenséghez és 

tunyasághoz vezeti őket, s megfosztja a közhasznú tevékeny-
ség iránti hajlamoktól, vagy gazdagok, de oly módon, hogy 
túlságos kincset, névszerint földbirtokot halmoznak föl, azt 
elvonván a nyilvános nemzeti közforgalomtól. E két rész-
szel tehát külön kell foglalkoznunk. — A kolostorok nem ter -
melnek és tétlenségre tanítanak. Korunk minden esetre nagy 
haladást te t t már a szellem és fölvilágosodás, az eszmé-
nyek és művelődés terén, de épp azért nem hiszszük, hogy 
a nemzetgazdák ez utóbbi állítását elfogadja, mert ez állítás 
az emberi életnek azon nemtelen, az emberi méltóságot lea-
lacsonyitó, anyagias fölfogásából származik, mely nem is-
mer más termelést mint a pénzét, a pénzértékét, nem ismer 
más nemes tevékenységet, mint a nyerészkedést, más ne-
mes inditó okot, mint a haszonlesést. A szerzetesnek élete 
oly kévéssé terméketlen, oly távol van a tétlenségtől, oly 
gazdag a legnemesebb termelésben, hogy ezen szó nélkül — 
,munka' szerzetesi életszabály nem is képzelhető. Nagyban 
és egészben véve a dolgot, valójában nincs állás a földön, 
mely oly sokat dolgozott volna és dolgoznék, mint a szer-
zetesek ; igaz, nem a termelés azon nemeiben, melyeket fón-
nebbi jóakaróink értenek. Rengeteg vadonok, pusztaságok 
és sivatagok megművelése, a hittéritők fárasztó munkája a 
vadnépek és barbarok megtérítésében és mivelésóben, a t u -
dományok mivelése minden részökben, egész könyvtárak 
leírásától a legmagasbrendű tudományos művekig, mind 
ezekre csak a szerzetesek önzetleu szorgalma s áldozati szel-
leme volt képes, a felebaráti szeretet és emberi jó tékonyság 
művei, a betegek, elmezavarodottak, foglyok ápolása és ke-
zelése, a tanitás és nevelés számtalan fokú és nemű munkái , 
a lélekgondozás és lelkipásztorkodás munkái, a missiók al-
kalmávali legfáradalmasabb munkák, napokig tar tó gyónta-
tásban, kimeritő igehirdetésben, és végre mindennemű ké-
zimunka : — ime a szerzetesek terméketlensége és tétlensége. 

O O 
Ha voltak már tunya és tétlen szerzetesek, ugy ezeken a 
szerzetesből semmisem volt, csak a ruha, és ha valaki a 
munkásság és önmagát emésztő tevékenység képét, jelképét 
akarná rajzolni, nem tehetne helyesebhen, min tha lerajzolná 
sz. CIárát, a midőn halálos betegen, a falhoz támaszkodva 
még kézimunkát végez, vagy sz. Bonifáczot, midőn sajá tke-
zűleg vágja ki a szent tölgyet, annak jeléül, hogy nemcsak 
az igehirdetés, hanem az erdőket irtó fejszének kezelésé is 
az ő szerzetesi hivatásához tartozik.1) A szerzetesek tunyák 
és naplopók vol tak! kiált föl Montalembert nemes harag-
gal ; 2 ) tunyák és naplopók? A szerzetesek? Ez már valóban 
furcsán hangzik ! Tehát tunyaság és naplopás volt bűne 
azon férfiaknak, kik az it t beszélni illetékesek egyhangú 
vallomása szerint sajátkezüleg Európa felét müvelhetővé 
tették, s a kik fáradalmas virasztásainak az antik irodalmak 
megmentését és saját történetünk ezeréves emlékeit köszön-
he t jük? A szerzetesek tunyasága és naplopása! Miként 
hangzik ez! Hisz a szerzetesek legrégibbjei és legszámosabb-
jai a Benedek rendiek voltak, ugyanazon Benedek-rendiek, 
kiknek neve magának a Közéletnek hagyományos nyelvében 
egyértelmű a komoly, szerény, fáradhatat lan munkával. A 
szerzetesek tunyasága és naplopása! De ki más mint ők 
hordozta a napnak terhét és forróságát a Kelet és Amerika 

l) Dr. J. B. Heinrich .Die Kl. u. i. G. in d G." 
•') Monta!, id. mfi 1. CXX'X. 
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minden missiójában, a fogoly keresztények kiváltásának 
müvében, az eretnekségek és az erkölcselfajulás elleni harcz-
ban, magában a legjobb katholikus népek lelki kormányzá-
sában ? Valóban sajátságos jelenség volna, ha azok, kik e 
szemrehányást legszemtelenebbül dobják a szerzetesek ar-
czába, csak egyetlenegy napon át kénytelenek volnának ily, 
állandó nehézségekkel és terhekkel, fáradalmakkal, nélkü-
lözézekkel, virasztásokkal, kellemetlenségekkel telt életet 
élni, mint az mindennapi kenyere a legcsekélyebb szegény 
hittéritőnek, vagy a legismeretlenebb s legigénytelenebb 
gyóntatóatyának, kit a szerzetes rendek az egyháznak ad-
nak ! A szerzetesek tunyasága és naplopása ! Vagy talán 
evvel csak azon szerzeteseket akarják sújtani, kik kizárólag 
szemlélődő életet éltek, azon anachorétákat, a puszták atyá-
inak azon követőit, a kik, mig oly életmóddal elégedtek 
meg, mely manap a legszegényebb napszámoselőtt hitvány-
nak és elégtelennek látszanék, azon véleményben voltak, 
hogy megvan azon joguk, lelkök gondozásának szentelni 
azon időt, azon erőt, azon szorgalmat, melyet több mint em-
beri bátorsággal és lélekerővel testöktől megvontak ? Nem 
szükség bizonyitaui, hogy az ima minden keresztényre nézve 
a legtörvényesebb és leghasznosabb foglalkozás s hogy ez 
igazságot tagadni annyit tesz, mint nemcsak a szerzetes élet-
nek, hanem az egész kereszténységnek, általában a vallási 
életnek alapjait támadni meg. Hozzá akarjuk még tenni, 
hogy mindenütt és mindenkor éppen azon szerzetesek, kik 
leghivebbek az önsanyargatásban és a lelki élet kötelességei-
ben, egyszersmind az emberi tevékenység más köreiben is a 
legbámulatosabb eredményeket érik el, mint például nap-
jainkban a mezőgazdaságban a trappisták, vagy például a 
Jézustársaságiak és mások, kik legnagyobb sikkerrel működ-
nek a nevelés terén, a tudományokban, valamint a szellemi 
foglalkozás más ágaiban. A szerzetesek által az egyháznak 
és kereszténységnek nyúj tot t legfontosabb és leghatásosabb 
szolgálatok egyike az imádság, valamint az imádásé, ugy a 
könyörgésé. E szolgálatnak minden fogalmainkat meghala-
dó fontosságát fájdalom nem tudja méltatni anyagelvi, ész-
imádó korunk. Azt ugyan tudja és megérti, hogy nem az 
ekének hideg vasa, bármennyire szükséges is ez, fejleszti ki 
és érleli meg a magot, hanem napfény és az égnek esője ; de 
hogy az erkölcsi világrendben is, mint sz. Pál apostol kife-
jezi magát, nem az emberek lótásfutása, hanem az imához 
kötött isteni könyörületességek kezdő és végző okai az üdv-
nek, — ezt nem akarja korunk megérteni. Valóságban a ke-
resztény élet külsőleg ugyanazon mértékben emelkedik és 
esik, győz és hanyatlik, a mint az egyház bensejében az 
imaélet emelkedik és esik. Nemcsak a martyrok vére a ró-
mai czirkusokban és szinházakban, hanem a keresztények 
imái is a katakombákban, győzték lea pogányságot. Ugyan-
azon Benedek rend, melynek gyakorlati hatása oly világát-
karoló volt, legközelebb és kiválólag a szemlelődésnek és 
imának is volt rendje ; szünet nélkül az egyház magasztos 
isteniszolgálataiban az Ur dicsőségét zengeni és az Ur ke-
gyelmeit a földre leimádkozni, tar t ja manap is legkiválóbb 
feladatának. Egy sz. Teréziának és leányainak az isteni dol-
gok szakadatlan szemléléséből magát tápláló imabuzgalma 
a kereszténység nagy újjászületéséhez a reformatio után 
nem kevesbbé járult , mint egy xavéri Ferencz apostoli mun-

kái és pauli Vinsze szeretetművei.3) Nem lehet eléggé mél-
tatni az ima e mozzanatát a szerzetes életben, az imának, 
az ismételt, a folytonos, az egyesért és a mindenekért való 
imának mozzanatát, ezen szent szolgálatot, ezen kifogyha-
tatlan erőforrást, ezen forró Istenhezi fordulást, ki akarja, 
hogy kérjük őt. A szerzetesek megengesztelték ez ima által 
az isteni haragot, megkönnyítették a világ gonoszságainak 
súlyát s mintegy összhangzásba hozták a földdel az egek 
országát. Azért mondja Dupanloup egy helyen oly szépen, 
hogy az ima sokszor az isteni mindenhatósággal lesz egyenlő, 
sőt legyőzi azt : legyőzi az U r fenyegetéseit, az Ur ha rag -
ját, sőt magát igazságosságát. Ez azon hatalom, melyet a 
nagy püspök „omnipotentia supplex"-nek nevez, mely ellen-
állhatatlan lesz magara az égre, s a szerzetesek voltak a 
kereszténységnek gyakorlott, fáradhatatlan előharczosai 
„az ima szent és szakadatlan harczában az isteni mindenha-
tósággal." Ha tehát tisztán csak az imának kiszámíthatat-
lan erejét, hatását és következményeit tekintjük, nem súj t -
hatja a szerzeteseket a fönnebb emiitett vád, s méltán 
mondhatta Windthorst Berlinben 1875. május 10-én, „arra 
akarok még figyelmeztetni, hogy ezen emberek (a szerzete-
sek) imája nemzetgazdaságilag igen jótékocyan hat. Csak-
hogy nem tudom, hány ember gondol még általában az imá-
nak hasznosságára. (Fölkiáltás : Csak kevesen !) Konstatálom 
ezen állitást ! A szemlélődő szerzetesek száma eltünőleg cse-
kély, azután hozzájok tartoznak a karthausiak ós trappisták 
is, és ezeknek a szemlélődésen kivül az is feladatuk, vado-
nokat és pusztaságokat müvelhetőkké tenni, ós ha az urak 
itt az idén utazást akarnak tenni, nézzék meg szeretettel az 
Eifel vidékét, hogy lássák, mit hoztak létre ezek a szemlé-
lődő szerzetesek. Igaz, hogy akkor e férfiak talán már nem 
lesznek ott, de szorgalmuk és fáradozásaik gyümölcsei ott 
lesznek még." 

Azt hisszük, eléggé méltattuk a szerzetesi intézmény 
terméketlenségéről szóló vád azon részét, hogy a szegény 
szerzetesek nem termelnek, s a szegénység által tétlenségre 
válnak hajlandókká. Valljuk meg itt újólag, hogy az e vádat 
hangoztató kor igen, igen igazságtalan a szerzetesek iránt, 
pedig, nem emlékszünk ki de egy kiváló államférfiú mon-
dotta : Nem lesztek szapadok, mert nem vagytok igazságo-
sak ! Igazságtalan azon kor a szerzetek iránt, a mely mit 
ismételve láttuk, hibának látja azt a szerzeteseknél, a mint 
máshol nem lát annak. I t t ismét azt mondhatnók, mért nem 
terjeszti ki korunk ezen vádat azon ezerek százezerekre világ-
ban, a kik jövedelmeikből élnek? De ez ugyebár nem volna 
megegyeztethető a személyi szabadság alapelveivel? Azután 
nincsen manap az ipari és kereskedelmi világban, tekintve 
a fogyasztást, termelés untig elég; vagy az iparosok és ke-
reskedelmi világban, tekintve a fogyasztást, termelés untig 
elég ; vagy az iparosok és kereskedők talán versenyhiány-
ról panaszkodnak? De nem akarjuk a dolgot ez irányban 
folytatni ; annyi bizonyos, hogy értelmes és keresztény em-
ber szemében nincs nemesebb, nincs eszményibb, nincs em-
berhez méltóbb termelés, mint az embernek emberi, vallási, 
erkölcsi tökéletesitésén és nemesítésén fáradni, és ez a szer-
zeteseknek, különbség nélkül szegények, gazdagok-e, életfe-
ladatuk. Es ha ezt teszik, talán méltóknak fogjuk őket t a r -

3) Dr. J. B. Heinrich „Die Kl. u. i. G. in d. G.:: 
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tani azon sokszor nyomorult czellára, azon hideg kemény 
szőrruhára s azon kenyérdarabra, melyet élveznek, s reá-
jok is fogjuk alkalmazni az irás azon mondását: A munkás 
méltó az fí dijára. Nem tehetjük, hogy ne tűzzünk ide még 
egy szép gondolatot Montalemberttől, mely ugyan a modern 
nemzetgazdáknak nem fog talán tetszeni, de azért nem ke-ö o 
vesbbé igaz. Az embernek egész és összes czélja saját bol-
dogítása, úgymond Bossuet. Boldogságát megtalálni ott, hol 
kell, minden jónak forrása: valamint forrása minden rosz-
nak boldogságát oda és abba helyezni, a hová nem kell-
Van immár itt ezer és ezer emberünk, kik nemzedékről nem -
zedékre egymásra következnek és kijelentik, hogy ők bol-
dogok és életpályájokkal megelégszenek. Váljon ezeket ha-
szontalan embereknek tar tsuk? Mintha bizony a világon 
volna valami hasznosabb, mint a boldogság ; s mintha a 
nyilvános és általános bolgogság és közjólét nem szükségkép 
és kizárólag az egyesek boldogságából állna össze; mintha 
minden egyes, ki magát boldognak érzi és mondja, és a ki 
csakugyan az, a nélkül, hogv más boldogságát csak legki-
sebb mértékben irigylené, nem volna önmagában véve meg-
becsülhetetlen eleme a társadalmi boldogságnak és jólétnek ! 
De ez nem tesz semmit ! El evvel a boldogsággal ! Száműzni 
kell azt és föláldozni, s rá kell húzni egy úgynevezett nyil-
vános vagy közhasznosság Procrustes-ágyára. Mi ez a nyil-
vános hasznosság? Egy dolog, mely mindig újra és újra 
haiároztatik meg. Meghatározzák, mégváltoztatják, a ne-
vetségig versenyezve eltorzítják — theoretikusok, kik a 
mily kérlelhetetlenek a beszédben, oly tehetetlenek a gya 
korlatban, de mégis elég otrombák azt hinni, hogy nekik 
joguk van az emberi természeten erőszakot elkövetni, s az 
egyesek hivatásait önhatalmúlag és visszavonhatatlanul ki-
szabni és meghatározni. Jó l megjegyzendő még, hogy e tűr-
hetetlen erőszakot még hozzá mindig a jóval és soha a rosz-
szal szemben alkalmazzák, s az erényre, az isteniszolgálatra, 
a visszavonultéletre igát helyeznek s nekik akadályokat gör-
dítenek, minőket soha értelmes törvényhozó a tunyassággal. 
a pazarlással szemben nem alhalmazhatott volna.4) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest május 4. Somogyi Károly ajándéka Szeged 

városának. — Az ország legtekintélyesebb városainak egyike, 
a katholikus Szeged városa, miután egy évig romban hevert, 
kezd az ujjáépülés stadiumába lépni. A nemzet érezve a 
nagy veszteséget, melyet ily virágzó magyar város elpusztu-
lása okozna, mind egyes tagjaiban, mind a kormány közre-
működésével, páratlan lelkesedéssel azon volt, hogv apostoli 
királyának szavai : „szebb lesz mint volt", mielőbb teljesül-
jenek; sőt a külföld sem késett hozzájárulni a nemzet óhajá-
nak teljesítéséhez, hanem gazdag adományaival bizonyította 
be, mily részt vesz a nemzet érzületében. Az anyagi romok 
megszüntetésére és az uj magyar város felépithetésére szük-
séges eszközök a mondott módon és nem, mintegy varázs-
ütésre létrejöttek és Isten segítségének hozzájárultával re-
ménylhető, hogy az eddig igénybe vett szakadatlan emberi 
munkásság folytatásával a nemzet, a romjaiból már újjá-
épült Szeged városának ünnepélyére jelenhet meg, hálát 

*) Montai, id. mű. 1, CXXVIII. 

adandó Istennek nem sokára, hogy az emberi tevékenységet 
megáldani méltóztatott. 

Valamely város életét, ékességét azonban nem romjai-
ból felépült falai, legyenek azok bár még oly fényesek is, ké-
pezik. Minő értéke van valamely városnak, az culturalis in-
tézeteitől és azon szellemtől függ, mely azokban uralkodik. 
Eényes paloták, művelődési eszközök nélkül, lakóinak sivár 
lelkületéről tesznek tanúságot; ellenben a szerény épületek-
ben lakók lelkületöknek nemes irányáról tesznek tanúságot, 
minél -számosabb culturalis intézettel bir valamely város. 
Anyagi felépülését elősegiteni valamely vásosnak, ez is ér-
dem ; de előmozditani szellemi műveltségét, ez hasonlithat-
lanul nagyobb érdem. Szeged városa oly szerencsés, hogy 
jótevőkkel mindkét irányban dicsekedhetik ; nála nem hiá-
nyoztak sem azok, kik anyagi segélylyel járul tak lakóinak 
felsegélyezéséhez, sem olyan nem hiányzik, a ki megadja a 
városnak azt, ami fő ékességét képezi, a szellemi művelt-
ségre szükséges feltételt és eszközöket. O o 

Csakugyan a napokban lapjaink osztatlan magaszta-
lással közöltek egy nagylelkű tényt, melyhez hasonlóra az 
újra ébredő Szeged városának történetében nem találunk; és 
lia Szeged városa szerencsésnek érezheti magát, hogy immár 
dicsekedhetik egy jótevővel, ki az ő szellemi nagysága- s jö-
vőjének alapját veti meg ; ha lapjaink osztatlan magasztalás-
sal emelik ki a nagyszerű tényt: ugy a ,Religio'-nak kétsze-
res oka van ugyanazt tenni, mert Szegacl városának e nagy 
jótevője, ki oly könyvtárt ajándékozott a városnak, melyhez 
hasonló az országban, egyesek tulajdonát nem képezi, e nagy-
lelkű adakozó nem más, mint Somogyi Károly apát és esz-
tergomi kanonok ur ő nagysága, a .Religio'-nak egykori 
liirneves és nagytudományu szerkesztője. A ,Religio' hasáb-
jain e tényt megörökíteni mi kedves kötelességünknek tart-
juk, meg levén győződve, hogy velünk együtt az ország ösz-
szes kath. papsága mit sem óhajt jobban, mint hogy Isten a 
lelki nemes tulajdonokban e páratlanul gazdag, szerénysé-
gében pedig felülmúlhatatlan jótevőt, még számos évekig 
megtartsa. 

Midőn azonban a magasztalásra nem szoruló tényt egy-
szerűen feljegyezzük, mert itt magasztalni akarni annyit 
tenne, mint a tény értékét kisebbíteni, lehetetlen, hogy a 
ténynyel kapcsolatosan valamit el ne mondjunk. Egy várost 
a viz a földszínéről elseper hiányzanak az újjászületésre 
szükséges anyagi és szellemi eszközei ; egy katholikus pap a 
nemzet szellemi emelkedésén elmélkedve saját szobájában, 
szeretettől lángolva nemzete iránt, egy pillanat alatt elhatá-
rozza, hogy azon szellemi kincseket, melyeket egy egész éle-
tén keresztül annyi szorgalommal és áldozatattal gyűjtött , 
átengedé ama katholikus magyar városnak, melynek anyagi 
felépítésén épen akkor gondolkoznak, — és amit határoz, mint 
erős jellemhez illik, azt végre is hajt ja . A nemzet az egész 
országban egy pillanat alatt arról értesül, hogy egy katholi-
kus pap egy egész élet fáradozásainak gyümölcsét hozza a 
hazaszeretet oltárára áldozatul, hogy megvesse alapját egy 
város culturalis fejlődésének. Mi nem tudjuk, hogy elmélke-
dett-e már valaki e tény felett, nem tudjuk, hogy hangsu-
lyozta-e már valaki önmaga előtt azt, hogy nem más valaki, 
hanem ,katholikus pap' volt az, ki a nemzetet e fejedelmi 
ajándékkal meglepte ; de azt tudjuk, hogy e tény megérdemli 
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az elmélkedést, megérdemli, hogy hangsulyoztassék, misze-
rint ,katolikus pap' az, a ki tényével azt mondja: ime szere-
tett nemzetem, oda adom neked szeretetből, amit életemen 
keresztül szereztem : használd és művelődjél. 

Nincsen szó, melylyel többet lehetne mondani, mint 
mondott Somogyi Károly ő nagyságának tettével; de ami t ő 
nagyban tett, mint kath. pap, ugyanezt teszi az összes kath 
papság, majd nagyobb, majd kisebb mérvben, amint tehet-
ségétől telik, de bizonyos hogy teszi. Mindannyi a nemzet-
művelődésén munkálkodik. A kereszténység behozatalával 
a kath. papság volt az, mely a nemzetet civilizálta és beve-
zette a már művelt keresztények sorába és azóta nem 
szűnt meg magasztos feladatát teljesíteni. A múltban a 
kath. papság e ténykedését hála követte és a nemzet szabad 
kezet engedett a kath. papságnak, hogy culturalis feladatá-
nak megfelelhessen; de jelenben, habár épen azon lelkesedés-
sel, azon áldozatkészséggel működik, mint a múltban a nem-
zeti művelődés fokozásán, mégis azt kell tapasztalnunk, hogy 
nem tekintve a hálát, mely után végre is nem eseng a pap • 
ság, nem csak a hála marad el, hanem keze is megköttetik 
és akadályozva van, hogy culturalis missiójának megfelel-
jen. Ma az állam, midőn minden vallásfelekezetnek szabad-
ságot ad iskoláiban szabadon rendelkezni, a kath iskolák 
szabadságát, hol kath. papok tauitanak, mégis meg akarja 
szorítani. Ezt érdemli-e meg a kath. papság évezredes áldo--
zatkészsége uián, melyet a nemzet iránt tanúsított? Ezt ér-
demli-e meg a Somogvi-féle tettek után? Soha semmiféle 
bűnnel a nemzet iránt nem terhelve, hanem inkább érdeme-
ket szerezve a nemzet körül, ez legyen a jutalom, hogy mint 
terveztetik, szerzeteseink eddio-i szabadságuktól megfosztás-7 o o o 
sanak? De nem folytatjuk tovább, lianem a Somogyi-féle 
eset alkalmából elmélkedésül tűzzük ki a kérdést, hogy az 
ilyen kath. papság ilyen eljárásra érdemes-e hazánkban ? Mi 
a legnagyobb örömmel jegyezzük fel a sajtó elismerését, me-
lyet Somogyi ő nga iránt tanusit, de figyelmeztetjük, hogy 
adja meg elismerését az egész kath. papságnak és ne engedje, 
hogy culturalis missiójában korlátoztassék. 

Budapest. A kath. alapok és alapítványok ügyében 
ft . Ipolyi Arnold püspök ur ő excellentiája által a kormány-
hoz intézett interpellatióra a vallás- es közoktatásügyi mi-
miniszter a főrendiház ápril. 30-iki ülésében következőleg 
válaszolt : 

„A beszterczebányai püspök ur ő excellentiája inter-
pellatiót intézett hozzám, hogy az alapok és alapitványok, 
különösen a vallás- és tanulmányi alap kezelésének felügye-
letére tervezett bizottság s annak szervezete és hatásköre 
iránt nyilatkozzam. Van szerencsém ezen interpellatióra 
váezennel válaszolni. 

Miután mindazon ügyek, melyek a magyar udvari 
cancallária s a magy kir. helytartótanács által kezeltettek, az 
1848. I I I . t. c. 6. §-a értelmében most a miniszterek által ke-
zeltetnek, az alapitványi ügyek s különösen a vallás- és ta-
nulmányi alap kezelése a cultus és közoktatási miniszter tár-
czájához csatoltatott, a nélkül, hogy ezen alapok bevételei 
az állami költségvetésbe felvétettek volna ; keletkeztek kér-
dések s kételyek ennek folytán az alapok és alapitványok 
jogi természetére s kezelési rendszerének czélszeriiségére 
nézve. I 

Én — habár individuális nézetem szerint ezen alapok 
katholikus jellegűek — mint tagja a kormánynak, szemközt 
némely kételyekkel, nem elleneztem s nem is ellenezhetem 
ezen alapok jogi természetének megvizsgálását; de miután 
mindig azon nézetben voltam, hogy ezen ügyet véglegesen 
csak u j törvény alkotása által lehet rendezni, a mint az 
1715-ben, 1730-ban s 1790-ben is ezen alapokra nézve tör-
tént — addig pedig a kezelési rendszert javitani kell és le-
het : felkértem 1876-ban ő Felségét, hogy engedje egy ki-
lencztagu bizottság összeállitását, mely a tanulmányi és a 
vallásalap 10 évi számadásait s az egész kezelési rendszert 
megvizsgálhassa. 

A bizottság jelentését megtevén, azon javaslatot is ter-
jesztette fel, hogy ideiglenesen egy 15 tagból álló bizottság 
ezen alapok kezelésének ellenőrzésére alakittassék. Én a bi-
zottság jelentésére a saját megjegyzéseimet megtevén, ezen 
javaslathoz csatlakoztam, mire felséges urunk már 1878. 
nov. 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni mél-
tóztatott, hogy az alapokat kezelő vallás- és közoktatási mi-
niszternek az 1848. III . t. c. értelmében fennálló felelősségé-
nek épségben tartása mellett bizottság alakittassék, melynek 
hivatása leend a vallás - és tanulmányi alap tulajdonait ké-
pező törzsvagyon épségben tartására ügyelni és a minisztert 
ez irányban támogatni. 

E végből a bizottság hatáskörét körvonalozó szabály-
zatban kimondatik, hogy „a nevezett alapok évi költségelő-
irányzatai, mielőtt a legfelsőbb jóváhagyás alá terjesztetné-
nek, ezen bizottságban megvitattassanak és az ezen alapok 
vagyonosságairól készitett évi zárszámadások a bizottság-
nak átvizsgálás végett kiadassanak s annak a költségveté-
sekre és zárszámadásokra tett észrevételei is mindig ő Felsége 
elé terjesztessenek", önként értetvén, hogy a bizottság az 
alapok tulajdonát képező jószágok gazdasági és erdészeti 
költségelőirányzatait és számadásait is tárgyalás alá veheti. 

Továbbá rendeltetik, hogy valahányszor oly ügyekről 
van szó, melyek a nevezett alapok törzsálladékának jelenté-
keny megváltozását tárgyazzák, jelesen a) ha pénztőkék át-
változtatásáról : b) az alapok tőkéinek ingatlanokba fekte-
téséről : c) a tőkék fölhasználásával járó nagyobb építkezé-
sek foganatosításáról ; d) ingatlanok vásárlásáról, eladásáról 
vagy elcseréléséről van szó, a mennyiben az ingatlan értéke 
10,338 frtot meghalad, — a bizottság előleges véleményét a 
miniszter mindig kikérendi. 

Az alapokból való kölcsönadások már előbb beszüntet-
tetvén, az alapoknak csupán kamatozó állampapírokba, 
földtehermentesitési kötvényekbe és magyar földhitel-inté-
zeti záloglegvelekbe fektetése iránt még 1866-ban kibocsá-
tott legf. elhatározás tovább is érvényben tartatván, a men-
nyiben rendkivüli esetekben, jelesen közmivelődési czélokra, 
kölcsönökre vonatkozó kérelmek merülnének fel, — ezekre 
nézve is a bizottság véleménye mindig bekéressék 8 az ügy 
elhatározás végett ő Felsége elé terjesztessék. 

A bizottságban tárgyalandók továbbá az alapitványi 
törzsvagyon kezelésének változtatására, házi kezelés alá vo-
nására vagy bérbeadására, nagyobb erdőtestek kiirtasára 
vagy három éven túlra a fahozam eladására vonatkozó 
ügyek is ; sőt e bizottság a gazdasági kezelésre is felügyelő 
s véleményadó szerepre van hivatva. 
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A többször hangsúlyozott miniszteri felelősségnél fogva sen szem előtt tar tva hitök sugallatát, ragaszkodjanak mind 
a miniszter a bizottság határozataihoz kötve nem leend — jobban és jobban az egyházhoz, az apostoli székhez, mely 
de eltérő vélemény esetében tartozik ő Felsége határozatát mint az imént mondák, fáklyája az igazságnak, menhelye 
kikérni. az üdvnek és forrása az életnek. Szeressék az egyházat mind 

Remény lem, hogy ezen bizottság a legrövidebb idő gyöngédebb szeretettel ; kövessék liüen az apostoli szék ta -
múlva életbe fog lépni s bátran állitom, hogy ezen bizott nait és törvényeit. Ezáltal kiérdemlik a Magasságbelinek ál-
ság, valamint consultativ s ideiglenes természeténél fogva dását és kegyelmét saját maguk-és hazájok részére, és'siettet-
nem törvény, vagy alkotmányellenes, ugy másrészt az ügy ni fogják a kevésbbé szomorú és zavaros napok visszatérését, 
u j törvény általi végleges eldöntésének nem praejudicál s a "Ezen reményben, s zálogául atyai szeretetünknek, lei-
miniszter felelősségét sehogy sem vieziálja, ki csakis a koro- künk mélyéből apostoli áldásunkban részesítjük az önökhöz 
nának s a törvényhozásnak lehet felelős; s a törvényhozás méltó tisztelt püspököket, a papságot, önöket, önöknek csa-
és különösen a képviselőház jogai t sem sérti." ládjai t és egész Francziaországot. 

Ipolyi Arnold püspök : Egyszeri hallásra a felolvasott Benedicto etc. 
részletek fonalát nem követheti, de nem szólhat a kérdés- TT? fiTl A T fllVI 
hez annál kevésbé, minthogy vannak a szabályzatnak rész- XXLUJJÍLÍJUJIL. 
letei, melyeket nem is ismer. " -j- De iust i t ia secundum doctrinam theologicam et 

A a válszban legmegnnyugtatóbb az a rész, a mely principia iuris recentioris, spcciatim vero neerlandici , 
szerint ezen ideiglenes bizottság és annak szervezése épen auctore P . H. Marres, in Seminario Ruraemundensi s Theo-
nem paejudicál ezen alapok és alapítványok katholikus jel- logiae professore. 1879. nagy 8-ad rétü 447 lap. 7 frank 
legének és azon törvényeknek, melyek erre nézve fennálla- 25 cent. 
nak. Köszönettel veszi a választ. Lessius, Lugo, Laymann ,De iustit ia et iure' czimü 

Elnök : A méltóságos főrendek a választ tudomásul művei örkbecsüek maradnak mindenha ; csakhogy az alatt a 
veszik. kétszáz év alatt , melyek azóta lefolytak, a jog terén óriási 

Róma. A szent atya beszéde a franczia zarándokokhoz, átalakulás tör tént , nem mintha a jog alapelvei kifordul tak 
— Nemrégisméte l tekegy szót. melyet Mi önök egy jeles föl- volna sarkaikból, mert hiszen azok rendithetlenek, mint 
dijéhez intéztünk, s e szó : „Mi szeretjük Francziaországot." maga az örökkévalóság, hanem mert azóta csaknem vala-

Ugy van, Mi szeretjük, s ezt gyöngédséggel ismétel- mennyi nemzet törvénykönyvet készített magának, melyben 
jük önök előtt is, á j ta tos franczia zarándokok, kik e pilla- mindegyik felülmúlni igyekszik a másikat a jogtudomány 
natban környeznek; mert elismerjük, hogy nemzetöknek vívmányainak felhasználásában. Az óriási jogtiprások kö-
szamos joga van szeretetünkre. zött, melyekre a modern jogtudomány, a köz- és magán 

Francziaország gyermekeinek nagy részében őszintén jog terén egyaránt, vezetett, lehetetlen eltagadni, korunk , 
katholikus. hű az egyházhoz, tiszteletteljes hódolattal visel- minthogy erre a gyors társadalmi átalakulások és nemzet-
tet ik Sz. Péter utódjai iránt, és semmi körülmény közt sem gazdasági fejlődések, krizisek, hanyatlások és emelkedések 
szűnik meg bámulatos tevékengségét kifejteni, hogy győ- számtalan alkalmat szolgáltattak, a birtokjogi eszméket több 
zelemre jnttassa mindazt mi jó és üdvös a lelkekre nézve és oldalról megvilágítva tünteti fel, mint az előtt ez lehetséges 
kedves Isten előtt. A franczia nemzet mindig nagylelkű, és volt. U j körülmények az örökbecsű eszméket is u j a lakban, 
nem riad vissza semmiféle áldozattól sem. u j árnyalatok közt fel tüntetve követelik meg, s a ki e köve-

Azért, szeretett fiaink, igen nagy örömünkre szolgál, telmény igényeit el tudja ta lá ln i ; qui ex thesauro suo pro-
önöket i t t láthatni és köszönetet mondunk nemes érzelmeik- fert nova et Vetera, oly alakban, mely körül a magasabb 
ért , melyeknek az imént kifejezést a d t a k Szeretetüknek, szellem sugarai ragyognak : azt a nagy elődök örömmel fo-
áhitatosságuknak, hi tüknek és bátorságuknak ismételt bizo- gadják körükbe s a kortársak elismeréssel tisztelik a t udo -
nyitékai édes vigasztalással töltik el szivünket. mány fejlesztőinek sorában. Ilyen munkát végzett a fenn-

És e vigasztalásnak szükségét ma jobban érezzük, czimzett mű szerzője. A tá rgya t kimeritette s a tudomány 
mint valaha. Mert mélyen elszomorodunk, ha tekintetünket e szakát a fejlődés azon fokán tüntet te fely, melyen az ko-
azok felé fordí t juk, a mik Európában történnek és a vallás- runk igényei szerint napjainkban áll. E mellett latin irálya 
nak nagy kárára vannak. Nézhetjük-e fájdalom nélkül a világos és tiszta, s a classikus latinságot még ott is föléri,, 
harczot, mely Európa csaknem minden országában az egy- hol a legújabb nemzetgazdászati s financziális törvényekről 
ház ellen indí t tatot t ? Még az önök országát illetőleg is fó- p. az adókról, vagy váltójogról szól. 
lőtte nyugtalanok vagyunk és aggódunk a vallás érdekei Szaktanárok, de lelkipásztorok is, és kik általában a 
miat t . Ilyen megpróbáltatások közt lelkünk el van telve ke- hi t tudományok haladása iránt érdeklődnek, haszonnal és él-
serüséggel és fájdalommal ; s szemeinket az ég felé emelve, vezettel forgathat ják e könyvet, 
szünet nélkül kér jük Istent, hogy könyörületességével és jó- VEGYESEK. 
sásával csillapítsa le a vihart , mely üvölt , és adja vissza az „. „ , ... , , 
ewvháznak s z a b a d j á t és a békét ~ M9r FrePPel> angerai püspököt a brestiekTverjegu 

Azonban, mig "tart a küzdelem, Isten segítségével, nem helyett képviselővé akar jak választani. Dupanloupnak méltó 
mulaszt juk el főpapi kötelességünket Teljesítvén hivatásun - u t o d J a l e s ? a torvényhozo testületben 
kat, mely Ránk bízatott, vélelmezni és óvni fogjuk, mint , .. " A f ™ n C 3 i a ^ lapok e M oldala nap utan al ig 
elődeink minden korban tették, az igazság és a lelkiismeret k o z o l h e t » P u ; P ° k o k tiltakozásainál melyeket * 
jogai t , fönn tartani a vallás érdekeit is. szerzetesek ellen kiadot t zsarnoki rendeletek ellen a koztar-

Mert, csakugyan, gondolhatja-e valaki komolyan, hogy easag elnökéhez intéznek. . 
azon akadályok, melyek az egyház szabad tevékenységének Szeretet-adomanyok. 
ú t jába vettetnek, hozzájárulnak a rend biztosítékhoz és a né- 1) Vetvárról : 
pek jóllétéhez ? És önök, szeretett fiaink, nyissák ki F ran - a szent atyának 10 frt* 
cziaország százados évkönyveit. Azokban meglátják, a leg- ^So1

e
t^e

L à iftnekà r S U l a t n a k lOfétT 
fényesebb korszakok, midőn dicsősége leginkább ragyogott , rchinafmis^iónak ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 10 frt! 
midőn a nép legnagyobb jólétet élvezett, épen azok voltak, a rabcsai pleb. iskolájára ( . . . . • • 10 frt. 
amelyekben az egyház üdvös befolyását a lelkekre legna- Összeg : 50 frt* 
gyobb mérvben gyakorolta. 2) Pannonhalmáról: 

A mult emlékein, a jelen veszélyein okulva, s különö- F. G. a száműzött lengyel papok segélyezésére . . . . . . . 5 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — Egyházi tudósitások : Bu-
dapest. Egy nyilatkozat és egy tény. Szepeshely. Főpásztori hálás elismerés. Kinevezés. Francziaország. A német kul-

turharcz a franczia kulturharczról. Svajcz. A hivek és árulók. — Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
Mivel mindaz, mit Kr isz tus kijelentett az üdv 

munkálásához s egyút ta l az emberiség valódi ideig-
lenes j avának elömozditásához is legszorosabb vi-
szonyban van, elképzelhető, mily sulylyal neheze-
det t a felelősség miat t i félelem azokra, kikre emberi 
gyengeségük s tévedhetésök daczára ily nagy meg-
bizatas háromlott , hogy ama fontos és a hamisi tás 
esetén kipórolhatlanul elenyészendő igazságok hir-
detésének félelmes kötelmét egyedül vál lal ják el ! 
E szavakat hallva az apostolok szivében önkéntele-
nül e kérdésnek kellett t ámadn i : mint vá l la lha t juk 
mi ezt el gyengeségünk s hibázhatóságunk tudatá-
ban ? E t i tkos kérdésre azonban Jézus szájából véve 
a feleletet, e l tűnt félelmök s kétségök, gyengeségök 
s természeti tévedhetőségök daczára is t ud j ák most 
már , miszerint az igazság hirdetésére teljesen képe-
sekké tétet tek, midőn az Üdvözítő mondá : „Én ve-
letek vagyok mindennap a világ végezetéig". Valaki-
vel vele lenni a sz. irás több egyenközü helyein je-
lent segiteni, ótalrnazni.1) Nem érthető itt az.mban 
Krisztusnak testszerinti, lá tható „velökléte" e föl-
dön, mer t ezen igéret u tán mennybe ment, tehát lel-
kileg akar t velők maradni , sz. Ágoston szerint : 
„megvonandó tőlök testi jelenlétét, velők akar t ma-
radni a világ végéig szellemi jelenlétével."2) Foly-
tonos segélyt igér t tehát jelenléte által , mely bár 
lá thata t lan, de nekik az isteni mindenhatóság ótal-
má t biztosítja ; mely azonban bizonyára nem testi 
jólétre vonatkozó vész és üldözés elleni ótalom, ez 
egyátalában nem lehetett Urunk szándékában, el-
lenkezőleg jósolta, miszerint földi sorsuk nyomor, 

!) Móz. I I . 3, 13. Zsolt. X X I I , i. Ján. 3, 2. 
2) Tract. 92. in Joan. 

üldözés leend egész a vér tanú halálig. Egyébkén t is 
az ily ótalom nem leendett e lőnyükre, a mennyiben 
ez ál tal az evangelium hirdetői meg lettek volna 
fosztva az a lkalomtól ama magasztos győzelemre, 
mely a világ fá jda lmai békés elviselésében s a vér-
tanuságban áll. E föltevésben ugyanis mindenható 
Ígérete ál ta l az apostolok minden veszély ellen már 
eleve biztosítva levén, nem lett volna szükségök 
személyes bátorságra , hogy a kimért pá lyá t fá rad-
ság nélkül, de egyút ta l érdemtelenül megfussák. 
Igaz ugyan, miszerint Jézus lá that lan kezeivel né-
mely nehéz testi veszedelemben tényleg megótal-
mazta őket, de eleve ily védelem biztosítását nem 
adta, s igy bátor , áldozatkész hűségök ott is teljes 
érdemmel birt, hol Jézus egyes esetekben várat la-
nul testi veszedelemben óta lmazta őket. Nem sze-
mélyöket s ideiglenes sorsukat akar ta tehát az Istenfia 
mindenható ótalma alá venni, hanem a kinyilatkoz-
ta tás igazságainak mindenkorra hamisí ta t lan ma-
radó hirdetéséhez kapcsolja segélyének igéretét, mert 
épen a végből volt^ elkerülhetlenül szükséges az ily 
isteni ótalom Jézus Krisztusnak kifejezett hata lmi 
parancsa teljesitésére. A világ e jogosított tanitói 
tehát biztosan bír ták a megbízatással egyszersmind 
azon ótalom igéretét, melyben az isteni csalhatat-
lanság biztositéka van. 

Ezen isteni ótalom a tanitói hivatal kellő tel-
jesitésére korántsem szorítkozik csupán az aposto-
lok személye- s é le t tar tamára , mint a csodák aján-
déka, mely őket, min t az üdv első hirdetőit a vilá-
gon ékesité ; átszáll az u tódja ikra is, mert a Üdvö-
zitő nemcsak azt m o n d á : „Veletek vagyok," hanem 
hozzá teszi: „mindennap a vi lág végezetéig." Az 
apostolok e szavak elli mgzása után néhány év múlva 
elhaltak, de igéretét Krisztus folyton teljesiti halá-
luk után, mert azt kiterjeszti minden legkisebb meg-
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szakítás nélkül „mindennapra a világVégeig." Azon 
tanítók is, kiket e beszédje alatt tulajdonkép lelki 
szemei előtt tar tot t , s a kikhez az igazság hirdeté-
sének megbízását, s e végből ótalmának, a csalha-
tat lanságnak igéretét intézte, nem foglaltathattak 
csupán kis csoportjában az apostoloknak, kik kevés 
év múlva a földről eltűntek ; nekik még ma is e vi-
lágon kell lenniök, inert Krisztus azt világosan ki-
mondá. Ha ugyanis valamely tanitó mondja : én tiz 
év óta mindennap taní tványaimmal voltam, ámbár 
ez csak akkor lehet valóban igaz, ha nem csak ő 
maga volt ott, hanem a taní tványok i-*, de a tanít-
ványok változása idővel tökéletesen összefér azon 
áll í tás igazságával. Krisztus urunk mindenható igéje 
is csak akkor valósul tényleg a világon, ha nem 
c?ak maga maradt szellemileg ótalmazva a tant, O O ' 

hanem ama tanítók is mindennap szakadatlanul lé-
teznek a földön s tanhivatalukat e biztos ótalom 
alat t gyakorolják. 

Nem jelentheti Krisztusnak az apostolokkal 
való léte azt sem, mintha azok személyesen hivat-
nának arra, hogy elválhatlan közösségben Krisztus-
sal részesüljenek az örök boldogságban, mert ez 
esetben nem mondhat ta volna: „a világvegezetéig", 
mivel az apostoloknak Krisztussal való ily menny-
beli együttléte, nem csupán a világ végéig, hanem 
mindörökké tar t . Szándéka tehát világosan az volt, 
hogy fölhatalmazásában s Ígéretében ne csak az 
apostolok halandó személyéhez, hanem a halhatat lan 
hivatalhoz, melynek első viselői ők voltak, szóljon. 
E hivatal marad, ezért kezeskedik mindenható aka-
rata annak, ki azt mindenkorra a világ végéig 
akarta a 'ap i tan i ; nem jöhet tehát az idők folytán 
egy nap sem, melyen atna tani tók közül többé ne 
létezzenek e földön, a kiket i t t Jézus e beszédjénél 
szemei előtt tar tot t , avagy ígért segélye e valódi, 
Krisztus ál tal egyszer mindenkorra megbízott taní-
tóknál hiányoznék. Ezen a hivatalhoz s nem csak a 
személyekhez intézett megszólítás egyébiránt a köz-
életben is előfordul, de a szentírásban sem szokat-
lan, miszerint valamely személynek adott kiváltság 
annak jogsz rü utódjaiban is értendő. Ez kitűnik 
Aaron példájából, ki mint főpap, Hor hegyén temet-
tetett el, s még is méltósága a többi főpapban foly-
tatódott , ugy hogy még a fogság után is mondatik 
Simonról: „hogy ő legyen fejedelmök s főpapjok 
örökké, miglen hiteles próféta támad,"3) hol bizo-
nyosan nem az van igérve, hogy Simon személye, 
hanem utódjai viendik a főpapság t a Messiás e;jö-

») Makk. I. 14, 41. 

veteléig. Ez értelemben mondja sz. Ágoston : ..Ez 
lőn igérve az egyháznak, mely némelyek kihaltával, 
mások születésével a világ végeigi t t leend;"4) Theo-
philactus pedig: „Mert nem csak az apostoloknak 
igérte ö, hogy velők akar lenni, hanem összes tanít-
ványainak; mert az apostolok nem élnek a vi lágvé-
géig. Azért ezt nekünk s azoknak, kik utánunk fog-
nak lenni, igérte/"5) 

E szavak tehát nem hagynak fen kétségét, 
hogy Krisztus mindenható szándéka volt egy élő ta-
nitó hivatal t a lapí tani a földön, melynek félbesza-
kithat lan fenmaradás t a vilá^ végéig s az igazság O O O ö Ö 
csalhatatlan hirdetésére minden népek közt termé-
szetfölötti ótalmat biztosított. Ha e biztosítása még 
csak igy hangzanék : „veletek leszek a világ végéig" 
épenséggel ugy is volna értelmezhető, hogy közben 
közben egyházát ótalom nélkül önmagára hagyta, 
ugy hogy romlás ideje á l lhatot t be, eltérve az igaz-
ságtól ; valamint jól volna mondva, pé ldáu l : háború 
s dögvész leend a világ1 végei«?, noha vannak hosz-O O Ö O " 

szabb időközök, midőn e csapások nem lépnek fel. 
Ámde ezen értelmet kizárja e kifejezés : „minden-
nap," nem leend tehát nap, melyen Krisztus ótalma 
hiányozhatnék az igazság tanítására. „Veletek le-
szek — fejtegeti e szavakat Bossuet— midőn tanit-
tok, veletek midőn kereszteltek, veletek midőn hí-
veimet taní t já tok, hogy tar tsanak meg mindent a 
mit nektek parancsoltam, következőleg veletek le-
szek, midőn egyházamban az isteni szolgálatot vég-
zitek ; veletek és azokkal, kik utánatok következni 
fognak, az egész társulat ta l , mely vezérletetek alatt 
egybegyűlt , leszek mostantól fogva a világ végéig 
szakadatlanul, mert egyetlen perez sem lesz, mely-
ben elhagynálak benneteket s bár testileg távol, 
szellemem által örökké jelen leszek."6) Igenis, az 
kinek minden hatalom rendelkezésére van, ki ke-
zeivel a népek sorsát vezérli, s minden lelket az ő 
u t ja in vezet a világ végéig oly halkan s még is oly 
ellenállhatlan erővel és csalhatatlanul, ö az örök 
Ige, a mocsok nélküli szentség, kinek szemei előtt 
milliók állanak az Ítélet napig, kinek gondviselése 
a természet rendjében oly csodálatosan tevékeny-
nek nyi lvánul ; ő tar t ja kezét ótalmazva, védve, 
megtartva, erösitve az apostolok s utódjaik fölött, 
ezek bizonyítják hirdetik, a mit mondott , hogy a té-
vely árnya se homályosítsa szavainak fényét az em-

*) Epist. 80. 
5) In Matth. 28. 
6) Instruct, past. Sur les promesses de F Eglise 2. §. 17. 

Confer, avec le minist. Claude nr. I. 
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beri tévely semmi foltja ne zavarja az életnek általa adott 
eszményét.7) 

Ezen ótalom módját közelebbről is meghatározza. O 
mennybe megy, onnét pedig leszáll az általa küldendő Szent-
lélek, az igazság lelke, hogy örökké az egyházban lakozzék. 
Az Udvözitő tényei és szavai közt semmi sincs világosabban 
kifejezve, mint ami az Isten szelleme közlésére, s ezen szel-
lemnek az egyházban való fenmaradása Ígéretére vonátko-
zik ; i t t nincs semmi képletileg mondva, ez a kifejezések 
legszigorúbb értelmében véve az Isten szelleme, ki tartózko-
dását ez intézményben állandóvá teszi. Jézus küldetése tar-
tama alatt többször visszatér erre, mint az emberinem irá-
nyábani szeretetének nagy tervére, melynek halála után 
megbízottjaiban kelle valósulnia; azért is lát juk, miszerint 
szenvedése közeledtével Ígérete mindinkább határozott ala-
kot vesz, az halála után teljesedik be, s hatása végül menny-
bemenete után tündöklik az egész földön. Igy azon emléke-
zetes beszédben, melyet tanítványaihoz azon pillanatban in-
téz, midőn elhagyandó volt őket, hogy szenvedjen, mondá* 
„Es én kérem az Atyát , és más vigasztalót ad nektek, hogy 
örökké veletek maradjon, az igazságnak Lelkét ; kit a világ 
nem vehet, mert nem látja és nem ismeri őt. Ti pedig majd 
megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem 
hagylak árván titeket, eljövök hozzátok."8) I smét : „Mi-
kor pedig eljön amaz igazságnak Lelke, megtanít t i teket 
minden igazságra."9) íme a természetfölötti segély ígérete a 
Szentlélek által, ki azután Krisztust helyettesíti, nem az 
apostolok, mint gyenge emberek fognak tanúskodni s hir-
detni tanitmányát, hanem az igazságnak Lelke, ki az Atyától 
s Fiútól származik ; Isten maga az, a ki bennök lesz s nálok 
marad, megtanítva őket minden igazságra mindörökké ; en-
nél fogva az egyháznak isteni tanítója, vezérlője van, maga 
csak közeg, mely által a Szentlélek a híveket okta t ja : ámde 
ekkor csalhatatlannak kell lennie, különben a szellem, me-
lyet Krisztus reá lehele, a ki pünköstkor az apostolokra 
szállt, többé nem az ő lelke volna, nem az igazság s kegye-
lem lelke. 

Az apostoli hitvallás is a szellemi élet főtényezőjét je-
lelő e szóval kezdődik „hiszek". E szó csak kétszer fordul elő 
benne, mindjárt elején hol „Istenre, a mindenható Atyára, 
mennynek s földnek teremtőjére," azután „Jézus, egyszülött 
fiára", végre megtestesülése s földi életének legfőbb mozza-
nataira vonatkozik. U j irányt vesz azután s másodszor em-
liti a „hiszek" szót, de már akkor másra vonatkozik: „hi-
szek Szentlélekben, közönséges szent egyházat." Ugy lát-
szik, természetesebb lett volna, hogy a három isteni személy 
lényegének egysége miatt a Szentlélek ne választassék el az 
Atya- s Fiútól, hanem belefoglaltassék a hitvallás első ré-
szébe, s mégis éz alkalommal el akart választatni a Szenthá-
romság második személyétől, s közvetlen kapcsolatba ho-
zatni az egyházzal, hogy ekkép is ki legyen fejezve, misze-
rint a közöttük levő viszony oly szoros, mint e szavak össze-
függése, melyek azt kifejezik : „hiszek a Szentlélekben, s 
közönséges szent egyházat." Valamint hajdan a Szentlélek a 
próféták által szólt a niceai szent zsinat szavai szerint : ugy 
szól ma az egyház által ; a különbség itt az, hogy mig a pró-

7) V. ö. Vosen, Der Katholicismus 10—18. Hettinger, Apologie 466. 
8) Ján. 14, 16. — 9) Jan. 16, 13. 

fétákban mulandó eszközöket birt, addig az egyházban foly-
ton lakik, itt marad ő,hogy segítse épentartásában s tovább-
terjesztésében azon igazságok s parancsoknak, melyeket ez 
Jézustól nyert. Krisztus eljővén, tanát s vérét adá a világ-
nak, a megváltást tárgyilag befejezé, most tehát az egyház-
nak igért vigasztaló teendője, hogy azt alapitója szelle-
mében s utján vezesse a világ végéig. Nem vagyunk többé 
ugyanis a haladó kinyilatkoztatás, hanem az állandó hitnek, 
mely Istenhez csatol, korszakában ; e hit Jézuson, mint az 
egész épitmény sarkkövén nyugszig, az egyház, mint az igaz-
ság oszlopa s erőssége által tartva s támogatva ; ez az egy-
ház tanit, mint Krisztus, mint ez tudatában volt, hogy örök 
csalhatatlan igazság : ugy tudja az egyház is, mint Krisztus 
szelleme az igazság lelke által éltetett társulat, hogy igaz az 
ő tanúsága, azért mondja minden egyetemes zsinatja mikép 
a jeruzsálemi mondá: „Tetszett a Szentléleknek s nekünk."10) 
Tehát nem kell-e hinnünk az egyház tanúságának, melylyel 
a Szentlélek elválhatlanul marad mindörökké ? kérdé clugnyi 
Péter — nem kell-e hinnünk az egyház tanúságának, mely 
egy az Atya- s Fiúval, valamint az Atya a Fiúban s a F i u 
az Atyában, a melynek az Istenfia adá ama világosságot, 
melyet az Atyától vet t? (Ján. 17, 22.) Hogyan csalatkozha-
tott s csalhatott több mint ezer évig az egyház, melylyel az 
igazmondó Atya , az igazság, a Fiu, s az igazság Lelke örökké 
maradt?«11) Bita. 

(Folyt, köv.) 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen. 
Azonban a szerzetesi intézmény terméketlenségérőli 

vádnak egy másik része is van, mely a kolostorok gazdagsá-
gát illeti, hogy túlságos kincset, névszerint földbirtokot 
halmoznak föl, azt elvonván a nyilvános nemzeti közforga-
lomtól. E vád némi szint és látszatot a történelemből köl-
csönöz, mert régi időben a kolostorok csakugyan nagy, sok-
szor saját javuknak nem mindig kedvező földbirtoknak vol-
tak urai. Ennek oka nem a szerzetesi intézmény mivoltában 
feküdt, hanem egészen más körülményekben, melyek manap 
már nem is léteznek. A régi kolostorok mindenekelőtt azál-
tal szerzék földbirtokaikat, hogy értéktelen sivatagokat és 
ős erdőket virágzó telepekké változtaták át. Azután nagy 
birtokokat szereztek össze azon ajándékozások által, melye-
ket nekik fejedelmek és nemesek, városok és testületek tet-
tek, mert azon idő általános és állandó meggyőződése szerint 
senki czélszerübben és helyesebben javait Isten dicsőségére 
s az általános közjóra föl nem használhatta, mint ha kolos-
tori egyesületek kezeibe adta. És ha igaz, a mit a történe-
lem tanit, hogy a kolostorok a népek megtérítésében és ci-
vilisálásában, a tudományok, a művészetek ápolásában, a 
mindennemű szegények, nyomorultak és segitségreszorulók 
támogatásában oly nagy dolgokat műveltek, nem lehet ta-
gadni, hogy ama meggyőződés nem volt alaptalan és értel-
metlen. S valóban, a kolostorok azon időkben nagyszerű és 
jótékony hatásukat ki nem fejthették volna, ha nem birták 
volna az arra szükséges földi és anyagi eszközöket. Azután 
demokratikus korunknak azt is tekintetbe kellene venni, 
hogy, ha a nagyok és gazdagok a kolostoroknak ajándéko-

10j Apóst. csel. 15, 28. — u ) Adversus Petrobrus. 
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zásokat tettek, e javak nem vonattak el a néptől, hanem in-
kább annak javára fordíttattak. Mert mig a világi urak 
bérlőikkel és alattvalóikkal elég keményen bántak sokszor, 
a püspöknek vagy apátnak pásztorbotja alatt jó volt élni. 
A mit a fejedelmek és urak véres harczokban és tornajáté-
kokban, udvari mulatságokban és vadászatokban költöt-
tek el, az a kolostorok kezeiben a legjobb czélokra, vallásra, 
tudományra, művészetre és a legtágasabb körű mindennemű 
jótékonyságra és emberbaráti adakozásokra fordíttatott.1) 
Hogy nem akar a mi korunk a történelemből tanulni, ha 
kolostorokról és szerzetesekről fordul elő szó ! De föltéve, 
habár meg nem engedve, hogy a kolostorok legszeplőtlenebb 
és legalaposabb jogezimű birtokaikat nem az emiitettük 
áldásos és jótékony czélokra használták ; megengedve, hogy 
történtek visszaélések, melyekről szóltunk már ; megen-
gedve, hogy nagy földbirtokból származó jólét sokszor hi-
vatási pangást hozott létre a szerzeteseknél : az egyházon 
kivül, mely ezért egyedül vonhatta felelősségre a kolostoro-
kat, van-e társadalmi osztály, mely ezért a szerzetesektől 
számadást követelhetne? Az egész laikus társadalmat min-
den időben bátran fölszólíthatták, mutasson nekik soraiból 
bárkit vagy bárkiket, kik jótékonyabban és hasznosabban 
lettek volna elfoglalva, mint ők. A mi legújabb botorsága-
inkig a világ még sohasem gondolt arra, hogy magát följo-
gosítva érezze, attól, ki egy hosszú időn át feltört, megmivelt 
és termékenynyé tett földnek aratását gyűj t i be, ugyanazon 
munkát, szorgalmat és buzgóságot követelni, mint attól, ki 
a földet legelőször kezdte művelni. Ellenkezőleg minden tár-

o o 
sadalom és minden törvényhozás az emberi tevékenységet 
és munkásságot az által törekedett dologra sarkalni, hogy a 
családapáknak és alapitóknak kilátásba helyezték, miszerint 
az ő munkásságuk, izzadásuk és fáradalmuk fiaik és utódaik 
jólétét és élvezését fogja eredményezni. Mily joggal akar-
nánk tehát a szerzeteseknél más mértékvesszőt alkalmazni? 
A béke és jólét, melyet élveztek, hivatási pangásuk daczára 
is elődeik szorgalmának és izzadásának maradt eredménye, 
és a legjogosultabb érinthetetlen örökség, melyet csak kép-
zelni lehet. Egyedül az egyháznak volt joga és kötelessége 
a hibára rámutatni, melyet a vallás sohasem akar megtűrni. 
Mondjuk ki nyiltan : az, a mit a szerzeteseknél tétlenségnek 
neveznek, nem más, mint a mit a világ tehetőseinél kellemes 
jélétnek mond a világ ; a társadalomnak nincs joga, akár az 
egyiket, akár a másikat polgári halállal vagy a javakra 
való kézrátétellel büntetni. De azt mondják : a szerzetesek 
nemcsak gazdagok, hanem túlságos gazdagok voltak. Ismét 
bevalljuk, hogy voltak túlságos gazdag kolostorok, vagy 
helyesebben oly gazdag kolostorok, hogy e gazdagság lett 
elfajulásnak és romlásnak oka. De hol van a földön azon 
emberi tekintély, melynek joga volna meghatározni azon 
határvonalat, hol a gazdagságban a túlságos kezdődik, s a 
jogosan szerzett vagyonnak határt szabni? Eddig egyedül a 
vallásnak volt meg azon joga, különbséget tenni a szükséges 
és a fölösleges közt, és e fölöslegre nézve jótékonysági ada-
kozásra kötelezni, és egyedül ő ellene, az egyháznak ezen, 
mondjuk, szent gyöngesége ellen emelték égbekiáltó igazság-
talansággal a tulajdonjog megsértését rendszerré ! Senki 
másnak ne engedjük meg tehát, csak egyedül az egyháznak, 

•) Dr. J. B. Heinrich „Die Kl. u. i. G. in d G." 

a jogot, mondani, hogy a kolostorok túlságos gazdagok vol-
tak ; mondjuk, hogy voltak gazdak kolostorok, s igazoljuk 
e gazdagságot két szóval : eredetével és fölhasználásával. 
Fölhasználására nézve még a legkiáltóbb visszaélések és a o o 
legnagyobb elfajulás koraiban is egy szóban lehete azt ösz-
szefoglalui : a jótékonyság ! — a jótékonyság, melyet soha má-
sok nem fognak utóiérni. E pontban, mielőtt vádlókat czá-
folhatnánk, be kell várnunk, mig találkoznak, kik ezen ed-
dig ellenmondást nem talált állítást megtámadnák. Erede-O O 
téré nézve, a mi a szerzetesi vagyont kiválólag jogosulttá 
teszi, igen, az eredete. Legnagyobb bátorsággal lehet mon-
dani, hogy nem létezik vagyon, melynek eredete és birtok-
lási jogczime oly törvényes, oly szent, oly sérthetetlen volna, 
mint a szerzetes rendek vagyonáé. Emiitet tük fönnebb for-
rásait, s egészben véve el lehet mondani, hogy az egyedüli, 
mely az embernek legnemesebb tettéből származik, a legne-
mesebb tettből, melyre az ember képes : az ajándékbői, a 
tiszta, szabad adományból, melyet szeretet, hála és vallás 
szentelt meg.2) És mégis ! És mégis ? Daczára annak, hogy 
soha, mióta a világ fönnáll, társadalmi osztály az anyagi 
érdekekre oly áldásos kézzel nem hatott, mint a szerzetesek; 
daczára annak, hogy a rögös földbe hullott verejtékökből 
Európát elboritó városok és helységek fakadtak, daczára 
annak, hogy nincs társadalmi osztály, család, egyén, intéz-
mény, melynek javai birtoklására tisztább, eszményibb, 
szeplőtlenebb jogczimei volnának, mint a szerzeteseknek 
és a mely más részről nagyobb fokban és szélesebb kör-
ben árasztaná szét az áldások gyümölcseit: mégis, oly nagy 
a világ igazságtalansága, oly nagy az üdv forrásától elsza-
kadt emberek vaksága, hogy éppen a szerzetesi jószág az 
minden tulajdon közt a földön egyedül, melyet mindenütt 
megrágalmaztak, s éppen a magokat legfólvilágosultabbak-
nak tartó országok, kiált föl Montalembert, autokraták és 
demagógok, ti mindnyájan az erőszakoskodás fosztogatásait, 
a szédelgési szellem diadalait meghagytátok és jogosaknak 
ismertétek el, de az áldozati szellem gyümölcseit, a bűnbá-
nat adományait, a fájdalmak enyhítésére szolgáló ajándéko-
zásokat, ezeket confiscáltátok ! Tudjuk, hogy reformok szük-
ségesek voltak, és ezek hiánya vagy elégtelensége tette lehet-
ségessé a katastrófát ; de ebből nem következik, hogy azon 
gyalázatteljes attentatum, mely akkor oly sok országban a ko-
lostorokat eltörölte, valaha menthető vagy igazolható volna. 
Mert valóban soha gonosztett nem volt gyalázatosabb és ok-
talanabb. Montesquieu megbélyegezte a zsarnokságot, mint 
megérdemelte, és nem tudom már miféle amerikai vadakhoz 
hasonlította, kik levágják a fát, hogy gyümölcseit élvezhes-
sék. De mit mondjunk akkor e modern vadakról, kik a tisz-
teletreméltó fát, mely oly sok századon át ágai alatt a mun-
kát, a tudományt, az imádságot, az életboldogságot árnyé-
kolta be, azon ürügy alatt, hogy megnyesni és lehernyózni 
akarják, gyökerestől kidöntötték ? Adja Isten, hogy e bűn-
tény ne boszultassék meg iszonyúan ! Adja Isten, hogy a 
megrablás logikája ne vitessék keresztül utolsó következ-
ményeiig, s hogy kérlelhetetlen boszulók az adott példákon 
még tulmenvén bűnösöket és ártatlanokat közös bünhődésbe 
ne foglaljanak össze, azon alapelvek nevében, melyek a 
szerzetes rendek megrablásánál először jutot tak diadalra ! 

<) Montai, id. mű. 1, CXXXIX, köv. 1. 
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Azoknak utódai, kik a kolostorokat szétrombolták, most 
már saját kárukra belátni tanulják, hogy azon érvek közt, 
melyek a kolostorok tulajdona ellen fölhozattak, egyetlenegy 
sincs, melyet nem lehetne általaban minden tulajdon szét-
rombolására fölhasználni. Remegve és kétségbeesve ők is 
láttak már fenyegető embereket magok elé lépni, kik tőlök 
javaik kiadását követelték, s kik a remegőknek ugyanazon 
„naplopó" szót dobták arczukba, mely jelszóval előbb a szer-
zetesek raboltattak meg. Végén vannak tapasztalataiknak 
és büntetésöknek ? A fenyegető vihar nem jön-e napról 
napra közelebb, s nem fogjuk-e ujolag a modern paloták 
kapui előtt néptömegek zajongó hullámait látni, mely nép-
tömeg a régi és az u j tulajdont ugyanazon kárhozatba vonja, 
s melynek küldöttei már rég kijelentették, hogy a tulaj-
don lopás ?3) 

De ne beszéljünk e dolgokról s vegyük szemügyre 
tisztán a jelent s a közvetlenül gyakorlatit. A régi kolos-
tori javak elkoboztattak s az államoknak, vagy gazdag tő-
kebirtokosoknak kezeibe mentek át. Az ujabb kolostorok, 
legalább a legtöbb vidéken, szegények, sokszor igen szegé-
nyek. Ha vannak tehetős kolostorok, tekintve terheiket, a 
régi értelemben gazdagoknak nem mondhatók. Tehát a ko-
lostori javak fölszaporodásából származható veszélyekre 
gondolni akkor lesz idő, ha egyszer a kolostori javak ily 
fölszaporodása mutatkozni kezd. Egyelőre a javak mérték-
telen összpontosításának s a tőke oligarchiájának veszélye 
egészen máshol van mint a szerzeteseknél. Ellenkezőleg a 
viszonyok olyanok, hogy minden kolostor, daczára szegény-
ségének, nemzetgazdasági jótéteménynek tekinthető. Mert a 
kolostorok jól rendezett takarékossága mellett lehetséges 
lesz nekik csekély eszközökkel aránylag nagy dolgokat lé-
tesíteni. Csak ismerkedjék meg a mi korunk az ujabb szer-
zetesi testületek gazdasági viszonyaival, és látni fogja, mily 
kevéssel tartatik fönn egy számos testület, melynek tagjai a 
világban szétszórva, legalább még egyszer annyit vagy há-
romszor annyit igényeltek volna, s kevesbbé jól, kevesbbé 
biztosan volnának ellátva; látni fogja, mennyi kerül még a 
szegényeknek, a segitségre szorulóknak, a vallási és iskolai 
•czélokriak, a tudománynak, a művészetnek és a többi. Való-
ban, mily ferde lesz az előitéletek és ellenszenvek nyomása 
alat t még különben értelmes embereknek is Ítélete ! Egy 
gazdag magán embernek volt néhány száz és száz holdra 
terjedő birtoka. Másnak kezelésébe adta, hogy a lehető leg-
nagyobb hasznot húzhassa belőle, hogy a jövedelmet azután 
egy idegen városban elköltse vagy állampapírokba s más 
javakba fektesse. Ezt azt egész dolgot az egész világ rend-
jén valónak találja, s senkinek eszébe sem jut, e fölött pa-
naszt emelni; a k i tenné, a legutálatosabb communismus gya-
nújába esnék. Most egy szerzetesi testület tagjainak hozo-
mányaival, néhány jótévő adományaival s adósságcsinálással 
megveszi ugyanazon birtokot, s ugyanannak jövedelmeivel 
most 60—100 —150 embert tart el, kik az emberiség leg-
szentebb érdekeiben tevékenyek! Annak levonásával, mit 
szigorú mértékletesség ennyi embernek eltartására kiván, 
£gy rész a szegényeknek jut, kik közt egy sem hagyja el 
adomány nélkül a kolostor portáját ; templom építtetik, ün-
nepélyes isteniszolgálat tartatik, könyvtár összeállítása kez-

5) Montai, id. mű 1. CXLIII. 

dődik, tehetséges ifjak nyernek oktatást és támogatást, ké-
sőbb akárhol van szorulás a vidéken, az első a hová gon-
dolnak, a kolostor; tudomány, művészet, iskola, emberba-
ráti czélok, mindegyiknek jut , röviden a birtok a leghaszno-
sabb módon lesz termékeny, és ha külső erőszak nem nyul a 
dologba, igy marad nemzedékre. De íme ! a világ a kolostor 
gazdagságáról s a javaknak a holt kezekben való fölszapo-
rodásáról kezd beszélni ! Nem látszik-e valóban, hogy ma-
nap igen sok ember azt hiszi, miszerint a magánönzés jogo-
sult, kincset és gazdagságot minden korlát nélkül fölszaporí-
tani szabad, és ez diadala a nemzetgazdaságnak ; ellenkezőleg 
mindenféle vagyon és tulajdon megtiltandó azoknak, kik a 
czélból élnek, hogy jövedelmeiknek csak egy részét saját föl-
tétlen szükségleteikre, a többit mind az általános közjóra for-
dítsák.4) Igen, komolyan beszélünk,| ez a hit és ez a szándék 
határozottan nyilvánult Berlinben a culturharcz alkalmával. 
Hall juk csak Schorlemer-Alstot 1875. május 7-én : „A szer-
zetesek, azt mondják, kénytelenek lemondani a családról, az 
emberi közösségről, a tulajdonról, és igy a kolostorok oly 
intézmények, melyek az állami rend épületéhez szükséges 
alapokat, a családét, a tulajdonét és a keresetét tagadják, 
vagyis oly egyesületek, melyek az állami rend szétrombolá-
sához vezetnek és az államok nemzetgazdasági alapjait alá-
ássák. Uraim, azt merném kérdezni, hallatlanabb, igaztala-
nabb és hozzá tehetem, nevetségesebb dolgot mondtak-e va-
laha a földön? Há én családomtól elválok, hogy egészen 
az emberiség szolgálatának szenteljem magam, erőimmel, 
javaimmal, egészségemmel, életemmel s annak föláldozásá-
val, nem lépek akkor az emberiséghez sokkal közelebbi vi-
szonyba, mint ha a szűkebb családnak életében és annak él-
vezetében maradok ? Javaimnak áldozata, melyet hozok, és 
a magam számára való szerzésrőli lemondás, s ellenkezőleg 
az elhatározás, minden erőmből oda működni, hogy szegé-
nyebb embertársaim nyomorát enyhítsem, ez megrenditése 
az állam alapjainak? Ezt uraim, csak gründer mondhatja 
ki, vagy oly valaki, a ki Manchesterből hozta lelkét. A mi 
a családtóli elválást illeti, saját családomnak több igen ke-
zeli rokona szerzetes rendekben van, és biztosithatom az 
urakat, ők a családtól nem szakadtak el, ellenkezőleg vi-
szonyaik a családhoz a legbensőbbek, csak e viszonyok, 
mondhatnám, magasztosabbak lettek. (Aha ! balról.) Igen, 
azon családok, melyeknek kath. szerzetes rendekben tagjaik 
vannak, ezek e tagokat kiválóan tisztelik, és a családra 
nézve áldásnak tekintik. Ez az igaz tisztelet : Erbonkel sind 
es nicht, mint ezt imént balról hallottam, oder Erbtanten, 
mert a mi szerzetes rendjeink szegények." Vége köv.)| 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest május 7. Egy nyilatkozat és eyy tény. — 

Amint már t. olvasóink előtt ismeretes, Trefort ő excja 
válaszolt Ipolyi Arnold ő excjának a kath. alapok és ala-
pítványok ügyében a miniszter úrhoz intézett interpellatió-
jára. Azon nyilatkozatok után, melyeket a miniszter ur tár-
czája költségvetésének tárgyalása alkalmával, már az alsó 
házban is tett, nem is kételkedtünk egy perczig sem, hogy 
az interpellatióra adandó nyilatkozat olyan lesz, mint a mi-
nőnek tényleg lenni tapasztaljuk, azaz a katholikusokat 

4) Dr. J. B. Heinrich „Die Kl. u. i. G. in d. G." 
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megnyugtató ; és ámbár e nyilatkozat t. olvasóink előtt isme-
retes, ámbár mindenki Ítéletet alkothatott önmagának felőle, 
mégsem tart juk feleleges munkának, hogy a felől nézetün-
ket mi is elmondjuk és kiemeljük azt az egy-két pontot, me-
lyek előttünk fontossággal birni látszanak. 

Ha a miniszteri választ részeiben jellemezni akarjuk, 
azt hisszük nem tévedünk, ha mondjuk, hogy az egy lépes 
előre, t. i. a katholikusok jogainak megvalósítása felé, miben, 
és ezt szivesen elismerjük, a miniszter urnák érdeme van ; 
mert a 9-es bizottságnak ő Felsége elé terjesztett kérelmébe, 
hogy ezen alapok kezelésének ellenőrzésére egy bizottság ne-
veztessék ki, ő excja készséggel beegyezett és e bizottság 
kineveztetése, mint az ő excja nyilatkozatából kitűnik, leg-
közelebb megfog történni. Keménylem, úgymond a miniszter 
ur, hogy ezen bizottság legrövidebb idő múlva életbe fog 
lépni. Azt mondtuk, hogy ez ,egy lépés előre a katholikusok 
jogainak megvalósítása felé', és azt hisszük, hogy ezt senki 
kétségbe nem vonhatja, ha tekintetbe veszi az eddig történ-
teket. Az alkotmány visszaállítása óta történt, hogy ezen 
alapok katholikus jellege ellen támadások kezdtek intéztetni 
és e támadások ellensúlyául mi sem történt az akkori kormá-
nyok által, hogy csak némileg is jelezzék ezen alapok katho-
likus jellegét, hanem az alapok jogi természetének vizsgála-
tára kiküldött országgyűlési bizottság működését hagyták 
folyni, ugy, amint épen folyt, ami hogy nyugtalanitólag ha-
tott a katholikusokra, azt, ugy hisszük mindenki meg fogja 
érteni. Alkotmányos életünknek 10-ik évében, 1876-ban a 
katholikusellenes áramlattal szemben kezdett valami történni 
a kormány részéről, ami a katholikusokban némi reményt 
kezdett ébreszteni, mert ez évben küldetett ki ama katholi-
kus független férfiakból álló, ismeretes kilenczes bizottság 
melynek feladata volt az alapok 10 évi kezelését megvizs-
gálni. Mi már akkor is örömmel üdvözöltük e bizottság ki-
neveztetését, de ez végre is a múltra nézve birt küldetéssel, 
melynek befejeztével működése megszűnt. Sokkal jelentősebb 
mindenesetre azon bizottságnak kineveztetése, mely most 
küszöbön áll, nem csak hatalmának kiterjesztésére nézve, 
hanem azért, mert bár ,ideiglenesnek' lenni állittafik, de ez 
az ,ideiglenesség' mind addig fog tartani, mig csak az alapok 
jogi természetének alaptalan kérdése eldöntve nem lesz. E tu-
dat, valamint azon körülmény, hogy a most kinevezendő bi-
zottság tagjai valamennyien katholikusok lesznek, nem csekély 
mérvben hat megnyugtatólag a katholikusokra és örömmel 
fogják venni, ha ez előrehaladott lépés a katholikusok jogai-
nak megvalósítása felé, Trefort ő excjának nyilatkozata sze-
rint, a lehető legrövidebb idő alatt meg fog törtenni. 

A második pont, mely ő excja nyilatkozatában a ka-
tholikusoknak örömet okozott, épen ezen ideiglenesség', me-
lyet fennebb emiitettünk. O excja ugyanis azt mondja, 
„hogy ez a bizottság consultativ és ideiglenes természeténél 
fogva nem törvény-, vagy alkotmányellenes:" amiből mi azt 
következtetjük, hogy ő excja a jelenlegi állapotot, melynél 
fogva felekezetnélküli állam katholikus vagyont kezel, akkor, 
mikor a vallásfelekezetek saját vagyonaikat önmaguk keze-
lik, tovább már tarthatatlan, és ő ugy is mint államférfiú, 
ugy is mint katholikus, a jelenlegi állapotoknak mennél előbb 
véget akar vetni. Azt hisszük, hogy ez a legtermészetesebb 
legközelebb fekvő magyarázata ő excja nyilatkozatának és 

nekünk nincsen egyéb óhajtásunk, mint az, vajha el talál-
tuk légyen ő excjának az ideiglenességre' vonatkozó, álta-
lunk adott értelemben való intentióját, mert ez nem a távol-
ban levőnek jelezné, hogy a katholikusok kezeikbe vehetnék 
saját vagyonuk kezelését, épen ugy, mint ez a vallásfeleke-
zeteknél történik. Mivel pedig mi ily értelmű intentiót tu-
lajdonítunk ő excjának, meg vagyunk győződve, hogy saját 
körében minden lehetőt meg fog tenni intentiójának érvé-
nyesítésére. Legyen azonban bármiként is, torlódjanak bár 
nehézségek ezen szándék végrehajtása elé, ama megnyugta • 
tást mindenesetre meríthetjük ő excja nyilatkozatából, hogy 
a jelenlegi abnormis helyzetnek meg kell szűnni : a miben a 
fennebbi nyilatkozat után ítélve, senkinek nagyobb érdeme 
nem lesz, mint ő excjának, ki már eddig is azon útra ve-
zette minisztersége alatt ez ügyet, melyen a végeldöntésnek 
előbb utóbb, de be kell következnie, és ha egyszer ez bekövet-
keznék, ha a katholikusok egyenjogusittatnának vagyonuk 
kezelésére nézve a vallásfelekezetekkel, akkor el lehetne 
mondani, hogy Magyarországon mégis van igazság. 

A miniszteri nyilatkozat, melyet ismételten örömmel 
üdvözlünk, csak egy része annak, amiről ma szólandók vol-
tunk ; van még egy tény is, melyet meg kell említenünk, 
mely szoros összefüggésben van a miniszteri nyilatkozattal, 
mert ezt kiegészíti. Az országgyűlés, mint az tudva van, 
egy bizottság kiküldését határozta el az alapok és alapitvá-
nyok jogi természetének megvizsgálására. E bizottság tag-
jait e napokban a kormánypárt megválasztotta — és az el-
lenzék is, Nem kérdezzük ezúttal, ámbár joggal lehetne kér-
dezni, volt-e tekintettel a kormánypárt arra, hogy e bizott-
ságba csak katholikusok választassanak be, de egyet, épen te-
kintettel a miniszteri nyilatkozatra, megengedhetőnek vé-
lünk, hogy tanácsoljuk ama bizottságnak : íme, a miniszter u r 
,ideiglenes'-nek jelentette ki ama bizottságot, mely a kezelés 
ellenőrzésére lesz hivatva, vagy is addig tartónak, mig a bi-
zottság jelentésével el nem készül és igy a kérdés véglegesen 
el nem döntetik. A bizottság működésétől függ tehát, hogy ez 
az ideiglenesség hosszabb, vagy rövidebb tartamú legyen. Mi 
mindenesetre az utóbbit óhaj t juk és azért nagyon óhajtanok, 
hogy a bizottság működését siettesse és igy a végeldöntést 
mielőbb lehetővé tegye; amit a bizottság annál inkább meg-
tehet, minthogy az előmunkálatok már ugy is régen készen 
vannak. Különösen óhajtanok pedig, ha a bizottság katholikus 
tagjai magokat tettleg is katholikusoknak bizonyítanák, ha tö-
mören együtt tartva mielőbb lehetővé tennék, hogy az egy-
házi vagyon jogos tulajdon ásának kezébe átmenjen. Ez 
volna valóságos kath. tett, ez volna oly tett, melyet az or-
szág katholikusai kétszeres örömmel üdvözölnének. Ya jha 
mielőbb üdvözölhessék. ^ 

Szepeshely. Főpásztori hálás elismerés. Kinevezés. — 
V I I I . sz. főpásztori körlevelében ő méltósága, főt. Császka 
György kegyes püspök urunk,meleg szavakban emlékszik meg 
Kézmárszky Román, elhunyt nagyprépost és püspöki hely-
nökről. „In annalibus dioecesis meae, igy szól a szerető és sze-
retett főpásztor, de qua insigniter gestis variis officiis, signan-
ter munere Vicarii in Spiritualibus Generalis et Sede Ep-
pali vacante etiam Capitularis, optime meruit, perennis eius 
exstabit memoria." — Püspöki helynökké ő méltósága a tu-
dós írót, főt. Liptay Ferencz apát-kanonok urat, nevezte ki. 
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Francz iaország . A német kulturharcz a franczia kul-
turharczról. — A ,Köln-Zeit . ' tudvalevőleg az egyház ellen-
segeinek előőrsei közé tartozik Németországban, mégis a 
franczia radicalisok harczát a kath . egyház szerzetes rendjei 
ellen kárhoztatni kénytelen. Egyik minapi számában ez 
i ránt igy i r t : „A szerzetes rendek Keleten a franczia befo-
lyás úttörői és előőrsei. A mi Francziaország érdekében 
történt, az egyszersmind a szerzetesek érdekében van téve. 
Igaz, hogy czéljuk nem volt minden önzés nélküli ; ők a 
jezui t ikus katholicismus terjesztésén fáradoztak; de e mellett 
mindenütt terjesztik a franczia nyelvet és befolyást a közé-
let minden terén. E század kezdetén az olasz nyelv uralko-
dot t a Középtenger keleti part jain. Ma a franczia nyelv 
uralkodik mindenfelé. A valamire való tan- és nevelő inté-
zetek a jezsuiták és franczia szerzetesek kezében vannak. A 
ki Keleten gyermekeinek alapos nevelést és oktatást óhaj t 
adni , kénytelen hozzájok fordulni. Az olaszok megkisérlet-
ték a franczia befolyást ellensúlyozni laicus iskolák felállí-
tása által, de teljesen kudarczot vallottak. Viselték a terhet, de 
hiányzottak alkalmas világi tanerők, kik ugyanazon oda-
adással s önmegtagadással szentelték volna magokat h iva-
tásuknak, mint a jezsuita atyák, a franczia szerzetesek. Ivis-
Ázsiában, Syriában a helyzet tökéletesen ugyanaz mint 
Törökországban. Még Cyprusban is nem virágzik, nem mu-
tat semmi eredményt, csak az, mit a franczia nénikék ala-
pítottak. A keleti if júság, főleg a nőnemű, teljesen meg van 
nyerve nevelői eszméinek. Erkölcsi tekintetben nem lehet 
semmit felhozni a szerzetesek és szerzetesnők által adott ok-
ta tás ellen. 

Ki i r tani a franczia szerzeteseket Keleten, lehetetlenség ; 
ez csakis minden oktatás lerontásával történhetnék s akkor 
aztán meg8zámlálhatlan család a legkegyetlenebb zavarba 
jönne. Hanem tisztán politikai szempontból véve is a dolgot, 
Francziaország befolyása Keleten kizárólag a latin egy-
ház érdekében gyakorolt protection alapszik. A ,République 
Française,' mely feladatul tűzte ki magának a politikában 
az Opportunismus rendszerét megállapítani, megkisérlette a 
franczia befolyást Keleten vallási jellegéből kivetkőztetni és 
Francziaország részére valamennyi felekezet védelmét igény-
be venni ; azonban Freycinet körirata mutat ja , hogy az or-
szág nem akar ebből a politikai ábrándozásból. C « a k a ( k a t h . 
egyház elleni) gyűlölet politikusai fejeskedhetnek ily pro-
tectoratus mellett ; tapintatos politika e fölött csak sajnál-
kozni tud — s fel fogja tar tani a hitvallásos befolyást." 

Tehát a német kulturharcz csak sajnálkozni tud a po-
li t ikátlan franczia kul turharcz felett. 

Svajcz- A hivek és árulók. ( Jura i levél.) — Nép, mely 
sokáig szenvedett, oly ügyben, mely itt e földön előtte leg-
szentebb, vallásában — kifejezhetlen örömben kezd úszni, mi-
helyt fájdalma szűnik s lelkében a vigasztaló remény sugarai 
fel támadnak. 

Ez t tapasztalni jelenleg a régóta üldözött jura i nép 
körében. Midőn a jövő nemzedék olvasni fogja a mi 1873 
óta történt a föld a kis szögletében, szive el fog szorulni 
látva, hogy a kormány igy tudott bánni ugyanazon kanton 
tagjaival , tehát testvérekkel. 

Az isteni mester megengedte, hogy még apostolai közt 
is legyen Júdás . Az árulók e rut fa ja nem veszett ki. Min-

dig találkoztak aljas lelkek, hajlandók a jó Pásztor iránti 
szent tekinteteket lábbal tiporni, mert mindig találkoztak 
emberek, mint hajdan a zsidók, kik az árulók szemeit a 
pénzzacskók által káprázatba ejtették. 

Hazánkban, s a mi fájdalmasabb, kantonunkban talál-
koztak magas állású férfiak, kik azt a nevetséges dolgot 
akar ták megvalósítani, hogy u j vallást alapitsanalc, melybe 
magok sem hisznek. De Isten az embernek törekvéseit, ha 
azok nem a jogon és igazságon alapulnak, nevetségessé teszi 
s most is az it t megpróbált vallás-alapítás teljes felbomlás-
nak indult. Egyébi ránt az alakulás kinjai közt vajúdó u j 
felekezettel szemben nem kellett csak visszaemlékezni a szent 
irás ama mondására : „Ha e vallás Istentől jön, minden eről-
ködéstek ellene hasztalan lesz; ha nem tőle jön, magától meg 
fog dőlni, "Mert csakugyan, honnan jöt t ez az ókatholicismus, 
meg a kulturharcz ? Istentől ? . . . Mily káromlás ! . . . Ta -
lálkozott i t t egy ember, egy hazafi (kinek hazafisága azon-
ban csak ujabb keletű), ki magára válalta a szerepet körül-
já rn i Európát az árulok pénzzacskójával. Ezek, mintegy 
ösztönből, csakugyan előjöttek sötét búvó helyeikből, mint 
a denevérek, melyek a tornyok sötét rejtekeit akkor hagy-
ják el, ha homály és sötétség bori t ja a földet, A szemérmet 
vesztett Judások e csapatával, mint sas rárohant egy nyu-
godt, és békés vidékre, hol az atyáik hitéhez hű lakosok a 
világnak a keresztény erények gyakorlása által boldogí-
tot t nép példáját adták. Ekkor kezdődött azon kegyetlen ül-
dözés, melyről a napi sajtó oly szivrázó részleteket közölt. 
A Judások teljhatalommal uralkodtak az elnyomott, sem-
mibe vett, üldözött nép fe le t t ; e nép szeme előtt a legundo-
kabb botrányokét követték el ; a szent helyeket megszentség-
telenítették, mig az igaz Isten istállókba és csűrökbe volt 
kénytelen visszavonulni, mint egykor Bethlehemben tette. 
Ezen iszonyatosságok a népet lázadásra ragadták volna, ha a 
béke Istenének papjai meg nem szűntek volna a rend és 
nyugalom elveit hirdetni. A nép engedelmeskedett s a béke 
visszajött. A hitetlen zsidók azt mondták az Üdvöz í tőnek : 
„Ha Isten F i a vagy, szálj l ea keresztről." A berni kormány 
egy hivatalnoka, egy áldozárt, ki haldoklónak utolsó vi-
gaszt vit t , menet közben elfogatott. A fogolynál volt az 01-
tári-szentség is. Lá tva Bern hivatalnoka a pap tiszteletét 
Istene iránt, igy szólt : „Ez itt a te Istened ? Ra j ta hát, sza-
badítson ki téged a börtönből." . . . Isten csakugyan kisza-
badította e kedves papját , ki most ismét szeretett hivei kö-
rében van : az ókatholicismus azonban haldoklik ; Dagon 
nem segithet ra j ta . Isten nem hagy ja el övéi t : gondviselése 
lassan működ ik ; de mindig diadalra j u t t a t j a az igaz ügyet. 

Az ókatholikusok kezdetben azt jósolgatták, hogy a 
hű kath. papok soha sem fognak nyájukhoz visszatérni ; 
hogy a hires ti l takozásokat aláirni ezek részéről poli t ikát-
lan, tapintat lan volt. Hanem íme, min t áz eredmény mutat ja , 
épen oly rosszul tudnak jövendölni, mint vallást alapítani . 
Mások az u. n. mérsékeltek, ázt mondták, hogy legalább 
azon papok uem fognak többé visszatérni, kik vezér szerepet 
vittek, kik fanatikusabbak, ul t ramontánabbak a többieknél. 
De ezek is rosz prófétáknak bizonyultak be. Azok a kath . 
papok, kiket az ókatholikusok vakbuzgóknak, túlzóknak ne-
veznek, épen a vakbuzgóbb, legtehetségesebb, leglelkesebb 
áldozárok. Ismerek egy esperest, ki a jura i papság legtehet-
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ségesebb tagja. Kitűnő adminisztratív talentum levén plé-
bániáját mesteri kézzel kormányozta. Ajtatos, buzgó, tevé-
keny, mindenre kész hivei lelke üdveért. Kiváló iró, ki tol-
lát az egyház jogainak védelmére mindig készen tartotta s 
azt nem is pihentette. Világos, hogy ily jeles tulajdonok-
kal megáldott pap okvetlenül czéltáblája volt az egyház el-
lenségei gyűlöletének. Róla is elmondták, jól emlékszem : 
Ez ugyan, soha sem fogja ám látni többé plébániáját ! De 
mi történt? Az ál-próféták jövendőlése nem teljesült; 
a köztiszteletben levő esperes ismét hivei közt van, kiklegna 
gyobb szerencsétlenségnek tartották, hogy egy ideig nélkü-
lözniük kellett őt. Egy másik pap, körülbelül már 80 éves, 
az üldözések idején oly önzetlenséget, oly bámulatos feleba-
ráti szeretetet tanúsított, hogy lehetetlen e sorokat az ő ese-
tének felemlitése nélkül bezárni. O már évek óta kormányoz 
egy parochiát, mely földi javakban kissé szűkölködik, de 
atyái hitéhez lelkesen ragaszkodik. A jó pásztor mindenét, 
a mire nincs szüksége, megosztja a szegényekkel, ugy hogy 
velők egyenlő sorsban él, mint szegény, mi által azonban se 
tekinytélyét nem félti, se jövője miatt nem aggódik. Az ül-
dözés idején, midőn az leghevesebben folyt, midőn a papok 
mindentől megfosztatva mint gonosztevők üldöztettek, ezen 
jó pásztornak hivei ragaszkodásuk jeléül, daczára szegénysé-
göknek, tekintélyes összeget adtak össze. Már előre örültek 
az átadásnak. De lelkipásztorunk, midőn megkinálták vele, 
igy szólt : „Meg vagyok hatva ragaszkodástok által ; de tu-
dom hogy szűkölködő állapotban vagytok. Tartsátok 
meg ez összeget ; én nem vagyok a plébánia legszegényebbje, 
mert, hála Istennek, ki övéit soha el nem hagyja, hála 
az önmegtagadásnak, melynek magam alávetem, én nem pa-
naszkodhatom." Hivei sürgették s erővel azt akarták, fo-
gadja el ajándékukat. „Ha minden áron azt akarjátok, úgy-
mond, hogy elfogadjam, jól van ; de csak azon feltétel alatt 
teszem ezt, ha ez összeget a plébánia szegényei közt ki-
oszthatom." 

íme egy jellemvonás, mely a jurai papságnak igazán 
becsületére válik. Kérdem, t. olvasó, mily szemmel nézett 
volna egy Júdás ezen erszényre, melyet oly igen kínáltak ? 

Sajnos, midőn e sorokat irom, a porrentruyi ,Pays' arról 
értesit, hogy a berni egyházüldözők újra meg akarják a 
kezdeni a harczot. Reméljük, hogy ez csak a visszavonulás 
fedezése lesz s nem fog nagy károkat tenni. Egyébiránt ezen 
emberektől mindent lehet várni. 

VEGYESEK. 
Főm. és főt. Sinior János bibornok ur, Magyar-

oszág herczegprimása, csütörtökön fogadta a tud. 
egyetem tanácsának küldöttségét, mely ö eminen-
t iá ja elé azon hódolatteljes kéréssel já ru l t , hogy az 
egyetem százados jubi laeumán az ünnepélyes sz. 
misét magas személyében tar tani s az ünnepély to-
vábbi folyamán, t. i. az akadémia dísztermében tar-
tandó ülésen és az ünnepi banquetten is kegyesen 
jelen lenni méltóztassék. O eminentiája, kit nagy 
és becses, személyes emlékek is fűznek tudomány-

egyetemünkhöz, — a tisztelgő ktildöttségenk meg-
igérte, hogy nemcsak a szent misét akarja maga 
megtartani, hanem az ünnepély további mozzana-
taiban is örömmel szándékozik részt venni. 

— Negyedfélszáz év, azaz VII I . Henrik óta először 
volt mult hó utolsó vasárnapján szent mise, és pedig katonai, 
a hires londoni Towerben, hol egyházunk annyi jeles baj-
noka küzdött és szenvedett hiteért. E vivmány főleg Bow 
den atya fáradozásainak köszönhető, ki ezelőtt a királyi 
házi csapatoknál tiszt volt, most pedig tábori lelkész a To-
vverben lakó katholikus örségnél. 

— A porosz koronaherczegné olasz útjában Monte 
Casinót szintén meglátogatta. Az ősi mouostor kapujánál 
maga az apát fogadta szerzetesei élén a magas vendéget. 
Legelőször is sz. Benedek fiainak vendégszeretetét volt al-
kalma tapasztalni. Délutáni 4 órától 7-ig folyton jár t kelt 
hatalmas apátsági épületben, melynek belseje különben nők 
előtt rendesen zárva szokott lenni. Az idegenek könyvében 
ott találta férje kezeirását is : „Frédéric Guillaume, prince 
de Prusse le 11 Avril 1854." O németül és angolul jegyezte 
be nevét. Különösen tetszettek neki az u. n. Torrettában (ki s 
toronyban) látható frescók, melyeket a Beuronból számű-
zött német benczések festettek. Lehetetlen, hogy ne gon-
dolta volna magában : Bizony kár, hogy a kulturharcz elűzte 
tőlünk, kiknek művészete örökbecsű alkotásokat ad a 
világnak ! 

— A wilrzburgi püspök espereseit egyházmegyei érte-
kezletre hivta össze, melynek két fő tárgya : a népeknek egy-
házi szellemben való reformja és a lelkipásztori értekezletek 
szaporitása. 

— Ripon marquis, a nagynevű convertita meghivatá-
sát az uj angol kabinetbe az angol katholikusok, mint a 
„The Tablet" május 1-i sz. olvassuk, örömmel s fájdalom-
mal fogadták. Örömmel, mert a kormányban jelenlétét ke-
zességnek tar t ják az iránt, hogy nem fog semmi történni, fő-
leg a közoktatásügyben, a mi a kitűnő szellemű katholikus 
főúr elveivel ellenkeznék ; fájdalommal, inert benne a kath. 
szegény iskolák egylete elnökét veszti. Ripon marquis hely-
zete a liberális angol kabinetben kétségkívül kényes lesz, 
mert ugyanott a radicalis elem is képviselve van s különö-
sen a közoktatásügy Mundella kezébe van letéve, ki az isko-
lák saecularizácziójának testestől lelkestől hive. Mindenesetre 
jellemző, hogy az angol kormányban India alkirálya ka-
tholikus. 

— Politikai gyilkosság. A titkos társulatokról, név-
szerint a szabadkőművességről köztudomásu dolog, hogy 
a ki utjokban áll, azt, ha szükségesnek látják el szokták 
tenni láb alól. Igy jár t e napokban bizonyos Fereneola J á -
nos, a ,Gazetta d'Italia' levelezője. Már többször megtá-
madták, de mindig sikerült megmenekülnie. Tudnia kellett, 
hogy halálra van Ítélve, mert végrendeletet is tett. Végre 
csakugyan elvérzett. Azt mondják, ő irta a ,Garibaldi in-
grato' czimű röpiratot, — a mi aztán mindent megma-
gyaráz. 

— Oroszország egyre folytatja a római egyházzal egye-
sült ruthének üldözését. Mult januárban Surownicában egy 
földmivelő elfogatott azért, mert gyermekét Galicziába 
hozta, hogy katholikus pap keresztelje meg, azután azért, 
mert a schismatikus templomba járni nem akar. Vasra ver-
ték és Lublinba hurczoltak. De megszökött. Ekkor nejét 
fogták el. Öt gyennekök a városi hatóság felügyelete alá 
helyeztetett. Az ez alkalommal megejtett vizsgálatok kimu-
tatták, hogy a schismára erőszakkal kényszeritett nép ren-
dithetlenül ragaszkodik a kath. egyházhoz. Schismatikus 
templomba járni nein akar. E miatt még 18 földmivelőt 
fogtak el ugyanazon városban. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1880. 
T A R T A L O M : Egyetemünk jubilaeumán. — Az egyház csalhatatlansága. — Támadások a szerzetesi intézmény ellen. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Molnár Aladár törekvései. Pannonhalma. Mária főherczegnő első áldozása. Róma. X I I I . 
Leo pápa levele Bartolini bibornokhoz és a montecasinói ünnepélyben részt vett méltóságokhoz. — Irodalom : U t omnes 

unum. Auf dasz Alle Eins seien. — Vegyesek. 

Egyetemünk jubilaeumán. 
A mi édes hazánk ősi múl t jából nagy, századokra 

szóló intézmény örökségül reánk maradt , annak 
bölcsőjénél bizonyosan ott virasztott anyai gondos-
kodással a keresztény magyar művel tség édesanyja , 
a kath. egyház. Ezt m u t a t j a főiskoláink fejének, a 
kir. magyar tud. egyetemnek története fényesen, de 
ezt mu ta t j ák az ezen egyetem alapí tását megelőző 
korban virágzott főiskoláink, hajh , csak nagyon rö-
vid időközöket felölelő évlapjai is egymásután. A 
legelső, egyetemnek nevezhető főiskola, a veszprémi, 
melyről III. vagy kún László k i rá lyunk 1276-ban 
kelt levele szól, s melyró'l a k i rá lyi dicséret kiemeli, 
hogy ott a magyar nemzet kedvencz tudománya , a 
jogtudomány, kiváló gonddal ápoltatott ,1) — az ot-
tani kápta lani iskolából növekedett ki s bizonyára 
főleg az egyház, a veszprémi püspök, kápta lan és 
papság lelkes ápolásának köszönheti, hogy kétszáz 
év alat t , a tempore, mint emii tet t k i rá lyunk mondja, 
quo in Hungar i a (fides coepit) catholica, a tudomá-
nyok, l iberarum ar t ium studia, a kifej let tség oly 
magas fokán ada tha t tak benne elő, mint az a világ-
hírű párisi egyetemen tör tént . 

Nemzetünk története egyetemeink a lapí tására 
nézve liárom kiváló jelenségről tesz tanúságot . Az 
első az, hogy minden egyetemünk vagy főpapi 
vagy ki rá lyi ini t iat ivának köszönte létét. A máso-
dik az, hogy az egyházi kezdeményezés á l ta l alapí-
tot t főiskolák mellett nemsokára ott termet t a kirá-
lyi pár t fogás , buzdítva, védve, támogatva és fej-
lesztve azt, mi t az egyház létre hozot t ; viszont a ki-
rályok ál ta l létesített főiskolák felvirágzását nagy 
műveltségű, magas törekvésű főpapjainknál és szer-

1) E t cultus iustitiae ad regni iura conservanda inibi 
obtinuit principatum. Cod. dipl., Tom. 5. vol. 2. p 347. 

zeteseinknél senki lelkesebben nem támogat ta . Az 
előbbire példa, mint lá t tuk, a veszprémi, továbbá a 
pozsonyi Istropoli tana, és a mely ki rá lyi pár t fogás 
a la t t tö r tén t ú j jáa lakí tásának százados emlékünne-
pét épen most üli, a budapest i tudomány-egyetem. 
Az utóbbira példa a nagy Lajos alapí tot ta pécsi,2) a 
budai Sigismundea, s Mátyás ki rá ly szintén budai 
egyeteme, melyről ismeretes, hogy a dömések budai 
monostorában ta lá l ta lakóhelyét. A harmadik jelen-
ség, mely egyetemünkre nézve nemzetünk történeté-
ben kimagaslik az hogy a hazánkra zudúl t viszontag-
ságok csapásai a lat t a királyok á l ta l a lapi tot t egye-
temek mind elvesztek ; az egyház ál ta l a lapi tot tak kö-
réből azonban fenmarad t az, mely hazánk felvirá-
goztatásához harmadfélszáz évi fenállása a la t t oly 
fokban j á ru l t , mint az ország egy intézete sem, s 
melyre azért nemzetünk büszkén tekintet t mindenha, 
s büszkén tekint fel kivál t most, midőn királyi pár t -
fogás ál tal nyer t ú j jáa lakí tásának százados évfordu-
lóját ünnepeli 

Midőn a mohácsi vész hazánkból, csaknem 
egész az új jászületés reménységéig, tabula rasá t csi-
ná l t ; midőn az akkor fennál lot t két magyar egye-
tem, a budai maradványa i 1541-ben, a pécsi, 184 
évi virágzás u tán , 1547-ben, a nemzet szomorú sor-
sában osztozva, sirba száltak : az eszme, a magasabb 
tudományos műveltségnek fák lyá já t ismét meggyúj-
tani, ezúttal szintén a kath. egyház egy főpapjának 
hazafias kebléből vi l lant ki a nemzet fölé. Magyaror-
szág pr imásainak ju to t t nem egyszer a gondviseléses 
feladat , hogy válságos időben a nemzet az ő ajkaik-
kal mondja valaki , a mit üdvére lenni hit t . Igy tör-

2) Erről irja lejér : „Dotem regiam Praesulum Quin-
que-Ecclesiensium, quos Pontifex Cancellarios eiusdem di-
xit, liberális auxit, ad invidiam usque, in literas pietas." 
Vide Praef. Codicis Dipl. Tom, 9. vol. 5. doc. N. I I . 
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térit a mohácsi pusztulás u tán is. Oláh Miklós, bibor-
nok, primás, esztergomi érsek lépett fel legelőször 
azon gondolat tal , és pedig egyenesen a t rón előtt I. 
Ferdinándhoz irt levelében, hogy a magyar tudo-
mány-egyetem eszméjét ú j r a meg kell valósitani. 
I íogy fáradozásait ez i r ányban siker nem koronázta, 
az nem ra j t a m u l t . Szerencsésebb volt főpapi széké-
ben későbbi mé l tó utóda, Pázmány Péter bibornok 
1 (534-ben, a vi lághírű jezsuita-rend alapí tásának szá-
zados évében érlelt meg benne az egyetem-alapítás 
eszméje országos nagy tetté,3) melynek a nemzet éle-
tébe való bevezetését 1635. év tavaszán kezdte meg. 
Ezen év má jus havának 12-én i r ta alá egyetemünk 
alapító levelét s ugyanazon évi november 13-án tar-
totta az u j magyar egyetem megnyi tó ünnepélyét , az 
alapi tó bibornok,Eszterházy Miklós nádor s az ország, 
az egyház és haza, többi fényes nevii fiainak jelenlé-
tében. 1636-ban a még csak k é t k a r ú egyetem tanuló 
i f júságnak száma már megközelítette az 1000-et.4) 
A harmadik kart , a jog tudományi t , megalapí tot ták 
Lósy Imre Lippay György és Szelepcsényi Györg}' 
primások. A negyedik kar, min t Kazy irja, csirájá-
ban már ben foglal ta tot t a bölcsészeti karban, csak 
Maecenásra várt , hogy teljes önálló létre fejleszsze.5) 
Igy ül te meg folyton emelkedve, haladva, Pázmány 
egyeteme első százados ünnepét 1735-ben. 

Egyetemünk virágzásának második századában 
támadt végre az a fejedelmi Maecenás, kire a nem-
zet már régóta várt , ki egyetemünket orvosi kar-
ra l kiegészítvén azt az előre haladt közművelődési 
igényeknek megfelelöleg kibővítette, ú j r a szervezte 
és rendezte 1769 s 1774-ben, 1777-ben pedig Nagy-
szombatból Budára áthelyezte s ^királyi intézetté 
emelte. Ez Mária Terézia nagyemlékű ki rá lynő volt, 
ki i r án t az egyetem há l á j á t az 1780. j un ius 25-én 
ta r to t t inaugural is ünneppel fejezte ki, mely azóta 
minden évben megtar ta t ik s melynek százados év-
fordulója épen a jelen évbe esik, s az iskolai évnek 

3) „Quod Mathiam Corvinám tentasse legimus, sed 
conficere non potuisse, Gymnasium, in quo facultates disci-
plinaeque omnes traderentur, magnificentissime fundavit , 
quo tanto praesidio instructa Hungarica Religio, suis iam vi-
ribus niti posset, Hispaniaeque, suum Ximenium, et Complu-
tensem Academiam iactanti, Petro Pazmano obiecto, non con-
cessura videatur." Rho János Kazynál, Hist. Univ .Firnav. 

4) Auctus pariter numerus Academicorum, atque intra 
millesimum et nongentesimum constitit. G. J'ejér, História 
Academiae Scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M. 
Theresianae Regiae literaria, p. 11. 

5) Cum Maecenas alendis Medicae Magistris hodieque 
(1735, az egyetem első százados iubilaeumakor) desideretur, 
unicus, qui Canonicorum, et Societatis Jesu Collegio ad 
curandos aegros operám locat, inter Philosopho3 connume-
ratur. Kazy, 1. c. p. 136. 

legújabb törvény és szokás szerint jun ius 15-én való 
bevégzése miatt , most, má jus hó i 3-án, mint a fel-
séges királynő születése napján, t a r ta t ik meg. 

Mária Terézia ha lha ta t lan emlékű alkotásai 
után következtek egyetemünkön József császár re-
formjai , melyekről I. Ferencz apostoli király 1806-
iki országos közoktatásügyi szervezése (Ratio edu-
c a t i o n s publicae) maga azt mondja, hogy azok, a 
mik történtek, annis hisce postremis, permixta , con-
fusa, non levi s tudent ibus eorumque parent ibus in-
commodo fuerun t . (§. I I I—2.) 6 ) József császár in-
tézkedései közöl legmaradandóbb az, hogy egyete-
münk Pestre költözött át . 

1830-ban ülte a kir. magyar tudomány egye-
tem új jáa lak í tásának félszázados, 1835-ben pedig 
alapí tásának kétszázados ünnepét , amaz királyi, 
emez katholikus, mind a kettő országos jellegét 
tünte tve fel, egymással nem ellentétben, egymást 
nem kizárva, a k i rá ly i és országos jel leg által a ka-
tholikus jelleget nem elfojtva, mint ez az 1848-ban 
kezdett elállamiasitási kísérlet óta folytonos törekvé-
sek t á rgya ; hanem azon békés és öszhangzatos köz-
reműködést tünte tve fél az állam és egyház közt, 
mely hazánk és nemzetünk életének üdvforrása volt a 
múl tban és lesz, — adja Isten, hogy legyen — a 
jövőben is. 

I ly emlékekkel lelkökben, ily érzelmekkel szi-
vökben üdvözlik Magyarország katholikusai a buda-
pesti kir . magyar tudomány-egyetemet ú j jáa lakí tá-
sának százados örömünnepén. Breznay. 

Az egyház csalhatatlansága. 
Már a régi jóslatok megegyeztek abban, hogy 

a Messiás országa örökké tar tó ország leend, örök ö O ' 

uralom s dicsőséggel. Az u j egyház alapitója ennél-
fogva nem mulasztot ta el a benne hívőket ismétel-
ten biztosítani arról , hogy a ház, melyet számokra 
épít rendithetlenii l szilárd lesz, s a megsemmisit-
hetlenség minden kezességét hordja magában, ugy, 
hogy a házban e félrevezettetés és balhit minden-
nemű veszélye ellen biztosságban legyenek. Már 
előbb okos embernek dicsértetett , ki házát nem ho-
mokra , hanem sziklára épiti, csak akkor fog az idő 
viharainak ellenállni. Most kijelenti, hogy sa já t 
házát , egyházát sziklára épiti , s hogy a mulandóság, 
enyészet s felbomlás törvénye, melynek különben 
minden, a mi földi, alá van vetve, egyházán nem fog 
eröt venni, egy ellenség sem diadalmaskodik fölötte, 
üldözés ki nem i r tha t ja , felforgatás , tévely el nem 

6) Fejér, 1. c. p. 130. 



homályosí that ja az t ; mint szellemi erősséget állí-
tot ta föl azt, melyben a2 igazság elsánczolja magát . 
Pé ter megtörhetlen sziklájára építendő egyháza oly 
erős, ál landő, miszerint annak ormain az időnek 
mindent romboló, enyésztő s porbarázó vihara vagy 
megtörik, vagy tisztelettel vonul el előtte: ..Te Pé-
ter vagy és e köszálon fogom épiteni anyaszentegy-
házamat és a pokol kapui nem vesznek erőt ra j ta ." 1 ) 
. .Kapui" ugyanis hata lmat jelez, részint mert a ka-
pu erősített része a városnak, s azért város helyett , 
ez ismét ország értelmében is használtat ik, részint 
mint a keletiek itéletöket s tanácsaikat a kapuknál 
szokták meghányni-vetní , sőt í télni is, azért e he-
lyen értendők az egyház elleneinek szándékai, fori-
dorkoclásai, erői. Pokol a la t t pedig ér thető a holtak 
országa vagy egyszerűen a halál országa; a költök 
ugyanis a halál t földalat t i palotában lakó rettene-
tes k i rá lyként képzelték, hol uralkodik a ho l takon; 
értelme tehát : az egyház bármely elleneinek incsel-
kedései á l ta l sem fog soha foloszlani, habár a halál 
országának minden fölfegyverzett lakói ostromolják 
is. Ha pedig a ..pokol kapu i t " az u j szövetség egyen-
közii helyeiből értelmezzük, akkor összeesik ezzel: 
„sötétség, gonosz szellem, belzebub hataloaa;" ellen-
tétben „a világosság, Isten, Krisztus országával ;" je 
lentése pedig ez : oly á l landó leend az egyház, hogy 
azt az ördögök, vagy törekvésre nézve azokhoz ha-
sonló emberek2) — az igazság és erkölcs elleneinek 
— ereje meg nem rontha t ja , a pokol ördögi hatal-
masságai, kik az igazságot s erényt tévedéssé s go-
noszsággá igyekeznek elferdíteni, semmit sem te-
hetnek azon kőszál ellen, melyre egyházát épitendi, 
vagy ami lényegében mindegy, az azon kőszálra 
építet t egyház ellen ; sőt a mi több, vereséget szen-
vednek, a mint ez az egyenközii helyekből követke-
zik, melyekben jelzet t ige ezt jelenti . Ámde a pokol 
kapui diadalmaskodnának az egyházon, ha ez téved-
hetne, minek következtében Krisztus ígérete annyi-
val inkább meghiúsulna, mivel az leginkább a h i t re 
vonatkozik; ekkép a hazugság szellemétől való men-
ten maradásró l van biztosítva, mi neki egyedül ad-
hat ál landóságot a tudás tengerén hullámzó emberi 
vélemények örökös harczában. — Az által , hogy 
némelyek a protestáns magyarázókkal a „pokol ka-
pu i" a la t t a halál t vagy ennek hata lmát ért ik, tehát 
i t t mintha, e magyarázatot megengedve, az egyház-
nak ugyan ál landó maradandóságot , de nem csal-
hatat lanságot igér t volna, épen semmit sem nyer-

!) Mát. 16, 18. 
2) J án . 8, 44. 

9,9 

nek czéljokra nézve. Mert ha az van is igérve, hogy 
az egyház nincs a halá lnak alávetve, ez csak azon 
halálnemről volna értendő, a mi a szöveg- s beszéd 
folyammal megegyez ; de ezt megengedve ugyanazon 
értelem jő ki, mélyet tu la jdon í to t tunk neki. Csak-
ugyan Urunk a 17. versben Pé te r t hiteért dicsérve 
az egyházat rendithetlen erőssé teendő a 18. vers-
ben annak inga tha t lan a lapjává rendel i ; minthogy 
pedig az alap a végből van, hogy az épületet kap-
csaiban erősen összetartsa, Péternek, mint a hit 
a lapjának az egyházat leginkább a hit egységében 
kell összetartania s igy a halál hata lma ál tal készí-
tett romlást távol tar tania . Ekkép a tisztségből, 
mely a pokol kapui ellen védendő egyházban Pé-
terre lön bízva, világos, hogy a romlás is, melyet a 
pokol kapui föltételeztetnek készíteni, főkép az eret-
nekségben állana, s igy minthogy az van igérve, 
miszerint a pokol kapui azt nem tehetik, az egyház-
nak csalhatat lanságot biztosit isteni Mesterünk, s 
igy midőn ígéri, hogy a halál hata lma nem fog erőt 
venni az egyházon, azon halál neméről szól, melyet 
a hi t megrontása okozna, annyival inkább, mer t a 
hit az egyház szelleme, gyökere s a lapja minden 
megigazulásnak ; a hit igazságainak fönál lására 
nézve veszélyesebbek bármi ly vad kegyetlenségek 
rohamainál a szellem fegy verei, a kevély ész és rom-
lott sziv szolgálatában, melynek a kereszténység 
mindig botrány s kábaság fog lenni.3) Bita 

(Folyt, köv.) 

Támadások a szerzetesi intézmény ellen. 
(Vége.) 

Még egy váddal kell röviden foglalkoznunk : liogy a 
szerzetesi intézmény manap nem korszerű. E váddal azt lii-
szük, igen röviden végezhetünk, mert ez nem is vád, hanem 
fölületes, értelem nélküli szólam, melyet könnyű rendre uta -
sitani. Miért nem korszerű a szerzetesi intézmény ? „Mert 
ellenkezik a korszellemmel." De mi ez a korszellem, hol 
nyilatkozik, ki vagy mi annak kifejezője? „A közvélemény, 
az előhaladott idők öntudata." De ki vagy mi kifejezője e 
közvéleménynek? Váljon a változó napi vélemény, mely egy 
hét alatt pálmaágakat hint és keresztet állit, vagy a kávé-
házaknak, vasúti coupéknak, sörcsarnokok, báloknak és thea-
estélyeknek véleménye, vagy egy hamis tudomány sophisti-
kája, vagy az önérdeket hajhászó pártok cselszövényei, vagy a 
tömegnek szava, mely nem saját fejével gondolkozik s a di-
vat, korszellem, idők haladása s hasonlő kifejezéseket nem is 
ért i? A mit közvéleménynek neveznek, annál nagyobb és ki-
állhatatlanabb zsarnok nem létezett soha a világon, mert az 
nem más mint egy szeszélyes, változó, következetlen semmi. 
De ne foglalkozzunk itt a közvélemény meghatározásával, 

3) V. ö. Passaglia, De Praerogativis Petri L. II . c. 6. 
7. Patritius, De Interpret. Script. I I . qu. 10, n. 47. Reiner-
ding, Theol. 11,139. 
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nem az itt a kérdés. Az itt a kérdés, korszerű- e a szerzetesi 
intézmény és az e kérdésre való felelet azon kérdéstől függ, 
korszerű-e a kereszténység? Vannak dolgok a világon, a me-
lyekben lehetséges és van változás, haladás de az ember mi-
volta mindig ugyanaz marad ; a szenvedélyek, kísértések, ve-
szélyek, melyekkel az embernek küzdeni kell, mindig ugyan-
azok maradnak, mindig ugyanaz a czél, mely felé törekednünk 
kell, a bűnök, melyekből romlás, az erények, melyekből üdv 
keletkezik, mindig ugyanazok. Ezekkel foglalkozik a keresz-
ténység és a szerzetes élet : az emberben a régi kevélységet, 
birvágyat és testi kívánságot legyőzni, Krisztus országát 
ápolni és terjeszteni ; ujabb csillagok fölfedezésének, az erő-
műtanbani előhaladásnak, ujabb vegyi praeparatumok előál-
lításának ide semmi köze. E két dolog nem zárja ki egymást, 
sőt karöltve járhatnak, a kereszténység és szerzetesség össze 
is kötötte őket mindig. Csak azt akarjuk mondani, hogy az 
egyikben való haladás nem teheti fölöslegessé a másikat, ha e 
másiknak mindaddig lesz foglalkozási tárgya, mig általában 
ember lesz a világon. Sőt manap, bátran mondhatjuk, na-
gyobb szükség van a szerzetesekre, mint bármikor, mert 
mindazon szükségi czimek, melyeken a szerzetes rendek az 
idők folyásában egymásután keletkeztek, ma együtt, egy 
időben és egyik másik tekintetben kétszeres mértékben 
fönn vannak. 

Ennyit a szerzetesi intézmény elleni vádakról. „Nem 
azt mondjuk, hogy az egyháznak okvetetlenül szükségesek 
a szerzetes rendek ; az egyház nélkülök is létezhetik. A fa 
is ellehet virág és levél nélkül, legalább őszkor lehull mind-
kettő, s a törzs mégis fönnáll erejében ; de váljon a fa, mig 
csak áll, meg fog-e szűnni valaha virág és gyümölcs által 
életerejét és szépségét bizonyítani? A csermely, szakadatla-
nul folyhat kristálytiszta medrében anélkül, hogy szüntele-
nül környezné partjainak virágos szőnyege; de azért mégis 
mindaddig, mig vize habzik, mig termékenyítő nedvét isz-
sza talaja, bizonyosan nem marad a boldog part színtelenül 
kopáran. Az egyház a szerzetes rendek nélkül is fönnállhat, 
s ha ezek eltöröltetnek, nem döntik romba a vallást. De bi-
zonyos, hogy a szerzetes rendek és az egyház közt legszo-
rosabb egység uralkodik, innen van, hogy a vallás, mihelyt 
lehullanak róla a reá nehezedő lánczok, kolostorokat 
emel."1) 

Legyenek tehát a részint öntudatos, részint tudatlan 
igazságtalanságnak, mely fájdalom elég gyakran volt már 
győzedelmes, vádjai még oly tarthatatlanok, kénytelenek 
voltunk foglalkozni velők, legyen bár csak azért, hogy az 
igazságtalanság, a rágalom és rosszakarat örökké diadalmas 
ellenségeinek, az igazságnak s igazságosságnak öntudatában 
erősítsük magunkat. 

A mai Európának álláspontja a szerzetes rendek iránt, 
daczára az ellenök imént említett vádak minden alaptalan-
ságának, daczára mindazon szolgálatoknak, melyeket Euró-
pának tettek, a mai Európának álláspontja a szerzetes ren-
dek iránt, kevés kivétellel, fájdalom, ugyanaz, mint az assem-
blée nationaleé 1790. febr. 13-án : „A gyűlés alkotmányos ar-
ticulusként határozta, hogy a szerzetesi fogadalmakat el nem 
ismeri, következőkép kinyilatkoztatja, hogy a rendek, me-
lyekben ilyen fogadalmak tétettek, Francziaországban eltö-

') Zádori, A társadalom alapelvei, 171. 1. 

röltettek, anélkül, hogy ujakat volna szabad helyettök ala-
pitani." Az álláspont ugyanaz, ha a nyilvános vagy rejtett 
üldözés rendszabályai különböznek is. Majd itt, majd ott, 
majd ezen, majd azon országban tör elő a láng, mely az ál-
láspontot elárulja. A hol az egyház ellen támadás történik, 
legyen az bármily téren, bármily okból, bármily irányban, 
legyen a támadás oka akár a Syllabus, akár „a fenyegetett 
cultura" érdeke, történjék a támadás akár az államminden-
hatóság, akár a „szabad egyház a szabad államban" elv ne-
vében, tegye a támadást akár a jobb, akár a bal, akár a 
conservativ, akár a radicalis párt, legyen köztársaság, legyen 
a kormány absolut, legyen korlátolt : a támadás első objec-
tumai közt bizonyosan mindig ott vannak a szerzetes ren-
dek. Miért? Hetedik fejezetünk végén feleltünk rá. A mo-
dern Európa nagyobbrészt a 89-diki elvek nevében cselek-
szik. Váljon minek volt tehát a sok vérontás „az ember jo-
g a i d é r t ? Váljon a közös élet nem tartozik az emberi jogok 
közé, még akkor is, ha nem tartoznék az emberiség szüksé-
gei közé? Miben áll tehát a szabadság, ha a polgároknak 
tiltatik, hogy egy házban lakjanak, "egyszerre fölkelhes-
senek, egyszerre asztalhoz üljenek s egyenruhában jár ja-
nak? Mi a szerzetes? Egy ember, ki, hogy Istenéhez job-
ban közeledjék, önszántából bizonyos áldozatokat hoz, bi-
zonyos kötelességeket teljesít, melyeket szabálya ir neki elő 
s melyek teljesítésére fogadalmakkal kötelezi magát. Sza-
bály és fogadalmak megerősitvék egy tekintély által, melyet 
a kath. országok törvénye elismer, az egyház által. Van-e 
ez ember eljárásánál jogosabb és törvényesebb valami ? Él-
het-e polgár az ő szabadságával méltóbban ? Neked hasz-
nosnak látszik, a föld javait keresni, ez a te jogod ; nekem 
hasznosnak látszik, azokról lemondani, ez az én jogom. Ne-
ked jónak látszik, családot alapítani, jó, ez a te jogod ; ne-
kem jobban tetszik, Isten és embertársaim kedvéért a csa-
ládi élet nemes örömeiről lemondani, jogom hasonló a tied-
hez. Neked hasznosnak látszik, teljes függetlenségedet meg-
őrizni, ez meg van engedve ; én félek az enyémtől és hatá-
rok közé szoritom, tiltva van ez ? Az ember minden javait 
másnak hagyományozhatja, mily szabadság tehát az, meg-
tagadni tőle a jogot, hogy lelkét Istennek ajánlhassa, ki azt 
neki adta? Az ember tulajdona és ügyei fölött szabadon 
rendelkezhetik, mi lesz tehát az egyéni szabadságból ha 
szét lehet űzni azon polgárokat, kik együtt akarják a ház 
ügyeit végezni ? A szegény leánynak, ki nem mehetett férj-
hez, ki nem találhatott a földön jó barátot, nincs joga el-
vinni jegyajándokát azon családnak, melynek leánya, test-
vére leszen, mely ápolni fogja és biztosítékul Istenszentelte 
szeretettel öleli? Az állam nem törődik vele, ha valaki sem-
mitsem hisz, ha rangot hajhász, ha veszélyes elméleteket 
állit fel, ha pazarló ; de azt akadályozza, hogy valaki Isten 
által ajánlott tanácsokat higyjen, hogy hasonérzelmű társai-
val mások javára váló szegénységben éljen, hogy a magán 
és közélet oszlopait erősítő isteni tanokat hirdessen, hogy 
saját javai t saját akaratából az Isten, haza és emberiség oltá-
rára letegye? Az eget és földet kérd jük : igy védi Európa 
az „emberi jogok" at, igazságos-e mindez? Ez megfogha-
tatlan !2) 

S mit felel minderre a világ? 
5) Zádori, id mű. 174. 1. 
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Ezt feleli : 
„Igaz, hogy a mit mondasz és emlegetsz, az igazság-

talanság netovábbja és társadalmi ellenmondás. Hanem mi 
ellenségei vagyunk tanaitoknak, melyek sokkal hatalmasab-
bak, hogysem egyenlő fegyverekkel velők megküzdhetnénk. 
Ti hitetekben önmagatokból oly nagy abnegatiót merittek, 
hogy mi házas, becsvágyó világi nép az elömlő jelen miatt 
a jövendőre képtelen sereg, mi veletek lépést nem tartha-
tunk. S mégyis győznünk kell, mert utalunk benneteket. 
Nem tűzzel vassal pusztítunk el, hanem a törvény által 
törvényen kivül helyezünk. Mi föláldozástokat oly szaba-
dalomnak tekintjük, melytől meg kell tisztitanunk az álla-
mot, ostracismus által kizárunk benneteket a szabadságból, 
mert erényeitek által kiléptetek az egyenlőségből." (La-
cordaire.) 

Ezt feleli a világ. 
Mi pedig záradékul azt mondjuk egy hath. bölcsész-

szel a világnak : „Az Istennek művén rontani lehet, mert a 
mű nem Isten, de azt elrontani nem lehet, mert Istennek 
műve !" 

Ég és föld előtt két legszentebb dologra hivatkozunk : 
Az Igazságra és a Szabadságra ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t május 11. Molnár Aladár törekvései. — A 

,Szeretetházak' megalapítója Molnár Aladár, ki azon időben, 
midőn az első szeretetházat kezdte megalapítani, ugy ta-
lálta, hogy nehezen fog e külföldi növény hazánkban gyö-
keret verni, hacsak a magyar kath. papság jótékony adomá-
nyai áldásos esőként meg nem termékenyítik az eszmét, ki 
ennél fogva nem is kételkedett a kath. papság zsebéhez fo-
lyamodni, ez a M. A. kezdi viszont, hűségesen tanúsítani a 
hálát (?) a katholicismus iránt a vett jótétemények fejében 
Arról termeszetesen ő nem tehet, hogy mint ember ő is fe-
ledékeny és már elfeledte, hogy csak nem oly régen a kath> 
papsághoz folyamodott segélyért eszméje valósításához, ar-
ról sem tehet, hogy az oppositio terén már minden egyéb el-
fogyott a mi által olcsó babérokhoz lehet jutni , kivéve a 
katholicismus jogainak támadását, valamint végül arról sem 
tehet, hogy mi a múltban viselt dolgokra igen jól emléke-
zünk és azért a hálátlanságot szemére lobbantjuk. Hiszen az 
talán csak nem hála és ezt talán M. A. ur is belátja, megtá-
madni azon katholicismust, melynek jótéteményéhez egykor 
folyamodott, az talán csak nem hála, elvenni akarni azon ka-
tholicismus jogos tulajdonát, melynek jótéteményében egy-
kor részesült. 

De hagyjuk a hálát, hiszen nem csak egy M. A-t , ha-
nem számosakat tudnánk itt egy pillanat alatt elszámlálni, 
kik hasonló módon fizettek az egyháznak, hagyjuk ezt 
mondjuk és térjünk M. A. törekvéseire. Ez a törekvés pedig 
nem más, mint először a katholicismus kifosztása, másod-
szor rabszolgaságba hajtása, az állam mindenható hatal-
mába. Most csak az elsőről fogunk szólani, a másikról beszé-
lünk akkor, midőn a középiskolai törvényjavaslathoz fogunk 
szóllani. 

Igazoljuk állításunkat. Tagadhatatlan ugyan, de ez 
nem mentség M. A-ra, hogy a kath. egyháznak a kormány 

kezei közt levő alapitványai, alkotmányos életünk kezdeté-
től fogva számos megtámadásnak voltak kitéve, de az is ta-
gadhatatlan, hogy a kifosztási eszme első harczosa és leg-
kitartóbb védője az ujabb időben nem más, mint M. A. Vol-
tak ugyan a múltban is, kik mint tudjuk a kath. alapok és 
alapítványok jogi természetének megvizsgálását, kezelésének 
ellenőrzését követelték és bár sikerült az első pontra nézve 
a múltban is győzelmet aratniok, de az utóbbira, a kezelés 
ellenőrzése, vagy megvizsgálására nézve az országgyűlés 
bizottságot soha sem küldött ki, mig M. A. e tekintetben is, 
győzelmet aratott szívósságával és a mire országgyűlés még 
soha belolyást nem gyakorolt, mióta a kath. alapok léteznek, 
azt egy protestáns ember kivette — ámbár ő evvel, nem 
akar (?) praejudicálni az alapok jogi természetének. Hogy 
azonban M. A. jó indulatát — hogy is lehetne tőle egyebet, 
mint ilyesmit várni — megismerjük, hogy lássuk mily ne-
mes (?) törekvést tanusit a katholicismus iránt, jó lesz az 
ő követelését az alapok jogi természeténék megvizsgálása 
iránt, egy más ténynyel összekapcsolni. 

Az egyesült ellenzék tudvalevőleg a napokban válasz-
totta meg tagjait azon bizottságba, mely az alapok jogi ter-
mészetének megvizsgálására fog kiküldetni. Egy insidens, 
mely a párt kebelében történt, elég világosságot fog terjesz-
teni. M. A. törekvésére. A párt ez alkalommal t. i. Apponyi 
Albert grófot akarta megválasztani és mi őszintén örvend-
ttxnk volna, ha a gróf ur a küldetést elfogadja, nem csak 
azért mert ő már egy izben, ily bizottságban részt vett, ha-
nem azért is, mivel katholikus érzületénél fogva, valamint 
a múltban, ugy a jelenben is, jelenléte nagy megnyugtatásul 
szolgált volna a katholikusoknak. Hogy a gróf ur nézete 
nem változott az alapok természetére nézve mai nap sem» 
azt ő kijelentette és épen azért, mert nem tart ja kéteseknek 
az alapokat, hanem katholikusoknak, el nem fogadta a ki-
küldetést. Mi ezt őszintén sajnáljuk, és mégis a gróf ur nyi-
latkozatata az, ami világosságot vet. M. A. törekvésére. Ap-
ponyi A. gr. nem fogadta el kiküldetését, mert ő katholiku-
soknak tar t ja az alapokat, M. A. azonban a kiküldetést el-
fogadta. Ha az, a ki katholikusoknak tart ja az alapokat nem 
fogadja el a kiküldetést, a kiküldetés elfogadása mit jelent-
het mást, mint azt, hogy az a ki a kiküldetést elfogadja nem 
tartja katholikusoknak az alapokat? M. A. tehát azért óhaj-
totta ily bizottság kiküldetését az országgyűlés által, mivel 
reményli, hogy ott sikerülni fog kivinni kifosztási tervét, 
azért fogadta el a kiküldetés,t hogy jelenlétével törekvését 
annál bisztosabban érvényesíthesse. Oh ! M. A. nem akar 
praejudikálni a bizottság kiküldetése által az alapok kath. 
jellegének, hanem ott a confiscálást akarja decretálni, miért 
is fogadta volna el különben kiküldetését? Miért izgatott 

D O 

volna folytonos felszólamlásaival az országgyűlésen a bizott-
ság kiküldése érdekében ? Az a szellem, mely M. A-t felszó-
lalásra ösztönözte, mely a kiküldetés elfogadását sugallta, 
nem az Apponyi gróf szelleme, hanem épen az ellenkezője, 
és igy Molnár Aladár ugy áll az ország katholikusai előtt, 
mint ki vezérszerepet visz ellenük a kath. vagyon confiscá-
lásában. 

Nem is lehet kételkedni, hogy M. A. már ugy tekin-
tette megválasztatása után a katholikusokat, mint földön-
futó koldusokat, mert nagy férfiaknak minő M. A. a mint 
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nagy eszméik vannak, nagy eszméik következményeit is azon-
nal sikerülteknek l á t j á k ; de a mily nagy államférfiú M. A. 
épen oly nagy szerencsétlensége is van, ő t . i. mint már fen-
nebb is mondtuk feledékeny, amint elfelejtette, hogy egykor 
kath. papokhoz folyamodott, szeretet-adományért, ugy elfe-
lejtette most azt, hogy van a házszabályok közt egy §, mely 
azt rendeli, hogy az ülésszak befejeztével a bizottságok meg-
bízatása is megszűnik. Oh a feledékenység, mely még ki 
hit te volna M. A-nál is megtörténhetik, nagy csapás. Ki 
gondolhatja el, mily nagy lehetett M. A. meglepetése, midőn 
az elnök az emiitett §-t felolvasta, egy pillanat, és minden 
reménynek vége, a katholikusok tehát még nem lesznek kol-
dusok, holott mily alaposan ki volt a terv gondolva, mert 
csak nem hihető, hogy a még hátra levő négy hét alatt , kol-
dusbotra lehetne ju t ta tn i a katholikusokat ! Szegény. M. A-
mi őszintén részt veszünk ez érzékeny csapásban, de nem se-
gí thetünk raj ta , legfeljebb azt köthet jük komolyan lelkére 
és evvel vigasztalhat juk, a mi nekünk legalább vigasz, hogy 
homo proponit, Deus disponit. De egyúttal ismét felemlít-
j ü k M. A. protestáns törekvéseivel szemben, hogy mikor lát-
ják már egyszer eljöttnek katholikusaink az időt a tömö-
rülésre, hogy a katholicismus jogait és javai t megvédel-
mezzék ? 

Panonnhalma, május 5-én. 1880. —Mária, főherczegnő 
első áldozása. — Mindig fölemelő az áhi tat buzgalma, me-
lyet gyarló szív Istenének adhat ; kétszeresen értékes azon-
ban, ha a trón embereinek arczán lá t juk azt tükröződni. Ez 
utóbbinak volt t anuja a közel mult napokban Pannonhalma. 
A ki tüntető viszonyt, melynek a főapát 1876. óta Alcsutban 
részese, bensőbbé fűzte a bizalom, melylyel a kis Mária fő-
herczegnő a főapátban lelkiatyját ismételten megajándékóza 
s még inkább az értetlen gyermek-sziv óhajából folyólag a 
fenséges szülék azon elhatározása, hogy szivök reménye első 
áldozása örömeit a magyar kereszténység ős telepével fogja 
megosztani, Ez alkalomból üdvözölte szerényen bár, de hó-
dolattal és a sziv melegével — mint a fiai elé álló főapát 
magát a fogadtatásnál kifejezte — már april 30-án a fensé-
ges családot kegyeletes emlékek által megszentelt falai közt 
a főmonostor. A fenséges család egészen az áhitat öröraei-
nek szánta itt az időzése napjait , s e magas óhaj rázta ki 
a fogadtatás és ünnepélyességek — különben k imaradhat -
lan — tüntető zaját . De ha az itt időzés ünnepélyei külső -
leg egészen a családiasság jellegét hordták magukon, szebbé 
meghatábbá váltak e sz. halomnak a hitbuzgalom ama fen-
sége által, melyet a magas család majd minden léptével, 
mozdulatával azoknak kölcsönzött! 

Május elsején e hely főpapja két izben vonta körébe 
a fenséges anyát és családja első liliomát, Már ia főherczeg-
nőt, sz. conferentiára, s e nap délutánján fogadta mindket-
tőnek törödelmi vallomását. 

Másodikán 1/1 8-kor vonult a szép menet, melyet 28 
fehérbe öltözött leányka nyitot t meg, az emelkedett szen-
télybe, hol a fenséges család és környezete, a templom egyéb-
részeiben pedig épülni-kész tömeg hallgatta Főapátunk 
csendes miséjét. Communiohoz az oltár előtt ima-zsámolra 
lá t tuk borulni a fenséges anyát és gyermekét — arczukon a 
meghatot tság fenséges áhitatával , s ez ös szentély egyikét 
ünnepelte azon magasztos pillanatoknak, midőn szebb idők-

ben az Árpádok sz. sarjai aranyozták meg arany-sugaraik-
kal e sz. helyet ! . . . Lelkünk meghatot tsága szeméink har-
matában csillagott, midőn a ténykedő főpap a jka végül 
arany szavakat hallatott . Csak vázlatát kisérli adni az em-
lékezet e sz. kézre gyü j tó oltárbeszédnek: 

Cs. kir. Fenségtek és Krisztusban kedves hiveim ! 
A mai napon ős zárdánk temploma megható, kegyele-

tes ünnepélynek vala tanuja ! 
Ö cs. k. föns. Mária főherczegnő e kegyeletes egyhá-

zat választá a végre, hogy itt járul jon először az ur asztalá-
hoz, az ár tat lan Bárány vacsorájához ! 

Nem hozza-e a drága nap emlékezetünkbe vissza azon 
szép, dicső napokat, midőn hazánk ezen ős zárdája gyengéd 
és bizalmas viszonyban állt az ország koronás királyaival 
és a királyi család fönséges t ag ja iva l ; kik meg-megjelentek 
e szentélyben, részint azért, hogy az országlás nagy gond-
jai közt megpihenjenek, részint azért, hogy a nagy föladat-
hoz u j erőt, a munkához u j áldást edekeljenek le az egek 
urától ! 

Mert hiszen az isteni kegyelemre mindenki rászorul, 
s még inkább a nagyok, kiknek vállain nagy gondok és 
teher, szivén nagy felelősség nyugszik. 

E dicső napok rég letűntek, — de ő fönségeik határ-
talan kegyessége visszaidézte azoknak kedves emlékédt ! 
Azért e nap sokszorosan kedves és drága, azért felejthetet-
len lesz ennek emléke ! 

Mindenek előtt hozzátok fordulok, kedves hiveim, kik 
velem együt t tanúi valátok ő fenségeik megható áhítatának, 
lát tátok a kir. vérből származó kedves főherczegnőt szive 
alázatosságában térdelni az oltár zsámolyánál és megható 
áhitat tal járulni az U r asztalához ; lá t tátok a fenséges szü-
lők gyönyörű példáját , kik fenséges gyermekeiket féltékeny 
szeretettel vezetik az Isten házába a szentségek kegyelem-
forrásához, hogy az örökélet a lapját vessék meg a kisdedek 
lelkében, jól tudván, hogy az a fő emberhez méltó boldog-
ság, mely mellett az anyagi kincs és hatalom, a tudomány 
és ügyesség csak mellékes értékkel bir. — Hazánk milliói 
közöl is voltak a mai megható ünnepélynek tanúi, mert ő 
fenségeik — annyi kínálkozó kegyhely közöl — a panon-
halmit méltatták e ki tüntető figyelemre! Vájjon kell-e még 
bizonyítanunk, hogy e határ talan kegyességért hálával ta r -
tozunk? í r j u k tehát eltörölhetlen betűkkel e kedves napnak 
emlékét sziveinkbe, és rójuk le hálánkat ugy, hogy ő fensé-
geikért buzgón és szeretettel,imádkozunk. Oh Őfensége a fő-
herczeg vállain is nagy gond és nagy felelősség nyugszik ! 
Imádkozzunk érette, hogy a Mindenható erősítse kar já t 
mely e hont oltalmazza, adjon szivének bőséges örömet és 
boldogságot, mely oly igen szeret másoknak is osztani örö-
met s növelni boldogságot; nyúj tsa hosszura drága életét, 
melyet oly hősies erénynyel annyiszor koczkáztatott a haza 
biztonsága és üdveért ! Áld ja meg ezerszeres áldással fensé-
ges, szép családját, melyet mint szemefényét szeret s az 
erény és becsület ut ja in vezérel ! 

Most Hozzád forclulak, fenséges főherczegnő ! Fensé-
ged ma először j á ru l t az U r asztalához ! Ma lőn az ur Jézus 
ékes ará ja , kedves leánya, szövetségre lépett az üdv szerző-
jével, az élet forrásával, a lelkek boldogító jegyesével ! 

Boldognak érzem magamat, hogy nekem ju to t t a sze-
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rencse fenségedet az ur asztalához vezethetni; tanuja voltara 
buzgalmának, lelke megható áhítatának, melylyel szivét ké-
szité, hogy méltó lakhelye legyen az Üdvözítőnek, az ártat-
lan Báránynak, mely a liliomok közt legelész ! Fenséged is-
meri az oltári szentség nagy és felséges t i tkát , és átérzi a 
kifejezhetlen ajándékot, melyet abban mai napon nyert. És 
mégis kérve kérem Fenségedet, elmélkedjék gyakran ezen 
ajándék nagyságáról, mely kitűnően alkalmas a hála és sze-
retet fokozására. A szentek hálára gyuladtak Isten iránt, lia 
a természeti szépségeket vizsgálták. Pázzi Magdolna, ha egy 
szál virágocskát kapott, hálásan tekinte az égre és mondá : 
oh Uram, te e virágot öröktől fogva számomra készítetted ! 
Sz. A goston meghatva tekinté az eget és földet, az ég csil-
lagait s a földnek terményeit és mindannyiszor megvallá, 
hogy ezek mind Isten iránti szeretetre intik. Mennyivel in-
kább ragadja szeretetre az ur Jézus nagylelkűsége az oltári 
szentségben ! Hisz önmagát adja itt étkül. De ki érti át ezen 
ajándék nagyságát? Szent testének, sz. vérét és emberiséget 
adá oda összes érdemeivel együtt, melyeket keserű kínszen-
vedése és kereszthalála által szerzett, sőt istenségét is min-7 O 
den hatalmával és kegyelmeinek tengerével ! 

Oh határtalan jósága az Üdvözítőnek ! mond sz. Kr i -
zosztom. Ö mindent neked adott, ki magának semmit sem 
tartott vissza ! De ezen ajándék fejében fenségedtől is diszes 
ajándékot vá r ! Mi t? Csak az, ami Övé. Ugy de Övé testünk 
és lelkünk, elménk minden gondolatja, szivünk minden dob-
banása ! Fenséged semmit sem adna oda Üdvözítőjének, ha 
szivét nem adná oda; és mért tagadná meg attól, ki ezt meg-
szerezte és boldogsággal elárasztja ! 

Legyen ezentúl az édes Jézus szive szeretetének felejt-
hetetlen tárgya, és neki törekedjék élni és neki főleg tet-
szeni ! De mit tesz Istennek tetszeni? Istennek tetszeni any-
nyí, mint az ő törvényeinek ut ján járni ; annyi, mint megör-
vendeztetni az ő szemeit, melyek nemcsak a kezek mozdula-
tait, a lábak lépteit szemlélik, hanem a szivet és veséket 
megvizsgálják, — melyek előtt nincs semmi rejtve. Istennek 
tetszeni annyit tesz, mint megörvendeztetni azon szivet, 
mely örökön azon van, hogy minket szeressen ! Istennek tet-
szeni az élet valódi czélja. E czél lelkesítette a jámbor nem-
zedéket zajtalan magányukban, ez az apostolokat és vérta-
nukat az üldözések és szenvedések viharaiban, s e czél meg-7 O 
édesitette nekik a kinokat és a halált ! — Oh tegye tehát le 
fenséged az ur Jézus kezébe szivecskéjét és mondja neki: 
Tied édes Jézusom e sziv, vedd át, s igazdasd és vezéreld 
szent akaratod szerint ! 

Az élet veszélyei nagyok, oltalmazd a kísértések el-
len ; az erény gyakorlata erőt kíván, oh ne tadadd meg tőle 
soha sz. malasztodat! Légy te sorsom vezére, a szomorúság-
ban vigaszom, az örömben és boldogságban mérsékletem, 
életben s halálban hű barátom ! 

Oh maradjon fönséged állandóan az ereny szép utján ! 
semmi sem tetszik inkább az Üdvözitőnek, mint az állhata-
tosság, mert ő mondá, ki állhatatos marad mindvégig, az 
üdvözül. 

S most még hozzátok is néhány szót, fenséges szülék ! 
Engedjék meg fenségtek, hogy szerencsét kivánjak a 

mai dicső naphoz, mely fenségtek szülői szivét méltán meg-
örvendezteté ! 

Fenségtek örömében őszinte részt vesz e szentély fő-
pasztora e hivő néppel együtt, tiszta szivvel kívánván, hogy 
ez öröm boldogsággá növekedjék — fenséges gyermekök 
boldogsága fölött! Fogadják fenségtek részvétünk gyengéd 
szavait hálánkkal együtt, hálául örök és hő azon kegyeletes 
gyönyörű példáért, melyen mindnyájan épülődtünk, s mely 
eltörülhetlen betűkkel lesz beirva sziveinkbe, hogy intsen és 
buzdítson, miszerint soha, soha sem feledkezünk meg imád-
kozni fenségtek boldogságaért ! Tartsa Isten fenségteket sz. 
kegyelmében, áraszsza el sz. áldásával, lássák fenséges gyer-
mekeik boldog életét, a felséges uralkodó család virulását és 
e drága honnak békés, boldog fejlődését — hosszú, hosszú 
évekig. Amen. 

A lakosztályába vonult fenséges család a lánykiséret 3 
tagjának fogadta üdvözlő szavait s bocsátá anya s leány ke-
gyesen kézcsókra az összes lányka-sereget. 

S a fenséges család arczárói nemcsak az ünnepély pil-
lanataiban láttuk a hitbuzgalom sugárzását, hanem az áhi-O O 7 

tatnak minden kínálkozott órájában. A sok között e kevés 
legyen csak említve itt, hogy a fenséges anya itt időzése 
alatt egyetlen májushavi ájtatosságot sem mulasztott el, bár 
ezek látogatása esti étkezésének megszakításával és a távol 
gyalogutnak — többnyire hulló eső miatt — kényelmetlen-
ségével j á r t ak ; részt vett azonfelül a székestemplom minden 
nyilvános isteni tiszteletén. 

Május 3 án vett bucsut sz. halmunktól a fenséges csa-
lád; itt léte minden órájához, a család minden fenséges tag-
jához egy-egy kegyeletes emlék fűzi hálás sziveinket. 

Hantai. 
Kóma. X I I I . Leo pápa levele Bartolini hibornokhoz és 

a monteeasinoi ünnepélt/ben részt vett méltóságokhoz. — 
L E O P P . X I I I . 

Dilecte Fili Noster, Yenerabiles Fratres, et Dilecti 
Fil i i salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Gaudii fructus quem cepimus ex pio studio vestro et 
fidelium, qui, vobis praeeuntibus, saecularia solemnia diei 
natalis S. Benedicti celebrarunt, auctus fuit ex lectione lit— 
terarum, quas ipsa redeunte natalí die obsequiose et amanter 
ad Nos dedistis. E x iis namque agnovimus in contemplanda 
gloria Coelistis Sanctissimi, cui honorem deferebatis, mag-
narum coo-itationum segetem in animis vestris effloruisse, O O 
ac vestri a-audii suavitati memóriám etiam Nostri adiunc-O 
tam fuisse, memoriamque laborum quos in mediis saeculi 
fluctibus sustinemus Spes itaque Nobis inest fervidas illas 
preces, qtiibus per eos dies divinam clementiam pro Nobis et 
Ecclesia concordibus animis implorastis, plurimum valitu-
ras, ut Deus Omnipotens Sancti Benedicti meritis suffragan-
tibus, gregem suum et quem praefecit Pastorem volens pro-
pitius de coelo respiciat ac soletur. Yobis autem gratulamur 
ex animo quod augusta haec solemnitas splendide non minus 
quam fructuose in bonum animarum peracta sit, ac dum 
ubertatem coelestium munerum Vobis et universo Benedi-
ctino Ordini meritissimo adprecamur, confidimus fore, ut 
Sanctus illius Conditor suorum ministerio iugiter utatur ad 
pietatem et veram humanitatem, quam Christi religio inve-
xit et ipse fovit, late propagandam ; prout vivens effecit cum 
primis sodalibus suis, dum veteris superstitionis reliquias 
sustulit, utilemque operám dédit, ut Occidentis populos bar-
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barié exueret, eosque studio virtutum et bonarum artium 
nd omnem civilem cultum exoliret. Horum denique bono-
rum et munerum auspicem esse volumus Apostolicam Bene-
dictionem, quam testem praecipue benevolentiae Nostrae 
Tibi dilecte Fili Noster, ac Vobis, Venerabiles Fratres et 
Dilecte Filii, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae aqud S, Petrum die 24. Április, An. 1880. 
Pontificatus Nostri Anno Tertio. L E O P P . X I I I . 
Dilecto Filio Nostro Dominico tit. S., Marci S. R. E . 

Presbyt. Card. Bartolini; Venn. Fratr ibus Archiep. Salis-
burgensi et Catanensi, Epis. Atrebatensi, Verulano, Claudio-
politano i. p. i Nyssensi i. p. i. et. Dilectis Filiis Nicolao 
D'Orgemont Abbati Montis Casini, aliisque illustribus viris 
qui cum iis convenerunt. 

Egyleti élet. 
A Szent-László- Társulat 

igazgató választmányának f. hó 8-ikán Schlauch Lőrincz 
szathmári püspök ur ő méltósága elnöklete alatt tartott 
űléssében fölolvastatott X I I I . Leo pápa ő szentsége válasz 
levele, melyben a társulat közgyűléséből hozzá intézett feli-
ratban kifejezett hódolatért és a felajánlt szeretetadományért 
köszönetét nyilvánitva s a társulatnak az iskolák és templo-
mok segélyzését czélzó feladatát elismerő, meleg szavakban 
méltányolva, a társulat összes tagjainak apostoli áldását 
küldi. A választmány a pápa ő szentségének ezen válaszát 
hódoló tisztelettel fogadta s az egyház fejéhez való rendit-
hetlen ragaszkodásának és hűségének jegyzőkönyvben is 
kifejezést adni határozta. 

Néhai Máczy Imre főesperes, szentpéteri plébános a 
társulatnak 10 forintot hagyományozott. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények be-
mutatása után olvastatott a pénztári kimutatás. A társulat 
alapitványi tökéi tesznek kézpénzben: 17,614 f t t 7 kr, 
értékpapírokban : 21,250 frtot. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : A 
pesti szent-ferencz-rendi zárdának harangöntetési költsé-
gekre 25 frt, a vásnoki r. kath. hitközségnek iskolaépítésre 
50 fr t . 

A társulati szent László-ünnepély junius 27-dikén a 
pesti szent-ferencz-rendiek templomában reggeli 8 órakor 
szent misével s alkalmi szent beszéddel fog megtartani. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kir. 
táblai biró és Szabó Béla földbirtokos, választmányi tagok 
kérettek föl. 

IRODALOM. 
-(- Ut onnies unum. Auf dasz alle Eins seinen. Cor-

î-espondenzblatt zur Verständigung und Vereinigung unter 
den getrennten Christen. Unter Mitwirkung hervorragender 
Männer aus beiden Confessionen herausgegeben von C. Seit-
mann, kath. Pfarrer in Elberswalde, Prov. Brandenburg. 
Megjelen havonként 1 iven, 1, vagy 1/ i ivnyi melléklettel. 
Ára V4 évre 1 márka. Eberswaiden Rout Ernőnél. 

Ez azou folyóirat, melyet a ,Religio' közönségének be-
mutatni halaszthatatlanul kötelességünknek tart juk. Megin-
dult mult évi október hó 1-én. Czime világosan megmondja, 
mi a czélja : tért nyitni a kath. anyaegyháztól elszakadt pro-
testánsoknak és az ezek visszatérését leikükön hordozó lel-
kes katholikusoknak nyugodt, irenicus szellemű értekezé-
sekre kölcsönös jóakaratú, felvilágosításokra annak elérése 
végett, a mi Krisztus urunknak leghőbb óhaja, a miért az 
utolsó vacsorán főpapi imájában esedezett, hogy a kiket az 
atya neki adott, kik a szent keresztség által az ő egyházának 
tagjaivá lettek, azok egyek legyenek, ut omnes sint unum 
egyek legyenek hitben, reményben és szeretetben és összes éle-

tökben. Ez, csak ez felel meg Krisztus szellemének, rende-
letének, az igazságnak s az emberi lélek, az emberi szív leg-
bensőbb, legforróbb vágyainak. Az egyenetlenség és vissza-
vonás nem rendes állapot. Ez betegség Krisztus egyházában, 
melyet annak szervezetében az emberi gyengeség és roszaság 
okoz. Kiket Isten szelleme hat át, azok egyek lenni törek-
szenek, azok előtt az egy akol és egy pásztor eszméje mint 
vágyaik és törekvéseik legmagasztosabb czélja lebeg. 

Ezt tűzte ki czélul az előttünk fekvő folyóirat. Ilyen 
szellem lengi át lapjait. Hogy tiszt, olvasóink még tüzete-
sebben megismerkedjenek vele, közöljük a legújabb, vagyis 
8-ik szám tartalmát. Az első czikkben Ilirschberger (kath. 
pap) békéletőleg ismerteti s igazolja a kath. egyház tanát 
a paradicsomi boldog lét, bűnbeesés és megigazulásról. Kö-
vetkezik ,Sprechsanl" czim alatt azon rovat, melyben katho-
likusok és protestánsok kölcsönösen elmondják véleményei-
ket, észrevételeiket, válaszaikat és viszonválaszaikat. E ro-
vat a leggazdagabb és bizonyos tekintetben legtanulmányo-
sabb. I t t tudhatni meg, mennyiben, mily irányból várható 
az elszakadt ker. felekezetiek visszatérése. Van e rovat alatt 
az idéztük számban ,Grundlinien einer christlichen Irenik' 
czim alatt egy irenikus mű vázlatának vége közölve, mely-
nek becsét t. olvasóink tüstént megértik, mihelyt p. a terve-
zett mű harmadik részét mely ,Zur Ein- und Ausführung der 
Kirchenfriedens'czim alatt az egy egyházban való egyesülés 
indokai, módozatai s eredményeiről szól, ismerik. Egyéb-
iránt ezt bővebben szándékozunk ismertetni. A beszélgetések 
rovatának véarén vannak Rohling: észrevételei a berlini 
,Evangelissh-Kirchlicher Anzeiger által felhozott nehézsé-
gekre nézve, melyek szerinte az egyesülés útjában állnak. A 
következő a hirek rovata nem kevésbbé érdekes, melyet a 
szerkesztő a hozzá érkezett levelekből állit össze. A folyó-
irat tartalmát szintén érdekes és becses irodalmi rovat zárja 
be. Az idéztük szám p. ismerteti a következő czimü müvet : 
,Evangelisches Ave Maria, ein Beitrag zur Lehre von der Se-
lig Zupreisenden Jungf rau von N. O. Dictlein. Halle 1863., 

Ajánljuk e folyóiratot az igazi keresztény, vagyis ka-
tholikus egység barátainak figyelmébe. Mi figyelemmel fog-
juk kisérni működését, 

VEGYESEK. 
(Kérelem.) Alulirott azon tiszteletteljes kérelmet 

intézi az őt leveleikkel megkeresni akaró t. a. urakhoz, hogy 
bocsássanak meg neki, ha szemeinek folyton rosszabbul» 
állapota (mely miatt a szokott levelezéssel már egy évtized 
óta fölhagyni lőn kénytelen) nem engedi, hogy ismeretlen 
kéz által irt s kétségkívül feleletre váró leveleket, még ha 
ajánlottak is, elfogadjon. A mi kevés látási tehehetség- és 
munkaképés8éggel bir azt azon teendőkre kell forditania, 
melyek rá nézve legsürgősb köteleséggé váltak. Bár csak 
ezeket teljesíthesse. Arra, mi lehetetlen, ki sem kötelezhető. 
Ez mind a morál, mind a jog szempontjából általánosan el-
fogadott elv. Különben is, miután alulirottnak Esztergom, 
Budapest és Szeged közt meg kell időzését osztania, a hozzá 
intézett levelek azon veszélynek vannak (a netalán beléjök 
zárt okmányokkal együtt) kitéve, hogy többszöri után- és 
visszaküldés következtében eltévednek; mi már eddig is tör-
tént s mit a legpontosabb postai kezelés sem gátolhat meg. 
Ily eshetőségektől mind magát, mind másokat megóvni, 
ugy hiszem, kiki tartozik. Badapest, 1850. május 10 So-
mogyi Károly S. k. esztergomi prépost- és apát-kanonok.*} 

Kegyeletes adakozás. 
A nagyváradi növendékpapság a szent atyának legforróbb fiúi 

szeretetei és ragaszkodása jeleül küld 6 f tot . 

*) A többi lapok szerkesztői tisztelettel kéretnek ezen sorok szives 
közlésére. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 15. 39. I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Szent Benedek születésének X I V . százados évfordulója és magyar Monte 
Casino. — Egyházi tudósítások: Budapest. Katholikus tiltakozás, illetőleg jogvédelem. Borna. Aquinói sz. Tamás akadé-
miájának megnyitása. Magyar zarándokok a Vatikánban. Spanyolország. Millenarium. — Az egyetem ünnepe.— Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
Az egyháznak legdúsabb s tanulságosabb képe 

az, melyet sz. P á l különös előszeretettel használ, 
midőn szerves testhez, Krisztus testéhez hasonlí t ja 
azt, melyet ö lelkével betölt, nála itt kép és tá rgy 
olykor egészen összefolynak. E testben a tagok so-
kasága nem akadályozza az egységet sőt ennek lét-
rehozása s föntar tására elkerülhetlenül szükséges : 
„Valamint a test egy és sok tag ja van ,a testnek pe-
dig minden tagja is noha sok, mégis egy tes t : ugy 
van a Krisztus is."1) Valamint a szerves test több 
tagu, melyek azonban tökély, alak, foglalkozásra 
nézve igen különbözők, ugy minden tá rsu la t több 
tagból áll, melyek azonban nem egyenlők, hanem 
mél tóság kötelem s jog tekintetében igen elütnek 
egymás tó l : de amint a testben a tagok kiilönbféle-
ségét egység és öszhangzatba hozzák az ereket e g y 
máshoz kapcsoló kül kötelékek, részint főleg a lélek, 
mely minden egyes tagnak alakot adva öszhangzó 
egységben t a r t j a : ugy minden tá rsu la tban a tagok 
különféleségét a czél egysége, melyre mindannyian 
i rányulnak , ugyan azon törvények s kormányzás 
kötelékei öszhangzatba hozzák. Az egyház is mint 
jólrendezett társulat , szerves test annál inkább, mi-
nél nagyobb az egység, a hivek oly nagy sokasága 
s különfélesége daczára, s minél nyi lvánosabb az a 
sajátságos természetfölött i élet, melyet é l ; csakhogy 
ez nem egyszerűen, mint test, hanein Kr isz tus teste 
van jelezve, bizonyára ama viszony föl tüntetésére , 
mely közte s egyháza közt van, s hasonló ahhoz, 
mely a f - j s hozzátartozó szerves test közt létezik. 
Mint a fő a test kiválóbb része a többi tagok közt 
kimagaslik, azokon uralkodik, s erejével min tegy 
parancsol nekik, kormányozza őket : ugy Krisztus 

i) Kor. I I . 12, 12. 

is feje az egyháznak, annak tagjai t egyenként s ösz-
szesen valamennyi t fölülhaladja , ura lkodik az egy-
házon s gondoskodik róla, a mint azt a szentírás 2) 
s a hagyomány tanúi, a szentatyák tan i t ják , igy sz. 
Ágoston : „Valamint a lélek testünket lelkesíti, s él-
teti, a főben azonban minden érzet : látás , hallás, 
szaglás, ízlés és tapintás egyesitve van, a többi ta-
gokban pedig csak tapintás, azért a főnek mindany-
nyian alávetvék müködésökben, az pedig az egész 
fölé helyezve, hogy parancsoljon, mivel mintegy 
képviselője a léleknek, mely parancsol a testnek, 
mivel benne minden érzék öszpontosul : ugy az ösz-
szes szent népnek, min t egy testnek feje az Isten s 
emberek közti közbejáró Jézus Krisztus."3) 

A fej testével legszorosabb benső összekötte-
tésben levén együt t képeznek egy egészet. Krisztus 
is egyházával oly szoros kapcsolatban áll, hogy még 
neve is csodálandó á tv i t t ér telemben az egyházra 
ruháztat ik . Az apostol taní tása szerint az egyház is 
mindig hitte, hogy Krisztus ő benne van, és ö Krisz-
tusban, ily szoros életközösség létezik köztük. Ez 
érdemben mondá sz. Krizosztom : „Midőn azt kel-
lett volna mondania : — az apostolnak — ^ u g y 
az egyház is," mert ez volt a következmény, nem 
ezt mondta , hanem helyette „Kr isz tus t" teszi. Azt 
akar ja pedig : „ugy Krisztus teste is ," a mi az 
egyház. Valamint ugyan is a test és fő egy ember, 
ugy mondá : hogy az egyház és Krisztus egy. Azér t 
tevé az egyház helyet t Krisztust , az ö testét igy 
nevezve."4) 

Valamint végre a főben mint forrásban öszpon-
tosul legteljesebben az életerő s onnét foly bizo-

2) Efez. 1, 20—22. 
3) De Agone Christ. 1—20. 
4) Hom. 30, n. 1. V. ö. Sz. Ágoston, Depeccat. mer. et 

remis. L . I . c. 31. n. 62. 
35 
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nyos szabály szerint a szerves test tagja iba s az 
egész tes tbe: ugy élteti Krisztus is egyházát, eleve-
nítve fön ta r t j a , vezérli azt. Origenes t anúsága sze-
r i n t : „A szentírásból tanul juk , hogy az egész egy-
ház az Istenfia ál tal lelkesített Krisztus teste, e test-
nek min t egésznek tagjai pedig mindazok, kik hisz-
nek : mer t a mikép a lélek életet s mozgást kölcsö-
nöz a testnek, mely önmagától természeténél fogva 
elevenen nem mozdulha t : ugy az Ige az egész testet 
vagyis egyházat azokra, melyekre szüksége van, 
mozdítva, s hatva rá, azok egyes tag ja i t is, kik az 
egyházhoz tartoznak, mozdítja, akkép, hogy az Ige 
nélkül semmit sem tesznek." 

Az egyház azonban Krisztus t i tkos ér te lmű 
teste, mer t oly társula t , mely a természet rendjé t 
végtelenül fö lü lmúl ja . Az isteni jóság, bölcseség s 
hata lomnak t i tka az, va lamint egyéb természetfö-
lött i isteni müvek, titok á l ta l eredt, az növeli, tit-
kokkal táplálkozik, növekedik, kormányozta t ik , tit-
kok bőségével áradoz; t i tkos ér te lmű, mert az Isten-
fia megtestesülése t i tkának hasonlata, s oly viszony-
ban van Krisztushoz, fejéhez, mint az Ige á l ta l a meg-
testesülésben magához fölvet t emberség az azt föl-
vett Igéhez. E viszonynál fogva Krisztus isteni szel-
lemével lelkesíti, t áp lá l ja , kormányozza az egyhá-
zat. „Krisztus tehát az ő egész egyházaval akár a 
mely m é g e földön van, akár a mely már vele az ég-
ben uralkodik, egy személy. S valamint egy a lélek, 
mely a test különböző tag ja i t élteti, ugy az egész 
egyházat is egy Szentlélek élteti s vi lágosí t ja . Mert 
mikép Krisztus, az egyház feje, a Szentlélektől fo-
ganta tot t , ugy az egyház, mely teste, ugyanazon 
Szentlélek á l ta l töltet ik be, hogy éljen, erejével 
erősíttetik, hogy az egy hit és szeretet kapcsában 
létezzék."6) 

Sz. Pá l nem há t rá l e következtetés előtt „Soha 
senki nem gyűlöl i — úgymond — a maga testét, 
hanem táplá l ja és ápol ja azt, mint Krisztus is egy-
házát, mert az ö testének vagyunk tagjai , az ö húsá-
ból és csontjaiból ."7) És innét lovább menvén Jézus 
Krisztusnak egyházávali egyesülésére azon képeket s 
kifejezéseket veszi át, melyek ál tal a legédesebb, 
legerősebb, legszorosabb s legszentebb emberi vi-
szony rajzol tat ik, vagy határozódik, t. i. a férfiúnak 
s nőnek a házassági kötelék fölbonthat lansága általi O ö 
egyesülését s Krisztus szeretetét, odaengedését raj-
zolva ará ja az egyház iránt , Jézus tevékenységét az 

5) Adv. Cels. 1. b. n. 48. 
Sz. Gergely in Psal. poenit. V. n. 1. 

7) Efez. 5, 28—39. 

egyházban folytonos t isztogatás s fölékesités képé-
ben á l l i t ja elő, hogy a rá ja kifogás nélküli szépség-
ben mocsok és redő nélkül hozzá méltóan jelen-
jék meg. 

Viszonya Jézus Krisztus i ránt már mint házas-
sági viszony tűnik föl, j egyajándékokul , hozomá-
nyul a tant , ha ta lmat s kegyszereket kapta, melyeket 
most min t ál tala rendelt tanító s kormányzó hasz-
nál s osztogat. Mint a nő férfiutói van véve, s a 
házasságban egygyé lesz vele még testileg is, úgy-
annyira , hogy a fé r j önmagát szereti a nőben, oly 
viszony van Krisztus és az egyház közt. 0 Krisztus 
arája , ki férje java i t b i r ja s élvezi. E viszony okvet-
lenül megkivánja, hogy az egyház tévmentes le-
gyen, mer t ha Krisztus egyházát mint fő kormá-
nyozza, élteti, ha mint jegyese a r á j á t mint testét 
táp lá l ja , szereti, s hozzá elválaszthatlan kötelékek-
kel van kapcsolva, el nem hagyhat ja , sem ará ja en-
ged-t len nem lehet i r á n t a : lehetetlen, hogy az az 
igazságtól, mely egy s ugyanaz Krisztussal, valaha 
eltérjen. . .Tehát mintegy kettőből egy bizonyos sze-
mély lesz, mondá sz. Ágoston, a fejből és testből, a 
a jegyesből s arából . . . ha kettő egy testben, miér t 
nem ket tő egy szóban? Beszéljen tehát Kzisztus mi-
vel Kr i sz tusban az egyház beszél és az egyházban 
Krisztus, mind a test a főben, mind pedig a fő a 
testben."8) 

Szent Pá l tudja , hogy Istennek háza vau e föl-
dön, e ház azonban már nem az ó-szövetség népe; a 
közeg, melybe Isten lakását veszi, nem Izrael népe 
többé, hanem a keresztény nép, az élő Isten tem-
ploma, ö az „igazság oszlopa és erőssége." Ez egy-
házon kivül mindenüt t hazugság, csalódás van, vagy 
védtelen, tévelylyel kevert , az emberi önkénynek, 
torzi tásnak s megmási tásnak mar ta lékul dobott 
igazság. Az egyház minden földi intézmény közt 
egyedüli védő edény, melyben az igazság a maga 
valódiságában őriztetik mind vé^ig, mert Krisztus O Ö O ' 

elválhat lan feje, s a Szentlélek az igazság lelke 
levén vele, benne az igazság és kegyelem á rada ta 
soha meg nem szűnik, s mindannak lényege, mi t 
Krisztus tanitot.t s az apostolok hirdettek, ál landó 
világossággá, az egyháztól soha el nem távozó, soha 
el nem homályosuló fénynyé lett. ..Ezekre irom ne-
ked, remélvén, hogy csakhamar magam megyek 
hozzád; ha pedig késném, hogy tud jad , mint kell-
jen foglalkoznod az Isten házában, mely az élő Isten 

8) In Enarra, 2. in Psal. 30' n 4. V. ö. Hurter Theol. 
Gen. 184—192. Scheeben, Myster. des Christenth. §. 56, 77. 
Katholik 1874. p. 265. Schouppe, Theol. Dogm. 1.187—188. 



3 0 7 

anyaszentegyháza, az igazság oszlopa és erőssége. És kérdé-
sen kivül nagy az (isteni) kegyesség titka, mely nyilvánít-
tatott a testben sat."9) 

Az „oszlop és erősség" képletek, mely által az apostol 
azt jelzi, miszerint az egyház mily rendületlenül ragaszko-
dik az igazsághoz, nagy nyomatékot adnak szavainak. Más 
értelmök nem lehet, mint hogy a ker. hit teljes letéteményét 
szilárdul föntartja, s fölemelve mutat ja : ámde ekkor vilá-
gos, miszerint neki sem az igaz vallás megismerésében, sem 
hirdetésében tévednie nem lehet, mert tévedés esetében nem 
lehetne az igazságnak sem oszlopa sem erőssége, hanem a 
tévelynek. Mert hogy az „igazság oszlopa és erőssége" mint 
állítmány az egyházhoz tartozik, — s nem a következő,, meg-
testesülés titkához," mint némelyek a szöveg más pontozása 
segélyével szeretnék magyarázni, e szavak után: „az élő Is-
ten anyaszentegyháza" pontot téve, ezeket pedig : „az igaz-
ság oszlopa és erőssége" a következőkhöz csatolva, mintha 
az apostol azt mondaná : hogy az egész ker. vallás oszlopa 
és erőssége a megtestesülés titka, — kitűnik a görög nyelv 
szelleméből, mely nyelven e levél van irva. E szavak után 
ugyanis : „ &eov Zùvtoç" élő Isten azonnal „orvkos" oszlop 
névelő nélkül áll, miből kitűnik, miszerint az a megelőző 
alanyhoz tartozik : ellenben a következő „fivaTi;oiov" már 
„ró" névelővel bir, mely u j értelmet s uj alanyt jelez, s igy 
már csak a görög nyelv sajátságaval sem fér össze, hogy az 
„igazság oszlopa és erőssége" az utóbbiakkal kapcsoltassék 
össze. .Nem engedi ezt maga a szöveg sem, inert lia az „igaz-
ság oszlopa és erőssége" a megtestesülés t i tkára vonatkoz-
nék, illetőleg arról állíttatnék, akkor értelme lenne ez : az 
igazság az igazságnak oszlopa ; ámde az ilyen nem épen he-
lyes, összefüggés nélküli beszéd nem egyeztethető meg sz-
Pálnak mélyen bölcsélkedő, tüzetesen következetes szólás-
módjával. Egyátalában alapos, fontos ok nélkül a szövegnek 
írásjegyekkel való beosztását megmásítani akarni, vagy 
könnyelműség, vagy vesztett ügynek jele szokott lenni, már 
pedig a megmásitásra itt mi ok sem létezik, hacsak valaki 
nem ismerve a sz. könyvek íróinak szólásmódját, ily oknak 
nem tart ja azt, hogy az apostol e ponttal befejezett mondat 
után az u j kikezdésnél „és" szócskával el, pedig ez vajmi 
gyakori a prófétáknál. 

De nem is említve azt, miszerint a régi kéziratokban 
s fordításokban, maga a Luther által eszközölt német fordí-
tásban is e pont mindig az „igazság oszlopa és erőssége" 
után áll s azért mint állitmány tartozik előbbi alanyhoz, 
az egyházhoz : bizonyosan az első ker. századokban is sz. 
Pal e szavait ismerték, a sz. atyák folyton hivatkozva 
rá juk akkép magyarázták, miszerint az apostol az egyházat 
mondja az „igazság oszlopa s erősségének." Igy sz. Cyrill : 
„Esz . kath. egyházról i r j a : az igazság oszlopa s erőssége."10) 
Sz. H i l á r : „Az egyház Krisztus jegyese, az igazság oszlopa 
és erőssége."11) 

íme e helynek protestáns tollból eredt magyarázata : 

„Tiszteletre méltó nevezetei ezek az egyháznak (az igazság 
oszlopa és erőssége) Csodálatos! mint kísérlik meg e szava-
kat a következő mondathoz csatolni azok, kik az egyháznak 
e kiváltságát irigylik. — Az egyház föntart ja s fölemeli az 

9 j Tim. I. 3, 1 4 - 1 6 . - 10 Catech. 28. — ") Psal. 64, n. 6. 

igazságot s azt eszközli, hogy a lélek azt szeme elől ne té-
veszsze, s hogy távolról láthassa."12) 

Nem is vonatkoztatható e kiváltság csak a részletes 
egyházra, mert az apostol különbség nélkül szól itt az Isten 
szentegyházáról, mely az „Isten háza ;" m á r p e d i g „Isten 
háza" az egész egyetemes egyház, tehát erről szól az első 
sorban. Az nem tesz mit sem, hogy Timotheus az efezusi 
egyház püspöke volt, mert ki a részletes egyházban létezik, 
az az egyetemben is van, minthogy a részletes az egyetemes-
nek része, valamint a ki a szobában van, az a házban is van. 
Még kevésbbé érthető maga Timotheus, mert az apostol 
vele ugy bánik, mint tanitványnyal, kit szorgosan tanit, 
tehát őt nem tekintheti ugy mint az „igazság oszlopát és 
erősségét."13) Bita. 

(Folyt, kör.) 

Sz. Benedek születésének XIY. százados évfordulója 
és a magyar Monte Casino. 

IL*) 
„A szerzetesek nem hivatkoznak ma multjokra, mint jelenők egyedüli 
jogcziinére, hanem hivatkoznak arra legföllebb mint jelenők és jövőjük 

egyik képző elemére." 

„A Bakony, Vértes-hegyek és Kárpátok által szegély-
zett kis magyar sikság déli hátteréről egy domblánczolat 
nyúlik észak felé, melyről messze ragyog váltságunk jele 
— a sz. kereszt ! Egy megnevezhetlen,^ ellenállhatatlan vágy-
tól űzetik ide a távollevő honfiúi sziv s ha e l ju to t ta hármas 
oromra, honnét az üdvösség jele 11 megyére1) hinti szét ma-
lasztos sugarait, nemcsak kellemes látkép jutalmazza sóvár 
tekintetét, hanem lelke önkénytelenül a mult időkbe is el-el-
szárnyal s a viszaemlékezés benne kegyeletes érzelmeknek 
lesz ébresztője. És méltán ! Mert ha a lelkek nem közönséges 
hangulatával állapodunk meg oly helyen, hol valamely hír-
neves férfiú bölcsője ringott s ha bensőnkben egy események-
ben gazdag élet mozzanatai élednek fel az emlékkőnél, melyet 
elismerés emelt az érdemnek : a kegyelet érzelmei mennyi-
vel indokolttabbak és magasztosabbak a hazai föld oly pont-
jával szemben, melynek közelében a nap először lövelte él-
tető fényét a vallás egy szent bajnokára s mely nemzetünk 
valláserkölcsi átalakulásának lett bölcsője. S mig a hanto-
kon, a melyeket ma a fóldmives ekéje szánt, erény-hősők és 
liarczi bajvívók nyomait szemléljük : az Istennek szentelt 
hajlék őszült falairól hazai multunk elzajlott napjai szólnak 
felénk. A vallási és hazafiúi kegyeletnek ez érdekes pont-
ja . . . Pannonhalma, sz. Mártonhegye !" 

I ly emelkedett hangon szól a sz. Benedek apát születé-
sének X I V . százados évfordulója emlékére a pannonhalmi 
főapátságtól nyújtot t első etnlékkiadványnak kezdete. Ez 
az emlékkiadvány a történelmi adatokban gazdag „Névtár, 
mely a tudós világ előtt ez évben különös érdeket keltett. 

Hogy a kegyeletet lerójjuk, melylyel (Maszlaghy sze-
rint) régi nagyságunk teremtői, a hazai tudományosság 

*) Lásd a Rel. jelen évfolyamának 28. szt. Nagy tárgyhalmaz miatt 
csak most közölhetjük a becses dolgozatot. Szerk. 

Grotius, Annot. in N. T. ad Tim. I, 3,15. 
I3J V. ö. Penka, Theol. Dogm. I. 343. Knoll, Theol. Gen. 509. Lie-

bermann, Inst. Theol. I. 273. Schweiz, Theol. Fund. 403. Hagel, Demonst. 
Eel. Chr. I. 134. 

') Himfalvy szerint „az egész dunai sikság 11 vármegyével feltárul 
a szemlélő előtt ; dúsabb, termékenyebb, nagyobb térséget alig pillant-
hatunk át másutt Középeuropában." Győr megye és város egyetemes le-
i.iása 662. 1. Fehér Ipoly pannonhalmi benczéstől. 
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művészetek, a polgáriasultság lángbuzgalmu terjesztőinek 
ősi központja (Pannonhalma) iránt viseltetni tartozunk," és 
hogy egyúttal megismertessük a levéltári buvárlatokon ala-
puló, figyelemre méltó értekezést, mely a névtár előtt „Ada-
tok Pannonhalma múltjához" czim alatt foglal helyet. — E n -
nek nyomán rövid történetét adjuk a pannonhalmi sz. Be-
nedek-rendnek. 

Pannonhalma (Möns Pannoniae, Möns sacer, Möns s. 
Martini) már a római uralom alatt hires volt az által, hogy 
a halom nyugati aljánál elterülő Sabariaban2) született sz. 
Márton, később toursi püspök. Hazánk történetében a I X . 
század alkonyán kezd szerepelni, a midőn „Árpád övéivel 
felmenvén sz. Márton hegyére, midőn gyönyörű változatos-
ságban látta a vidéket, melyet a hét év előtt hazátlanul 
bolyongott nép az ő vezérlete alatt szerzett, szive eltelt ma-
gas örömmel, nemes érzelmekkel.3) 

Sz. Benedek a nagy rendalapitó és nyugat szerzetesei-
nek patriarchája nagy sz. Gergely pápa4) szerint Casino 
hegyére följután Apolló templomában sz. Mártonnak . . . 
tiszteletére emelt és avatott föl egy kápolnát ;" igy tehát 
már szerzetének bölcsőjében csepegteté fiainak szivébe sz. 
Mártonnak, e nagy szerzetes és püspöknek tiszteletét. Ezen 
tisztettel szivükben jelennek meg hazánkban először (796) sz. 
Benedek fiai. Az avarok szétveretése után u. i. N. Károly az 
elnépteleniilt Pannoniába ker. morvaszlávokat telepitett,5) 
kik közt a maradhatásra korábbi lakhelyeiken engedel-
met adott az avaroknak is oly kikötéssel, hogy a keresz-
ténységet elfogadják6). S mig az avarok térítését Alcuinra 
bizta, addig ő sz. Márton tiszteletére ennek szülőhelyén emel-
tetett templomot7). 

Alcuin felhívására még azon év márczius havában 
megjelent Arno salzburgi érsek a salzburgi és alsó-altaichi 
benczés téritők kíséretében. A téritők működésének sikerét 
illetőleg biztos adataink nincsenek. „Sz. Márton hegyére 
tisztább fény csak a X. század utolsó tizedében derült, midőn 
a külföldi kalandokba belefáradt és Europa visszatorló 
bosszújától méltán tartó őseink a kereszténység karjai közt 
keresik megmentésük remény horgonyát. A quedlinburgi fe-
jedelmi találkozás (973 márcz. 23) alkalmasan és üdvösen 
egyengeté a térítés út já t , melyen egyebek közt ismét sz. 
Benedek fiait lát juk változó sikerrel előre törni. A térítés-
nek mégis sz. Adalbert prágai püspök, majd Kómában 
aventinhegyi benczés8,) vetett biztosabb alapot, a kinek több-
szöri időzése Magyarországban létszerveseu forrt össze a 
kereszténység további folyamával és sikerével. E főpap 
ugyanis végső magyarhoni időzése alatt aventinhegyi szer-
zetes társait, kiket Csehországban nagy veszély fenyege-
tett, Gézának és István fejedelmi sarjnak figyelmébe me-

2) E pontot illetőleg egy nem kevésbbé tiszteletre méltó vélemény 
a vasmegyei Sabaviának követeli az előjogot. Dr. Dankó s Pokorny mű-
vei és főleg Dr. Czinár akadémiai székfoglaló értekezése óta azonban a 
francziáknál is egyre nagyobb tért hódit (Dnpuis etc.) a hagyományos 
hit, nem hogy a mai Szombatheiy, hanem, hogy a Pannonhalma melletti 
Sabariában született sz. Márton. 

3) Szalay, M. orsz. tört. I. Béla Anonymuca 50 fej. Szabó K. ford. 
I. fej. 76. — *) Diolog. 1. I I . c. VIII. 

6) Horváth il. A kereszténység első százada M. országban G. 1. 
6) Bonfin, Rer. Hung. Decad. I. 1. IX. 
7) lnchoffer Annal, eccl. od. a 999. Henszlmann véleménye szerint 

a pannonhalmi székesegyhn'z sanctuariuma alatt levő u. n. crypta (altem-
plom) áll a nevezett kápolna helyén. 

s) Pertz, Monumenta IV. Bruno, Vita s. Adalberti. 

legen ajálta és kérve sürgette, hogy a fejedelmi család ál-
tal sz. Márton tiszteletére tervelt templom mellé monostort 
is építtessenek. A hármas halom elsején igy vettette meg 
Géza 996 vagy a legközelebbi évben alapját a pannonhalmi 
templom és monostornak, melyet István9) atyjáéhoz ha-
sonló bőkezűséggel 1001. befejezett.10) „A Koppány lázadása 
(99) által élesztett zavarok lecsendesülte után István kétsze-
res erővel folytatta az atyja által megkezdett művet : s mi-
vel a győzelmet a lázadás fölött sz. Mártonnak,11) a térités 
sikeres haladását pedig az ennek tiszteletében buzgólkodó 
szerzeteseknek köszönte : e szentről nevezte el a templomot 
és a javakkal gazdagon dotált monostort, melyben Anas-
táz-Astrik alatt letelepítette az aventinhegyi (később-brew-
nowi) benczések egy részét. Ez időtől fogva a sz. király fi-
gyelmének kitűnő tárgya lett e sz. hegy, „hol nem egyszer 
piheni vala ki a kormányzás gondjait s gyűj t erőt a jövő nehéz 
munkájára ; s midőn örömmel repeső szivvel észleli a halom 
szerény munkásainak életében mindazon újjáteremtő erények 
föléledését, melyeknek a népvándorlás által romba dőlt tár-
sadalom szellemi és anyagi jóllétét köszönte, a gazdag java-
vak és kiváltságokban, melyeket e helynek ad, nemcsak mél-
tányló háláját nyilványitja ; hanem, mint egy nemzetnek 
uralkodója és képviselője, lemossa az ősök bűneit is, a me-
lyekkel ezek egykor annyit vétkeztek Europa szentélyei 
ellen — s magasztos alkotásával a nemzetében beállót nagy 
fordulatot mintegy jelezi.12) 

Nem időszerűtlen talán, ha e, hazai multunkkal egy-
beforradt ősmonostor eseményeit, főnökei életének rövid kör-
rajzában, elmondjuk. Az apátok sorát 

I. Anasztáz-Asztrik nyi t ja meg, a ki előkelő cseh nem • 
zetségnek sarja és sz. Adalbertnek iskolatársa volt. „Az ő 
közreműködése s talán vezérszereplése mellett ver tartós 
gyökeret hazánkban a ker. hit és műveltség, ő hozta sz. 
királyunk díszjelvényeit Romából, ő képviselője a magyar 
egyháznak külföldön. Hatékony befolyásának emlékét az 
általa vezetett pannonhalmi monostor is őrzi azon okirat-
ban, mely mig egy részt fönállásának palladiumát képezi, 
másrészt ingatlan alapja azon fényes jogok és kiváltságok-
nak, melyeket a sz. hegy fejei és lakói a nagy király kegyes-
ségéből kezdet óta élveztek s melyekre e hely szerény mun-
kásai a vallás, szellemi műveltség s az anyagi jólét eszközei-
nek előteremtése körül kifejtett fáradozásaik által annyira 
érdemesültek valának, hogy az ős monostor később sem 
szűnt meg királyaink és a pápák figyelmének kiváló tárgya 
lenni.13) A szentség hirében14) elhunyt első magyar benczés 

9) Sz. István kisehb legendája 5. f. 
10| A pannonhalmi monostor alapitó levele. 
l l) Az alapitó levél ; Hartvik Vita S. Stephani és sz. István legend. 
ll) 1007. II. Henrik császár meghívása folytán résztvett a frank-

furti zsinaton, hol neve a zsinati atyák közt harmadik helyen fordul elő ; 
1012. pedig a bambergi székesegyház fólszentelésén, hol azon megtisztel-
tetésben részesült, hogy a templom oltárainak egyikét (a crypta előtt le-
vőt) ő szentelte föl. V. ö. Pertz, Mon. S. S. IV. 796.1. XVII. 636.1. és Fe-
jér C. D. VII, IV, 38. 

1J) Az első apátnál két hosszú jegyzetben mee-felel az értekezés két 
kérdésre : vajjou olasz származású volt e Asztrik és ő volt-e első pannon-
halmi apát ? A kritikai vizsgálat után kihozza, hogy az elsőre tagadólag 
a másikra meg igenlöleg kell felelnünk, a mivel nem akar véteni a rend 
egykori jelesének, a nagy műveltségű Czinárnak emlékét joggal meg-
illető kegyelet ellen, a ki két Anastázt vesz fel és az Anastáz-Astrikot 
pécsváradi apátként szerepelteti. Közlő. 

•M Sokan a „szent" nevével dicsőiték őt, de az egyház nem igtatta 
őt forma szerint szentjei közé. Horv. M. i. m. 128.1. Fejér. Inít. rel. 112. 
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apátnak utódja sz. Bonifáez volt a ki 1009 körül vértanú 
lett ; ezt Henrik követte, a ki pápai rendeletből Cassino 
anyamonostorát a pannonhalmival cserélte föl,15) a hol az 
anyahely szigorú fegyelmét, valamint az alapitói oklevél ere-
jével szabadalmait és kiváltságait meghonositá. Ezután kö-
vetkezik16) 

sz. Mór. Sértetlen tisztasága, biztos alapon nyugvó 
erényessége tört neki utat előbb a sz. mártonhegyi apátságra, 
később a pécsi püspökségre. O az, kit szűzi tisztasága mi-
at t az atyja társaságában Pannonhalmára érkező Imre her-
czeg hét csókkal tüntetett ki az üdvözlésére siető szerzetesek 
közt ; ő az, kit a rendtagok erényeit kémlelő király iránt 
való tisztelet sem birt a kolostori sz. csend megtörésére rá-
venni, kit lelkének alázata nemaságra int ama súlyos vá-
dakkal szemben, melyeket kísértésül ellene a sz. király föl-
hozott.17) Emléke fönmaradt mint Írónak issz. Zoerárd és sz. 
Benedek legendájában, melyet aggkorában pécsi székhelyén 
szerkesztett. Emlékét a benczések Martyrologiumja decz. 
4-én ünnepli. A római Martyr, nem emlékezik felőle. Sci-
tovszky néhai pécsi püspök, később esztergomi biboros her-
czeg-érsek szorgalmazására, sz. életét a római szék 1848. 
elismervén, nyilvános tiszteletét a b. e. I X . nagy Pius elren-
delte. 

I. Beda alatt a Günther bajorhoni benczés kezdemé-
nyezésére Bakonybélben sz. Móricz tiszteletére épült mo • 
nostort sz. István 1037. adományozó levéllel látta el.18) I t t 
vonult meg egy ideig sz. Gellért s alapította a bakonybéli 
iskolát, honnét Valter a fehérvári, majd a csanádi káptalani 
iskolába hivatott meg tanítónak.19) A pannonhalmi monos-
tornak ez időben nagyobb népességére s a többieket már ek-
kor is túlhaladó virágzására mutat azon körülmény, hogy 
mig a csanádi püspöki székre emelt Gellért felhívására 
egyéb apátságok két-két tagot küldenek, a pannonhalmi 
monostor négyet bocsát a főpap rendelkezésére.80)" 

Mig sz. István idejébe esik a pannonhalmi felső isko-
lának alapitása, a mely első volt a hazában. Ezen iskolából 
kerültek ki hazánk szent életű első püspökei, sz. Anasztáz-
Asztrir, Sebestény, Mók, Gellért és mások. S valamint Ba-
ronius mondhatta Monte Cassinoról : Azt bizton és bátran 
lehet állitani, hogy az egész keresztény földkerekségen nem 
volt kolostor, melyből oly sok életszentség és tudomány ál-
tal kitűnő férfiú lépett volna elő, a melyből oly nagy szám 
hivatott volna meg a sz. és apostoli szék vezérletére, ugy 
hogy el lehet mondani, hogy szent egyházfőknek valóságos 
nevelő iskolája volt :31) ép oly joggal nyilatkozhatott Thu • 
róczy is ilyformán Pannonhalmáról: Haec illa domus est, in 
qua primum in Hungaria aperta lit terarum palaestra audi-
tae sunt musae patriae latinum loqui ; ex qua veluti ex se-
minario quodam diviniore ad gubernandum Ecclesiarum 
chorum transferebantur praesules, in qua formabantur apos-
toli, crescebant martyres, exercebantur doctores, vivebant 
sancti.32). 

>4) Dr. Czinár, Monaster I. 34. 
16) I t t nem adjuk az értekezésben levő teljes névsort, csak a kivál-

lóbbakat emeljük ki. Közlő. 
17) Vita S. Emerici. — I8) Pannonhalmi levélt. Caps. 14. A. 
") Inchofer Annal, eccl. ad a. 1047, V. ö. Fessier „Ungarn u. seine 

Landsassen. I. G78. - 2U) Battyányi Vita S. Gerardi. — s l) Bar. adam, 716. 
— 22) Thuróczy : Hung. S. C. E. 122. 

Abbrik kormányzása alatt alapította Aba Samu 1042. 
a sár-monostori apátságot, mely a ménfői csata után megölt 
királynak siri nyugvóhelyet is adott23). I t t vonult meg állí-
tólag azon két cassinoi rendtag, kiket sz. István uralkodása o o7 

vége felé Cassinoból kérelmezett.34) A ménfői csata után és 
különösen Vatha lázadása következtében a pannonhalmi 
monostor sokai zaklattatott kiraboltatott, leromboltatott és 
lakói legyilkoltattak.35) A vihar lecsendesülte után életben 
maradt társaival a monostor újjáépítésén fáradozott Abbrik, 
mely munkáját folytatta Ramerius, sz. Gellértnek Velen-
czében és a bakonybéli mngányban társa, ki a monostort 
virágzó rendbe hozta.36) I Endre, I Béla, Salamon és Géza 
hasonló kegyelettel viseltettek a rend iránt, mint sz. István, 
mert u j adományokkal halmozták el. I. Endre 1055 u j apát-
ságot is alapit Tihanyban, melynek szentélye alatt maga 
Endre és Dávid kir. berezeg siri álmukat alusszák. Utódja 
llameriusnak Guala volt ki sz. László király előtt nagy-
tisztelet és tekintélyben állót. Fönn van a sz. királynak 
egy szabadalomlevele, melylyel a panonhalmi egyházat, 
I I . Endre tanúsága szerint e szent kegyeletének kiváló 
tárgyát, részint a sz. István által adott javak élvezetében 
erősiti meg, részint ujakkal gazdagítja.37) Ezekhez járul-
nak az értékes egyházi szerelvények,38) a rendtagok szel-
lemi művelődését czélzó s 72 kötetből álló — azon időben 
rendkívüli — könyvgyűjtemény.39) E fejedelmi adományo-
zások fölszabaditák az anyagiak fáradságos keresésétől a 
monostort, melynek lakói egy ideig ismét akadálytalanul 
élhettek magasztos hivatásuknak s gondozó kezeik alatt 
tudomány, ipar és gazdászat csakhamar virágzásnak in 
dúltak30). 

I Péter kormányának folyama alatt fényes napoknak 
tanuja ismét a sz. hegy. Sz. László gyakran találkozik itt 
az ország nagyjaival s decretumainak második könyve is itt 
látott napvilágot31). A monostor északi részén némelyek sze-
rint már 3z. István,32) mások szerint pedig sz. László33) emelt 
kir. palotát, hol László I V Henrikkel találkozók,34). Kálmán 
pedig később (1096) Bouillon! Gottfrieddel, a rendezett 
keresztes főhadsereg vezérével értekezék az átvonulás föl-
tételei ügyében, környezve az értekező felek fényes kísére-
tétől. Ez alkalommal a kir. 'palota ünnepélyei nyolez napig 
tartottak, melyeknek részese később Balduin is, kit bátyja 
a fővezér, kezesül adott át Kálmánnak.3 5) Kálmán bár nem 
kis mértékben emelte szellemileg a monostort, a mennyiben 
a pannonhalmi főiskola alatta érte el a kor haladásához mért 
virágzásának tetőpontját3 6): intézkedései azonban az anyagi 
viszonyokat illetőleg a monostorra nézve nem egészen valá-
nak kedvezők.37) A szenvedett sérelem vagy a király részé-
ről még eredhető megszorításoktól való félelem birhatta 
Péter apátot arra, hogy kora szokásai szerint a sz. szék 

" ) Thuróczy, Chron. a. II. 37 — ») Leo Gstiensis II. c. 78. 
2S) L. bővebben Vaszary hely tört. a magyar orvosok és természet-

vizsgálók VII. nagygyűlésének emlékül nyújtott és Fehér Ipoly által 
szerkesztett „Győr város és megye monographiáját." 586 — 87. 

S6) Dr. Czinár kézirata I, 58. — '") Pannonh. levt. capta 2. K. 
18) Pannonh. levt. 2. A. V. ö. Wenczel Cod. Dipl. Arp. I. 39. nro. 

10 Fejér C. D. H. I. 483. — " ) U. o. — 3°) Vaszary Pannonh. helytört. 
„Győr monogr. 389 1. — 31) Decr. A. L. I I . — 32) Dr. Czinár kézirata I. 
63. - 3S) Katona Hist. er. Keg, H. III. 46, Fessier Gesch. üng. I. 520. — 
") Fessier, i. m. I. 492. — ") Chron. Hieros. I. c 1 et 7. V. ö. Katona és 
Fessier. — 3<) Vaszary i. m. Győr v. és m. 590. 1. — S7) Fejér Cod. D. 
II. 177. 
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védő szárnyai alá meneküljön s ettől kérje a sz. István és 
László által adományozott birtokok biztosítását. Ezt meg 
is nyerte I I Pascbalisnak bullájában, mely a pápai okleve-
leknek legrégibb ereklyéje a pannonh. levéltárban.38) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest május 14. Katholikus tiltakozás, illetőleg 

jogvédelem. — Mig az alsóházban, soha, senkinek, még azok ' 
nak sem ju t eszükbe, a kiknek kötelességök volna tiltakozni 
a költségvetés tárgyalása alkalmával a budapesti egyetem 
dckatholizálása ellen, holott ily tiltakozás a jog fenntartása 
terén, még a törvényszék előtt is fontossággal bir ; addig a 
főrendi házban a püspöki kar részéről évről évre megujul a 
tiltakozás a dekatholizálás ellen, melyhez ugyancsak éven-
kint egy pár, fájdalom, csak egy pár nemeslelkü katholikus 
főúr szokott csatlakozni. Ez évben is, mint a multakban, 
megujit tatott e tiltakozás a püspöki kar nevében Schlauch 
Lőrinez szathmári püspök ur ő méltósága által, kinek szavait 
a következőkben közöljük : 

„Nm. elnök, mit. főrendek ! Bátor vagyok, a magyar 
királyi egyetemi alapnak a költségvetésbe való beállítása te-
kintetéből néhány szót szólni. Én, valamint a többi magyar 
katholikus püspökök, mindig az országos törvényeinkből is 
meritett azon meggyőződésben voltunk, hogy az egyetemi 
alap és a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kezelése 
alatt levő tanulmányi és vallási alapok, — hogy egyéb, egy-
házi természetű alapokat ne emlitsek — mind eredetükre, 
mind rendeltetésükre nézve; de tekintetbe véve azon körül-
ményt is, hogy fennállásuk óta mindig s mindenkor, orszá-
gos törvényeink által is tisztán katholikus egyházi és tanul-
mányi czélokra fordíttatni rendeltettek : ezen alapok tisztán 
katholikus jellegűek. Ezen meggyőződésnek a magyar püs-
pökök mindenkor nyíltan kifejezést adtak és felszólaltak 
mindannyiszor, valahányszor ezen alapoknak katholikus jel-
lege kétségbe vonva lett. Tették ezt, és teszem én ma, a mi-
dőn az országos költségvetés tárgyalásánál az egyetemi ala-
pot, az állam költségvetésbe beállítva 4látjuk. Teszem ezt, 
nehogy azon körülmenyből, miszerint az országos költség-
előirányzatot a kormánynak megszavazzuk, oly következte-
tés vonassék, mintha ez által, mi az egyetemi alapnak jelle-
gét kétesnek, vagy épen nem katholikusnak lenni tartanok. 
Teszem ezt, nehogy e tényről ezen alapra nézve, idővel ne-
talán vészes következtetések vonassanak." 

A fennebbi nyilatkozathoz a főrendüek közül nyiltan 
hozzájárultak Cziráky János és Zichy Nándor grófok, kiknek 
neveit mindig örömmel szemléljük azok soraiban, kik az 
egyház jogait védelmezik. 

Ez a tiltakozás önmagában véve is, de még inkább 
megérdemli a figyelmet akkor, ha tekintetbe vesszük a kö-
rülményeket, melyek közt ez történt. Az egyetemi alapra 
vonatkozólag, ugy látszik, hogy az a nézet uralkodik, mint-
ha e kérdéssel már nem is lenne érdemes foglalkozni, mert 
az ugy is eldöntött tény, hogy az egyetemi alapok nem ka-
tholikus jellegűek. Azon tényből Ítélve, hogy az egyetemhez 
protestáns, zsidó, unitárius tanárok neveztetnek, és mint 

s») Pannonh. lvt. cap. 39. J. v. ö. Wenczel, C. D. Árp. II. 7c!, Fejér 
C. 1). II. 40. 

hírlik, a történelmi tanszékek kettejére ismét két ágostai 
vallású volna kiszemelve, ezen tényből azon következtetést 
vonják ki, hogy az egyetemhez a katholikusoknak semmi jo-
guk, hanem hogy az állami respective, pedig protestáns, amint 
ez a bölcsészeti karban szemlélhető. Hogy ez állitásunk ala-
pos, világos abból, mert minden támadás, amely csak a kath. 
alapok és alapitványok ellen intéztetik, a vallás- és tanul-
mányi alapra vonatkozik, az egyetem alapja azonban a tá-
madások körébe nem vonatik. Sőt a kormány maga is, mi-
dőn a 9-es bizottság kineveztetését kérelmezte ő felségétől, 
az egyetem alapja kezelésének megvizsgálásától egészen el-
tekintett és igy a 9-es bizottság csakis a másik két alap 
kezelésének megvizsgálásával bizatott meg, a mi katholikus 
körökben, és pedig méltán, nem C3ekély'(megütközést szült-

Ily tényekkel szemben tehát, midőn hallgatólagosan 
terveztetik egy kath. intézet dekatholizáltatása, midőn még 
csak kísérlet sem tétetik annak bebizonyítására, hogy a buda-
pesti egyetem nem katholikus, hanem állami mi sem termé-
szetesebb mint hogy a püspöki kar nyiltan tiltakozik azon fel-
fogás ellen, mintha az egyetem költségvetésének az országos 
költségvetésbe bevétele által az egyetem megszűnnék katholi-
kus lenni. E tiltakozás fontosságát félreismerni nein lehet. 
Nem jelent az t. i. kevesebbet, mint azt, hogy a püspöki kar 
fenntartja e tényekkel szemben is az egyház jogát a buda-pesti 
egyetemhez, mint azt, hogy a püspöki kar tiltakozik azon 
velleitás ellen, mely a katholikus tanerők kizárásával az 
egyetemből mindenféle vallás-felekezetbeli tanerők behur-
czolásában és igy az egyetem dekatholizálásában nyilatko-
zik ; azt jelenti e tiltakozás, fhogy a püspöki kar elitéli azok 
akár közvetlen, akár közvetett működését, kik hozzájárulá-
sukkal bármi módon elősegítik, hogy kath. tanerők kizárásá-
val nem kath. tanerők alkalmaztatván, ez uton az egyház jo-
gának védelme megnehezittetik ; azt jelenti, hogy a püspöki 
kar a végbevitt tényeket nem ismeri el olyanokul, melyek ké-
pesek lennének az egyház jogát megdönteni, mert az állam 
az ő hitfelekezetnélküli kinevezéseivel soha sem volt az 
egyetemnek békés birtokosa : szóval a püspöki kar tiltako-
zása oly fontos momentum, hogy ha egyszer törvényszék 
elé kerül az egyház jogának megvédése, e tiltakozás alapján 
az egyház, mint biztosat tekintheti perének megnyerését az 
állam ellen és végleges elitéltetését a világ előtt is mindazok-
nak, kik bármi módon az egyetem dekatholizálására segéd-
kezet nyújtottak. 

A mily fontosnak találjuk azonban a püspöki kar til-
takozását az egyetem katholicitása mellett, épen oly kevéssé 
tudjuk magunknak megfejteni, mikép történtetik az, hogy 
számos katholikus eredetű mágnásaink közül mindezideig 
csak kettő találkozott, kik az egyház jogainak védőihez csat-
lakoztak. Hol vannak azon főuraink, kik egykor a katholi-
cismus mellett oly hiven buzogtak ? Hogyan lehetséges 
ezt megfejteni, hogy katholikus főuraink, kik különben 
oly szívesen szeretnek hivatkozni őseikre, őseik példájára, 
hogy példájokon, melyet a katholicismus védelmében is hát-
ra hagytak unokáiknak, nem lelkesednek fel ? Yajjonazősök 
buzgalmának a katholicismus mellett kárát vallottak az 
unokák? Talán veszitettek valamit az által, hogy őseik a 
törvényhozó teremben a katholicismus érdekében védő sza-
vaikat felemelték? Mi azt hisszük, hogy főuraink őseinek 
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dicsőségét épen az egyház, a katholicismus érdekében kifej-
tett buzgalmuk képezik és az unokáknak az ősök példáját 
kell követni, ha az ő dicsőségökben akarnak részesülni 
Jó l tudva azt, hogy főuraink egyik jellemvonása a nemes 
ambitio hasonlóvá lenni őseikhez, nem mondunk le a re-
ményről, hogy az egyház védelmében ők isCzirákyés Zichy 
Nándor grófokhoz és általuk és velők a püspöki karhoz fog-
nak csatlakozni minden oly kérdésben, mely az egyházat 
érinti. Ugy legyen ! 

Kóma. Aquinói sz. Tamás akadémiájának megnyitása. 
Magyar zarándokok a Vatikánban. — Folyó hó 8-án reggeli 
9 órakor vette kezdetét az Accademia romana di S. Tom-
maso d' Aquino megnyitási ünnepélye. A Cancellaria Apo-
stolica nagy, történeti nevezetességű diszterme fényes lát-
ványt nyújtott. Egy oltár Aquinói szent Tamás képével és 
a pápa arczképe disziték. Pontban 9 órakor mgr Boccali, 
vatikáni kanonok, megkezdte a szent misét, mely alatt a 
Collegium germanico-hungaricum növendékeiénekeltek. Mi-O O O 
se után az ülésteremben megjelent Nina, Alimonda, Barto-
1 ini, Bilio, Borromeo, Consonlini, De Falloux, De Luca, Gia-
nelli, Manning, Meglia, Monaco la Valetta, Moretti, Pacca, 
Pecci, Pitra, Randi, Sanguigni, Sbaretti, Serafini, Simeoni 
és Zigliara bibornokok, igen sok érsek, püspök, szerzetesi 
rendfőnők, praelatus, áldozár és számos tudós világi férfiú. 
Legelőször is Talamo tanár felolvasta a szent atya brevéjét, 
mely aquinói sz. Tamás összes műveinek u j kiadását s az ő 
nevéről nevezendő akadémia felállítását elrendeli. Felolvasta 
egyúttal az u j akadémia alapszabályait, melyek szerint az 40 
tagból fog állani : 10 római, 10 olaszországi, és 20 külföldi-
ből. Erre szószékre lépett Pecci bibornok s felolvasá az aka-
démia megnyitó beszédét. Ragyogó ékesszólással bebizonyitá, 
mily haszonnal jár aquinói sz. Tamás bölcséletének felújí-
tása, s hogyan fognak a tudomány minden ágai ; a theologia, 
politika stb. ezen bölcséletből erőt s uj lendületet meriteni. 
Ily beszédet még itt Rómában, pedig hol is a nagy szelle-
mekben koránsem szűkölködünk, ritkán lehet hallani. 

Következő nap, május 9-én fogadta X I I I . Leo a 
magyar zarándoksereget, mely a hazulról indultakból s a 
Rómában tartózkodó magyar katholikusokból alakulva 33 
tagból álló tekintélyes kis csapattá nőtt meg. l/4 1 órakor 
jelent meg a pápa Bartolini bibornok s udvari környezete 
kíséretében. Lonkay beszéde után a zarándokok zajos éljen-
ekben törtek ki. Átvévén a szent atya az ajándékokat és 
feliratokat, ékes latin nyelven körülbelül igy szólt : 

Nagy és édes örömmel tölt el minket, ezen magyar 
zarándoklatnak előttünk való tisztelgése. Minden nemzet-
beli zarándoklatoknak ide özönlése nem uj s ritka dolog ; 
de magyar zarándoklatot még mindeddig nem láttunk ; 
azért annál élénkebb most örömünk, hogy titeket, kedves 
fiaim, trónunk köré gyűlve látunk. Élénken méltatta ezután 
a magyar nemzet vallásosságát azon ős idő óta, melyben 
sz. István azt az apostoli Szentszékkel oly szoros frigybe 
hozta. — A ti elődeitek, szeretett fiaink, úgymond, mindig 
hódolattal viseltettek ezen Szentszék iránt, a mi elődeink pe-
dig mindig segítették Magyarországot. Igyekezzetek a val-
lásos ősök nyomdokaiban járni. Szeresétek buzgón a hazát, 
de mindig kössétek össze a hazaszeretet a vallásosság szent o o 
érzésével, s legyetek meggyőződve, hogy mennél vallásosab-

bak lesztek, annál igazabban és gyümölcsözőbben fogjátok 
szeretni a hazát. 

Spanyolország. MiUenarium. — Ezer éve, hogy a B. 
Szűz egy csodatevő képét találták meg Barcelona vidékén 
a monserrati hegységek egy barlangjában, hova azt akereszté-
nyek a mórok képirtó dühe elől rejtették el. Az egyház 
e nagy millenariumot méltóan akarta megülni. April 19-ike 
óta Catalonia, Valenczia és Saragossa tartományokból, a ba • 
lrari szigetekről, Spanyolország többi részeiből és Dél-Fran-
cziaországből ezer és ezer zarándok érkezett az emiitett 
szent helyre. April 24-én vették kezdetöket áz ünnepélyek 
és tartottak egész május 2-ikáig. Hogy valamennyi zarán-
doknak szálása legyen, valóságos tábort alakitottak, mely-
ben egyszerre 12.000 ember kényelmesen elfért. Egy lap, 
mely kiválóan ezen ünnepély alkalmából jelent meg, az 
„El Echo milenario", a megnyitási ünnepélyt következőleg 
irja le : „Délutáni három órakor az emlékezeti körmenet, 
mely ezer év előtt, midőn a B. Szűz csodatevő képét megta-
lálták, hozatott szokásba, megindult. Először a barlang elé 
ment, hol a kép rejlett. I t t ezerek és ezerek ajkáról felzen-
gett a magasztos Salve regina. Azután sz. Mihály kápolnája 
felé vonult a menet. Ez alatt egy második körmenet ala-
kult ő exja, mgr Bianchi, apostoli nuntius vezetése alatt. Ez t 

mielőtt a zárdába bevonult, a Fontana-téren megállt, hogy 
összegyülekezzék. A B. Szűz képét a barceloniai, minorcai 
gerónai és tortosai püspökök vitték. A kép után lépdelt az 
apostoli nuntius, oldalán a vichi és urgeli püspökökkel. Utá-
nok jöt t a monserrati főt. apát, a leridai püspök, a hatósá-
gok, a vidéki küldöttségek, a Cortès küldöttsége, senatorok, 
az egyetemi rektor, a kormányzó, a főparancsnok táborkará-
val, ezután egy század gyalogság következett zenével és 
zászlóval. Midőn a B. Szűz képe a főoltár elé ért, megdör-
dültek az ágyuk, a katonai zene, és a nép felharsant szűnn1 

nem akaró viharos éljenzésben tört ki bent és kint a templom 
körül ; Éljen a monserrati Szent Szűz! Ekkor szószékre lé-
pett a barcelonai püspök, Spanyolország egyik legelső egy-
házi szonoka, hogy elmondja diszbeszédét szűz Mária tisz-
teletére, melyet acclamatiókkal végzett a szent Szűzre s a 
szentséges atyára. A főpásztor lelkesítő felhívása ezerszeres 
viszhangot keltett a templomban és a körülte beláthatlan tö-
megekben csoportosult nép közt. Végül az apostoli nuntius 
pápai áldást adott s Te Deumot tartott, a nép pedig az ünne-
pély befejezéseül elénekkelte az Ave maris stellát. Az egész 
szertartás csak esti kilencz órakor végződött. Egész tizenegy 
óráig különféle zenekarok folytonosan játszottak a templom 
csarnoka előtti téren." 

AZ EGYETEM ÜNNEPE. 
Mult számunkban üdvözöltük dicsfényövezte Alma 

Materünket újjáalakításának százévi jubilaeuma alkalmából 
megelőzőleg: most szólunk immár magáról az ünnepélyről, a 
Religio negyvenéves múltjában kifejezést nyert szellemben, 
érintve a főbb mozzanatokat. 

Az ünnep, a mint illik, országos ünnep volt a szó szo-
ros értelmében, melybe a tudományok világegyetemes com-
merciumánál fogva a külföld tudomány-egyetemeinek testvé-
ries üdvözlő szózatai is szép harmóniával beleolvadtak. Jelen 
volt az apostoli királyi felség, József főherczeg által képvi-
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selve, jelen volt az egyetem halhatatlan emlékű alapitójának 
abiboros Pázmány Péternek biboros utóda Simor Jánosher-
czegprimás ő eminentiája. Jelen, volt a kormány, Tisza, Sza-
páry,Trefort, Pauler, Szende, Orczy .Bendekovics miniszterek, 
a főpásztori kar, Kovács Zsigmond, Ipolyi Arnold, Schlauch 
Lőrincz, Schopper György, Pauer János, Hidasy Kornél 
püspökök, Kruesz Ivrizosztom főapát által képviselve. Az 
országgyűlést a magas szellemű Majláth György gyengél-
kedése folytán, csupán az alsóház elnöke képviselte. Jelen 
volt a főváros hatósága a főpolgármesterrel élén, a magyar 
tud. akadémia elnöksége, a kolozsvári egyetein küldöttsége, 
a magyar műegyetem tanácsa stb.. Igy elmondhatni, hogy e 
százados ünnepély egyetemünk jelen fejlettségi fokának s az 
ország közművelődésének pályáján kivivott állásának meg-
felelő fénynyel és pompával folyt le. Az ünnepély minden 
mozzanatait összevéve az egész egyszersmind hű kifejezése 
volt az országban és az egyetemen uralkodó szellemnek. 

Az ünnep három részből állt. Először az egyetemi tem-
plomban tartott hálaadó isteni tiszteletből, melyen maga az 
ország áldornagya mutatta be a vérnélküli áldozatot, Du-
lánszky Nándor pécsi és Császka György szepesi püspök 
segédkezése mellett. 

Szent mise után fellobogózott és szőnyegekkel diszitett 
utczákon át az egyetem és vendégei fényes menetben az aka-
démiába vonultak át, hol a diszülés tartatott, melynek fő 
mozzanata a tudományos érdemei és ez ünnepély körül ki-
fejtett lankadatlan buzgalma jutalmául ez alkalomból lipót-
rendi lovagkereszttel feldiszitett dr Margó Tivadaré, i. rek-
tor ünnepi beszéde volt „Az egyetem, múltja és jelenéről," 
mely számokkal constatálta „az általános, roppant haladást," 
melyet egyetemünk a legutóbbi száz év alatt tett. Utána 
Kálmán Károly I I I . éves papnövendék szavalta el Ányos 
Pál költeményét, melyet a költő egyetemünk száz év előtti 
inauguralis ünnepéreirt. Szász Károly alkalmi ódája, szerző-
től elszavalva, a négy tudománykar nemtőit, Hygeiát, The-
mist, Urániát s a csillagkirálynő szűz Regina Coelit üdvö-
zölte. Erre jött a diszülés egyik kiváló tárgya, az emlék-ér-
mek és iratok bemutatása, valamint az egyetem jubilaeuma 
alkalmából tiszteletbeli tudorokká avatott nagyok és jelesek 
diszes névsorának kihirdetése, legeiül magával a királyi 
trónörökös Rudolf főherczeg ő fenségével, kinek if jú halán-
tékaira a bölcsészeti kar fonta a tudorság babérkoszorúját. 
A hittudományi karban tiszteletbeli tudorokká avattattak : 
Schlauch Lőrincz, szatmári, Pauer János székesfehérvári 
püspökök, Kruesz Krizosztom főapát, Knasz Nándor, Tárká-
nyi Béla kanonokok és Czibulka Nándor közp. papnev. lel-
kiigazgató. Következett az egyetemi ifjúság pályanyertesei 
hosszú sorának kitüntetése; az egyetemi ifjúság köszönő szó-
zata Bodoky Lajos ajkairól ; végül Kölcsey hymnusa a köz-
ponti papnevelde énekkarától, harmónium kiséret mellett, 
szépen előadva, melylyel a diszülés véget ért. 

Délután 4 órakor szokásos lakomára gyüjté össze az 
egyetem magas és kedves vendégeit a Hungaria sátorrá ala-
kított diszes udvarában, hol a toasztok sorát megnyitva 
Margó rektor ő felségére és az uralkodó családra, Greguss a O o ' o 

bölcsészettudorrá avatott koronaherczegre, Lenhossék pro-
rektor József főherczegre, Breznay hitk. dékán a magyar 
nemzet alkotmányos szellemére s az országgyűlés felső és 
alsó házára, Rupp, orvosk. dékán a kormányra, Apáthy a 
magyar püspöki karra, élén ő emiuentiájával a herczegpri-
mással, Klinger hitk. prodékán a hazai testvérintézetekre, 
Vécsey a fővárosra, Télfy a külföldi egyetemekre latinul, 
egy egyetemi hallgató a tanári karra, Hoffmann Pál az if-
júságra, Szász Károly az egyetemre, Szász Béla kolozsvári 
tanár Pauler Tivadarra emelték az ősi áldomás köszöntő 
poharát. A lakoma József főherczeg távoztával lassan fel-
oszlott. 

Az egész ünnepély azt mutatta, hogy mindenki, kiben-
ne részt vett, s az egész ország, mely egyetemünk iránt oly 
melegen érdeklődik, szivéből kivánja, hogy többszörösen 
jubiláris Alma Materünk — vivat, floreat, crescat, — vajha 
Pázmány szellemében ! 

VEGYESEK. 
Lonkay Antal beszéde a szent atyához, melyet mint a 

magyar zarándokok vezére mondott. Közöljük az ,Aurora' 
után. Sanctissime Pater! Gloriossime Pontifex et Rexl E 
remoto S. Stephani regno, quod utinam iterum more antiquo 
„Marianum" appellari mereatur, piam peregrinationem ad 
gloriosum hoc solium Vaticanum suscepimus, primum qui-
dem, ut Tibi, Sanctissime Pater , omnium christianorum 
Patri , filialem eumque tenerrimum amorem, perfectissimam 
obedientiam, profundissimam venerationein et indivulsam 
adhaesionem coram profiteamur; dein ut divi Petri, per Te, 
supremum et infallihilem Magistrum loquentis verba bene-
dictionis, verba sapientiae, verba confortationis cupidis et 
devotis auribus excipiamus; denique ut pro magnanimo be-
nefacto, quo ante annum miseris fratribus nostris szegedinen-
sibus, per horribilem exundationem ad incitas redactis, post 
regem nostrum apostolicum primus inter principes Europae 
paterne succurrere dignatus es, non solum immortales grates 
agamus, sed hungarici popvdi gratitudinem facto etiam com-
probemus, exiguo nempe hoc munusculo, quod in epheme-
ride mea catholica" Magyar Allam" ipso hoc titulo, ut do-
num pontificium Sanctae Sedi filiali pietate resarciamus, 
publice collectum est. 

Insuper, Sanctissime Pater, eadem hac nobis tam fausta 
et memorabili die facere non poteramus, quin ad imortalem 
et gloriosam illam encyclicam „Aeterni Patr is" ex Hunga-
ria nostram quoque gratulantem adhaesionem significaremus 
partim ut inter totius orbis catholici suffragia vox catholi-
corum hungarorum non desideretur, partim quia non dubi-
tamus aegrotanti societati humanae nulla alia arte mederi 
posse, nisi angelica ilia Angelici Doctoris doctrina, cuius sa-
lutarem instaurationem ex hac sancti Petri cathedra tam 
graviter commendare, imo omnibus iniungere dignatus es.— 
E t nunc ad pedes Sanctitatis Tuae devotissime procum-
bentes, benedictionemque apostolicam, primum pro Rege 
nostro apostolico et augusta Eius familia, nec non pro chara 
nostra patria hungarica, dein pro eminentissimo et fllialiter 
amato antistite meo, principe primate Simor, totoque epis-
copatu Hungáriáé, et tandem pro nobis ipsis, pro epheme-
ride mea catholica, omnibusque huius obuli S. Petri oblato-
ribus piissime exorantes, ardenti voto Deum omnipotentem, 
quaesumus, ut Tibi, Pater Sanctissime, non modo dies Petri , 
sed annos gloriossimi Tui Praedecessoris concédât, ut post 
recuperatam seditiosis gentibus tranquillitatem, perfectum 
ecclesiae et veritatis triumphum non solum praeparare, sed 
etiam videre et illius triumphi gaudiis vel diutissime per-
frui pos8Ís. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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Az egyház csalhatatlansága. 
Az egyház e kiváltságát hirdeti sz. Pál azon 

szavaiban, melyek által a Krisztus által alapított 
tanitó hatalom czélját hangsúlyozza, mely czél csal-
hatatlanság nélkül el nem érhető; „És ö (Krisz-
tus) adott némelyeket ugyan apostolokul, némelye-
ket pedig prófétákul, másokat evangelistákul, má-
sokat pedig pásztorokul és tanítókul a szentek tel-
jes kiképzésére, a szolgálat munkájára, Krisztus tes-
tének épülésére; mignem mindnyájan eljutunk a 
hitnek és az Istenfia ismeretének egységére tökéletes 
férfikort érvén Krisztus Jézus kúrának mértéke sze-
rint, hogy ne legyünk többé habozó kisdedek s ne 
hajtassunk ide s tova a tudomány minden szelétől 
az emberek gonoszsága által a tévedésbe ejtő álnok-
ság által."1) Az apostol figyelmeztet, mily titkos 
akarata s határozott szándéka volt Jézusnak az a-
postolok s azok utódjainak a püspököknek rendelése 
által, kiket gyakran pásztoroknak, tanitóknak ne-
vez sz Pál; e czél nem volt más, mint hogy a világ 
minden részein levő ugyanazon hit és szeretet kap-
csa által egyesült keresztény egyházat, Krisztus tit-
kos értelmű testét fölállítsa; s parancsa által ren-
delt e pásztorok hivatalának mind addig kell tar-
tania, mig a hivek tanítóik meggyőző ereje által 
egy test tagjai lesznek, mig lassanként mindnyájan 
a hit egységének ugyanazonos szövetségében egy 
testté tömörültek, az az a világ végéig. A Jézus ál-
tal alapított tanhatóságnak czélja tehát nem egyéb^ 
mint ugyanazon egyházban való gyülekezés, egy 
testhez való ragaszkodás, ugyanazon egy vallásban 
való megegyezés. Tovább érvelve megmutatja, mi-
szerint azért van alapitva a pásztori hivatal, hogy 
tanítása által biztosítva, ne legyünk többé kisde-

!) Efez. 4, 11—15. 

elekhez hasonlók, kiknek vezér nélkül nem biztos 
lépésök, s ne vitessünk a tudomány minden szelé-
től, hanem hogy a tanhivatal tanitása szilárd, s 
rendithetlen horgonyul szolgáljon. Dühöngjenek bár 
körülöttünk a zivatarok, e horgonyra támaszkodva 
nem fogunk ingadozni, ennek rendithetlensége mind-
nyájunkat föloldhatlan lánczolatban egy uton veze-
tend a biztosság révébe. Azoknak pedig, kik em-
beri gonoszság s tévelybeejtö álnokság által enge-
kik magokat csábittatni, hogy kövessék azt, elhagy-
va e biztos támaszt, sorsa leend, hogy a dühöngő 
szelek könnyű játékai lesznek, kivetve általok a ten-
ger sikjára, hol nem lesz más kormányuk mint vé-
lelmeik bizonytalan sejtelmei, egyik tévelytől a má-
sikba siilyedve, s a vélemények harczaiban bizony-
talanok, melyikhez tartsák magokat: némelyek ek-
kép a hullámokban tűnnek el, mások förgetegektől 
zaklatva folytonos tévelygések végtelen tömkele-
gében botorkálnak. Ez rövidletben az egyháznak s 
minden felekezetnek története, ez igazolja sz. Pál 
tnnitását. Ámde ha az egyház tévedhet, hol vannak 
apostolai pásztorai, tanitói, kiket Krisztus rendelt, 
hogy kormányozzák azt, erősítsék hitében, hogy ál-
talok megőriztessék a hamis tanitók tévelyeitöl, ne-
hogy a tanitás szelétől ide s tova vettessék ? Hiszen 
ha a tanitók Krisztus igaz tana előadásában téved-
hetnek, a hivek nyugalma és a hit egysége nem volna 
lehetséges, mert hogy ezen tanitók a vallás minden 
tárgyában megegyezzenek, ugyanazon egy szellem-
től kell vezettetniök ; eszellem pedig nem lehet em-
beri, mivel ugyanazon egy egyénben is különböző, 
s nein állandó, annál kevésbbé több emberben ; te-
hát isteni Szellemnek kell lennie, az Atyaisten, Fiu-
isteri szellemének, azon az igazság szellemének, a ki 
megígértetett s adatott az apostoloknak, mely nél-
kül még kettőnek megegyezése sem lehetséges min-
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denre nézve. Ez csak ugy lehetséges ha a tanító 
egyház is Krisztus tanainak megőrzése- s hirdetésé-
ben minden tévedéstől megőriztetik. Ha urunk akar-
ta a czélt, kellett akarnia a megfelelő eszközöket is: 
ez a csalhatatlanság. Krisztus titkos értelmii teste, 
melyet maga mint fő diszitett fel, eredeti szépségé-
től, igazsága épségétől einem fajulhat, hanem isteni 
feje alatt s avval mindenkor igazságban fog élni. 
Igaz ugyan( hogy az apostol idézett szavai első sor-
ban az ősegyházra vonatkoznak ; de mivel a bennök 
kiemelt hitegység a későbbi egyháznak is egyik 
föltétlenül szükséges kelléke, sőt közelebbi czélja is 
az, hogy az emberek egy hitet vallva törekedjenek 
egyaránt az üdvre, e miatt a későbbi egyházról is 
vannak mondva, hogy ekkép ugyanazon czél, melyet 
Krisztus urunk akart, valósuljon. 

Ily világos szentirati isteni Ígéretek s állitá-
sok folytán Köztudata volt a kereszténységnek már 
az apostoli időkben, miszerint Krisztus egyháza a 
ker. igazságok megismerése- s hirdetésében minden Ö Ö o 
tévedéstől meg: van óva, s a hiveket biztosan vezeti O ' 

az üdv utján. E közmeggyőződésnek tanuságaul 
szolgál az úgynevezett apostoli hitvallás is, mely ha 
bár nem is származik szószerint az apostoloktól, 
de bizonyos, hogy már az első században ismeretes 
volt, s kevéssel utóbb Keleten s Nyugaton a köz-
imák közé mint hitvallás fölvétetett, mint a legré-
gibb tanuk bizonyítják.2) Ebben is az áll : „hiszek 
egy közönséges szentegyházat," itt a „szent" jelző-
ben egyúttal az egyház tévmentessége is foglalta-
tik, minthogy a tárgyilagos szentség csakis igaz-
ságra és soha tévelyre nem épülhet; az ugyanis, a 
mi az erkölcsi világrendben szent, kell, hogy két-
ségbevonhatlan igazságon, mint nélkülözhetlen föl-
lételen alapuljon, de az igazság isteni tekintély nél-
kül soha sem kétségbevonhatlan. Ne is kételked-
jünk, miszerint ker. elődeink ily fogalmat kapcsol-
tak e szavakhoz, minthogy épen ugy hitték a „ker. 
szent egyházát," mint hittek az „Atya, Fiu-és Szent-
lélekben." Hitemet, lelkiismeretemet ugyanis nőm 
vethetem alá más, mint csak föltétlenül bizonyos, 
isteni tekintélynek. 

Törvény által kötelezzük magunkat e hitczik-
ket vallva, hogy az egyházban csalhatatlan, állandó 
igazságot ismerünk el, mivel az egyház, melyet ne-
künk e hitvallás hit tárgyaként ád elő, megszűn-
nék lenni egyház, mondá Bossuet, mihelyt az Isten 

' ) Tertul, De Yeland. Yirg. c. 1. S. Maximus Horn, de 
Trad. Hieronymus Ep. 61. c. 9. Ambros. Epist. ad Siri-
cium pap. 

által kinyilatkoztatott igazságot nem tanitaná. A 
kik félnek attól, hogy netán tévelyt hozhat be, azt 
árulják el, miszerint abban, ki azt vezérli s kinek 
nevével él, nem eléggé hisznek.3) 

Hogy az egyház csalhatatlanságát mindig s 
mindenütt hitték a keresztények, kitűnik azon eljá-
rásból is, melylyel a tanitó egyház élt a hit elleni 
tévelyek kárhoztatásában, kitetszik az a híveknek e 
kárhoztatásra vonatkozó cselekvés-módjától. Ha ez 
érdemben kevesebb nyomokra akadunk az első szá-
zadokban, az könnyen megfogható az előtt, ki tudja, 
mennyire meg voltak győződve akkor a hivek, hogy 
a püspökök — apostolok utódjai — által hozott ha-
tározat a csalhatatlanság jellegével bir, tehát nem 
is volt ok arra, hogy akkortájt a csalhatatlan tekin-
télyre hivatkozzanak a végből, hogy az oly eretnek-
ségek kárhoztassanak, mint az első századokéi, mert 
akkor az efféle tévelyek megczáfolása egyes tanítók-
nak sem került fáradságába, egyszerűen megmu-
tatva, hogy a tévely az apostolok által nem rég hir-
detett tannal ellenkezik. 

Az első században ugyanis tanítványaiknak 
legnagyobb része élt még, sőt a másodikban is so-
kan fön voltak közülök, s a későbbieket is az apos-
tolok e tanítványai oktatták. Az egész világ e sze-
rint viszhangzott az apostoli tanitó szótól, s minden 
lélekben eleven emlékben volt; „tanitó székeik szól-
tak" Tertullián szerint, azért az e korbeli újítókat 
csak e kevés szóval kellett visszautasítani : „nem 
igy tanítottak az apostolok, a ti tanitástok nekünk 
uj, először halljuk ezt, ez nem apostoli tanitás." De 
nem is jöhettek össze a püspökök a vérengző üldö-
zések idejében, hogy egyetemes határozatok által a 
világ szine előtt hatalmok bizonyságait napfényre 
hozhatták volna, egyéb eszköz sem volt ekkor a té-
velyek elnyomására, mint az egyes püspökök kije-
lentett Ítéletei, melyeknél azonban félreismerhetle-
nül kitetszik, hogy azok határozatai a csalhatatlan-
ság tudatával birtak, a mennyiben az ily tévely fö-
lötti ítéletet megtudva a szomszéd püspökök ezek-
től átszivárgott a tartományi- s apostoli egyházak 
püspökeihez, azután erről sz. Péter utódját az el-
sőbbségi joghatósággal biró római püspököt értesi-
ték, s az mondá ki a döntő határozatot, melyet a 
többi püspök elfogadva az egész földön elterjedt 
egyház püspökeinek megegyezése által keletkezett a 
többé vissza nem vonható csalhatatlan Ítélet; s az 
ezen határozat által megállapított hitczikk tagadóit, 
s ellenkező tévely hirdetőit a hivek az „eretnek" 

3) Sur les promesses, de 1' Eglise 2. §. 15. 
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becstelen neve alatt kerülték. Csak az üldözések zivatarai-
nak szüntével, midőn az egyház az emberiesebb érzésű csá-
szárok kormánya alatt szabadabban lélegzett, gyűltek össze 
a püspökök, a mint a körülmények engedték, tekintélyök s 
hatalmok egész súlyával határozandók a vallást érdeklő kér-
dések fölött részletes, később egyetemes zsinatban, s a mit a 
tanitó egyház, mint hit s erkölcsbeli igazságot ekkép megha-
tározott, azt benső beleegyezéssel, Isten tekintélye miatt, is-
teni hittel kellett a híveknek tartaniok, a máskép érezők pe-
dig, mint Krisztus elleni lázadók, az isteni evangelium- é s 

Szentléleknek ellentmondók, az egyház kebléből, mint eret-
nekek kizárattak. Ámde az egyház ily szigort nem alkal-
mazhatott volna, hacsak azon erős egyetemes állandó meg-
győződésből nem, hogy ítéletében nem csalatkozik, Krisztus 
levén vele, az igazság lelke soha el nem hagyja, s hogy az 
Ur parancsa szerint mindenkivel, a ki őt nem akarja hall" 
gatni, mint pogánynyal és vámossal bánjék.4) Azért ir ja ÏJ". 
Konstantin császár az alexandriai egyházakhoz irt I I . leve-
lében : „Háromszáz püspök határozata nem egyéb mint az 
Isten egyszülött Fiának ítélete. A Szentlélek az Isten aka-
ratát a nagy emberek által nyilvánitá, kik tőle lelkesítve 
voltak. Senkinek se legyen tehát kétsége, senkinek külön-
böző véleménye, hanem mindnyájan jó szívvel térjenek visz-
sza az igazság út jára." 

Viszont a hivek a tanitó egyháznak hitigazság gya-
nánt kihirdetett határozatait, mint hitczikkeket ismerték el. 
Sz. Athanáz, Hilár, ugy a papság mint a hivek nagy serege 
oly rendithetlenül ragaszkodtak a niceai, közzsinat határai-
hoz, hogy készebbek számkivetésbe menni, börtönt s min-
dennemű kínokat szenvedni, sem hogy megtagadták volna 
azokat; sz. Ambrus is, kinek érzelmeitől kellene minden hí-
vőnek áthatva lennie,a meggyőződés hangján mondja: „Én 
a niceai határozatot elfogadom, és sem fegyver, sem halá j 
el nem szakaszthat tőle,"5) sz. Leo pápa pedig: „A katholi-
kus névre méltatlanoknak nyilvánítja azokat, kik a tiszte-
letreméltó niceai zsinat határozatait, vagy a kalcedoniai 
nagy zsinat szabályait nem követik."6) 

Az egész egyháznak mindenkori egyetemes hitét a ta-
nitó egyház csalhatatlanságáról tanúsítják a sz. atyák és pe-
dig ama századokban is, melyeket a protestáns írók tiszta, 
szűz, s minden idegen tantól ment időknek mondanak : sz. 
Ignácz, sz. János apostol tanítványa, Krisztust az egyház 
fölkent fejének nevezi, hogy romlatlanságot külcsönözzön 
neki: „Urunk azért nyert fején kenetet, hogy egyházába 
romlatlanságot leheljen,"7) de ha az egyház Krisztus által 
romlatlan, akkor csalatkozhatlannak is kell lennie, mert kü-
lönben akár az igazság megismerésében tévedhetne, akár a 
hiveket tévelybe ejtené, megromolnék. Sz. Irén szerint : 
„Az igaz hit az Isten lelke által, mint valamely kiváló letét 
s Istennek rábizott ajándéka őriztetik az egyházban, mint 
oly jó edényben, melyben soha sem romlik meg, sem pedig 
az edényt nem engedi megromlani." s) O, az egyház azon 
edény, melyben isteni alapitója letét gyanánt önté tanát s 
üdvszereit, melyet megőriznie kell, s a mi neki egyszersmind 
romlatlanságot kölcsönöz. I smét : „A hol az egyház, ott az 
Isten lelke is s a hol az Isten lelke, ott az egyház és minden 

4) Mát. 18, 15. — 5) Ep. 21, n. 14. — Epist. 162. — ') In Epist. 
ad Ephes. c, 17. 8) Advers. haer. L. 3. c. 24. 

kegyelem, a lélek pedig az igazság." „Az apostolok utódjai 
a püspökségben való utódlás által egyszersmind az igazság 
bizonyos ajándékát nyerték."9) De aho l az igazság szelleme 
van, ott nincs helye a tévedésnek, s igy csalhatatlanság 
létezik. Sz. Cyprián szerint : „Krisztus akarata, intése, jelen-
tése által kormányozza mind az elöljárókat, mind az egyhá-
zat az elöljárókkal."10) Szerinte „az egyház Krisztus szeplő-
telen jegyese, mely sohasem szennyeztetik be, mindig éj), 
romlatlan."11) „Soha sem kell eltérni az egyháztól, mert 
Krisztus soha sem válik el attól."12) Sz. Ágoston : „Az evan-
géliumnak nem hinnék, ha az egyház tekintélye nem indí-
tana rá."13) Origenes i r j a : „Krisztus a világ világossága, ki 
mind az egyházat megvilágítja fényével, az egyház pedig 
Krisztusnak kölcsönzött világával mindazokat megvilágo-
sítja, kik a tudatlanság éjében botorkálnak.14) E tanukból 
világos, miszerint habár nem is foglalják magukban e sza-
vat „csalhatatlanság," de azt a mit tulajdonkép jelent, min-
den sz. atya vallja az egyházról, hogy t. i. azt Krisztus és a 
Szentlélek ereje védi, támogatja, segifci, s ennél fogva téve-
dés nélkül megismeri, hirdeti a kijelentett igazságokat, biz-
tosan vezeti az embereket az üdv utján, s hogy a kereszté-
nyek meg voltak győződve arról, miszerint ingathatlanul azt 
kell hinniök s tenniök, mit az egyház, hogy higyjenek s te-
gyenek eléjök ád, mert isteni igazság tanítása az, abban 
nein tévedhet a Krisztus ós Szentlelke által elevenített s kor-
mányzott egyház az ő minden tévtől ment isteni jegyese. 
És e hit egy pillanatig sem homályosodott el, habár talál-
koztak is egyesek, kik abban, hogy mely közeg az, mely 
Krisztus erejéből csalhatatlan, tévedtek vagy eltérő nézet-
ben voltak : de abban mind megegyeztek, hogy isteni segély 
folytán csalhatatlanul tudja és hirdeti a kijelentett igazsá-
gokat. E hitet tanúsítják aquinói sz. Tamás e szavai is : 
„Az egyetemes egyház nem hibázhat, mert a Szentlélek kor-
mányozza, ki az igazságnak lelke ; ezt Ígérte meg ugyanis 
Urunk tanítványainak sz. Ján. 16, 13. mondván: Midőn eljő 
az igazság lelke, megtanít titeket minden igazságra."15) Is-
mé t : „Az egyház elöljáróinak ítélete némelyekben tévedhet, 
ha azoknak csak személyeit vesszük tekintetbe. Ha pedig az 
isteni gondviselést vesszük figyelembe, mely az egyházat a 
Szentlélek által kormányozza, hogy ne tévedjen, mint ő 
megígérte sz. Ján . 16, miszerint az eljövendő Szentlélek min-
den az üdvre szükséges igazságra megtanít, bizonyos, misze-
rint lehetlen, hogy az egész egyház Ítélete tévedjen azokban, 
melyek a hithez tartoznak. „16) 

Ezen egyetemes hit magyarázza meg azt is, miért 
imádkoznak a görög s latin szertartású katholikusok nyil-
vános isteni tiszteletök imáiban oly bizalommal : „Örven-
dezzék az ily nagy fény világosságával tündöklő egyház !" 
„Isten, ki egyházadat a Szentlélek világosságával kormá-
nyozni s kegyelmével táplálni nem szünöl." „Mindenható 
örök Isten, kinek Lelkével az egyháznak egész teste szentel-
tetik s kormányoztatik."1 7) Mindezek csakis ama hitnek 
szavai, miszerint az Isten különös segélye által kormányzott 
egyház az égi tanításban nem tévedhet. „Innét magyaráz-
ható Feneion észrevétele szerint az is, hogy az egyház nyil-

9) L. 4. 43. - 10) Ep. 69. n. 6. - l l) De unit. Eccl. 5. — u ) Epist. 
51, 69. — 13) c. 5. 1. conti- ep. Fundam. 14j Horn. I. in Geu. n. 5. - " ) S. 
Th. 2. 2, q, 1. art. 9. — 16) Quodlib. q. 9, art. 16. - 17) Ex Miss. Rom. 
circ. pasch. et pont. solen. 
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tan kifejezett határozat által nem jelenté ki, miszerint csal-
hatatlansággal bir, elég volt neki ezen tekintélyt folyton 
feltenni, s ennek tudatában azt azok ellen gyakorolni, kik 
kétségbe vonni merték, s azon állandó gyakorlat folytonos 
határozat, melyre az egyház nekünk csalhatatlan tekintélyé-
vel előadott."18) Sőt a vatikáni egyetemes zsinat is csak a 
pápai tévmentességről szóló határozatában jelzi e kiváltsá-
got, mint hitczikket, e szavakkal: „A római pápa azon csal-
hatatlansággal bir, melylyel az isteni Megváltó egyházát 
a hit- s erkölcsbeli tan meghatározásában fölruházta."19) 

Bita. 
(Folytatása köv.) 

Sz. Benedek születésének XIV. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

Péter másodutódja 
Dávid a Szines előkelő család sarja. A Vathaféle lá-

zadás után nehéz küzdelmek közt helyreállított templom és 
monostor még Dávid székfoglalása előtt villámtól sújtva 
melléképületeivel együtt lángok martaléka lőn. Az újra 
felépült monostort és bővitett templomot 1137. Feliczián az 
ország primása szentelte föl. Jelen volt az ünnepen II . Béla 
is, a ki1) úgymint II . Géza is2) uj kedvezményekben részesi-
tik Dávid apátot. A fejedelmek bőkezűsége és kegyelete a 
sz. hely iránt nem tévesztette hatását magánosokra is, kik 
azóta gyakran adományoznak vagy végrendeletileg hagyo-
mányoznak a monostornak és pedig jelentékeny birtoko-
kat.3) 

Ráfael kormányévei is fényes adatait mutatják föl a 
kegyeletnek, mely Pannonhalma iránt a nemzet szivében élt.4) 
A későbbi királyok gyenge kormánya alatt Bajnald képvisel-
te a monostort, a ki midőn sajnosan észleié, mint tünedezik a 
nemzetből a jog és tulajdon tisztelete, a sz. széknél kereste 
a monostor létalapjainak biztosítását, mint I I I . Sándornak 
1175. a pannonhalmi apátság birtokait megerősítő4) és a 
püspököket Pannonhalma szabadalmainak6) tiszteletben 
tartására komolyan fölhivó7) bulláiban meg is nyert. Részt 
vett ez az apát azon itélő széken, mely pápai megbízásból 
1176 Győrőtt a zágrábi egyházmegye határai ügyében, to-
vábbá a salzburgi érsek és a berchtesgadeni prépost fölött 
hozott határozatokat.8) 

Similis emlékét a pannonhalmi levéltár egyetlen okle-
vele őrzi, melyben I I I . Orbán 1187. az apátság jogait mege-
rősíti. 

l j) lnstruc. past. 3. c. 57 
la) Const, de Eccl. C. IV. V. ö. Penka Theol. Dogrn. I. 349—352. 

Ziegler Justit, Theol. Dogm. 199 - 214, Pichler Theol. pol 266. 
') Pannonh. lvt. cap. 13. F. — v. ö. Wenczel i m. 53 Fejér 0 . 

D. II. 86. 
») Pannonh. lvt. cap. 26. E. — Fejér C. D. II. 110. 
3) Pannonh. lvt. cap. 6. B. — cap. 5. H. h. — cap. 33. A. és Czinár 

kézirata I. 27. és 1114.1. 
4) Ezeket az adományozásokat nem registráljuk, mert igen mesz-

szire vinnének bennünket. Közlő. 
6) Pannonh. lvt. cap. 68. A ; Wenczel i. m. I. 70. 
6) Ezen szabadalmak ugyanazok, a melyeket. Monte Casino is élvez 

és a melyeket Pannonhalma már az alapító oklevélben nyert e szavakkal : 
„Talem concessimus libertatem, qualem detinet Monasterium S. Bene-
dict! in Monte Casino." Ez a kiváltságos egyházi állás pedig abban áll, 
hogy az apátság minden érseki és püspöki hatóság alól kivéve egyedül és 
közvetetlenül a római pápának van alá vetve. L. ezt a kérdést pápai bul-
lákkal megvilágítva Wagner Lőrincztől. Az 1873/4 Névtárban. Közlő. 

7) Pannonh. lvt. cap. 35. A. 
s) Eejér C. D. II. 193. 

G 

I I . Péter a zilált hazai viszonyokkal szemben ugylát-
szik nem lát elég biztosítékot azon bullában, melyet előde 
szerzett ; mert mindjárt kormánya kezdetén a sz. széktől 
ujabb védelmet szorgalmaz, mint I I I . Béla közbejöttével 
I I I . Kelemen 1187-i iratában meg is ad és bullájában nem-
csak a sz. Istvántól nyert kiváltságokat erősiti meg, hanem 
egyúttal föl is hatalmazza e hely apátjait , hogy a chrismát, 
sz. olajat, templomaik fölavattatását ,bármely püspöktől kér-
hetik.9) Farlati1 0) írja, hogy Péter késéőbb a spalatói érseki 
széken ült. 

I. János függetlenségét egyházi téren megőrzi ugyan, 
de Imre király a nagy tekintélyű és hatalmas apátot nem 
tudván maga iránt hűségre birni I I I . Inczénél kieszkö-
zölte, hogy méltóságától megfosztassák.11) Másodutódja 
Uriás Pannonhalma legnagyobb apátjainak egyike, kinek 
közel négy évtizedre terjedő kormánya fényes korszakot 
tölt be a sz. hegy történetében. A kiváltságok iránt való 
kellő tájékozás végett követet küldött 1210. Cassinoba. 
melynek apátja Péter gróf szívesen részletezé Úrias embere 
előtt mindazon jogokat, melyekre sz. István oklevele és Za-
charias bullája alapján Pannonhalma igényt tarthatott .1 5) 
Utóbb Adenulf cassinoi apát levélben értesítette Urost, 
hogy a cassinoi convent évenkint sz. Pál fordulása napján 
ünnepiesen megemlékezik a panonhalmíakról s kérte Urost, 
hogy Pananonhalmán hasonlóan cselekedjenek.18) Uros szi-
vesen beleegyezett s az áhítatos szövetségről mindkét fél 
oklevelet állitott ki, melynek gyengéd szövege valóban 
megható. Igy történt, hogy a jogközösségben élő két család 
(congregatio) az áhítatos szövetség által még szorosabban 
együvé forradt. Azután a monostor egyházi és anyagi jogai-
ért szált síkra s a küzdelemből mindenütt győzelmesen |bon-
takozék ki. Azon pápai bullák, melyekett I I I . Incze14) 
I I I . Honor15) és I X . Gergely16) Uriás kérelmére adtak, 
nemcsak az apátság egyház-hatósági jogainak, hanem egyút-
tal azon birtokadományozásoknak is védő sánczaí, melyeket 
sz. László idejétől koronás fők és magánosok a sz. hegynek 
tettek. I I . Endre a pápa sürgetésére vonakodás nélkül köl-
csönzött a pápai bullából át ír t birtokoknak ujabb erőt.17) 
A I V . laterani zsinaton18) az egyház közérdekeiért veti 
mérlegbe Uros hatalmas szavát, vagy kardot villogtat Pa -
lestina vérázott sz. hant ja iér t : itthon pedig Isten dicsőségére 
fényes templomokat19) emelt ki a romokból; majd a szerze-
tesi fegyelemnek vet biztosabb alapot a magyarhoni benczés 
apátoknak találkozásai által egyetemes káptalanokon,20) a 
melyeket Uros kezdeményezésére rendeltet Róma. E köz-

9) Pannonh. lvt. cap. 45. A. Wenczel i. m. I. 79. 
10. Dr. Czinár Monast, I. 67. 
u ) Pannonh. lvt. cap. 35. E. — V. ö. Wenczel. Árp. Okm. I. 101. 
12) Pannonh. lvt. cap. 35. F. Wenczel i. m. I. 128. 
13) Balluz Iniioc. III. Epia. I. 7. 
") Pannonhalmi lvt. caps. 45. P Wenczel i. m. I, 137. 
15) Pannonh. lvt, cap. 68 D. és cap. 30 K. Wenczel i. m. 154,129. 
10 Pannonh. lvt. cap. 1. Z. cap. 4. B. C. és cap. 68. F. Wenczel 

228, 256. — ") Pannonh. lvt. cap. 68. F. 
Is) A hely kiváltságainak gyakorlatilag szerze érvényt, midón 1225. 

a pannonhalmi ós 1228 a dsákii templomot nem az eszt. érsek v. győri 
püspök hanem — III. Kelemen és III. Inczétől nyert szabadalom alap-
ján — a váczi és nyitrai egyháznagyok által szenteltette fel. Az e miatt 
támadt vitát III. Honor Uros előnyére döntötte el. (Pannonh. lvt. cap. 
68. D. 

19) A pápai levél, melylyel III. Incze Urost zsinatra liivja, tar-
talomra és szövegre nézve teljesen megegyezik a püspökökhöz intézett 
meghivókkal. 

Pannonh. lvt. 35. 0. 
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ben a sajói vésznap kiáltásai messze hangzanak, a futamodó 
király Pannonhalmán piheni kis ideig a menekülés fáradal-
mait és Uros a menekülőnek 800 ezüst girat kölcsönöz, a 
mit ez a vihar elvonulása után ujabb adományozásokkal 
hálál meg. 

lavus, Uriás másodutódja, ki előbb pécsváradi apát 
volt és kit a pannonhalmi széken IV. Incze megerősí-
tett.21) Mint egyetemes rendkáptalannak e hely apátjai 
között első elnöke IV. Sándortól, ki benne teljes bizalmát 
helyezé, azon utasítást nyeré, hogy három apáttárs segít-
sége mellett a fegyelemben meglazult benczés monostorokat 
eredeti rendeltetésükre visszavezetni törekedjék22). IV. 
Béla több helységet adományoz a pan. monostornak. Favus 
jelen volt az 1256.-i nemzeti zsinaton, hol az apátok aláí-
rása közt első helyen az ő nevével találkozunk,23) valamint 
az 1263. Budán tartott gyűlésen a főpapok titkos ülésébe 
az apátok közöl egyedül a pannonhalmit bocsátották be24). 
A közügyekben jártas és tapasztalt Favus tevékenységét 
nem egyszer vevék igénybe a pápa25) és a király.26) Utódja 
II. Bonifácz alatt 1281. V. István, a ki uralkodása kezdetén 
jelent meg Pannonhalmán, ennek jobbágyait a fő- és albirák 
hatósága alól kiváltságolta.37) Negyedik Jakab nevű utódja 
alatt Németujvári Iván gr. segítségével Landerberch'8) 
osztrák marschallnak kellett a pannonhalmi várat bitor ke-
zekből kiragadni. A királyi özvegy Agnes ez időben szál-
lott meg Pannonhalmán.2 9) 

II. Jánost Gentilis bibornok erősítette meg és az ezt 
tartalmazó iratban a mint a 13 pápai oklevélben melyet a 
monostor a X I I I században Rómából kapott, a pannonhalmi 
apátság nullo mediante a római egyházhoz tartozónak mon-
datik. János jelen volt mind a Gentilis elnöklete alatt 
tartott pozsonyi zsinaton30), mind Rób. Károly koronáztatá-
sán.31) 

I. László, 1311. IV. Kelemen pápa küldte a Tamás 
esztergomi érsek, a veszprémi püspök és a zalai apát közt 
folyt per elintézésére.32) Másodutódja 

I I I . Miklós kormánya alatt a korábbi zavarok okozta 
sebek a monostor testén tátongtak, mely nyomort rendkí-
vüli eszközökkel kényszerültt enyhíteni a monostor feje. 1330 
X X I I . János a pozsegai prépost és Jób pécsi püspök közt 
felmerült panaszos ügyben Ítélethozatalra Miklóst küldöt-
te ki.33) Két évvel utóbb, midőn a magyarországi apátok és 
monostorok a sz. széknél az évi rendkáptalanok megtartását 
szorgalmazzák, melyek a kedvezőtlen időviszonyok alatt 
egészen megszűntek: a szerzetesi fegyelem viszaállitásáért 
buzgó pápa a pannonhalmi apátot bizta meg a nagykápta-
lan összehívásával.34) Az apáti széken követte Vilmos, ki 
sz. Domonkos rendű levén a pápától csak Károly kir. köz-
benjárására lett megerősítve. Ez idő tá j t X I I . Benedek el-

*l) Fejér, C. D. VI, II. 129. - sa) Pannonh. Ivt. cap. 40 F. 
") Péterfy Cone. H. I, 87. — Katona Eist. er. VI. 396. 
•») U. o VI. 432. — s«) U. o. VI. 390. 
") Pannonh. Ivt. cap. 32. L. 
28) Pannonh lvt. cap. 11. D. — V. ö. Schier Xystus Erem August. 

Reginae Hung. Primae stirpis 242—245 
") Ilanthaler, Fasti Lili;ic. 3., Liebenau „Regesten zur Lebg. d. 

Kön. Agnes v. Ung." cz. művében. 
s») Schmitth. Arch. Strig. I. 164. 
ai) Fejér C. D. VIII. I. 335. 

Koller Hist. Ep. Quinqu. ect. II. 335. 
») FejérC. D. VIII, V. 101. 
'*) Pannonh. lvt. cap 45. D. 

rendelte, hogy a benczés monostorok egy congregatioba 
tömörüljenek; VI. Kelemen pedig, hogy közös ügyvivőt 
válasszanak, a ki az apátságok visszaszerzéséről gondoskod-
jék. A tatár járás óta ugyanis 40-nél több monostor romok-
ban hevert és ezeknek ugy mint a még fennlevőknek javai 
és jogai egyháziak és világiak foglalásainak lőnnek tár-
gyai.35) 

Vilmos a Visegrádon 1342 és -46 tartott nagy kápta-
lanban tevékeny részt vett, elsőn mint elnök is szerepelt.36) 

Sigfrid, előbb a sz. Benedekről nevezett grammelléki 
apát és a szerzet procuratora, mely tisztében oly ügyesen 
já r t el, hogy öt monostort állithatott vissza. 1346. Anglia-
ban azon fontos küldetésben fáradozott, hogy I I I . Eduárdot 
résztvevésre birja N. Lajos boszuló hadjáratában Nápoly 
ellen; az ígéretet meg is hozta.37) Sigfrid esedezésére a nagy-
lelkű király, ki őt udvari káplánjának nevezi, rendeletet 
adott ki, hogy a pannonhalmi monostor javainak bárki ál-
tal, ha mindjárt sz apát előleges beleegyeztével, történt eli-
degenítése, cserélése vagy lekötése, semmis.38) 

II. Czudar Lászlót előbb szegszárdi apátot 1366. a 
Monyoródon összeült nagykáptalan élén látjuk. Ez idő-
ben V. Orbán a cassinoi monostor újjáépítését az összes 
benczés és cziszterczi apátságak és perjelségek hozzájárulá-
sával tervelte és czélra a monostori jövedelmek hatvanad 
részét jelölte ki. A kamalduliak évkönyvei a pannonhalmi 
ápátot mint a szegélyösszegek magyarhoni kollektorát em-
iitik 13 7 2.39) I I . László emlékét Sigfridé mellett sírkő 
jelöli. 

Ulászló volt az első kormányzó, lengyel kir. sarjadék, 
kit N. Lajos anyai rokonság után leveleiben40) testvéré-
nek nevez. 

István nemcsak a monostor javait biztosította, midőn 
a birtok-fosztásoknak két pápai41) oklevéllel akart határt 
szabni, hanem földesúri jogainak gyakorlásával u j fénykör-
rel övezett szerepkört szállított át utódaira. 1383. u. i. a 
convent beleegyezésével két füssi jobbágynak hűséges szol-
gálatukért Fűss helységet (Komárom m ) adományozta. E 
tényen alapult a panonhalmi főapátnak 1848-ig azon joga, 
hogy Füssön nem nemesekből is nevezhetett praedialis-hű-
béres nemeseket, kiknek főispánja ő vala.42) 1385. Mária ki-
rálynő a pannonhalmi apátot a magyar sz. Benedek-rend 
praesidensének czimezi.13)1388., midőn Zsigmond király az 
egyházi birtokokból VI. Orbánnak nyújtandó segélyt me-
gengedi, a püspököktől függetlenül fizeti le a reá esett 40 ara-
nyat, nem ugy mint a többi apát, kiktől illető püspökük 
szedte be a kivetett részletet.44)Elnöklete alatt ugy látszik a 
káptalani gyűlések sem maradtak üdvös eredmény nélkül, 
mert a magyar benczéseknél ez időben virágzott fegyelemről 
Zsigmond kir. dicsérettel emlékezik.45) A hely elsősége éa 

3S) U. o. caps. 31. J. — V. ö. Dr. Czinár Monast. I. 87. 
•16) Schmitth. Arch. Strig. I. 281 és a pannsnhal. lvt. cap. 26. S. 
a?) Fejér C D. IX. I, 366. 
3Í) Ha egyéb nem, már ez is érdemessé teve őt a pannonhalmi szé-

kesegyházban máig látható emlékkőre, melylyel gyászoló társai sírhelyét 
jelölték — mondja Dr. Czinár Monast. I. 89. 

s») Dr. Czinár kézirata I. 149. 
4U) Pannonh. lvt. cap. 41. S. és 35. D. 

ü. o. lvt. cap. 35. U. és. 39. P. 
42) Czinir i. m. I. 93. pannonh. lvt. 37. D. 

Dr. Czinár i m. 93. 1. 
") Katona H. er. XI. 25.1. 
l5j Pannonh. lvt. cap. 33. R. 
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kiváltsága Marschall II. Domonkos alatt is elismerésben ré-
szesül 

I X . Bonifácz u. i. János eszt. érsekhez 140 intézett le-
velében elő sorolván az ennek joghatósága alá tartozó apát-
ságokat, ezek közt Panonhalma nem emlittetik. Ugyanezt 
igazolja I I . Pius is 1564.46) Az 1402. tar tot t pozsonyi or-
szággyűlésen az egyik oklevelet a benczés apátok közül 
egyedül ő irta alá.47) 

János kormányzó, oppelni herczeg, vladislavi püspök 
és Zsigmond rokona, előbb a szegszárdi,48) később (1404) 
X I I . Gergelytől a pannonhalmi apátságot nyerte meg. A 
monostor egyházhatósági jogait a győri püspök és az eszt. 
érsek ellenében még elődjét is túlszárnyalva megvédte,49) 
midőn V. Orbánnak 1370. kelt bulláját, a melyben Cassino 
és a vele jogközösségben levő Pannonhalma egyedül az apos-
toli szék alá rendeknek jelentetik ki; egy cassinói benczés ál-
tal sz. István privilegiumját pedig Zsigmond ker. által áti-
ratta5 0) 

Héderváry László kormányzó, Lőrincznek a nádornak 
fia után Debrenthey 1. Tamás kormányzó következett, ki 
alatt a nádor a monostor levéltárát és egyházi szerelvényeit 
elrabolta.51) (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t május 18. A szerzetes rendek főnökeinek fel-

szólalása. — A gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló 
törvényjavaslathoz mindez ideig szándékosan nem szólot-
tunk, mert azon meggyőződésben éltünk, hogy e törvényja-
vaslat a jelen ülésszak alatt ugy sem fog tárgyalás alá ke-
rülni és e meggyőződésünket az események az országgyűlé-
sen, habár egy pillanatra megczáfolni látszottak is, végleg 
azonban mégis megerősítették. Épen azért, a mondott tör-
vényjavaslat körül történt események feletti nézetünket 
most is a jövőnek tartva fel, midőn már t. i. a sürgősebb 
napi eseményeken túl esünk, — azon fontosságnál fogva 
mégis, melylyel szerzetes rendeink főnökeinek felszólalása, a 
törvényjavaslat egyik §-ára nézve bir, e felszólalási-ól soron 
kivül kötelességünknek tar t juk megemlékezni. 

Ujabbkori történetünkben alig találunk nevezetesebb 
eseményt, mint azt, hogy szerzetes rendeink főnökei, jelenleg 
együttesen az országgyűléshez fordultak, kérelmezve megsem-
misítését a törvényjavaslat azon módosításának, melyet azon 
a közoktatásügyi bizottság Molnár Aladár indítványára 
tett, melynek értelmében a szerzetes rendi igazgatók és a 
tanerők alkalmazása és változtatása csak a miniszter jóvá-
hagyásával történhetnék. Nevezetes eseménynek tar t juk ezt, 
mert ezáltal meg van szüntetve az az egyoldalúság, melylyel 
országgyűlésünk a törvények alkotásánál mindig csak pro-
testáns szempontokból indult ki, azok szerint intézkedett, 
mig a nemzet és haza körül annyi elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett s/.erzeteseink jogai mindig figyelmen kivül ha-
gyattak nemcsak, hanem, ha az ő érdekükben netalán vala-
mely méltányos felszólalás történt, ugy, bárkinek, csak pro-

4C) Péterffy C. Hung. II. 288. és k. 
47) Kovachich t^ippi. ad vest. Com. II. 245. 
49) Pannouh. lvt. cap. 45. G' 
49j U. o. cap. 7. L. 
60) U. o. cap. 2G. H. h. 
61) Pannonh. lvt. cap 57. Ds. és 56. M", m. 

testans lett légyen az, ellenfelszólalása miatt,még a méltányos-
ság is megtagadtatott tőlük.. Szerzetes rendeink főnökeinek 
felszólalása a helyzetet megváltoztatta; szerzeteseink a nem-
zet előtt felszólaltak azon igaztalanság ellen, melylyel őket a 
protestáns clique mintegy mellékesen el akarja nyomni, a sé-
relem ellen, melyet egy bizottság akar rajtok az országgyű-
lés által elkövettetni, ők ugyanazon testülethez folyamod-
nak, feltárják előttük kézzelfoghatólag azon kettős mértéket 
melylyel a bizottság szerzeteseink hátrányára mér, feltárják 
a kétszínűséget, mely a javaslat módosításában rejlik, fel a 
lehetetlenséget, teljesíteni a minoritás követelményét, — és 
orvoslást követelnek a nemzet képviselőitől. 

Valóban ha valakinek, ugy szerzeteseinknek van joguk 
követelni az igazságot az országgyűléstől, szerzeteseinknek, 
kikről M. Aladárnak bizonyára fogalma sincsen, hogy mik 
voltak és mik jelenben is a nemzetnek. Ami szerzeteseink azok 
a magyar nemzetnek, a mi a nap, az üde levegő a virágnak. 
Ott találjuk a nemzet bölcsőjénél őket akkor, midőn még 
egy protestáns rector sem létezett a világon. Nemzeti cultu-
ránkat, művelődésünket, tudományosságunkat nekik köszön-
hetjük. Hirneves férfiaink, országos kitűnőségeink első ne-
veltetésüket, kiképeztetésüket, kiktől nyerték másoktól, mint 
szerzeteseinktől ? Azon hazaszeretetet, mely minden katholi-
kus kebelben lángolóan ég,1 kik élesztették a múltban és jelen-
ben, kik táplálták és táplálják, ha nem szerzeteseink? Sőt 
nem kételkedünk, hogy a protesansok közt is sokan nevelteté-
süket nem máshol, hanem szerzezeteseink iskoláiban nyerték 
és még az sem lehetetlen, hogy talán épen maga M. A. is 
legalább a tudomány elemeibe valamely szerzetes iskolában 
vezet'etett be. Ami pedig a nemzeti irodalmat illeti, e tekin-
tetben sem állanak utánna senkinek sem. Szóval mindenütt 
ott találjuk szerzeteseinket és pedig megjegyzendő, hogy ön-
zetlenül, hol a nemzet művelődéséről van szó. A nemzet kö-
rül szerzett e tagadhatatlan érdemeknek lehet köszönni, hogy 
a mult évben, az országgyűlés szine előtt, a nagytudományu 
és fedhetlen jellemű igazságügyminiszter, Pauler őexcja vé-
delmére kelt szerzetes rendjeinknek és rendreutasította az 
éretlen támadást, melyet amily tudatlanul, oly roszakaratu-
lag intézett szerzetes rendeink ellen egyik alsó házi tag. Ily 
férfiak, kik évszázadokon keresztül működnek a nemzet érde-
kében, annak minden legkisebb megterheltetése nélkül, kik 
oly nagy tényezői annak, hogy e magyar hazában, magyar a 
szellem, kikről hazugság nélkül soha sem lehet mondani, hogy 
nemzetellenes üzelmekben részt vettek, mint mások, — ily fér-
fiak jogosan léphetnek, tiszta öntudattal mutatva érdemeikre, 
az országgyűlés elé kérelmeikkel és jogosan elvárhatják, hogy 
minden felekezeti agyarkodás daczára is kérelmeik meg-
hallgattassanak. 

Mert hát mit is kérnek szerzeteseink főnökei azorszáo'-O 
gyűléstől? Talán azt, hogy a protestánsok, vagy bármely 
más felekezet iskolái elnyomassanak? Talán azt, hogy nekik 
privilégiumok adassanak ? Talán azt, hogy az államnak az ő 
tanodáikban semmi befolyása ne legyen? Talán azt, hogy ők 
minden állami felügyelet alól felmentessenek ? Nem, mindezt 
és mindebből semmit sem kérnek; ők, mint ezt valóban meg-
érdemelt módon elősorolják, mind ettől távol vannak : ők 
nem félnek az állami felügyelettől, mert iskoláikban a ma-
gyar nemzetiség elleni agitatióból nem csak semmi sem ta-
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lálható, mint ez a protestánsoknál csaknem régen is felfe-
deztetet t ; hanem ellenkezőleg a legnagyobb készséggel nyit-
ják meg tanodáikat az állam előtt, hogy győződjék meg, 
mily valóban nemzeti szellem uralkodik azokban ; nem félnek 
semmiféle ellenőrzéstől, mert semmi titkos és a világ szeme 
elől elrejtendő cselszövénnyel nem foglalkoznak ; nem kér-
nek privilégiumot, nem kérik a protestáns iskolák elnyomá-
sá t : csak egyetlen egyet kérnek, oly dolgot, melynél sokkal 
többet, kérnek a protestáns iskolák, azt kérik t. i., hogy az ő 
házi, azaz szerzetesi életük ne tétessék lehetetlenné, azt kérik, 
hogy mellőztessék a Molnár A.-féle indítvány, mely belevág 
a szerzetesek családi életébe és azt tökéletesen lehetetlenné 
teszi. Mily szerény kívánság a protestánsok követeléseivel 
szemben ! Az állam érdekének mily szemmel tartása, a pro-
testáns separatistikus törekvésekkel szemben! Vagy vesse 
össze szerzetes főnökeink felterjesztését a protestáns felter-
jesztésekkel bárki is és ha csak nem elfogult, hacsak nin-
csen eltelve a katholieismus iránti gyűlölettel, meg kell győ-
ződnie, hogy nem a katholikusok azok, kik államot akar-
nak az államban képezni, hanem a protestánsok, meg kell 
győződnie, hogy nem a katholikusok azok, akik a nemzet 
culturalis fejlődésének útját állanak, hanem épen azok, a kik 
szóval minden érdemet önmaguk részére akarnak monopoli-
zálni a nemzet körül, t. i. a protesiansok. 

Sok, nagyon sok mondani valónk volna még e kérdés-
ben, de most mind ezt mellőzzük annyival is inkább, mint-
hogy még e törvényjavaslatra mindenesetre vissza fogunk 
térni, most csak üdvözöljük szeretett szerzetes rendi paptár-
sainkat még egyszer e lépésért, melyet tettek és óhaj t juk 
hogy ez sikerre vezessen, mert ha még ez sem vezet sikerre, 
ha országgyűlésünk oly szűkkeblű lenne, hogy az ő felszó-
lalásukat kevesebb figyelemre méltatná, mint egy Molnár 
Aladárét, akkor csakugyan el lehetne mondani, hogy meg-
halt Mátyás király oda az igazság és el lehetne mondani» 
hogy az ország eljutott a lejtő végére, honnan nincsen me-
nekülés. ^ 

Rajnai Poroszország. Reinkens legújabb pásztori le-
vele. Janus hivei köréből. Visszatérések. A Froebelféle gyer-
mek-kertek. — Reikens legújabb pásztori levelében azt eről-
ködik bebizonyitani. hogy a böjt nem csak nem köteles do-
log, hanem még hozzá teljesen hasztalan is. Ez a levél hires 
exegesiséről és szenvedélylyel teljes hangjáról mely Lutherére 
emlékeztet. A jánosi hit hattyú dalául lehet tekinteni. — Bo-
unban, hol a reverendissimus lakik, az ó katholikus isteni tisz-
teletet a Bonner Zeitung hirdeti, a bálok, concertek és szin-
házi annonceok közt. 1878 végéig ezen annonceok refrainje 
rendesen ez volt: „Beíratni (az ó katholicismusba) a sekres-
tyében." Ez a megjegyzés már eltűnt, mert most már csak 
arra szolgálna, hogy figyelmeztette az eltévedteket. hol lehet 
nevét a dicstelen társaságból kitörölni. — Hirlik. hogy egy 
boroszló, felsőbb iskola köztiszteletben álló tanára visszatér 
a kath. egyházba. Másrészről azt halljuk, hogy Evers, urba-
chi prot. lelkész Hannoverben nagypénteken hivei előtt 
egyenesen kijelentette, hogy protestáns lelkész hivatalát ezen-
nel leteszi s a kath. egyházba tér vissza. Evers leányát egy 
tyroli zárdába küldte nevelésbe. Evers példáját követte nem 
sokára következő czimű röpirat szerzője: „Ich werde katho-
lisch. Wer folgt mir und wer hält mich zurück ?" Kaphengst 

Wernigerodeből, ki mult hó vége felé Halberstadtban tette 
le a kath. hitvallomást. IIa valaha a kath. egyház visszanyeri 
teljes szabadságát, beláthatlan reactio fog következni. A cen-
trum az, mely ez átalakulás előkészítésére a missionariuso-
kat adta. Windhorst, Schorlemer, a Reihenspergerek és má-
sok diadalmas csatákat vivtak a liberalismus ellen. A Protes-
tanten- Verein rationalista acrobatái gyengülnek, sápadnak 
és a teleszáju protestáns prédikátorok által a kath. egyház 
ellen mesterségesen szított ellenszenvek és balhiedelmek kez-
denek elmosódni. — A rationalistákról jut eszembe az, hogy 
a szabadkőművesek már évek óta igyekeznek a kisdedeket az 
egyháztól elrabolni az u. n. Froebel-féle gyermekkertek, 
vagyis kisdedóvók által. Mindeddig sikerült az álarcz alatt 
rejlő szellemet ugy a hogy elpalástolni. Hanem a Deutscher 
íroebel- Verein legutóbbi közgyűlése levetette az álarczot. Az 
Edfurtban tartott gyűlés himzés-hámozás nélkül kimondja az 
egylet elvét, kijelentve, hogy eddig semmi solid kisérlet nem 
történt az ifjúság nevelésére." Mellőzni kell a vallásos neve-
lést s megállapítani a naturalistikát ; szakítani kell I s t ens 
halhatatlanság eszméjével „Ez, úgymond a hivatalos jelentés 
ez lesz Luther művének betetőzése. Luther kizárta a tanítós-
kodást és papságot ; helyettök megállapitá a bibliai szabad 
kutatást és az üdv biztosságát közvetítő nélkül", más szóval: 
Luther lerontotta a tekintély tiszteletét. Froebel tovább 
megy ; ő megsemmisíteni akar általában mindent, az egyház, 
és hitfelekezeti szövetség helyett ő egyszerűen a testvériséget 
akarja behozni. Látni való ebből, mennyire veszélyesek iskolái 
a hitre és vallása az erkölcsre mégis sok helyütt a városi ha-
tóság még kényszeríti is a kath. szülőket azt fizetni. 

China. Az itteni „culturharcz" legújabb kitörése. — Is-
meretes, hogy a mandarinok s más kormányközegek nem 
iwen szeretik az idegeneket. Sok erőlködésbe, háború és bé-o o 
kekötésbe került mig meg lehetett velők értetni, hogy akár 
pénzvágyból akár fiinatismusból európaiakat öldösni vagy 
kifosztogatni, tilos dolog. Különösen Francziaország volt az 
mely hitküldérei és katonáiban valóban sok vért áldozott 
ezen jogok kivivására. A két birodalom közt kötött egyez-
ményben China kötelezte magát „a katholikusok életét és ja-
vait. védelmezni» és számukra vallásuk szabad gyakorlását 
biztosítani. Ezen felül kiköttetett, hogy a hitküldéreknek lesz 
szagad egész Chinában utazni, joguk a hatóságokat igénybe 
venni és mindenfelé hirdetni a kereszténységet. Végül ki-
mondatott, hogy minden francziának szabadságában álljon 
egész Chinában utazni,akár szórakozásból akar kötelességből, 
továbbá szabadságában álljon ott lakni, templomot építeni, 
földbirtokot kibérelni vagy venni a chinai hatóságot jóvá-
gyásával. Később, 1860-ban a pekini békekötés, melyet 
Gros báró Kung chinai herczeggel kötött, 6 fejezetében a 
a franczia hitküldéreknek jogot ad földterületeket kibérelni 
vagy megvenni a birodalom minden tartományában s ott 
bármiféle épületeket emelni. Látszik ezekből, hogy habár a 
francziáknak általában adott jogok, sajnos, módot nyújta-
nak a chinai hatóságoknak ellenőrizni — a mi chinai nyel-
ven annyit tesz mint ellenkezőt tenni, vagyis felforgatni a 
a franczia kereskedők és iparososok által szerzett földbir-
tokok jogalapját, — a missionariusoknak adott jogok és ki-
váltságok megszorítás nélkül szólnak és semmi kétséget 
nem engednek meg maguk iránt. Joguk lesz, igy szól az 
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az egyezmény, az Isten tiszteletét hirdetni, körüljárni az or-
szágban, földbirtokot venni s rajta épiteni. Lehet-e valami 
ennél világosabb ? És mégis találkoztak mandarinok, kik 
újra felfőzték az egész ügyet és végre kisütötték, hogy van-
nak „létező törvények" a missionariusok ellen. Már 1879-ben 
tett közzé a chinai kormány egy hivatalos emlékiratot, 
melyben különösen a hitküldéreknek adott engedményeket 
megszoritá. Ez volt az első kísérlet ; hanem az európai kor-
mányok nem tetszése, főleg pedig a franczia és amerikai kor-
mányok fenyegetése előtt mégis meghátrált. De újra meg-
kezdé a kísérletet. Azonürügy alatt, hogy a missiók iránt 
adott törvények érvényesítése felett őrködik, két hó előtt 
egy kiáltványt bocsájtott ki, melyben ügyesen kikerülve az 
európaiak részére általában elismert jogokat, a szerzeteseket 
meg akarja fosztani mindazon előnyöktől, melyekben ezek 
a Gros báró által aláirt egyezmény folytán részesülnek. 
Francziaország kormánya jobban tenné, ha a nem autorizált 
szerzetesek elleni üldözés helyett támogatná ezeket : mert 
ők a franczia befolyás úttörői az egész világon. 

IRODALOM. 
-j- Róma és a második császárság. Rome et le second 

Empire. Études et Souvenirs. 1848—1858. Par Clément Cor-
te. Paris, Dentu 1879. 8-ad X L V I . 455. lap. 

Korunk történelmének egy érdekes lapját mutatja be 
szerző a kortársaknak, mély tanulmányon alapuló pragma-
tismussal, részrehajlatlan igazságszeretettel és meleg katho-
likus érzelmekkel. A párhuzam, melyben e kor történelmét 
bemutatja, még érdekesebbé teszi előadását. Annyi igaz, 
hogy Európa történelme 1848 óta a pápaság és a második 
császárság körül forgott, benne a Vatikán és a Tullieriák 
képezik a két főtényezőt. A Vatikán mellett áll a jog, igaz-
ság és becsület hi veinek díszes serege, I I I Napoleon a for-
radalmárok gyupontjává tette trónját. A franczia főpászto-
rok és katholikus szellemű államférfiak, publicisták tisz-
teletet parancsolólag domborulnak ki s az egész diadalmas 
bizonyítéka annak, hogy a katholika egyház a rend és béke 
iskolája, mig a liberalismus csak romlást hoz és hagy maga 
után. 

VEGYESEK. 
— 0 eminentiája, főm. és főt. Simor János, bibornok, 

Magyarország herczeg-prímása, a pünkösdi sz. ünnepek alatt 
a főváros budai oldalán a bérmálás szentségében részesített: 
a várban 1013, Ó-Budán 630 ifjú hívőt; ugyanezen idő alatt 
méltós. és főt. Szabó József, fölsz. püspök a főváros pesti ol-
dalán bérmált s általa sz. hitünk bajnokaivá avattattak a 
Terézvárosban 1088, Belvárosban 980, Józsefvárosban 973. 
A megbérmáltak száma tehát 4684. 

— Rómában uj templomot készülnek épiteni a Tiber 
jobb partján fekvő Prato di Castello uton városrészben, 
nagy sz. Leo és aquinói sz.iTatnás tiszteletére. Az ügy élén 
Visconti báró áll, ki már a szent atya helyeslését is kinyerte. 

— Oroszország csak nem akar javulni. A kormány 
rendeletet szándékozik kibocsátani, mely szerint Lengyelor-
szágban azon egyesült katholikusok, kik 1836 óta szület-
tek és katholikus hitvallásuak, ugy fognak tekintetni, mint 
a kik törvényellenesen maradtak katholikusok, s azonnal 
kénytelenek lesznek az orthodox egyházba átlépni. 

— Pierling J. t. atya a vatikáni levéltárakban kutat 
s nagyszabású mű kiadására készül, melynek tárgya a Roma 
és Oroszország közti viszony története. 

— Megható, mily tisztelettel s részvéttel nyilatkozik az 
angol katholikusok jeles lapja, a ,'lhe Tablet11 ő nméltósága, 

az ősz erdélyi püspök urat ért, már, hála Istennek, szerencsé-
sen elmúlt baj alkalmából. 

— Münchenben a tanuló ifjúság kötelező templomba 
járása újból szabályoztatott. A tanitók egyetértve a hitok-
tatóval, felelősek tanítványaik rendes templomba járásáról. 
Az ellenőrzés megkönnyítése végett az ifjúságnak abc-rend-
ben jelölnek ki helyet az illető temjdomokban. 

— A protestáns türelem nem tűrhette, hogy Ripon mnr-
quisnak India alkirályává történt kineveztetését szó nélkül 
hagyja. A protestáns reform-egylet, legutóbbi ülésén, egye-
nesen tiltakozott a kormány e tette ellen s okul azt hozta 
fel. hogy Ripon marquis engedelmességet fogadván a kath. 
egyháznak, u j állásának kötelességeit nem fogja teljesít-
hetni . . . . A protestánsok mindenütt egyformák. A hazafi • 
ságot magok számára szeretnék lefoglalni. 

— ilumisitott montecassinói emlék-érmclc kezdenek ke-
ringeni Németországban. A zsidó élelmesség már e téren is 
megkezdi a nyerészkedést. A hamisitott érmek az u. n. simi-
lor-f'éle érczből (sárga vagy fehér ónból) készültek, mig a 
valódiak bronzból vagy ezüstből. Továbbá az ál-érmeken 
hiányzik sz. Benedek képe alatt e felirat: „Ex sacro Monte-
cassino 1880 

Francziaországban a püspöki kar tagjai, valamennyien 
kijelentvén tiltakozásukat a szerzetes rendek ellen kiadott 
kormányrendeletekkel szemben, befejezték azt a hatalmas 
püspöki tettet, melyhez hasonlót századunk alig mutat fel: 
most az alsóbb rendű papság, a lelkipásztorok vették át a 
szót és főpásztoraikhoz intézett felirataikban kerületenkint 
újra hangoztatják a főpásztori tiltakozásokat. A világi hi-
vek, mint polgárok közt, szintén nagy arányokban, önként, 
minden előkészitő bizottság nélkül megindult a tiltakozások 
alairása. Francziaországban a katholicismus legyőzhetlen, 
ellenállhatlan, — a legnagyobb hatalom. 

— A Catholique Union of Great Britain e napokban 
tartott egy nagygyűlést, mely Norfolk herczeget ismét el-
nökké választván meg, azon szerencsében részesült, hogy 
Newman bibornok ajkairól hatalmas beszédet hallhatott An-
golország visszatéréséről a kath. egyház kebelébe — és an-
nak eszközeiről. Az angol nép e visszatérése csak a capaci-
tatio műve lehet, emberileg véve. Isten láthatatlanul mű-
ködik. 

— A római sz. Tamás-akadémia igazgató tanácsa áll 
Pecci és Zigliara bibornokokból, mgr Boccali, Liberatore 
J . t. és Talamo tanárból. 

— Az angol kormány a bombayi jezsuitáknak nem-
csak telket ajándékozott, hogy rajta rendházukat kibővit-
hessék, hanem még az épitési költségek felét is magára vá-
lalta. Igy tesz a protestáns Angolország, mig a katholikus 
Franaziaország köztársasági kormánya elég vak az ország 
kül- és bel érdekeii'e tekintettel nem lenni. 

— A budapesti növendékpapság magyar egyháziro 
dalmi iskolája által a papnevelő énekkarának közreműkö-
désével 1880 május 19-ikén tartandó alapítási üunep elő-
ra jza : 1. „Kölesei hymnus," Erkel Ferencztől. Énekli a kar. 
2. Elnöki megnyitó beszéd, Tart ja Tóthfalusy Béla. 3. 
Hymnus sz, Alajoshoz. Szerzé Ruzsicska Kálmán Énekli a 
ka r. 4, A latin nyelv és a magyar kath. papnövendékek. 
Ol vassa Dutkay Pál. 5. Buzdítás, Abt Ferencztől E'iekli a 
kar. Jegyzői jelentés. Olvassa Urbaschek Nándor. 7. Dávid 
király győzelmi éneke. Költemény Kálmán Károlytól. 
8. Elnöki zárszó. 9. Pápai hymnus. Feley Antaltól Énekli a 
kar. Kezdete délután '/25 órakor. 

Kegyeletes adakozás. 
A budapesti közp. 

beküldött 
növendékpapság a csángó magyarok számára 

10 ftot. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 22. 41. I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — A magyarországi szerzetes-tanitórendek főnökeinek nyilatkozata a középis-
kolai törvényjavaslat iránt. — Egyházi tudósitások : Budapest. A ,ELon' pünkösdi czikke. Róma. A mit még magyar pap 

el nem ért. — Irodalom : A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. — Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
A csalhatatlan tekintély elkeriilhetleniil szük-

séges volt, lia a ker. hit- s erkölcsbeli igazságokat 
tanitó s a népeket örök életre vezérlő egyház több 
akart lenni csupán bölcseleti iskolánál, s ha annak 
isteni szerzője nem elégedett meg azzal, hogy az embe-
ri gyarló bölcseség avatottjait egy ujabb felekezettel 
szaporitsa, hanem a világ végéig tartandó, egykor 
az egész föld kerekségén elterjedő vallási társasá-
got akart szervezni: e czélra egyházát isteni csalha-
tatlan tekintélylyel kelle ellátnia mindazok előadá-
sában^ magyarázásában, melyeket isteni tanitás-
ként hirdetett a világnak, tekintélylyel, mely fölül-
múlja az ó és uj világ bölcseinek tekintélyét, kik 
az emberinemet az iskoláikhoz tartozó kevés válasz-
tottakon kivül nem tudták állitásaik igazságáról 
meggyőzni, de sőt még azt sem voltak képesek el-
hitetni, hogy valóban bölcsesség az, a mit annak 
tartanak és nem ámitás, vagy tévedések szövevé-
nye. Mely tekintélynél fogva a szavára hallgató bi-
zonyos lehetett, hogy a mi az idők és körülmények 
változtával vagy a személyes belátás és ismeretek 
hiánya miatt kevésbbé volna az egyeseknek világos, 
azt az egyházban akkép hallja magyaráztatni, mi-
ként azt a tanításnak fontossága s az igazság kivánja, 
s miként azt Jézus maga magyarázná, ha kétségünk 
elhárítása végett közvetlenül hozzá lehetne folya-
modnunk, tehát az egyházról tudja a hallgató, 
hogy tanításában nem tévedhet. 

Az emberi sziv és a ker. vallás igazságai közt 
egy áthidaló, eget a földdel összeforrasztó közlöny-
nek kell lennie, mely egyrészről a religio hitczik-
keit tisztán, szüzén és csonkitlanul megőrizze s rá-
bírja tekintélyével az emberi észt és szivet azok 
elfogadására, más részről az emberi elme és sziv 

igényeinek minden tekintetben megfeleljen. Az is-
teni tekintély az, mely által az ég a földdel, az em-
ber Istennel érintkezésbe jő. De a vallás természete 
it kivánja, hogy az egyházban legyen ily ember és 
Isten közti közbejáró hivatal, s annak, valamint 
ama közbejáróság emberire és istenire oszlik, ugy 
kettős természetének is kell lennie, mit Üdvözítőnk 
imádandó személyében világosan bebizonyítva lá-
tunk, hol az isteni az emberivel párosult. Az em-
beri volt benne a közeg, mely által az érzéki világra 
hatott, az isteni pedig a hatalom, mely által hódi-
tott, győzött: ilyennek kell lenni az egyháznak is, 
hol az emberi az isteni titkos hatalommal egyesülve 
fogva tartsa az észt és szivet tekintélyének szent 
lánczai közt, melynek hódolni az észnek dicsőség, 
mert kutforrásánál marad, a szívnek üdv, mert igy 
a kegyelemteljes nyugalom s béke ölébe jut. A vé-
gett, hogy a vallási igazságot rendithetlen hittel el-
fogadjuk, nem elég csak átalában tudnunk, hogy Is-
ten jelentett ki igazságokat, hanem azt is, melyek 
azok? Kell tudnunk teljes bizonyossággal vala-
mennyiről, hogy azokat csakugyan Isten nyilatkoz-
tatta ki, s hogy teljesen épségben jutottak el hoz-
zánk, s mi azoknak valódi értelme? Azok kik a ki-
jelentett igazságokat Krisztustól magától nem hal-
lották, mindezeket csak isteni tekintélylyel biró hi-
teles tanú által tudhatják meg kellőleg. Emberi, 
bármily sulyu tekintély tanúsága a hitre elégselen ; 
a vallási igazságot ugyanis hisszük a kijelentő Isten 
tekintélye miatt, ki mindentudó s igazmondó levén 
se nem csalatkozhatik, se nem csalhat, s igy a hit 
alapja isteni tekintély ; de épen azt kell bizonyosan 
tudnunk, hogy azt, mit hinnünk kell csakugyan Is-
ten nyilatkoztatta ki, mert kétség esetében a hit le-
hetlen, minthogy ez nem csupán vélekedés, hanem 
a nekünk kijelentett igazság gyanánt előadottaknak 
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elménk beleegyezésével való elfogadása Isten csal-
hatatlan tekintélye miatt, ez pedig lehetetlen, ha 
kétséges, váljon ezt vagy azt Isten nyilatkoztatta-e 
ki annyival inkább, mert a keresztény vallás igaz-
ságai oly természetűek, hogy azokat hinnünk, azaz 
Isten tekintélye miatt kell magunkéinak vallanunk, 
nein pedig csak saját belátásunk által ismerve meg 
elfogadnunk, mert ez csak természeti ismeret, leg-
fölebb tudás volna, s a beleegyezés, melylyel azokat 
elfogadnék, a bit, nem lenne természetfölötti, sem 
az üdvre érdemes. 

A végre hogy a természetfölötti igazságokat 
természetfölötti módon higyjük, az azon igazságokat 
közlő tanúnak, a közvetitőnek isteni tekintélylyel kell 
birnia; csupán emberi ámbár leghitelesebb tanú is 
természetfölötti hitre nem elég, mert nem nyújthat 
kétségtelen biztosítékot. Mindig zavarhatná ugyan 
is nyugalmunkat a kétség, váljon a tanú, kitől Jé-
zus tanítását átvesszük, helyesen fogta-e föl a kije-
lentett igazság hatalmát, nem téved-e, s akarja-e a 
valódi értelmet bizonyítani ? Annyival inkább, mert 
csak a Krisztus korában élt nemzedék vehette át Jé-
zus tanítását közvetlen fültanuktól, a későbbi szá-
zadok csak vagy irott okmányból, vagy élő tanuk 
szakadatlan sora által, vagy mindkét módon jöhe-
tének a kijelentett igazságok ismeretére. Első eset-
ben azon kérdés támadna : váljon igaz eredetű-, ép-e 
az okmány s mi a tanú által szándékolt értelme? 
Ily kérdések, midőn kinyilatkoztatott vallási tan-
ról van szó, eltekintve az egyházi élő csalhatatlan 
tanhatóságtól, sokkal nehezebben oldhatók meg, 
mint világi tárgyú műveknél; igy az igaz eredetü-
ség érdemében tudjuk, miszerint a részrehajló aka-
rat több, Krisztus tanát tartalmazó iratot kísérlett 
meghamisitani, ami világi tárgyú könyvekben nem 
oly gyakori. Nehezebb az épségi kérdés, mert midőn 
a világi könyvek megmásitására nem indit oly hat" 
hatós érdek, a vallásos könyveket kész akarva ront-
ják meg, hogy bennök tanításuk igazolására érvet 
lelhessenek ; mind ezeknél még nehezebb a tanú ál-
tal szándékolt értelem fölismerése, mert világi vo-
natkozású könyvek megértésére könnyebben ajánl-
kozik oly mozzanat, melyet a kinyilatkoztatott tan-
ról szóló tanúság megértésére nein használhatni, 
miért is ez ámbár egyszerű, de természeténél fogva 
nehezebben érthető, mint a leghomályosabb szerző ; 
ehhez járni még az, hogy ez esetben nem a szavak 
tárgyilagos értelme forog szóban, hanem a szerző 
által czélzott alanyi értelem, azért ha a tárgyilagos 
értelmet nagy nehezen föl is találták, még kérdés: 

váljon a szerző gondolatában az volt-e, s nem mást 
akart-e kifejezni? Ha pedig azt tesszük föl, hogy a 
tanúságot az egymás után következő tanuk szár-
maztatják át, nem kevesebb kérdések merülnek föl, 
melyek teljes bizonyossággal meg nem oldhatók; az 
egyetemes hagyomány közértelme valamely tanról 
erkölcsi bizonyosságot épenséggel szerezhetne ugyan, 
de nem zárna ki minden kétséget az ellenkezőnek 
lehetőségéről, hiszen, az ily megegyezés atévelyben 
sem épen lehetetlen, és mily tanban mutatható föl 
ily megegyezés ! Ha a tapasztalást kérdezzük, alig 
van igazság, melyet a legrégibb időben már többen 
nem ostromoltak. A hitigazságok további közvetí-
tésére semmiféle pusztán emberi közeg nem elégsé-
ges, hanem rendithetlen, isteni tekintélylyel biró 
tanúságra van szükség, mert csak az felelhet meg a 
hit föltételének. 

Avagy talán ez az isteni tekintélyű tanúság 
egyedül Isten irott igéjében, a szentírásban lelhető 
föl? De ki kezes annak isteni eredete, valódisága, 
hitelessége és épsége mellett, hogy annak bízvást 
hihessünk ? Tudjuk-e biztosan, hogy abban minden, 
a mi csak a ker. valláshoz, az igazság, szentség és 
örök boldogság e nagy építményéhez tartozik, tel-
jesen egészen foglaltatik ? Az ész nem biztosit er-
ről kellőleg; ha azt teszi, Isten jogaiba avatkozik 
hívatlanul, s határait lépi át, midőn természetén s 
önmagán túlemelkedni erőlködvén, azt akarja meg-
határozni, mit s mennyit kell s lehet Istennek ön-
magáról s akaratja végzeteiből velünk közleni. De 
nem is létezett még oly bölcs törvényhozó, ki a tör-
vénykönyvet a nép kezeibe adva annak magyaráza-
tát bárkinek is kényére hagyta volna, avagy az ab-
ban foglaltak alkalmazását magukra az alattvalókra 

ö Ö 

bizta. Az emberi törvények, melyek sokkal egysze-
rűbbek, szabatosabbak, sokkal érezhetőbb, szokot-
tabb dolgokat foglalnak magukban, nem nélkülöz-ö Ö O " 

hetik a hatóságot, mely azokat alkalmazza s védel-
mezi: az evangeliomi törvénynek, mely egészen szel-
lemi, titokszerü, s minden olvasóban, kinek büszke-
ségét és szenvedélyeit sérti, oly ellennel bir, kinek 
érdekében áll azt kénye-kedve szerint elcsavarhatni, 
mennyivel inkább szüksége van ily itélőszékre, mely 
egységének központja, igazságának szentélye le-
gyen! Oly tanről van itt szó, mely az egész emberi-
nemnek van szánva, mely örökké valóságot igényel 
magának melynek ezernyiszerü eredet, szokás, égalj 
s nyelvre nézve különböző nemzetekre kell kiter-
jeszkednie ezer századokon át, melyek fölvilágosult-
ság, előítéletek, forradalmak s átalakulások tekin-



3 2 3 

tetében egymástól elütnek, s ekkép nem csupán a külcselek-
mények s fólszin fölött, hanem a gondolat belsejében is kell 
uralkodnia, ellentétben minden előítélet s hajlamokkal, haj t -
hatlan parancsok s titokszerü hitczikkek által még, pedig a nél-
kül, hogy eredeti egyszerűsége s tisztaságából valamit elve-
szítsen. Jézus, ki az emberi sziveket ismeri s azok legtitko-
sabb redőit átlátja, az emberek szenvedélyeit tudja, kíván-
csisága örökös nyugtalanságát, figyelmet gerjeszteni kivánó 
vágyát, hiu szereplési viszketegét, a nagy tömeg tudatlan-
ságát ismeri, s még is mindeneket ugyanazon egy törvény 
alá hozni akart, ő mulasztotta volna el azt egyházában, 
melynek királya, tervében megfelejtkezett volna róla ott, 
hol az általa megváltott lelkek ideiglenes s örök boldogsá-
gáról volt szó? Ki tett valaha irást, holt betilt itélő biróvá 
az épen e betű fölött s miatt támadt kétségek elhárítására? 
Az irás egyedül magában a szentíráshoz hasonló természetű 
tekintély segélyétől megfosztva nem védelmezheti magát az 
eszmék azon iránya ellen, miszerint azt magához hasonlitsa 
és saját hálózataiba befonja. A betű csak holt jegy, mely 
valamivel hosszabb időre köti le, mint az elröppenő szó, az 
alatta fekvő értelmet: de azon értelmet vele szintúgy, mint 
az emberi hangokkal, a véges vagy végtelen ész köti össze. 
Mihelyt azért egyes emberek értelmisége s véleménye ad-
hat ja a szentírásban a jelentést, szó sem lehet föltétlen bizo-
nyosságról, hogy az, amit értek alatta, az istenség értelme, 
hogy a mit e, vagy ama szavak olvasásánál gondolok, a Vé-
getlennek gondolata. Olvasom ugyanazon homályos egy 
czikket három s több év múlva, s ugyanabban különböző 
időkben különböző gondolatokat fogok rejtőzőknek vélni s 
fölfödözni ; mert a szavak értelme változó mint minden em-
beri, azoknak jelentését semmi tudományban sem lehet oly 
maradandóvá tenni, hogy századok folytán az emberek, — 
kik az egykor bizonyos módon kifejezett gondolataik jelzé-
sére ma már más szavakkal élnek, — az akkor irott igék ol-

* o 
vasásakor ne épen a mostani szókhoz köttetni szokott gondola-
tokra jöjjenek. Végre is a tudomány bármily nagy bizonyos-
ságot szerezne is, emberi s nem isteni volna a bizonyosság, 
nem venné el a csalatkozás lehetőségének gondolatját s gya-
núját, a tudós magyarázónak hinnénk, nem Istennek, ki azt 
nem biztositá arról, hogy igéinek valódi értelmét nem fogja 
eltéveszteni, a tapasztalás szerint számtalan volt már a tu-
dományos világban is a csaló, de még mennyi a csalatott ! A 
szentírásban jól megkiilönböztetendő a betű, a kül alak a 
szellemtől az isteni igazságoktól, melyek a kül alakba fog-
lalvák ; az irás köz vetlenűl egyedül a külső alakot állítja 
elénk, melyben Isten küldöttei s különösen az Istenfia gon-
dolataiknak kifejezést adtak ; fő dolog felfodözni a benne 
előforduló külső kifejezések alatt rejlő igazságokat. A sza-
vak azon benső tartalmának érteményére alapitva egyedül 
az ember vallásos meggyőződését, ha a szentirásnál egye-
bünk nem volna, azt kellene következtetnünk, hogy vannak 
ugyan külső alakjaink, melyekben a tekintélyül fölállítandó 
io-azságok kifejczvék, de a külső alakoknak, minthogy több-
félekép értelmezhetők, tisztán egyéni értelmezéssel oly benső 
— szellemi — tartalmat kell adnunk, mely mellett ismét sem-
mi bizonyossággal sem birnánk arról, váljon ezen értelmezés 
csupán emberi gondolatokat tartalmaz-e vagy pedig maga-
sabb isteni gondolatnak felel meg? Azért egyedül a sz.-irás 

tekintélyére minden más élő isteni tekintély nélkül alapitva 
Istentől eredett kül alakokon nyugszik ugyan, de ezen a 
szellemet közvetlenül nem érinthető s a meggyőződést köz-
vetlen nem hordható alak alá oly gondolatot foglal, melyet 
minden magasabb tekintély hozzájárulása nélkül egyedül az 
ember alkotott, s e szerint teljes bizonyossággal nem is ha-
tározhatja el, váljon gondolatainak egész alkotmánya a 
megdönthető emberi vélemények talaján áll-e, vagy az is-
teni kijelentésnek örök kőszálán. Csak Krisztus kortársai 
lehettek volna oly szerencsések, hogy élő tanítására mint is-
teni alapra fektethessék hitöket ; mi mindnyájan, Krisztus 
után élők tanításának csak holt alakját birnók, melynek tar-
talmát tisztán emberi s alanyi értelmezéssel kellene megha-
tároznunk. Hová vezetne az Isten igéjével való visszaélés 
ezen nézet mellett, megmutatta a tapasztalás a felekezetek-
nél. Ez nem lehetett Isten tervében, ki azért jött az égből a 
földre, hogy nekünk a bölcseség nem üres alakját, hanem 
annak élő, s éltető tartalmát hozza le az égből. A szentírás 
isteni edény : ha Krisztus egyedül reánk emberekre bizta 
Volna, hogy azt szellemi tartalommal megtöltsük, ugy so-
káig el nem maradhatott volna, hogy a hazugság szelleme 
mérgét ne töltsük bele, mely Isten igéjének színe alatt ha-
lált terjeszszen élet helyett. „Nélküle — élő csalhatlan te-
kintély nélkül — mondá Fénélon, a gondviselést okozhatná 
az ember, hogy az együgyűek oktatása érdekében mit sem 
tesz, hogy gyermekeit végtelen kételyek zavarának s a tu-
dósok viszálykodásainak dobta martalékul, ha nekik csak a 
szentírás betűjét adá azért, hogy a kevélységet hivja ki s a 
szakadásokat növelje. '") Világos tehát, hogy a hitigazságok 
további közvetítésére a szentírásban levő isteni tekintély 
sem elégséges, hanem rendithetlen isteni tekintélylyel biró 
élő tanura van szükség, mert csak egy ilyen felelhet meg a 
hit föltételeinek. Ez a Krisztus alapitotta tanitó egyház, mely 
Jézus Krisztus küldetését tovább folytatja. Ez értelemben 
mondja sz. Ágoston : „Mi vagyunk a ti könyveitek."2) Bita. 

(Folyt, köv.) 

A magyarországi szerzetes-tanitórendek főnökeinek nyi-
latkozata a középiskolai törvényjavaslat iránt. 
A magyarországi szerzetes-tanitórendek tisztelettelje-

sen alulirt főnökei — a gymnasiumok és reáliskolák szer-
vezetére vonatkozó, a közokt. miniszter által beterjesztett 
törvényjavaslatot, a közoktatási bizottságnak ezzel kapcso-
latban megállapított módositásaival együtt f. évi májushó 
8-án tanulmányozásuk és tanácskozásuk tárgyává tevén, 
miután a szóban forgó nagyfontosságú törvényjavaslat t á r -
gyalása ugyanazon napon a képviselőház határozata folytán 
az osztálytárgyalások mellőzésével már napirendre is tüze-
tett anélkül, hogy a törvényjavaslat iránt a szakkörök s 
más illetékes testületek érdemleges nyilatkozata beváratott 
volna, — lelkiismeretes kötelességüknek vélik, hogy megle-
petésükben és az idő rövidsége miatt, mellőzve minden más 
fontos érdekeket és sérelmeket, csupán a közoktatásügyi bi-
zottság szövegezése szerint a 24. §. végső pontjára, illetőleg 
a képviselőház közoktatási bizottságának az eredeti törvény-

') Christianisme présenté aux homnes (lu monde. Préface p. 82. 
2) Sermo 227. 
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javaslat 25 §-hoz csatolt módosítására, mint amelyet a szer-
zetes-tanitórendekre nézve nem csak aggályosnak, hanem 
felettébb sérelmesnek is találták, az alább következő indokolt 
felszólalásukkal a törvényhozó testület mélyen tisztelt tag-
jainak figyelmét felhívják, eltelve azon biztató reménynyel, 
hogy a tárgyalás alá veendő törvényjavaslat ex-edeti szöve-
gezését — a közoktatási bizottság módosításának mellőzésé-
vel — a törvényhozás fóruma előtt érvényre fogják jut tatni . 

* * 
Az eredeti törvényjavaslat 25. §-a. 
„A szerzetes -rendek, az átaluk fenntartott intézetek-

ben maguk alkalmazzák a tanerőket, de az alább (27. §.) 
felállított követelményeket szinténkötelesek teljesíteni." 

a közoktatásügyi bizottság szövegesése szerint ily mó-
dosítással csatoltatott a §-hoz : 

„A szerzetes-rendek, az általuk ellátott intézetekben 
maguk alkalmazzák az igazgatót és a tanerőket, de az alább 
(26. §. felállított követelmények rájok is kötelezők, valamint 
az igazgató és a tanerők alkalmazása és változtatása csak a 
miniszter jóváhagyásával történhetik."' 

« 
* * 

A magyar szerzetes-tanitórendek alapittatásuk szá-
zadai óta azon szellemet és magasztos feladatott, melyet 
szent hivatásuk a nemzeti és társadalmi életben a vallás-er-
kölcsi irányú nevelés-oktatás terén eléjök szabott, s melyre 
azoknak minden tagja hivatásszerüleg, egy nagy része pe-
dig — mint pl. a kegyesrendiek — egész életre kötelező es-
küvel áldozza magát, minden kor és idő viszonyai között 
hiven megőrizni, ápolni s a hazai művelődésre mennél gyü-
mölcsözőbbé tenni, mindig szent és hazafias kötelességöknek 
ismerték. 

Az átélt nehéz idők változó viszonyai között a vallás-
erkölcsi irányú nevelés- oktatás örök igazságokon alapuló s 
változhatlan elveit hivatásszerüleg vallásos kegyelettel 
védve, sohasem zárkóztak el a nemzeti művelődés fejlődő s 
fokozódó igényei és kívánalmai elöl, nem sánczolták el ma-
gukat a haladó valódi tudomány s műveltség akadályaival ; 
de sőt a legjobbak sorai közt elül küzdöttek, s panasz s kér-
kedés nélkül osztoztak a nemzeti művelődés úttörőivel a 
nagy s nehéz munkában. 

Ennek köszönhették, hogy a legmagasb királyi kegy, 
a kath. egyház s hitbuzgó kath. magánosak adományozásai 
folytán oly jelentékeny számú középtanoda gondozása s ve-
zetése bízatott rájok, s mint társulati belszervezetök s előirt 
alkotmányuk szabályai szellemében önhatósággal biró er-
kölcsi testületek, állami törvények által biztosított jogok és 
kötelességek alapján fogadták azon adományokat birto-
kukba, minek következtében — már a természetes kegyúri 
jogviszonynál fogva is — tanodáikat mindennemű szükség-
letekkel ellátták. 

Messze vezetne e jogviszonynak államtörvények általi 
biztosítékaira hivatkozni, de meg a százados gyakorlat mel-
lett fölöslegesnek is látszik ; sőt maga a nagyméltóságú val-
lás- és közoktatásügyi miniszter u r a z 1880. évi marcz. 19-én 
a képviselőház elé terjesztett középtanodai törvényjavaslat-
hoz csatolt Indokolásában — a valódi tényállásnak megfele-
lőiem — az állam közvetlen vezetése alatt álló iskolákat 3 

ö 
osztályba különítette, melyeknek egyikét képezik az Indo-

kolás szavai szerint „a szerzetes rendek által a királyi ado-
mány vagy egyéb alapitvany fejében ellátott középiskolák, 
melyek a tanulmányi alapból fentartottaktól különböző jog-
alapon állanak, s jelesen a tanerők alkalmazására nézve 
azoktól eltérőleg is igazgattatnak." 

Sőt azt is szükségesnek látta a nagyméltóságú vallás-
és közoktatási miniszter ur ugyanazon Indokolásban kie-
melni, hogy azon osztályozás egyfelől a valódi tényállás fel-
tüntetése céljából történt, s „másfelől, hogy a tanulmányi 
alapból fentartott, úgyszintén a szerzetes-rendek által ellá-
tott iskolák jellegének, különösen pedig a tanulmányi alap 
jogitermészete iránti függő kérdésnek, legkevésbbé se prae-
judikáljak." 

Őszinte tisztelettel sietünk elismerni, hogy a nagymél-
tóságú miniszter által benyújtott középtanodai törvényja-
vaslat e tényleges és törvényes alapokon keletkezett állás-
ponthoz hiven, a szerzetes-iskoláknak az államiak mellett 
úgyis a legvégső izecskéig korlátolt törvényes jogát az igaz-
gatók és tanerők alkalmazására nézve — a tényleges jog 
iránti tekintetből is — sértetlenül meghagyta. 

Azonban a képviselőház közoktatási bizottsága a szer-
zetes-rendeknek az államkormány részéről ténylegesnek és 
törvényesnek ismert ezen világos jogát egyszerűen mellőzve, 
meghagyja ugyan a szerzetetes-rendekre nézve az általa szö-
vegezett törvényjavaslat 24. §-ában előirt azon jogot és köte-
lezettséget, hogy a szerzetes-rendek az általuk föntartott is-
kolákban az igazgatót és a tanerőket maguk alkalmazzák ; 
de egy hozzácsatolt módosítással elveszi tőlök az igazgató és 
a tanerők alkalmazását és változtatását illetőleg az eddig o o 
saját iskoláikban törvényesen gyakorolt szabad intézkedési 
jogot, függővé tevén azt a miniszteri jóváhagyástól, mintha 
azok nem is felekezeti, hanem állami iskolák volnának. 

Midőn tehát a közoktatásügyi bizottság által beter-
jesztett törvényjavaslat 24. §-a. végső pontjának e módosí-
tása ellen szót emelni törvényileg biztosított jogaink köte-
lességünkké teszik, legyen szabad pár vonással feltárnunk, 
hogy ezen módosítás : 

1. jogilag sérelmes, 
2. törvénynek nem elég őszinte, 
3. gyakorlatilag kivihetlen. 
I . Jogilag sérelmes ; mert a szerzetes-rendek — mint 

a királyi adomány- s egyéb magánalapítványokból iskolái-
kat fentartó testületek — az alapítvány szellemében és az 
alapítók szándéka szerint kötelezettségeket vállaltak ma-
gukra, melyeknek, hogy eleget tehessenek, törvényileg biz-
tosíttatott az állam-kormányhoz való viszonyuk, valamint 
az is, hogy jogaik gyakorlatában háboritlanul megmarad-
hatnak. 

E törvényes viszony alapján fejlődött ki azon tényle-
ges jogállapot, melyben a szerzetes-rendek iskoláikat illető-
leg az államkormánynyal vannak, mint azt az említett mi-
nisteri Indokolás is határozottan feltünteti. 

A képviselőház közoktatási bizottsága által tett mó-
dosítás azonban — tekintet nélkül a szerzetes iskolák tör-
vényszabta jellegére — e jogviszonyt a szerzetes-tanitóren-
dek hátranyára lényegesen megváltoztatván megfosztja a 
szerzetes-rendeket azon jogoktól, melyek nélkül nem csak 
hogy alapitványi kötelezettségeiknek eleget nem tehetnek, 
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de sőt a szerzetesttanitórendek testületi belszervezetének 
alapját is kiforgatja. Pedig e jogok a legcsekélyebb részbea 
sem állanak útjában az állam egyetemes kulturális törekvé-
seinek, s legkisebb vád sem érheti a szerzetes-rendeket, 
hogy a nemzeti haladás összhangját bárminemű idegenszerű 
törekvéssekkel zavarták volna. 

Ha még az sem elég garanczia azállamnak a szerzetes-
rendek részéről, hogy a szerzetes-tanárok is a közokt. mi-
niszter által kinevezett tanárvizsgáló bizottságtól nyerik 
képesitő oklevelöket, mint az állami intézetek tanárai ; ha a 
szerzetes-iskolák tanrendje teljesen ugyanaz, ami az állami 
tanodáké ; ha tankönyveiket csupán az állam által appro-
bált tankönyvek közöl választhatják, mint az állami tanár-
testületek ; ha fegyelmi szabályzataikat az államkormánytól 
kapják, mint az állami tanintézetek ; ha a szerzetes tanár-
testületekre mindazon módszertani szabályrendeletek köte-
lezők, mint amelyek az állami intézetek tanártestületeire ; 
ha a szerzetes középtanodák ugyanazon administrativ köze-
gek folytonos ellenőrködő felügyelete s intézkedései alatt 
állanak, mint az állami középtanodák ; ha ennyi garanczia s 
egyéb az államnak fentartott positiv rendelkezési jog sem 
elégséges az államkormánynak a szerzetes-rendek részéről : 
ugy sajnálattal bár, ki kell mondanunk, hogy azon esetben 
semminemű garanczia sem lehet elégséges, legalább — ugy 
látszik — a szerzetes-rendek részéről nem ; mert hogy az 
államkormány kevesebb, sőt nagyon kevés garancziával is 
megelékszik a prot. hitfelekezetek részéről, azt majdnem 
tüntető applaussal látszik ezek részére biztosítani. 

Hiában mondja a törvényjavaslathoz csatolt Indoko-
lás: „Az önkormányzattal biró hitfelekezetek, jelesen a pro-
testánsok részére, az 1790/1 X X V I . t. cz. középiskoláikat 
illetőleg is nevezetes jogokat biztositott, melyeket nem meg-
szorítani, vagy épen visszavenni, sőt más felekezetekkel s 
testületekkel és magánosokkal is megosztani, lehet a mai 
törvényhozás feladata." E kedvezményre a szerzetes-rendek 
— ugy látszik — végképen méltatlanoknak tartatnak. 

Megengedi a törvényjavaslat, hogy tanintézeteinket 
tanerőkkel s mindennemű szükségletekkel lássuk el. 

Ez jogunk és kötelességünk is. 
Ugyanazon §. mégis a szerzetes tanerők alkalmazását 

és változtatását miniszteri jóváhagyástól teszi függővé. Mi-
ér t? Talán vannak a törvényjavaslatban számunkra fentar-
tott privilégiumok a tanárképzésre, a tanárképesitésre stb.? 
Nincsenek. De igen, tudva van a magas kormány előtt, hogy 
a szerzetes- rendek soha semminemű jogos állami intézkedé-
sek alól magukat kivonni nem ohajtották, melyeket t. i. a 
hazai tanügy fejlesztése és fejlődése igényelt, s melyek nél-
külözhetlenek arra, hogy az állam-kormány figyelemmel ki-
sérhesse tanodáinkban a tanitás menetét, eredményét s az 
igazgatás módozatát. 

És épen azért oly intézkedést, mely a szerzetes-rendek 
belszervezetét alapjából kiforgatná, mely a szerzetes tagok 
közt megszakítva az összefűző kapcsot, az egyes tagokat 
azok kezei közöl kiragadná, kikhez őket a szent engedelme-
ség fogadalma esküvel köti ; oly intézkedést, mely a szerze-
te8-főnököket megfosztja az egyéneik fölötti rendelkezési 
jogtól, de a kötelezettséget irányukban napról magasabb 
fokban előirja, oly intézkedést a magas kormány el nem 

rendelhet, amig a szerzetes-tanitórendeket a tanügy terén 
jogosult közegeknek tekinti. 

S ha a szerzetes-rendek a tanításra jogosult testületek, 
ugy tanerőik fölött eddig gyakorolt alkalmazási és áthelye-
zési jogaikról sem mondhatnak le, természetesen mindenkor 
legfőbb tekintettel az állami tanügyi rendeletek összhangja 
iránt. 

I I . Törvénynek nem elég őszinte. 
A helyett ugyanis, hogy a közokt. bizottság nyíltan ki-

mondaná, miszerint a szerzetes-testületek által fentartott in-
tézetek államiakká nyilváníttatnak, kényelmesebbnek találta 
azon törvényileg biztositott jogokat egy igénytelen módo-
sítás beékelésével kerülő uton megsemmisíteni, mit sem tö-
rődve azzal, hogy vájjon a tanulmányi alapból fentartott s a 
szerzetes-rendek által ellátott iskolák jellegének, különösen 
pedig a tanulmányi alap jogi természete iránti függő kér-
désnek ezáltal nem vág-e merészen elébe a gordiusi csomó O Ö 
ilyetén kettévágása folytán ? Amire nézve a nagymélt. püs-
pöki kar 1874dik évi máj. 5-én az akkori középtanodai tör-
vényjavaslat felett tartott értekezletén komoly aggodalmát 
fejezte ki, hogy t. i. a kath. középtanodákat felekezeti jelle-
göktől való megfosztatás veszélye fenyegeti, s a mit akkor 
jogsérelmesnek deciaráit, hogy a kéviselőház tanügyi bizott-
sága a tisztán felekezeti alapokkal és intézetekkel a kath. 
egyház beleegyezése nélkül intézkedik s mind az alapokat, 
mind az intézeteket egy későbbi elközösithetés veszélyének 
teszi k i : az idézett 25. §. módosítása erre nézve is ujolag 
méltán komolyabb aggodalmakat ébreszhet : mert azon mó-
dosításban implicite benfoglaltatik ugy a tanulmányi alap-
ból fentartartott t iskolák, — melyekre nézve pedig a mi-
niszteri indokolás határozottan kijelenti, hogy tényleg kath. 
jellegűek s igy államiaknak határozottan nem állíthatók, — 
mint a szerzetes-rendek vezetése alatt álló iskolák teljesen 
államiakká való átidomitása, s vele együtt tisztán feleke-
zeti jellegöknek megszüntetése. 

Legyen szabad reménylenünk, hogy az állami törvény-
hozás e kérdéssel szemben méltányosabb eljárást fog kö-
vetni, mint a közoktatási bizottság. 

I I I . Gyakorlatilag kivihetlen. 
IIa mindennemű törvénynek legbiztosabb kriterionja 

agyakor la t i alkalmazás: ugy az idézett §. módosítására 
nézve azon helyzetben vagyunk, hogy azt előlegesen is ha-
tározottan kivihetlennek jelezhetjük, legalább a fennálló 
viszonyok között. Nem bocsátkozunk a szerzetes-testületek 
belviszonyainak mélyebb fejtegetésébe; mellőzzük azon 
szorosan öszszefűző kapcsokat, melyek az egyes tagokat egy 
szerves egészbe foglalják össze ; nem emiitjük azon vallás-
erkölcsi czélt és motívumokat, melyek a szerzetes rendek 
életszabályzatainak alapját képezik: elégséges a szerzetes-
rendeknek mindenki előtt ismeretes külső adminisztratió-
jára egy tekintet, hogy állitásunk valódisága- és alapossá-
gáról mindenki meggyőződjék. 

Tényleg a szerzetes-tanerők alkalmazási és áthelyezési 
jogát a szerzetes-főnökök gyakorolják, kik a legkisebb rész-
letekig ismerik a vezetésök alatt álló intézetek mindennemű 
szükségleteit és hiányait ; ismerik a gondjaik alá fölvett 
minden egyes szerzetes-tanár képességét és képzettségét ; is-
merik mindazon anyagi eszközöket, melyek fölött rendel-
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keznek, s azon erkölcsi módokat, melyekkel rendeleteiknek 
érvényt szerezhetnek. 

Vájjon mily terjedelmes jelentésekkel és fölterjeszté-
sekkel kellene a szerzetes főnököknek évenkint több izben a 
a miniszterhez jóváhagyásért járulniok, hogy csak némileg 
is feltüntethessék és indokolhassák azon, a szerzetes-testü-
letek belviszonyai s belélete körében felmerülhető igényeket 
és szükségleteket, melyek az alatt, mig a miniszteri jóvá-
hagyás leérkeznék, már talán a harmadik módosult alakban 
is fölléphetnének, s melyek mindmegannyi ujabb, az előbbi-
ekét felforgató felterjesztéseket tennének szükségessé! S 
végre a miniszter kénytelen volna a szerzetes-főnökök által 
benyújtott fölterjesztést ugy, amint van, elfogadni, s intéz-
kedéseiket helybenhagyni, mert csak ők ismerik legjobban 
saját belviszonyaikat. 

S akkor mire való a sok fölterjesztés? mert azt távúi-
ról sem képzelhetjük, hogy a szerzetes-családok beléletében 
előforduló magánjellegű körülményeket óhajtanák nyilvá-
nos elintézés tárgyává tenni. 

Emlitsük-e azon nehézségeket, melyek legtöbb eset-
ben épen az áthelyezéseknél merülnek fel. 

H a pl. a viszonyok ugy kívánják, hogy valakit más-
hova kell áthelyezni, helyét más tanárral kell betölteni, aki 
talán helyén teljesen meg van elégedve; s ez azon esetben, 
ha csak miniszteri jóváhagyás mellett volna onnan kimoz-
dítható, mennyi utat és módot találhatna arra, hogy peti-
tiókkal, pártfogók közbenjárásával stb. fáraszsza ki a mi-
nisztert, hogy tervbe vett áthelyeztetését megakadályozza, 
tí ily esetben, illetőleg esetekben, a miniszter előtt csak egy 
ut áll, t. i. hogy a rendfőnök intézkedését helybenhagyja 
azon meggyőződéssel, hogy a rendfőnök szándéka a legjobb 
s a viszonyok kényszerítő hatalmánál fogva intézkedett igy 
és nem másként ; mert annak még csak föltételezésével is 
tiszteletlenséget követnénk el a miniszter ellen, ha arra gon-
dolhatnánk, hogy bármely szerzetestanárt főnöke rendeleté-
vel szemben hatalmával támogatna. 

Ez egy-jelentőségű volna azzal : szerzetes-tanárokat, 
őket a szerzethez kötő csküjök daczára, ellenszegülésre 
hívni fel a szerzet ellen, vagy legalább nekik arra ez által 
alkalmat nyújtani. 

A szerzetes-rendek családjában a főnökök és egyéneik 
között apai és fiúi viszony van : a főnök valamennyi egyé-
nének boldogságát szivén viseli, s kívánjon bármi köteles-
ségszerű áldozatot egyik-másik tagjától, az fiúi engedelmes-
séggel tartozik esküjénél fogva ugy mint a közjó iránti te-
kintetből azt teljesíteni. A szerzetes-főnökök ismerik köteles-
ségeiket az állam iránt, s akkor is, midőn az ily áthelyezések 
nehézségeivel küzdenek, csak a tanügy iránti magasabb te-
kintetek irányozzák tetteiket. 

A miniszter tehát a szerzetes-tanárok alkalmazása és 
áthelyezése által ily eredmény nélküli, sőt határozottan ká-
ros zaklattatást maga részére nem kivánlxat ; sem a szerze-
tes-főnököknek úgyis nehéz helyzetét azon czéltalau fölter-
jesztések, s az ebből származható kellemetlenségekkel — a 
tanügy kárára -— még súlyosabbá tenni nem akarhatja. 

Hazafiúi bizalommal fordulunk tehát a törvényhozó 
testület mélyen tisztelt tagjaihoz, ismételve azon kérelmün-
ket, hogy — mellőzve a közoktatásügyi bizottságnak azon 

sérelmes módosítását, mely a 24. §. végső pontjában, tőlünk 
saját iskoláinban a tanerők alkalmazási és változtatási jogát 
elvonva, miniszteri jóváhagyástól teszi függővé, s mely 
ezáltal a szerzetes tanitórendek létét és jogalapját veszélyez-
teti, — a nagyméltóságú közokt. miniszter ur által beter-
jesztett törvényjavaslat erre vonatkozó 25. §-át eredeti szö-
vegezésében elfogadni méltóztassék. 

Budapesten, 1880. májushó 8. 
Dr. Kruesz Krizosztom, s. k. Supka Jeromos, s. k. 

pannonhalmi főapát. zirci apát. 
Kaczvinszky Viktor, s. k. Kalmár Endre, s. k. 

jászovári prépost. a kegyes-tanitorend főnöke. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest május 21. A ,Honl pünkösdi czikke. — Ne 

feszegessük, hogy csakugyan az ünnepi áhitat iratta-e a 
,Hon'pünkösdi czikkét, vagy az is, mint sok más, csak az 
Opportunismus kifolyása, mely tudvalevőleg a kortes poli-
tika egyik kellékét képezi ; — mondjuk, ne feszegessük mind-
azt, hanem fogadjuk készpénz gyanánt, a mit a ,Hon' önma-
gáról mond, hogy „szent ünnepeken inkább mint valaha, 
jut eszébe, hogy milyen áldás az, hogy népünk józansága 
nem ismeri a vallási fanatismust és türelmetlenséget, és pap-
ságunk hazafisága, politikusaink tapintata sohasem veté fel 
az egyház és állam közti harczot;" — fogadjuk el, hogy az 
áhitat iratta vele ezt a békülékeny szellemű czikket, mely óva 
int az egyházpolitikai küzdelemtől, mint oly rosztól, mely 
„ha pénzügyi bajainkhoz, a kiegyezési vajúdásokhoz és a ke-
leti politikához még hozzájárult volna, ugy nem tudjuk, mi 
lett volna belőlünk;" fogadjuk el mindezt és helyeseljük, 
mert nem helyeselni lehetetlen minden olyan felszólalást, 
mely oda van irányozva, hogy az egyház ellen fellázitott 
szellemeket higgadt megfontolására vezérelje mindazon ve-
szedelmeknek, melyek egy egyház-politikai küzdelem követ-
keztében a nemzetet érnék. 

Mi tehát a ,Hon'-nal e pontban tökéletesen egyet ér-
tünk és csak azt óhaj t juk, hogy e most kifejezett egyházi 
béke-szeretete, ne mulandó, hanem állandó legyen, mert a 
veszedelem, melyet az egyházi béke megzavarása a nem-
zetre hozna, soha, semmifelé körülmény közt sem óhajtandó. 
Mindamellett, habár a ,Hon' érdemét elismerjük is a jelen 
esetben és óhajt juk, hogy minden más alkalommal is hasonló 
szellem sugallja czikkeit, valahányszor csak egyház-politi-
kai kérdésben felszólal, nem tehetjük mégis, hogy egy kissé 
ne tisztázzuk az eszméket a ,Hon' pünkösdi czikkének alap-
ján. „Nem valódi szükség, csak beteges idealismus és kül -
földi példák megfontolás nélküli utánzása csinálhatna ilyes-
mit, (t. i. egyházpolitikai küzdelmet) nálunk ; mert alkot-
mánytiszteletben, hazafiságban, a tudomány terjesztésében 
és humanismusban papságunk bárkivel is kiállja a versenyt 
és igy nem ad okot, hogy bizalmatlansággal viseltessünk 
iránta. Nem teszi ez azt, hogy a polgári házasságot a szük-
séges mértékben be ne hozzuk ; a vallásegyenlőség még hi-
ányzó követelményeit ki ne elégitsük; hogy a vallási és ta-
nulmányi alapok kérdését meg ne oldjuk; de reméljük, hogy 
a mig egyfelől a papság belátja és hazafias kötelességével 
egyeztetni tudja a reformok szükséges mértékét, ugy másfe-
lől, a politikai világ sem fog ezen határon tul menni és nem 
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a papság- vagy épen egyházellenes irány, hanem kizárólag 
a jog és állami követelmény mértékével mérendi a teen-
dőket." 

Mindez, amit itt idéztünk, a béke érdekében van irva 
és mégis mennyi kérdés tolul fel önkénytelenül is e szavak 
megfontolásánál. Valóban igaz, hogy csak a külföld majmo-
lása és beteges idealismus okozhatna nálunk kulturharczot, 
valóban igaz, hogy a kath. papság e kulturharczot meg nem 
kezdi. De hát nem hozattak-e be hazánkba csakis a külföld 
majmolása következtében intézmények? Vagy mi az a ,kö-
zös iskola', ha nem a külföld majmolása? Nem külföldi intéz-
méiry-e a .polgári házasság', melynek behozatalát a ,Hon' 
most is kilátásba helyezi ? Nem áll-e ezekre is amit ,Hon' 
mond az egyház-politikára, hogy nálunk ilyesmit csak be-
teges idealismus és a külföldi példák megfontolás nélküli 
utánzása csinálhat? Nem kellene-e tehát azt beszüntetni, ezt 
be nem hozni? Szép dolog az is a mit a ,Hon' a vallásegyen-
lőségnek még .hiányzó követelményéről' mond, a mit a val-
lás-és tanulmányi alapok kérdéséről beszél, szép dolog, hogy 
a jogra és az állami ,követelmények mértékére' utal ; de mind 
ezek oly ruganyos kifejezések, hogy az ember voltaképen 
napjainkban nem tudja, hogy hogy is van velük. Nagyon saj-
náljuk, hogy a ,Iion' egy kissé bővebben nem terjeszkedett 
ki e kérdéseknél, mit ért ő t. i. a vallási-egyenlőség hiányzó 
követelményeiről, mert vannak olyanok, kik ezt ugy magya-
rázzák, hogy osztozkozzunk. Ide tartozik-e a ,Hon' is ? Vagy 
mikép véli ő megoldani a vallás- és tanulmányi alapok kér-
dését? Vájjon ő is Molnár Aladárral tart-e? Vagy hogy 
fogja ő fel a jogot és az állami követelmények mértékét? 
Mert ma ugy a jogot, mint az állami követelményeket igen 
sajátságos módon fejtegetik és a leggyakrabban, midőn épen 
,a papság és egyházellenes irányban' oldatnak meg (?) egyes 
kérdések, hogy e gyűlöletes szine a dolognak elvétessék, a 
jogra és az állami követelményre történik hivatkozás. Az 
eszmetisztázás végett tehát óhajtandó volna, hogy a ,Hon' 
egy másik czikkben egészen világosan és félreérthetetlen 
módon kifejtené, mit ért ő mind e kifejezések alatt, mert e 
nélkül tisztába nem jöhetünk. 

A fennebb emiitett pontokon kivül megemliti még a 
,Hon' a középiskolai törvényjavaslatot is. I t t is békét hirdet 
és azt mondja, hogy a „törvényjavaslat tárgyalásának elha-
lasztásával nyert időt nem szabad egyik vagy másik részről 
izgatásra felhasználni, mert középiskolai oktatásunk rende-
zése, fejlesztése, annyira nemzeti érdek, a közép osztály szel-
lemi emelése erősitése oly politikai követelmény, hogy az elől, 
sem a hazafias papság, sem a történelmi jogokon nyugvó 
Protestantismus el nem zárkózhatik." A ,Hon' feltevése a 
katholikus pápságról, hogy az nem zárkózik el a középosz-
tály szellemi emelése és erősítésének szükségessége és ugy a 
középtanodák rendezése elől, alapos. Azt hisszük, a ,Hon' előtt 
nem lesz ismeretlen, hogy a középtanodák rendezését eddig 
sem a katholikus papság akadályozta, hanem a protestánsok. 
Es lia csak eddig lenne a dolog; ha csak a ,rendezésről' lenne 
szó: a kath. papság most is nyugodtan várná be a rendezést, 
ő bizony forradalmat nem idézne elő. Hanem a törvényja-
vaslat a rendezésnél valamivel tovább is ment: nem csak a 
középtanodákat rendezi, hanem a szerzeteseket, tehát a ha-
zafias hatholikus papság egy részét .rendszabályozza' is. Már 

ez azután egészen más, erre nézve a hazafias papságnak 
megvannak a maga kifogásai; mert azt sehogy sem tudja be-
látni, minő szükséges összefüggésben van, vagy lehet a kö-
zéptanodák rendezése, a középosztály szellemi emelése és erő-
sitése, a szerzetesek ,rendszabályozásával'. E rendszabályo-
zással a kath. papság minden hazafisága mellett sem barát-
kozhatik meg, mert ez működését lehetetlenné tenné. Ebből 
lehet megfejteni protestatióját is. A béke érdekében tehát, 
mely a ,Hon'-nak is szivén fekszik, igen óhajtandó, hogy a 
,Hon' a hon atyáit oly módon hangolja, hogy a katholikus 
hazafias papság hazafias működését minden akadály nélkül 
folytathassa és igy közreműködhessék a középosztály szel-
lemi emelése és erősítésére, mi csak ugy történhetik, ha a 
honatyák figyelembe veszik a szerzetes főnökök beadványát. 

Iióma, május 16. A mit még magyar pap el nem, ért. — 
Nagyságos Uram ! Ü kegyelmeségének az egri érseknek kí-
séretében Kómába jutván, legalább egy rövid tudositás-fé-
lével akarom azt kipótolni, mit tavaly tanulmányaim miatt 
el kellett mulasztanom. 

Fogadja szívesen e levelet*) ama fontos tudósításommal 
együtt, miszerint ő szentsége, nemzetünk iránt viseltető ki-
váló jóakaratánál és gr. Zichy Ferencz iránti nagyrabecsü-
lésénél fogva, nevezett hazánkfiát, — ki a Religiót már két-ö ' 7 O 
szer oly szépen képviselte Rómában, — folyó hó 13-ról kelt 
kinevezéssel Camerarius secretusparíicip^s-nak választotta. 

Nem szükséges mondanom, hogy mennyire fontos ez 
állás, hol a pápával naponkint közvetlen és a legfontosabb 
megbízatásokban lesz szerencséje érintkeznie. 

Ép ez okból az emiitett Monsignor vele született sze-
rénységénél fogva igyekezett e méltóságot élháritani : ha-
nem ő szentségének határozott akarata előtt engedelmesen O D 

meghajolt. 
Mi magya rok csak szivből áldást és szerencsét kívánha-

tunk ezen álláshoz fenttisztelt paptársunknak, ki egyházát a 
teljes hivatás sze retetével, hazáját pedig egy valódi magyar 
szivnek ragaszkodásával szereti, ü az első magyar ez állás-
ban. Segítse meg őt a jó Isten, hogy legyen Rómában a mi 
Józsefünk !**) 

Fogadja stb. Bartalos Gyula. 

IRODALOM. 
A budapesti növendékpapság 

magyar egyliázirodalmi iskolája 
mint minden ugy a jelen évben is megtartotta alapí-

tásának emlékünnepét. Az énekkar szabatosan előadott 
darabja (Kölcsey hyninusa) után az iskola e. i. fáradhatlan 
elnöke, Tóthfalusy Béla esztergom-megyei növendék, tar-
totta megnyitó beszédét. Miután most május hóban van öt-
venedik évfordulója ama mozgalom megindulásának, mely a 
pesti papnevelő magyar ifjai között az 1830—31 -iki tanév-
ben létrehozta a magyar gyakorló iskolát, elnök megemléke-
zik beszédében a múltról s azon phasisokról, melyeken az 
iskola keresztül ment. Kezdetben tisztán a magyar nyelv 
művelése volt a főczél, melyet maga elé kitűzött. Évek mul-
tak, évek jöttek s a folyton itju nemzedéknél avatottabb 
erők vették át a nagy munkát, mely erők egész életet szen-
telhetnek a nemzeti nyelv tisztítására és ősi erőteljességének 
visszaállítására. Az iskola tehát uj czélt keresett és talált is 

*) A mellékelt tudósítást tárgyhalmaz miatt a jövő számra kellett 
hagyni Szerit. 

**) Szivünk mélyéből csatlakozunk tudósítónk forró üdvkivána-
taihoz. Szeri-. 

\ 
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s ez a czél a religio megvédésére készülni, hogy igy egykor 
a religio által védjék a hazát is. Ez u j czél láthatára csak 
lassan-lassan tisztult, mint ez az átmeneteknél rendesen tör-
ténni szokott. Az iskola még a legközelebbi múltban is meg-
engedett pl. tisztán irodalmi dolgozatokat felolvastatni. Ez 
az állapot most megszűnt, és az iskola működési tere ezután 
csakis a positiv egyházirodalom, kettőt kivéve illetőleg hoz-
záadva : a magyar nyelv művelését és hazánk történetét. Az 
oldaláramlatok tehát a főmederbe folytak, s ha Isten is ugy 
akarja, az iskola csendesen hömpölygő folyammá leszen. Ez 
átalakulás természete maga után vonta — az iskola kiadvá-
nyainak megváltoztatását, a mennyiben már a jelen évben 
„Munkálatokkal" lépett fel a nagyérdemű közönség előtt. E 
„Munkálatok" nagyrészt a tagok eredeti dolgozatait foglalják 
magukban. — Midőn igy a megnyitó beszéd elhangzott, ismét 
az énekkar gyönyörködtette az egybegyűlt közönséget. Utána 
Dutkay Pál, egermegyei növendék olvasta fel értekezését, 
melynek czime „a latin nyelv és a magyar kath. papnöven-
dékek." Értekező élvezetteljes értekezésének velejét és zömét 
az ó-classikai nyelvek dicsőitése, az azoknak műveléséből 
származó hasznok képezték általában, és csak a végén tért 
át a theologia latin előadási és tanulási nyelve ellen szórt vá-
dakra, ahol aztán felhozta Trefort ő excjának mult évi — 
a papságot védő •— beszéde ama részét, a melyben kimon-
dotta, hogy a papnak a theologiát nem csak hogy lehet, ha-
nem kell latin nyelven tanulnia. Szép volt felolvasó beszédé-
nek ama része, melyben kimutatta, hogy művelt magyar nem 
is lehet igaz hazafi, hacsak saját történetét nem tanulmá-
nyozza. Ámde magyarország története latin okiratokban van 
megirva és igy az lenne hazafiatlanság, ha valaki a latin 
nyelv művelését tehetvén, elhanyagolja. A derék felolvasó 
végezvén értekezesétét — Urbaschek Sándor — a kör jegy-
zője olvasta fel jelentését, melyből megtudtuk, hogy az is-
kola ez évben 26 rendes, 5 rkivüli, és bizottsági gyűlésben 
fejtette ki munkásságát. A tagok az iskola rendes gyűlésein 
47 prózai (31 eredeti és 16 fordított) dolgozatot, 8 költe-
ményt és számos zsoltárfordítást olvastak föl. A tagok mun-
kásságát föltünteti azon körülmény, hogy az iskola kebelé-
ben kitűzött öt különféle pályázat egytől egyig sikerült. A 
pályadijakkal jutalmazott művek közül 4 értekezés (3 ere-
deti és 1 fordított) az idei kiadványban jelent meg. E pá-
lyázatok közül ki kell emelnünk a dr. Fraknói Vilmos apát 
s kanonok által kitűzött 100 frtos pályadijat, melyet a be-
adott legjobb értekezés szerzője nyert meg. A jegyző végtére 
fölemiitette a könyvtár végleges rendezését, melynek ered-
ményeként fölolvasta a következő adatokat: Van a könyv-
tárban 3235 mű, 4415 kötetben, 3883 darabban. Következett 
jelentés a kézirattár rendezéséről, mi 3 évi fáradságos munka 
eredménye. Hasonló fontosságú a levéltár rendezése is, me-
lyet az iskola mint nagy kincset féltékenyen őriz. Ezek után 
felemelkedett helyéről a papnevelde közszeretetben álló kor-
mányzója, ngs és főt. Márkus Gyula apát-kanonok ur s ki-
jelentvén, hogy az említett Fraknói-féle jutalomdijat „Aqui-
nói szent Tamás és a B. Szűz szeplőtelen fogantatása" czi-
mü értekezéseért, mely a munkálatokban szintén megjelent, 
az iskola elnöke, Tóthfalusy Béla nyerte el, pályakoszoru-
zottnak, a jelen volt vendégkoszoru lelkes éljenzései közt 
a jutalmat átnyújtotta. Következett Kálmán Károly nö-
vendék tapsokat aratott szavallata s végül az elnöki zárzó, 
mely constatálta, hogy az egyházirodalmi iskola, kivált most, 
miután a magyar nyelv és hazai történelem művelésén ki-
vül kizárólag a hittudományok terére szoritá muakálkodá-
sát, tagjainak az egyetemi hittudományi tanulmányokban 
nemcsak nem hátráltatja előmenetelét, sőt azt, mint az ön-
művelés tényezője, hathatósan elősegiti. Kegyelettel emlé-
kezett meg az iskola elnöke főt. dr. Laubhaimer Ferenez 
volt egyetemi hittanár, most pécsi kanonok ur ő ngáról, ki 

az iskolától megható levélben vett bucsutsannak 300 fran-
kos kötvényt adott ajándékba. A pápai hymnus elzengése 
után az intézet kormányzója, főt. Markus Gyula apát-kano-
nok ur ő nga ismét felszolalt és a következő gyújtó hatású 
szózatot intézte a lelkes közp. papneveidei ifjúsághoz : 

„Az élvezetért, melyet nekünk az imént lefoly ünnepély 
nyújtót, az illetőknek csakis köszönetet mondhatok, örömö-
met fejezvén ki a fölött, hogy a magyar egyházirodalmi is-
kola annyi évek során nem tért le azon ösvényről, melyet 
számára annak lelkes alapítói kijelöltek, és hogy bár csend-
ben és zajtalanul, munkálkodik, hiven érvényesiti, teljesiti 
azt, mint az alapítók jó remény fejében pecsétjére jelmondat 
gyanánt vésettek, t. i. megszakadás nélkül „fejlik idővel." 

Hogy ez igy van : • 
fényes bizonysága ennek nemcsak azon körülmény, 

hogy fenállása óta már is egy egész kis könyvtárral gazda-
gította a magyar egyházi irodalmat, és jelesebb egyházi Író-
ink ezen iskolából kerültek ki : hanem bizonyitja főleg azon 
tevékeny szorgalom és munkásság, melyet az egyházi iro-
dalom terén a fiatal nemzedék részéről örömmel tapaszta-
lunk, és mely hogy napról napra nagyobb lendületet nyer, 
általában ugyan a többi fenálló egyházirodalmi iskoláknak 
is, de első sorban és per eminentian ezen iskolának köszön-
hető, a mennyiben ezen iskola volt országunkban az első, 
mely a magyar egyházi irodalom müvelését és fejlesztését 
tűzte ki czélul, mely a többi hasonló czélra keletkezett pap-
neveldei egyházirodalmi iskolák és egyleteknek szerveszke-
désüket tekintve irányadóul szolgált, s mely e szerint eme-
zek a többiek anyjának méltán nevezhető. 

És jól van ez igy, az tudniillik, hogy a fiatal nemze-
déknek, ilyetén egyház irodalmi iskolák által alkalom nyuj-
tatik szabad idejét a magyar egyházi irodalom művelésére 
szentelhetni, magát irodalmilag is kiképezhetni ; mert ha 
valaha, bizonnyára korunkban, — mely ellentétbe helyezvén 
magát Isten sz. törvényével, Isten helyett az ész istennőjét 
tűzte fel zászlajára és ennek tömjénez, az egyháznak pedig 
vesztére s kiirtására szóval és Írásban törekszik, — az egy-
háznak felettébb nagy szüksége van oly férfiakra, kik an-
nak igazait, fenséges tanait, az emberiség boldogitására 
czélzó intézményeit és kiapadhathatlan üdvforrásait, nem 
csak élőszóval, hanem tollal is fennen hangoztatni, terjesz-
teni, és az ellentáborból jövő támadásokat erélyesen és sike-
resen visszatorolni képesek. 

És épen azért, mivel ez igy van, atyailag szólítom fel ez 
iskolának összes tagjait és kérem, hogy a tollat, melyet i t t 
az iskolában az egyházi irodalom terén forgatni megpróbál-
koztak — s melyet többen önök közül már is dicséretesen 
forgatnak — ha majd a küzdtérre kilépnek, kezeikből le ne 
tegyék, hanem mint az egyház bajnokaihoz és felkentjeihez 
illik, az isteni tudományokban folytonosan búvárkodva és 
annak kincseit kiaknázva, az ekkép elsajátított ismeretek-
kel a máris szép fejlődésnek indult magyar egyházi irodal-
mat gazdagítani igyekezzenek, meg levén győződve arról, 
hogy munkásságukat az'egyház és minden jók hálája fogja 
kisérni." 

VEGYESEK. 
— 0 szentsége XIII. Leo az örmény szűkölködőknek 

mgr. Vannutelli konstantinápolyi apostoli helynök által 5000 
lirát küldött segélyül. 

— Magyar kath. pappal az sem történt még eddig r 
hogy káplán korában, egyházirodalmi s egyházművészeti er-
demeiért, a magyar tudományos akadémia tagjává válasz-
totta volna, mint ez tegnapelőtt Bogisich Mihály budapest-
belvárosi káplán úrral történt, kit az akadémia I. osztálya 35 
szavazattal l l el len levelező tagjává választott. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : ttreznay fíéla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Szent Benedek születésének X I V . százados évfordulója és a magyar Monte 
Cassino. — Egyházi tudósitások : Budapest. A munkás-gyűlés. Budapest. A fővárosi róm. kath. hitv. népiskolák és képez-
dék állapota, földeák. Alapkő-letétel. Roma. Róma jelen képe. Berlin. Az egyházpolitikai törvényjavaslat . Albania. A ka-
tholicismus a keleti kérdésben. — Irodalom : Adalék Angolország a kaht. egyházba visszatérése történetéhez — Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
Jgaús bölcsen alakult örök időkre rendelt val-

láserkölcsi társulatot alapitott, melynek minden nyel-
vű, rendű s nemű emberek tagjai legyenek, mely-
ben az egész emberiség igazságra, szentségre vezet-
tessék: nem lehet fonákabbat gondolni sem, mint-
hogy egy ily roppant, tér s idö által nem korlátolt 
társulat vezérlése, törvénye, rendszeres szervezete, 
egy az emberi társaságból csakhamar kihalt nyel-
vű könyvekbe zárassák, melyeket akkor, midőn 
Írattak, csak kevesen bírhattak, utóbb csak kevesen 
s nehezen érthettek. Jézus isteni szellemű tanitása 
eleven, tele élettel s igazsággal, szükséges, hogy an-
nak hirdetője is folyvást élő, munkáló legyen, ki 
tudja annak fouséges szellemét, mindenkor s minde-
nütt minden nyelven viszhangoztatrii, a különbféle fo-
gékonyságu hallgatókhoz alkalmazni, előforduló két-
ségek-s nehézségeket eloszlatni, az ellenkező vélemé-Ö D * 

nyeket s tévelyeket távol tartani, kizárni. Ez csak a 
Krisztus által alapitott apostoli tanitó-intézet, mely-
ben kezdettől fogva lebeg Krisztusnak, az igazság-
és szentségnek élő s éltető szelleme. Ez képezi ama 
gyémántfalat, melyről a protestáns Vinet szól, mi-
dőn igy ir: „A katholicismus alakja szigorúan meg-
határozott, azért tudja az ember, mit bir abban; az 
marad a mint. Van valami a mi a katholicismust 
gyémánt fal gyanánt vészi körül. Ez az ő tana1)11 Ez 
a csalhatatlan tanitás eszközli bámulandó egységét, 
ugyanazonosságát; az igazságnak valamint a szent-
ségnek is jellege a változatlan egység, a változé-
konyság ellenben tévedésnek s romlottságnak bé-
lyege. Nincs ugyanis igazság egység nélkül, inert 
az igazság vagy egy vagy pedig nem igazság; a jó-
zan ész az egymásnak ellentmondó állításokat nem 

!) Consideration stb. 423. 1. 

tarthatja igazaknak. Ámde nincs egység tekintély 
nélkül, mely az eltéréseket magához hivja, s végül 
nincs igazi s törvényes tekintély, mint az Istené, 
vagy a mely Istentől ered. Ama bölcseség tehát: 
mely az egyházban az igazság birtokát az egységre, 
az egységet a tekintélyre, isteni tekintélyre alapitá, 
tökéletes bölcseség 1 Az egység hiánya tekintély hi-
ányából ered, mely azt eszközli, hogy senkinek 
sincs joga a másiknak azt mondani: „te ugy fogsz 
gondolkozni mint én," s joga önmagának mondani: 
„én holnap ugy fogok gondolkozni, mint ma." Ez 
csak a kath egyházban lehetséges, hol az örök igazság 
napjának, a Krisztus egyetlen egyházába istenileg 
illesztett napnak tiszta szeplőtelen fényű csilaga ra-
gyog. E csalhatatlan tekintély eredményezi,azon alap 
szik a különben alig gondolható egység, mely a 
kath. egyházban annyi századon át sem téveszthető, 
mely öszpontositja a világ minden részén az idő 
minden szakaiban élő s élt részletes egyházakat, 
ezeknek külön tagjait; külsőleg ugyanazon egy szel-
lemű hit-s erkölcsi igazságok, az üdv ugyan azon 
kegyszerei, egy szeplőtelen áldozat, a tanitó s kor-
mányzó nagy testnek fölbonthatlanul összefüggő 
egyeteme: bensőleg a külsőkből származott, általok 
táplált, föntartott öszhangzása a gondolkozás és ér-
zelmeknek mindazokban, melyek a vallásban lénye-
gesek, tökéletes öszhangzás értelemben s érzelmek-
ben. Ki e nagy egység valódiságáról kétkedik, járja 
be a hajdani s jelen kereszténység nagyvilágát, s a 
hol talál hajdan élt vagy most élő katholikuso-
kat: ugyanazon egy teremtő Istent megoszolhat-
lan egy természetében három isteni személyt, ugya-
nazon egy Jézus Krisztust, az istenemberi Megvál-
tót, ugyanazon kegyszereket s áldozatot, ugyanazon 
hit s erkölcstant fogja ott találni, melyeknek ma ta-
núi vagyunk. 

4 2 
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Az egyháznak ezen isteni tekintélyen alapuló, 
s csak általa magyarázható diadala, mindenkor s 
mindenütt nagyszerű látvány még elleneinek sze-
mében is ! Sz. Ambrus még ma is megjelenhetnék 
s népe nagy épülésére ismételhetné ama homiliákat, 
melyeket hajdan a milánói egyházban lánglelküle 
tével hangoztatott. Sz. Krizosztom sz. Péter bazili-
kájában a sz. atya s biboros tanácsa jelenlétében 
ugyanazon lelkesedést idézhetné elő aranyszájával, 
melyet Antiochia népe egykor öt hallgatva bá-
mult, s biztosan elmondhatná mindazon beszédeit, 
melyekben az egyháznak az oltári szentségről való 
tanitását oly világosan magyarázza. Ennek oka az, 
mert ahol az igazság szelleme van, ott az egység, s 
ennek jelenléte az egyházban annál bizonyosabb, 
mert az egység oly tárgyakban tűnik föl, melyek-
ben az emberek elméi szétágazhatnak, s a kiterje-
dés és tartam oly arányában, mely az egység csodá-
ját hasonlithatlanná teszi; ezen egység csodájának 
föltüntetésére mi sem alkalmasabb, mint az eretnek-
ségek változásainak látványa. „Ha Luther ma a vi-
lágra visszajöne, s újra hirdetné tanitását, többé 
övéi nem értenék őt meg, a protestáns egyetemek 
hidegen fogadnák, az uj szent irás magyarázók meg-
vetéssel tekintenének reá, s az az indulatos ember a 
közbejött változások lá'tára nem volna képes harag-
ját visszatartani" mondjatalálólag Nikolas. „Hava-
iamely religio titkokat foglal magában, s hitelt 
csodák által szerez magának, ugy a csalhatatlanság 
rendszere az egyedül lehetséges rendszer," mondá a 
prod. Reinhold.2) Ez értelemben állítja Fénélon, 
Lessing s más, mély belátásu tudósok : hogy vagy 
katholikusoknak vagy deistáknak kell lennünk, 
mely jóslatot az idő naponként teljesiti. Csalhatat-
lan tekintély nélkül maga a szentirás tekintélye 
szétvágva az egyéni ész által elenyészik, csak a czim 
s a boriték marad meg abból, Lessing elmés találó 
meséjeként: midőn bizonyos utazó egy szigetre ki-
kötve, ott európai, csak nem rég elhalt szülök gyer-
mekeit találta kérdésére, váljon keresztények-e? a 
gyermekek igenlöleg válaszoltak, a nélkül, hogy 
azt valamikép igazolták volna, hogy mit tanultak 
szüleiktől, s midőn őket sürgetőbben kérdezé, végre 
a káté puszta tábláját mutatták mondván „Minden 
ebben foglaltatik. Igenis, válaszolt az utazó, valaha, 
kedves gyermekeim, mind ebben foglaltatott."3) 

Ez a csalhatatlan tekintély általi szakadatlan 
tanitás vezércsillagként egyedül biztos fényt hint a 

2) Briefe über die kant. Philosophie. 
3) Baison du Christ. I I I . 84. 

halhatatlan lélek örök üdvének útjára, mert midőn 
az egységet föntartja a nagy család egyetemében, 
más részről a hitet, meggyőződést s az ettől elvál-
hatlan lelki nyugalmat s bizalmat is megszerzi, ne-
veli s szilárdítja. Ha az embernek legfőbb kincse az 
igazság az emberiség elől oly annyira elzárt tem-
plom, a katholikusra nézve a tekintély a kulcs, mely-
nek segélyével bejuthat oda, hol megtalálja a teljes 
igazságot s ezzel lelkének édes nyugalmát, legfőbb 
boldogságát, hol föltalálja Istent, kiért lelke te-
remtve van, de ki a világ előtt, mint sz. Pál mondja, 
ismeretlen Isten.4) Innét magyarázható a kath. hit-
nek változhatlan, kétségtelen bizonyossága. Minden 
hivő elmonthatja sz. Vazullal : „En soha sem vál-
toztam hitemben, a mit gyermekségemben hittem, az 
évek folytán bennem mindig s mindig eró'sbödött. A 
nélkül, hogy egyik véleménytől másikhoz tánto-
rogtam volna, mindig jobban belátni törekedtem, a 
mit szüleim kezdettől fogva velem közöltek. Minta 
mag, bármily kicsiny is, fölnő, de önmagában véve 
mindig ugyanaz marad s természetét nem változ-
tat ja: ugy nőtt föl az én hitem is. És ez nem oly 
változás, mely által a roszból jobbra megy át az em-
ber, hanem tökélyesitése a megkezdett műnek s a 
hitnek megerősitése világosabb ismeret által?5) 

Mily egészen más képet tárnak elénk az ezen 
csalhatatlan tekintélyt nélkülöző felekezetek. Meg-
szivlelésül a protestáns Bayle Péter vallomását idéz-
zük: „A protestantismusból, ha ki annak elveiben 
az összefüggés hiányát észre veszi, átmegy a so-
cinianismusra, hogy abban kétségeinek megoldá-
sát találja, ebből pedig csak egy lépés a deismusra, 
de a melyből az ember mint következetlen religióból 
a pyrrhonismusra, s mivel ez erőltetett, az önszere-
tetet lealázó, az emberi lélek természetével meg nem 
egyező állapot, végre nyilván az atheismusra ha-
nyatlik."6) Szintén protestáns vallomás ez is: „Mi 
protestánsok ama csodálatos épületre tekintve, meg-
ismerjük, hogy nem láttunk soha oly tudományos 
rendszert, mely hasonló biztosság- és szilárdsággal 
fölállítva, melynek fölépítése annyi művészet, elme-
él s következetességgel, minden legkisebb részeiben 
teljesen befejezve, mely által az emberi szellem leg-
főbb ereje s tehetsége századok óta ily mértékben 
kitüntetve volna. Az ily rendszernek bensöleg is 
minden tekintetben sok kedvező oldala van, s bár-
mely alapos tudomány szigorú bírálatától sincs oka 

4) Apóst. csel. 17, 23. 
5) Epist. 223. 
6) Dictionaire Encycl. Tom. X V I I . p. 200. 



3 3 1 

félni."7) Igen, azon i-endszerben a legszebb öszbangzásban 
van a tekintély a szabadsággal. A valódi szabadság és va-
lódi tekintély épen nem ellentétek, sőt épen ellenkezőleg 
egyik a másikat föltételezi, annyira, hogy valódi szabadság 
tekintély nélkül nem is gondolható. A szabadságnak lé-
nyege ugyanis az önelhatározás, e szabadságnak helyes 
használata mindenben a tekintélynek elismerésétől függ. 
Valamint a szabadság nélküli tekintély lerontja az emberi 
méltóságot az által, hogy el nem ismeri, sőt megsemmisíti az 
egyéniséget : ugy a tekintély nélküli szabadság is lerontja 
az emberi méltóságot, széttépvén a köteléket, mely az em-
bert az Istenhez s az emberiséghez fűzi, s melyből egyedül 
veszi a szabadság létét s jelentőségét ; ez az igazi, jogszerű 
tekintély, mely nemcsak el nem nyomja, hanem teljes fejlő-
döttségre s befejezettségre hagyja emelkedni az egyéni sza-
badságot, csak a csalhatatlan tekintély, ez az, mely nem 
csak saját eszünknek, hanem a világnak s emberi gondol-
kozásmódnak is uraivá tesz, mert az emberi ész gyenge ön-
maga iránt, még gyengébb a világ és szellemi fölény gya-
korolta befolyások ellenében. Ha nem hisz az egyház csal-
hatatlan tekintélyének, önmagának, hisz ez esetben pedig 
azt fogja hitével megajándékozni, ki őt tehetségre vagy 
tudományra fölülmúlja. Midőn Jézus az egyháznak a csal-
hatatlanságot adá, épen ez által adta vissza az emberiségnek 
valódi nagyságát, eredeti méltóságát, s vallási függetlensé-
gét igazán tulajdonkép megalapitá, mert neki köszönjük, 
hogy a hamis bölcselők martalékai nem vagyunk s nem 
esünk térdre a hamis rendszerek bálványai előtt, melyek ma 
léteznek s holnap többé nem találhatók. A szabadság, melyet 
a meghódolással elentétbe szokás állítani, annak csak esz • 
köze nem pedig valóságos ellentéte, mert a szabadság nem 
azért van, hogy önmagunk semmiségében bolyongjunk s azt 
a szenvedélyek kikerülhetlen rabságába elenyészni lássuk, 
hanem hogy arra használjuk, miszerint a tekintélyt, meg-
hódolásunk czélját megválaszszuk, s a hódolást önkéntessé, 
az által pedig tisztessé tegyük, igy azután annyira nem 
mondunk le szabadságunkról, hogy ellenkezőleg meghódo-
lásunkban is gyakoroljuk azt s ez által nyerjük a jogot s 
erőt, hogy magunknak szintén parancsolhassunk. E nagy elve-
ket, a tekintély és szabadság ezen igazi alapjait csak az 
mutathatá föl s biztosithatá a világnak, mely képviselte 
azokat isteni tekintélyével, az egyház. Az ember, kinek egész 
léte Istentől függvén épen azért tekintélyen alapszik, meg 
nem tagadhatja azt anélkül, hogy ne bűnhődjék : vagy Is-
tennek kell szolgálnia s az általa rendelt tekintélyt elismervén 
az Isten fiainak szabadságával elni, vagy megvetvén az isteni 
tekintélyt föladni a szabadságot s a folyton változó emberi 
tekintély, s végre a hazugság s bűn rabságába esni. 

Nem tesz tehát rabszolgákká bennünket a csalhatatlan 
tekintély iránti meghódolás, sőt boldognak érezzük magun-
kat azon járom alatt, melyet isteni Megváltónk reánk s az 
egész emberi nemre rátett . Azon esetre, ha Jézus személye-
sen jelenne meg a földön, vagy oly boldogok lehettünk volna 
hajdan, hogy őt ittlétekor láttuk, tanítását hallottuk volna, 
váljon megtagadjuk tőle az engedelmességet, vagy le ala-
csonyítva hiszszük magunkat mivel parancsolja, hogy sza-
vainak higyjünk ? Épen nem ; de ma sincs más hatalom» 

7) Marheinecke Sistera. des Kath. in seiner symb. Entwickl. 

melynek hódolunk, mint az övé. Ezért kénytelen beismerni 
a már emiitett prot. Marheinecke is hogy : „A katholiku-
soknak hite azért, mert az értelem foglyul vitelét kivánja, 
nem észszerütlen, hanem a legokosabb elvek által igazolja 
magát. Ez az isteni tekintély alatt álló hivő ész."8) „Ismer-
jük el tehát Stolberg gróf szavai szerint mi a kath. egyház 
szerencsés gyermekei mély imádattal, miszerint a hit zsinór-
mértéke, melyet az Isten Fia nekünk hagyott, szabadságun-
kat s nyugalmunkat biztosítja. A hit engedelmessége a va-
lódi kath. szivet emeli. Apóst. csel. VI . 7. Szabadnak érzi 
magát a szabadság törvénye alatt, más hitszabálynak nem 
veti magát alá, csak annak, melyről meg van győződve, hogy 
azt Isten Lelke vonta. Rom. I. 5. X V . 18. A ki az alól ki 
akarja vonni magát s még is keresztény akar lenni, az alá-
veti magát vagy az emberi tanok vélelmeinek, s mily külön-
bözők azok, mily ingadozók az isteniek- égiekre nézve ! em-
beri tekintélynek veti magát alá, holott tudja róla, hogy té -
vedhet ; vagy oly vakmerő, hogy saját mérvesszejével akarja 
a vallás mélységét kutatni, eltéved kimenthetlen könnyel-
műséggel, vagy a mi rosszabb, büszkeséggel, a mennyiben 
magát bölcsebbnek tar t ja minden kor tanítóinál.9) Bita. 

(Folyt. köv.) 

Sz. Benedek születésének XIY. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

Bakdts II. Tamás volt ezután harmadik kormányzó, a 
ki 1492 közül kormányozta az apátságot. 

Az Európa-szerte züllött egyházi és társadalmi vi-
szonyok nálunk is visszatükröződtek, amennyiben nem egy 
gyászos pont setétlett a szerzetesek egykor virágzó életén. 
A kormányzók és helytartóknak többnyire önérdekeiket 
ápolgató gyámsága alatt ijesztő alakot öltének a monosto-
rok kül és belállapotai. A gondviselés a politikai ügyekben 
annyira gondatlan I I . Ulászlónak adta meg a szokatlan 
erélyt, kinek üdvös intézkedései forduló pontot alkotnak 
Pannonhalma életében. 

Iholnay Maté első főapát „a pannonhalmi s vele az or-
szágban levő összes benczések alásülyedt fegyelmi és mű-
veltségi állapotát megjavít ja s a szerzetesi életet azon szín-
vonalra emeli, melyen sz. királyaink alatt állott."1) Terve 
végrehajtására a sz. szék követétől kieszközölt két rendelet-
tel egyengeté az utat ; az első értelmében engedelmet nyert, 
hogy a monostort más rendekből átlépőkkel benépesít-
hesse ; J) a második értelmében pedig, bogy a pannonhal-
minak alávetett apátokat harmad évenkint káptalangyülé-
seken való megjelenésre kötelezhesse és pedig a sz. mártoni 
apát által az engedetlenekre szabott egyházi fenyíték terhe 
alatt s hogy neki s utódainak a rend szabályai értelmében 
engedelmeskedjenek.3) E rendeletekkel kezében nyitotta meg 
az 1501. az első káptalant ,4) melynek valamint a követke-

8) Symbolik. V. ö. Franzelin de div. trad. 4. Reinerding. i. m. 
167—169 Scheeben Handbuch der kath. Dogm. 1, §. 9. Somogyi a törvé-
nyek iránti engedelm. 201—205. Ketteier i. m. 180. Nicolas i. m. Az 
egyházról. Egyházi tár XIV. fiiz. 196—204. Hoványi Fensőbb kath. I, 
74-75 . 

9) Geschithte der Rel. Jesu. Tom. x. 192. 
') Vaszary, Győr m. város egyet. leir. 596. 
2) Pannonh. lvt cap. 39. K. 
3) Pannonh. lvt. cap. 29. H. 
4) A káptalanok legnagyobb részt Pannonhalmán az u. n. kata-

kombában. vagy a rend budai házában tartattak. 
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zőknek örökös praesidense azóta a pannonhalmi npát lőn. E 
káptalanokból, a rend, olykora király, vagy asz. szék részé-
ről visitatorok küldettek ki, kogy az illető helyeken a káp-
talani megállapodások szerint reformokat létesítsenek. Máté 
üdvös törekvéseit a szerzetesi fegyelem és műveltség új já-
alakításában egyes jobb lelkű világiak — mint Zápolya 
János — is támogatták.5) S midőn Ulászló örömmel ész-
lelte a megkezdett mű sikeres haladását, 1510. az apátok és 
országos rendek kérelmére nemcsak azon rendelet kiadatá-
sába egyezett bele szivesen, hogy a monostorok ősi jogai és 
birtokai biztositassauak, hanem helyesléssel fogadta az 
apátok egyesülési tervét is, melynek örökös fejéül a pannon-
halmi apátot óhajtá, mint a kinek Pannonhalma kezdet 
óta egyedül van alárendelve.6) 

A király ezen óhaját, melynek szentesítését a sz. széknél 
ismételten sürgette, X . Leo 1514 teljesítette és „a pannon-
halmi monostor- és apátjának, miután az előbbi pápák és ki-
rályok által adott (1001 —1514) jogait egyenkint elősorolja 
és megerősíti, még a tisztelet és joghatóság főnökségét va-
lamennyi magyar benczés monostor fölött adta és ezek fő 
apátjává és prímásává a mindenkori pannonhalmi apátot 
tette.7) Az 1512. Pannonhalmán Máté elnöklete alatt tar-
tott káptalanban a valódi szerzetesi élet visszaállítására 
nyolcz benczés apátság lépett az egyesületbe.8) Ez u. m. a 
nagy fontosságú oklevél, mely a sz. István által szilárd 
alapra fektetett jogmentesség természetszerű fejlődését be-
tetőzi, a monostorokat visszaadta ugyan eredeti rendelteté-
süknek, de ama gyászos következményeket, melyek a mo-
hácsi vész nyomában az egyházat is sújtották, romboló 
folyamukban meggátolni nem birta. A második főapát I. 
Mihály kormányévei a monostor újra zilált anyagi viszo-
nyai rendezésében folytak le. De a mint őneki, ugy Gr. Nyáry 
Ferenes kormányzónak és közvetlen utódjainak sem sike-
rült a megostromlott fő monostor baján segiteni. 

Pécsvárady és Mártonfalvay III. László negyedik fő-
apát megerŐ8etteté8t IV. Piustól nyert. Az 1557. Oláh ál-
tal Nagyszombatba összehívott nemzeti zsinaton — nem 
hivatalszerű kötelességből, hanem tiszteletből az érsek iránt 
— megjelent László főapát is és kiváltságos, független egy-
házhatósági állását az eredeti okiratok távolléte miatt az 
u. n. vörös könyv9) felmutatása mellet nem minden nehéz-
ség nélkül vivta ki.10) Ismét egy kormányzó és az 5. főapát 
után Fehérkövy István kormányzó következett ; a ki alatt 
a várőrség gondatlansága miatt lángok emésztettek föl a 
főmonostort. Ez alkalommal a monostor értékes tárgyait 
biztonság végett Nyi t rára szállitotta, hol ekkor ő volt a 
püspök s minthogy senki sem követelte vissza, ott is ma-
radtak.11) Utóda a 6-ik főapát Eöcséni Baranyai II. Pál, az 
előtt sz. Benedekről nevezett szkalkai apát volt, ki alatt 
1594. Sinan pasa elpusztította a főmonostort s műemlékeit 

5) Pannonh. lvt. cap. 26. J. 
«) U. o. cap. 13. C. 
7) U. o. cap. 34. Z. — Theiner Vet. mon. Hung. sacr. II. 615. 
8) Pannonh. lvt. cap. 29. T. 
•) A pannonhalmi levéltárban máig fönn levő és vörös bőrkötésé-

ről elnevezett „vörös könyv," gyűjteményét, illetőleg másolatát képezi 
azon bulláknak és okleveleknek, melyek az apátsag részére kezdet óta 
a XIII. századig adattak. 

") Tüzetes tárgyalását a pörnek 1. Wagner értekezésében az 1873/4 
névtárban. 

") Dr. Czinár kéziratai. 115. 

lerombolta.12) Kuthassy J . után Schaffenbergi, Himmelreich 
Gyötgy zárja be a pannonhalmi kormányzók sorát. Kor -
mánya alatt visszakerültek az egyházi szerelvények, me-
lyeket Szuhay egri püspök 1664. biztonság végett Bécsben 
helyezett el. Megjelent ugyan az 1611-ben tartott tartományi 
és az 1649-iki főegyházmegyei zsinatokon Nagyszombatban, 
de azért a főapátság egyházhatósági jogait épségben fön-
tartotta1 3) A Bethlen felkeléseiből származott zavarok le-
csendesülte után komoly gondjai közé számította a szerzetes 
convent visszaállítását14) de mielőtt terve valósitását lát-
hatta volna, 1637. jobb létre szenderült. 

Mig a sz. Benedekrend monostoraiból távol vau, ad-
dig vessünk egy pillantást minden foglalkozását elő tüntető 
múltjára, melyet egy első rangú tudósunk, a m. történelmi 
társulat jelenlegi elnöke, ekként ecsetel : Sz. Benedek fiai 
mióta beléptek Magyarországba, téritettek és tanitottak. 
Majd a térités és tanitás közt, a mint a királyi palotától a 
nép kunyhójáig be s kijártak, csakhamar az állami func-
tiok, a köz- és magánjog, az administratio és jogügyletek 
közegeivé váltak, kétségtelenül vallás- erkölcsi fölényük és 
tudományos képességük hatása által és alkalmasabb orgánu-
mok hiánya miatt. Királyi jegyzők és cancellárok, majd or-
szágos és hiteles helyi közjegyzők lettek. Minden nevezete-
sebb monostor iskolája mellett ott állott az országos megyei 
és vidéki levéltár is mint ilyen, a monostor egyszersmind, 
hogy mai nevén nevezzük, közjegyzői s ugy szólván telek-
könyvi intézmény és hivatal volt. Minden köz s magánjogi 
hiteles actus, minden jog és birtokváltozás, vagy terhelés, ig-
tatás, átvételi osztály, szerződés és végrendelet, tanúvallo-
más s okmányhitelesítés, átii-at s másolat itt készült és 
ment véghez. 

Fennmaradt s bizonyára csak a legkisebb részben v-
többnyire már idegen kézen fennmaradt levéltáraink ezer 
meg ezer okleveleinek fogalmazói és leírói szerzetes-társaik 
voltak. S ugyanannyi közülök még mindig tanítva s a sz. 
igét hirdetve, a lelkipásztor hivatását végzé, mig mások az 
iktatásoknál és határjárásoknál örökösen já r ták a vidéket. A 
legelőkelebbek az udvart lakták, ennek vagy az országos kor-
mánynak kiséretében egyre utaztak ország szerte, a mint 
akkor a fejedelmek s sz ország kormányzói birói szék s gyül-
helyeiket változtatták megyéről megyére. De e monostorok 
lakóinak java még azontúl is folytonosan külföldi követség-
ben jár t és főpásztori székeket töltött be. Nem lehetett ak-
kor náloknál képesebb és alkalmasabb egyéniségeket találni. 
A szerzetes bárhova vett is diplomatiai küldetést, sehol sem 
volt idegen, a legtávolabb országban is mindenütt testvérei 
közé jutott ; szerzete monostoraiban otthon volt. Mindany-
uyian beszélték a közös latin nyelvet. A legjobb tudomást is 
egymástól szereztették meg az országokról s udvarokról, 
melyeknek legjobb hivatalait itt is, ott is társaik viselték. 

Nem volt ez ugyan máskép másutt sem, ha nem is oly 
nagy mérvben mindenütt, mint nálunk. Ot t korábban kivált 
a polg. szervezet, mig nálunk, hol sokáig nem volt elegendő 
kéz s erő a munkára, s ennek java is ekével s karddal foglal-

12) A vár átadása alkalmából érdekes mozzanatot találunk felje-
gyezve Ipolyi „Veresmarti élete" cz. művének 216—17. lapjain. 

") Czinár i. m. I. 119 és 1873/4 évi névtár. 
" ) Évtizedeken át világi papok végezték Pannonhalmán ugy az 

egyházi mint a hiteles hely teendőit. 
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kozott, nem csoda, hogy monostoraink kiválóbb férfiai a 
kormányzás és oulturai feladatok, az iskola és egyházi művé-
szet mellett annyira el voltak foglalva a folytonos megfeszí-
tett erőt igénylő hivatalos irodai munkával, hogy azonfelül 
nein igen értek rá a codexek Írására. Ámbár ezek közt épen 
egyik a legbecsesebb nyelvünk legrégibb emléke a halotti-
beszéd eredete a benczések műve. (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t május 25. A munkás-gyűlés. — Az ország-

gyűlésen csaknem régen és pedig tekintélyes helyről azon nyi-
latkozat hangzott el, hogy nálunk Magyarországon nincsen 
munkás-kérdés, és csakugyan nekünk nem ju t eszünkbe, hogy 
ez állítást tagadjuk, a mi helyzetünk és viszonyaink egészen 
mások, mint a külföldéi, nálunk sem a gyári ipar nincsen 
annyira kifejlődve, mint a külföldön, ami tudvalevőleg szám-
talan munkás kezet vesz igénybe, sem munkásaink nem pa-
naszkodhatnak arról, hogy kellő munkához, vagy munkájuk 
kellő béréhez nem juthatnának, ez, mondjuk mind igaz; de 
a néhány évi esemény után, melyek hazánkban is, nevezete-
sen pedig a fővárosban felmerültek, lehetetlen azt eltagadni, 
hogy, ha nincsen is még nálunk munkás-kérdés, azt azonban 
csinálják. A mult években szemeink előtt lefolyt események 
a fővárosban, a munkások pere a törvényszék előtt és épen 
a napokban is, a fővárosban megtartott munkás-gyűlés, kéz-
zelfogható tanúságot szolgáltatnak mindenkinek arra nézve, 
hogy a munkások közt oly mozgalom szittatik, melyet nagy-
úri módon ignorálni, megvetni nem lehet, vagy mit csak 
azok tehetnek, kiknek fogalmuk sincsen ily mozgalom hord-
erejéről. 

Nekünk, kik a kereszténység tanainak védelmére és ér-
vényesítésére szenteltük életünket, kik együtt érzünk a nyo-
mortól lesújtott néppel, kik a keresztény felebaráti szerete-
tet hirdetjük, távolról sem ju tha t és nemis ju t eszünkbe) 

hogy kázhoztassuk, ha a munkás osztály szövetségbe lép, sa-
j á t helyzetének önsegély utján eszközlendő javítására. Es ha 
a munkás osztály társulása csak is ily czélból történnék, ezt 
mi szívesen támogatnánk is minden tekintetben ; de a ta-
pasztalat ellenkezőt tanusit. A munkás egylet rendesen csak 
czég, mely alatt titkos és felforgató czélok rejlenek. Ha erre 
a külföldön valaki nem találna elegendő bizonyítékot, ugy 
csak figyelje meg a fővárosban a pünkösdi ünnepek alatt 
lefolyt munkás-gyülést ; ha van még egy kis belátása, ugy 
meg kell győződnie, hogy a magyarországi munkáspárt nem 
az a csendes, nyugodt egyesület, mely a maga körén belül, 
saját eszközeivel akar a munkások helyzetén segiteni, hanem 
felforgató irányzatával, tökéletesen egy czélt követ a kül-
föld hasonnemü egyleteivel, a miből az következik, hogy itt 
nem valami ártatlan, hanem igenis veszedelmes társulatról 
van szó. 

Két momentum az, mikből e veszedelmességet követ-
keztetjük : először az elnevezés, melyet a párt felvenni akart, 
másodszor a határozatok, melyeket hozott. A fővárosi, ed-
digi ,munkás egylet' el akarta határozni, hogy ezentúl a so-
cial democrata egyesület nevét veszi fel és e névnek megfele-
lőleg oly határozatokat hozott, melyek a jelenlegi társadalmi 
rend felforgatásával azonosak. Hogy a social democrata el-
nevezés mit jelent, azt hisszük, hogy azt felesleges fejteget-

nünk, mert még ha valaki nem ismeri is jelentőségét, a kül-
földi események megfejthetik előtte az elnevezés jelentősé-
gét. Igaz, és ezt csak helyeselhetjük, hogy a fővárosi főka-
pitányság nem engedte meg, hogy az eddigi munkás egylet 
a social democrata nevet felvegye ; igaz, hogy nem engedte 
meg, miszerint a communismust lehelő azon határozata, mely 
szerint a földbirtok felosztandó, az egyház az államtól elvá-
lasztassék, tárgyalja ; de kérjük szépen van ez által valami 
nyerve? Van-e segitve valami az által, hogy az eddigi mun-
kás egylet ezentúl is e nevet fogja viselni? Ki lehet oly rö-
vidlátó, hogy ezt elhigyje ? Azok, kik a munkás egyletet, 
social-democrata egyletnek akarták elneveztetni, talán meg-
fognak szűnni a munkásoknak ezen eszméiket hirdetni, a 
,munkás egyletben', melyeket hirdettek volna a ,social-de-
mocrata' egyesületben csak azért, mert az egyesületnek nem 
,szocial-democrata' a neve? Nem fogják-e a vezérszerepet 
játszó férfiak, daczára a főkapitánysági tilalomnak, egy ujabb 
munkás gvülésen felforgató eszméket legalább felemlíteni ? Ö J Ö O * 
Nem tiltakoztak-e már más alkalommal is hasonló eszmék 
hirdetése ellen ? És ha csak felemiitik is, e felemlités által nem 
hozzá szokik-e a nép hasonló gondolatokhoz? Nem lesz-e 
ez által irány adva a nép gondolkozásának? És ha igy, ak-
kor kimondhatja nem veszedelmesnek e mozgalmat? Ki néz-
heti le nagy uri módon, hogy Frankel Leo, a volt commu-
nista, társaival ily irányba vezeti a népet? 

A veszély tehát meg van, a munkás egyletben Frankel 
Leónak és társainak majd lesz rá gondjuk, hogy a még nem 
létező munkáskérdést, mint azt mondtuk, megcsinálják és a 
munkásokból sociál-demokratákat neveljenek. Ily törekvést 
az ország békéjének érdekében megakadályozni a kormány-
nak főkötelessége; de e czélra nem elegendő a főkapitányt 
felhatalmazni, hogy akár eltiltsa egyes kérdések tárgyalá-
sát, akár megvonja a szót egyes izgató szónokoktól, akár 
pedig feloszlassa a gyűlést ; mindez nem kielégítő eszköz 
azon czél elérésére, hogy a felforgató eszmék terjesztése 
megakaoályoztassék, ehhez több, ehhez radicalis kúra szük-
ségeltetik, megegyező t. i. a báj természetével. Ilyennek vél-
jük mi mindenek előtt az izgatók kiutasítását az országból» 
azon izgatókét, kikről tudva van és a kik mint ilyenek is-
meretesek arról, hogy a népet felforgató eszméiknek meg-
nyerni törekednek. Az ugyanis bizonyos, hogy a nép önma-
gától nem fog sem communisticus eszmékkel foglalkozni, 
sem magas, vagy nem magas egyházpolitikát űzni, melynek 
czélja nem más, mint a papság és a vallás meggyülöltetése, 
ha csak nincsenek, kik a népet ez irányban izgatják. Az iz-
gatók kiutasítása bizonyára véget vetne, minden most még 
csak keletkezőben levő munkás kérdésnek. Nem lehet ez el-
len felhozni a személyes szabadság jogát, nem lehet felhozni a 
vélemény-nyilatkozat szabadságát és pedig oly kevéssé, mint 
nem lehet ez elveket alkalmazni a tolvajra, vagy gyilkosra. 
Az egyes java kell, hogy alá legyen rendelve az összesség j a -
vának és ha lehet a tolvajt, a gyilkost megfosztani személyes 
szabadságától, habár ezek csak egyesek ellen vétettek, miért 
ne lehetne az országból kiutasítani azokat, kik merényletet 
kisérlenek meg már nem egyesek, hanem az egész ország el-
len? Nem csekélyebb hatással lenne továbbá a sajtó azon ré-
szének kérlelhetetlenül szigorú megbüntetése, melynek czélja 
a nép kebléből a vallásos hitet kiirtani és a népben az elé-
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gedetlenséget tervszerűen szitani, aki megengedi, hogy a 
néptől a menyországban való hitet elvegyék, az ne csodál-
kozzék azonban azon, hogy az a nép a földet követeli, mert 
ez csak természetes következmény : ha tehát nem akarják, 
hogy a nép communisticus ideákkal foglalkozzék, ne enged-
jék meg, hogy hitétől megtosztassék, hanem büntessenek 
meg minden kisérletet, mely e hitet szentségtelen kezekkel 
lerontani akarja. 

Aki hazánk néhány évi történetét figyelemmel kisérte, 
annak be kell vallania, hogy nem a szabadság, hanem a sza-
badosság korlátlan uralma alatt, számos oly feltétel veszett 
el, melyek mind szükségesekarra, hogy valamely ország bé-
kéje fenntartassék és e körülménynek tudható be, hogy esz-
mék hozattak be a külföldről, hogy ezek szabadon hirdet-
tethettek, melyek csak arra valók, hogy nálunk épen ugy 
felforgassák a még létező rendet, mint felforgatták a külföl-
dön. Szüntessék meg tehát a szabadosságot azok, kiknek 
erre hatalmuk van, adják vissza a nemzetnek a békét bizto-
sító feltételeket és akkor bizonyos, hogy nem kell félni a 
munkás-kérdés, illetőleg a social-demokraták törekvéseitől, 
mert ilyen törekvések egyáltalában nem is fognak létezni. 

Budapest A. fővárosi róni. kath hitv. népiskolák és ké-
peedék állapota. — Mult hét folyama alatt ő méltósága Dr. 
Majer István vál. püspök-kanonok, mint az Esztergom-fő-
egyházmegyei kath. népiskolák és tanitóképezdék egyházi 
főtanfelügyelője, nagys. Pellet József igazgató ur kiséretében 
ő eminencziája a herczeg-primás nevében, az összes buda-
pesti kath. nyilvános és magán népiskolákat, felsőbb leán-
nyintézeteket és mindkét képezdét kegyes látogatásával 
szerencsélteté. — Ezen váratlan látogatására annál nagyobb 
súlyt fektetünk, miután ő méltósága már fiatal korától 
kezdve majd mint egyetemi és képezdei tanár és 12 éven 
át, mint Pestvárosa összes népiskoláinak igazgatója és je-
lenleg, mint főtanfelügyelő szakadatlanul az elemi tanügy 
gyei foglalkozik. — Ö méltósága minden egyes osztályban, 
az óvodákat sem mellőzve, maga hallgatta ki az ifjúságot, 
átvizsgálta az összes napló és főkönyveket, tanszer- és 
könyvtárakat, irkákat, szépirási füzeteket, rajzokat és Írás-
beli gyakorlatokat, összevonva annak eredményét, személyes 
tapasztalatokon alapuló meggyőződésének körülbelül ilykép 
adott kifejezést : „Nyugodt lelkiismerettel hozhatom ő emi-
nencziája legkegyelmesebb főpásztorunk magas tudómására, 
hogy a fővárosi kath. népiskolákban és tanképezdékben a 
népnevelés ügye a legjobb kezekbe van letéve; a gyermekek 
nevelése vallás-erkölcsös, hazafias és a népnevelés fokozó-
dott igényeinek egészben megfelelő; — egykor, — mint 
pesti igazgató, — előttem állott egy németajkú tanuló if-
júság ; most azonban a főváros egész kath. elemi ifjúsága 
szóban, Írásban és gondolkodásban magyar. — Ezen meg-
lepő és váratlan sikerért hálás köszönetemet fejezem ki azon 
gondos és fáradhatlan tanférfinak, ki ezen iskolák élén ál l ; 
a t. képezdei tanári karnak, az angolhölgyek és irgalmas 
néniknek, nemkülönben a magán intézetek tulajdonos nőinek, 
kiknek ügybuzgosága és kiváló szakavatottságáról az i f jú-
ság szabatos feleleteik oly fényes tanúságot tesznek és kik a 
főváros gyermekei magyarítása körül inegbecsülhetlen ér-
demeket szereznek maguknak." 

Az áldott és jó „István bácsi" atyai szavai buzditólag 

hatottak reánk és kitörölhetlen betűkkel vannak sziveink-
és évkönyveinkbe felirva. — Isten hozza mielőbb megint 
körünkbe ! Supka Dezső, 

kir. kath. képezdei tanár. 

Földeák, Csanád vármegyei szép magyar községben, 
Pünkösd ünnepén tette le főt. Oltványi Pál pápai kamarás, 
lelkész a Ferencz-József-rend lovag keresztese az emeletes u j 
leányiskola alapkövét, melyet 1881 sept. 8. a szegény iskola 
nővérek nevét viselő apáczák fognak átvenni, hogy a leányok 
okatását abban vezessék. — Ezen apácza zárda már a 12-ik a 
csanádi püspöki megyében, az épitési költség megközelíti 
a husz ezer frtot, melyhez megyés püspök ur ő excellentiája, 
a fentemlitet kamarás ur, ugy a közbirtokos Návay család 
is szép összeggel járul. Roppant számmal jelentek meg e 
szép ünnepélyen a hivek, és ágyumozsarak durrogása közt 
az alapkövet beszentelő kamarás ur szép alkalmi beszédet 
tartott a jelenlevőkhöz, a többi közt felemiitvén azt is, hogy 
26 évi lelkipásztorkodásának ideje alatt jövő évi sept. 8-át 
egyik legnevezetesb és örömteljes napjának fogja tekinteni, 
midőn az általa ide bevezetendő iskola nővérekkel boldo-
gíthatja hiveit. A fentisztelt Návay családnak minden 
tagja — összesen 20 — jelen volt e szép ünnepélyen és kisde-
deiket is magukkal hozták, emlék okáért ezek is egész kész-
séggel tettek le az alapra követ. Isten sz. áldása legyen ezen 
uj apácza zárdán és mind azokon, kik abban tanitani és ta-
nulni fognak ! Eyy jelenvolt. 

Róma. 1880 Május 14-én. Róma jelen képe. — Amit 
szent Ágoston „De civitate Dei" munkájában oly mély ér-
telmüleg elénk állit, azt látjuk ez idő szerint Romában 
szemtől szemben, tudniillik Isten és a sátán városának szel-
lemét, küzdelmét, végczélját. Opposita iuxta se posita magis 
elucescunt. 

Fecerunt — igy szól Hippo nagy püspöke — ciúitates 
duas amores duo : terrenam amor sui usque ad eontemptum 
Dei, eoelestem v ro amor Dei usque ad eontemptum sui. 

Hogy a Rómában diadalmaskodó olasz forradalomnak 
nem volt egyéb czélja mint az Isten ellen lázadt kevély 
angyaloknak, azt tiz év alatt elég világosan megmutatta. 

Ezzel ellentétben az egyháznak hite és szeretete annál 
ragyogóbban feltűnik, mint szent Ágoston mondja: I » hac 
autem (— societate —) nulla est homnis sapientia, nisi pietas>  

qua recte colitur verus Deus 
Ezen hit és szeretetnek adta a pápaság Rómája ujab-

ban jelét, midőn szent Tamás Akadémiájának megalapítását 
ünnepelte. 

A jelenleg uralkodó eszme-chaosban, és az uj iskolai 
rendszer zavarában nagy horderejű esemény gyanánt üd-
vözölhetjük ezen Akadémiának megnyitását, mely hivatva 
van azon angyali hittudornak tanait érvényesíteni, ki a szá-
zadok bizonysága szerint— bene, imo optime seripsit de Iesu 
crucifixo. 

Ezen Akadémiának megnyitása szent misének éneklése 
s az uralkodó pápa X I I I . Leo alapító levelének felolvasása 
által történt 

Több bibornok, számos püspök és Róma papságának 
színe java volt jeleu. A bibornokok nevei e következők : 
Nina, Alimonda, Bartolini, Bilio, Borromeo, Consolini, De 
Falloux, De Luca, Giannelli, Manning, Meglia, Monaco La 
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Valetta, Moretti, Pacca, Pecci, Pitra, Randi, Sanguigni, 
Sbarretti , Serafini, Simeoni, Zigliara. 

Hogy milyen emelkedett és mégis mennyire világos 
volt ama megnyitó beszéd, melyet Pecci bibornok tartott , 
csak magának e beszédnek hű elmondása mondhatná meg. 
Elég csak annyit emlitenem a szónokról, hogy egész életét a 
keresztény bölcsészet tanulmányának szentelte, és már 1848-
ban nagy hirü tanára volt a bölcsészet történelmének a Col-
legium Romanumban. 

Az Akadémiának igazgató bizottsága öt tagból áll 
úgymint : Pecci bibornok, Zigliara bibornok szent Tamás 
Summajának hírneves volt tanára, Monsignor Boccali, P . 
Liberatore jezsuita és Talamo a jog- s bölcsészeinek tanára. 

Az Akadémiának tulajdonképeni tagjai csak harmin-
czan lehetnek, kikből tiz Romára, tiz Olaszhonra és tiz kül-
földre esik. íme ez az Isten városának szelleme. 

Mig ennek egyrészt szerencsés lehettem tanuja lenni : 
addig van módom látni az utczákon ama lázas zűrzavart, 
melylyel a forradalmi Róma liheg, küzd, versenyez. 

Ma pünkösd első napjára van kijelölve a feloszlatott 
parlament képviselőinek ujabb megválasztása. Umber t a 
parlamenttől az országra hivatkozott, miután az eddigi par-
lament tarthatatlan volt. 

Mi lesz a felelet? épen ma válik meg. Különben nem 
kell hozzá látnoki ihlet, hogy kitaláljuk, miszerint az ujabb 
lépés leend az elhárithatlan decompositióhoz. 

Miután a hű katholikus hivek ama nevezetes „Non 
expedit" után, melyet Róma mondott ki, a választás urnáitól 
tar tózkodnak: komolyan számba vehető conservativ elem, 
mely a forradalmi elvek kérlelhetlen evolutióját feltartóz-
tathatná, — egy általán nem létezik. 

Hogy az angol wighek győzelme és az irredentisták 
fészkelődése szintén nagy hatással van a jelen szenvedélyes 
választás eredményére könnyen érthető. 

Ha t. olvasóim látták a Vaticanban Rafael stanzainak 
ama két nagy müvét, melyet a disputa és az athenei isko-
lának nevén bámul a világ: ám e két kép fogalmát adhat ja 
a Rómában jelenleg létező két társadalomnak. Az egyiknél 
egység, összhang, igazság uralkodik, mint a Disputa del Sa-
cramento képében : a másiknál pedig meghasonlás, pártvi-
szály, szenvedély, mint Rafael másik képében, hol az elvek 
Babelét látod. 

Ezzel karon fogva já r a nép boldogtalansága is. Tes-
sék megkérdezni Róma, Olaszhon, sőt a világ bármelyik 
néprétegét, ha váljon boldogabb e azóta, hogy a tévely, bűn 
szabadságának cultusát proclamálta a liberalismus ? Mit fog 
reá felelni ! . . . 

/ eus — mondja szent Ágoston — ipse dat regna ter-
rena et bonis et malis . . . Felicitatem vero non dat nisi bonis. 
(De Civ, Dei. Lib. IV 6. 33.) Bogyai B. Gy, 

Berl in . Az egyházpolitikai törvényjavaslat, — mely 11 
§-ból áll, végre azt mutatja, hogy a porosz kormány is ko-
molyan el van tökélve az ország feldúlt vallási békéjét helyre 
állítani. A hires, végzetes májusi törvényeken egy u j májusi 
törvénynek kell segíteni, javítani. Ez a javaslat nem jöt t 
ugyan váratlanul, mégis mindenkit meglepett, mert minden-
ki azt várta, hogy Bismarck maga fogja azt néhány nap 
múlva a törvényhozás elé valami ünnepélyesebb speech-csel 

bevezetni. A félhivatalosak maguk is ilyesmiről beszéltek s 
a legutolsó pillanatig senki sem tudta, hogy a mindenkitől 
várva várt törvényjavaslat az ülés megnyitásakor már a 
képviselő ház elnöki hivatalában fekszik. A hivatalos titok 
ezúttal valóban oly példaszerüleg lett megőrizve, mint ta-
lán soha. 

A mi a centrum magatartását e javaslattal szemben il-
leti, azok után, a mik ennek köréből a lapok utján a javas-
lat közzététele előtt hallhatók voltak, azt kell következtetni, 
hogy a centrum nem fog e javaslat mellé állni. A „Bayer. 
Kurier" igy nyilatkozott: „Hogy e javaslat által a kormány 
kezébe eszköz adatnék tűrhető békés állapotok teremtésére, 
azt senki sem tagadhatja. Meg vagyunk győződve, hogy, lia 
a májusi törvényeknek azon intézkedései, melyeket a javas-
lat szerint a kormány érvényesítés nélkül hagyhat, a tör-
vényhozás utján töröltetnének el, a centrum ehhez örömest 
adná beleegyezését. Az azonban fenyegető és gondolkozóba 
ejt, hogy a kormány felhatalmazást nyerjen a törvényeket 
nem alkalmazni, mikor neki tetszik, tehát viszont alkalmazni 
is, ha ez neki jobban tetszik. Minthogy a javaslat, mint az 
„Augsb. Alig. Zeit." egy levelezője helyesen megjegyzi, az 
1873. május 11-iki tv. 15. czikkét, mely a lelkészi pályán 
alkalmazottak kineveztetésének bejelentéséről szól, érintet-
lenül hagyja, s igy a javaslatban a kormány részére indítvá-
nyozott felhatalmazás az egyházi kinevezés bejelentésének 
a kúria általi elismerésétől marad függővé, — ezen javaslat 
elfogadásától annak életbeléptetéseig még igen hosszú ut van 
s közbe esik a szentszékkel való egyetértés létrehozásának 
szükséges volta, ugy hogy bizonyos értelemben az utolsó szó 
kimondása a szent atyát illeti meg, ki azt természetesen egé-
szen függetlenül a politikai párt-tekintetektől, tehát a cen-
trumtól is, fogja kimondani." — A „Germania" a már köz-
zétett javaslattal szemben határozottan kijelenté, hogy azt 
a centrum határozottan visszautasítja. „A májusi törvények 
fenntartása által a culturharcz állandó intézménynyé válik. 
Ha a kormány valóban óhajt ja a békét, akkor a májusi tör-
vények revisiójának út jára kell térnie." 

Albania. A katholicismus a keleti kérdésben. — Az 
„Osservatore Catholico" Scutariból következő tudósítást ka-
pót : Olvastam néhány olasz lapot s azt látom, hogy rosszul 
vannak informálva az albán kérdésről, mert nem is érintik e 
kérdésnek főpontját. Tudni kellene, hogy a berlini kékekö-
tés szerint a porta köteleztetett Gusinjét Montenegrónak át-
engedni. Gusinjét mohamedán vallású szláv elem lakja. 
Montenegro megkísértvén magát e vidék urává tenni, látta, 
hogy itt nem ázsiai törökökkel van dolga, hanem í-ettene-
tes hegyi törzsekkel. Gondolta magában, mert talán hal-
lotta már e kis államocska, hogy a világon a katholikusok a 
legengedelmesebb emberek s legjobb alattvalók, — gon 
dolta magában, jó lesz ezek helyett a fanatikus mohame-
dán szlávok helyett katholikus albánokat a montenegrói 
schismatikus kis hatalmacska igája alá hajtani. Dictum 
factum. Corti olasz követ közbenjárására kieszközölte a por-
tánál, hogy Gusinje helyett a Hotti , Castrati és Gruda nevü 
kath. albán hegyi lakosságot vehesse birtokába. E csere ter-
mészetesen felingerié a csere tárgyául kiszemelt kath. albán 
népséget, látva, hogy ők alábbvalóknak tekintetnek a török-
nél, de kivált látva, hogy az egész ravasz politikával az al-
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bán és katholikus elem elnyomására van kigondolva. De 
fellázította e terv Albánia összes katholikusait, mert e csere 
következtében ez országban a katholikus elem tetemesen ve-
szitene, a török pedig nyerne. Fellázította azonban e csere 
nemcsak a katholikus hanem még a mohamedán vallású 
albánokat is, mert e ravasz fogás által a scliismatikus Mon-
tenegro könnyen Scutarira s egész Albániára kiterjeszthetné 
kezét. Minden gyengédség, melyet a nagyhatalmak a keleti 
népek iránt mutatnak, higyje el ön, a schismatikusok iránti 
kedvezésb'ől áll, semmi egyébből.*) 

IRODALOM. 
-f- Adalék Angolországnak a kath. egyházba vissza-

térése történetéhez. Frederick William Faber, der Be-
gründer des Londoner Oratoriums. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Rückkehr Englands zur katholischen Einheit. 
Von dr. J . W . Klein (Sammlung kath. Bildnisse. 4. Serie. 
VI I I . ) 12-0 X X I V . 381 lap. Ára 3. m. 

Faber életrajza annál nagyobb érdekkel bir katholikus 
körökben, mert ascetikus iratai közkézen forognak s az as-
cesis anyagának sajátságos, a szokottól elütő módon tárgya-
lása által szerzőjök nevét világhírűvé, halhatatlanná tették . 
Műveit ismervén mindenki fokozódott kíváncsisággal óhajtja 
ismerni a szerzőt is, kinek lelkében az említett szép, becses 
művek eszméi megszülettek. Továbbá Faber oly kiváló ál-
lást foglalt el az angol converçiôk történetében, hogy ezen 
mozgalomnak megértésére az ő életének behatóbb tanulmá-Ö Ö 
nyozása okvetlenül szükséges. Szerző, Faber rendtartása, P . 
Bowden hasonló targyu művére támászkodik, de mindenütt 
szemmel tartja a forrásokat is. Irálya épen ugy mint a tárgy 
leköti a figyelmet. Művéhez toldalékul Manning bibornok 
statistikai kimutatását csatolta, mely a katholicismus angol-
országi terjedéséről a ,Dublin Review' 1879. januári füzeté-
ben jelent meg. 

= Der Monotheismus der Offenbarung und das 
Heideuthuin. Religionsgeschichtliche Studie.Nach H. Form-
by aus dem Englischen und mit Noten versehen von dr. 
Cornelius Krieg. Mainz bei Kirchheim 1880. 

Napjainkban, midőn az eszmék körül oly bábeli zűrza-
var uralkodik, a tudománynak alig lehet szebb és üdvösebb 
feladata, mint a felvilágosodásnak nevezett sötétséget megvi-
lágítani, s Isten utait az emberiség történetében a világ 
szeme előtt felderíteni. Mikor Proudhon azt merte Istenről 
káromkodó lelkével mondani : „Sí quelqu' un a mérité l'en-
fer, c'est Dieu," világosan megmutatta magán, mily szoros 
összeköttetésben van egymással a tudatlanság és bűn. A 
történelem mélyebb tanulmányozása, még a pogány nemze-
tek története is, Isten végtelen bölcseségével és irgalmával 
ismertet meg bennünket. Ebben fekszik a történelem bölcse-
letének becse. Ez, alapjában, mint szerző mondja, nem egyéb 
mint Istennel foglalkozó bölcselés a történelem fonalán. Az 
igazán pragmaticus történetírásnak vezéreszméje az isteni 
gondviselés. 

*) Sajnálnók, ha ez Ausztria-Magyarországról is állna. Szerk. 

— Führer zum oberamniergauer Passionspiel im 
Jahre 1880. von Professor Höhl mit einer karte und 3 Il-
lustrationen (12-0. X V I I . 274. 1. 2. m.) Würzburg, Wörl . 

Az ezévi passió játékokat látni óhajtóknak igen jó szol-
gálatot fog tenni e becses kis könyv. 

II i Y a t a 1 o s. 
Alulirott egyházmegyei hivatal teljes tisztelettel meg-

keresi a főt. Szerkesztőséget, miszerint becses lapjában köz-
zétenni sziveskedjék, hogy az egri egyházmegyei papnöven-
dékek közé felvétetni óhajtó s a 6. 7. 8. gymnasiumi osz-
tályt végzett ifjak csődvizsgája f. é. juliushó 3-ra tűzetvén 
ki, — az illetők az előző napon vagyis juliushó 2-án, kereszt-
levél, iskolai és katonamentességöket igazoló bizouyitvány-
nyal ellátva, beiratás végett, a délutáni órákban az egyház-
megye hivatali irodában jelentkezzenek. 

Eger, 1880-évi május 20. 
Az egri egyházmegyei hivatal. 

VEGYESEK. 
— A tanítónők tulszaporodása. A bécsi kerületi isko-

latanács által 1878/9 tanévről kiadott értesitvényben, a 
többi között egy megszívlelendő, „sajnálatra méltó arány-
talanság a kinálat és kereslet között mutatkozik mindinkább 
a tanítónőket illetőleg, kikben a tanitónőképezdék valódi 
tnlproductiót kezdenek létre hozni. A mily örvendetes egy-
részről a ker. iskolatanácsra nézve azon körülmény, hogy oly 
rendkívüli nagy választék áll rendelkezésére, miszerint 
csupa kitünőleg jobb tanképesitéssel ellátott egyéneket le-
het alkalmaznia; más részről mégis igen fájdalmas reá 
nézve annak megjegyzése, hogy számos igen jó bizonyitvány-
nyal kilépett leánynak előreláthatólag éveken és éveken áttét-
lenül keilend maradnia, s kik csupán jó — ellentétben a ki-
tűnővel — bizonyítványt nyerhettek csak, talán soha sem jö-
hetnek azon helyzetbe, miszerint annyi fáradság és kitartással 
kivívott tanképességöket egykoron érvényesíthessék és hasz-
nukra fordithassák. A ker. iskolatanács attól fél, nehogy egy 
oly idő bekövetkezzék, mely a socialis viszonyok nagy ká-
rára a tanítónők proletariátusát kénytelen legyen látni maga 
előtt, melynek elhárítása igen nehéz leend." (Nem kell-e 
félni már nálunk is ennek bekövetkezésétől ?") Közli Gyu-
rikovics Mátyás. 

— Oroszországban Saburoff közoktatásügyi miniszter 
rendeletet adott ki, mely szerint az elemi iskolákban ezen-
túl világiak fogják tanítani a vallást. Tehát a laicismus már 
a szent Oroszországban is kezd kisérteni ! 

— Milánóban a sz. Jánosról (S. Giovanni del Dosso) 
plébánia visszatért a kath. egyház kebelébe. I t t kisérletet 
tettek a sectariusok az ó-katholicisinus behozatalára az által, 
hogy a nép maga választott magának lelkipásztort a főpász-
tor ellenére. 

—- Poroszországban már 912 hitközség van pásztor 
nélkül, és pedig a gnesen-poseni megyében 117, az ermlan-
diban 23, a culmiban 23, a 7 boroszlóiban 125, a hildeshei-
miben 27, a münsteriben 100, a trieriben 180, apaderborn i-
ban 100, a kölniben 163, a fuldai és limburgiba 50. A se-
gédlelkészi állomássokkal együtt 1250 lelkészi állás betöl-
tetlen a kulturharcz következtében. 

— A bécsi kis-semiuariumot nevelészeti szempontból jó-
nak látta Kutschker bibornok érsek a káptalan egyhangú ta-
nácsára a zajos fővárosból Oberhollabrunnba áthelyezni. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 



CfeiU « t -
ey \s 
^Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
: Előfizetési dij : ; 
: félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 
! Szerkesztői lakás: Buda- i 
! pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
1 55., hova a lap szellemi ! 
'; részét illető minden kül- j 

demeny czimzendő. A 
nss4Í 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZKILETsCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, május 29. 43. 

w i ^ f 
^Előfizethetni minden kir.7 

postahivatalnál ; 
: Budapestenaszerkesztő- ! 

nél, és Kocsi Sándor ! 
! nyomdai irodájában, mu- : 
zeum-körut 10. sz. alatt, j 
hova a netaláni réclama- ; 

; tiôkis,lbérmeïit"fe\nyitott j 
levélben, intézendok. V 

** S 
NSCÍ"1> 

k 

I. Félév, 1880. 

T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Szent Eenedek születésének X I V . százados évfordulója és a magyar Monte 
Cassino. — Egyházi tudósítások : Budapest. Schvarcz Gyula ,kultúrpolitikai ' beszéde. Francziaország. A két nagy ese-

"mény. Berlin. A kulturharczi törvények szeliditése végett beterjesztett ,kulturbéke-törvények' sora. — Irodalom: A t i t-
kos társulatok története, mint korunk történetének philosophiája. — Vegyesek. 

Az egyház csalhatatlansága. 
A mondottakból önként következik a csalha-

tatlanság létoka is, melynek rövid kifejtése képezi 
jelen tanulmányunk befejezését. Valamint oktalan-
ság volna embereknek, mint ilyeneknek, tévmentes-
séget tulajdonítani, ugy észszerű a legbölcsebb, min-
dentudó s legszentebb igazmondó Istennek hitelt O O 
adni, s azoknak, kiket ö, mint Ígéretei bizonyítják, 
ezen adománynyal fölékesített. Ha a mennyei leg-
főbb ész az emberi elmére bocsátja sugarát, nem le-
het az világosság nélkül, ha maga Isten lesz tanitó, 
csak tárgyilagos igazságot nyerhet : mit kívánhat 
még a véges ész megérteni tudni, midőn maga Isten O O o > O 
ad felvilágosítást? 

A csalhatatlanság létoka ugyanis isteni támo-
gatás, velelét. Ez nem engedi meg, hogy a tanitó 
egyház tévedjen. Isten térmészetfölötti ajándokaez; 
utolsó s legmélyebb oka Krisztus és a Szentlélek-
nek az egyházzal való természetfölötti feloldhatlan 
egyesülésében alapszik. O kormányozza az Atyától 
származó s általa küldött Szentlélek, mint az örök 
szeretet, s minden kegyelem kútfeje, s osztogatója 
által bensöleg az egyház tagjainak szivét, lelkét 
megvilágítva, inditva, vezérelve, s külsőleg az egy-
ház egyetemét s egyeseket kormányozva. 

A külső kormányzást ugyan mennybemenetele 
után helytartóira, az apostolok s utódjaira bizta, de 
az által, hogy ezeket az egyház pásztoraivá, s Pé-
tert utódjaival az egész egyház látható fejévé ren-
delte, azért ő maga nem szűnt meg annak láthatlan 
feje s főpásztora lenni. Krisztus urunk kormányozza 
most is egyházát bensöleg Szentlelke, s külsőleg 
helytartói által, kiket e végett természetfölötti mó-
don elevenít, az igazságra vezérel s abban föntart. 
Különbség az, hogy Krisztus saját tekintélye s ere-

jénél fogva feje, tanitója s kormányzója az egyház-
nak, helytartói pedig az ő megbízásából s erejéből. 
0 örökké, folytonosan feje titokszerü testének, azok 
ellenben változók s csak a harezoló egyházban pász-
torok, kik ezt mint Krisztus és híveinek szolgái bi-
zonyos határok közt külsőleg kormányozzák. Tulaj-
donkép tehát Krisztus, illetőleg Szentlelke kormá-
nyozza az egyházat ezen emberi közegek által, s hir-
deti a»z embereknek mindennapa világ végéig az is-
teni üdvhozó igazságokat, ezek valódi értelmét ma-
gyarázza s minden károsítás s hamisítástól megóvja. 
Csak Isten, Krisztus s az ő Szentlelke önmagában 
szükségkép csalhatlan, nem tévedhet, emberi közegei 
pedig nem természetüknél fogva, hanem isteni, ter-
mészetfölötti befolyás által annyiban csalhatatlanok, 
amennyiben őket kinyilatkoztatásának megőrizése s 
hirdetésére használva ezekben a tévelytöl megmenti. 
Ezen isteni befolyás tehát a tanitói hivatalhoz van 
kötve, melyet az egyház akkor gyakorol, midőn ta-
nú, őr, tanitó s liitviszály-döntö tisztet végez. Tanú 
az egyház, mert az emberek oktatása végett isteni-
1 eg küldve nem saját találmányait, hanem az Isten-
tói neki átadott tant kell előadnia, ez érdemben ta-
núsítván, mit vett át mint istenileg kinyilatkozta-
tott tanítást, teljesiti a reábízott tanitói tisztet; őr 
inert tanitói hivatalát végzendő nem nyer idővel uj 
kinyilatkoztatást, hanem a mit mindig tanúsított, 
Krisztus és az apostolok által egyszer mindenkorra 
az egész igazságot vevé, e tekintetben akinyilatkoz-

tatott tan letét tezmészetével bir, mit megőrizve ta-
nit az egyház ; szintén tanit, midőn a kinyilatkoz-
tatott tant magyarázza, azokat, melyek benne fog-
laltatnak kifejti igazi érielmét előadva meghatároz-
za, megmutatva, mi ellenkezik vele ; végre ezekkel 
szoros összefüggésben van az egyháznak hit- s er-
kölcsbeli kérdésekben döntő tisztje, melynek szük-
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séges volta leginkább abból látható, hogy az ily 
kérdések, ha csak törvényszerű csalhatlan tekintély 
közbejöttével el nem döntetnének, az igaz hit veszé-
lyeztetve lenne. 

Miben áll ez isteni befolyás, az igazság kegy-
adománya, a csalhatatlanság ? Tagadólagos és állító-
lagos felelet adható. Az t. i. sem kinyilatkoztatás, 
sem pedig ihletés a szó tulajdonképeni szoros értel-
mében. Nein kinyilatkoztatás, mert ez rendkivüli 
természetfölötti módon közöl oly igazságokat, me-
lyeket a kinyilatkoztatás alanya ama természetfö-
lötti isteni működés nélkül vagy épen nem, vagy 
nem akkép ismerhetett volna föl; ámde Isten az egy-
háznak a csalhatatlanság adománya által nem uj 
igazságokat jelent ki, hanem csak azt eszközli, hogy 
a Krisztus és apostolokban egyszer mindenkorra be-
zárt kinyilatkoztatást hiven megőrizze s helyesen 
magyarázza, mint a vatikáni zsinat mondja.1) Ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy a már adott kinyi-
latkoztatásban eddig ugyan nem világosan s csak 
átalánosságban megismert, de még is a hitletétben 
foglalt igazságokat a tanitó egy ház nagyobb világos-
ságba helyezheti, az értelmök fölött támadt vitákat 
eldöntve tüzetesen meghatározza, s igy azokat uj tel-
jes világba helyezve a Szentlélek által az egész egy-
háznak tudtul adja, nem ugyan uj kinyilatkoztatás, 
hanem az egyszer mindenkorra kijelentett igazsá-
gok kifejtése által a Szentlélek befolyása alatt. Ezt 
nevezi sz. Tamás a „hit nyilvánításának. í '2) De nem 
is ihletés a Szentlélek e befolyása a csalhatatlanság, 
s igy az egyházi tanhatározatok sem tulajdonkép 
Isten szavai, mint a szentirás, ámbár Isten igéjét 
foglalják magokban, illetőleg adják elő, hanem csak 
az egyháznak a Szentlélek megóvása folytán csal-
hatlan szavai, melyek az Istentöl Krisztus és az 
apostolokban kijelentett igazságokat tévely nélkül 
tartalmazzák, s helyesen kimondják, de épen oly 
szent igazak, mint a szentirás. 

Az ihletett könyvek ugyanis tulajdonkép s első 
sorban a Szentlélek müve, szerzöjök Isten ; az egy-
házi tanhatóság szavai első rendben legközelebb 
emberi mü a Szentlélek segítsége mellett létesítve; 
ott a Szentlélek működése tevőleges, ugy hogy a 
könyv tartalma tekintve az eseményeket, melyekről 
értesit, a benne előadott tárgyakat, a Szentlélek ser-
kentése s vezérlete mellett jött létre. Ellenben az 
egyházi határozatoknál tevékenysége legközelebb 
nemleges, a mennyiben a tanhatóság közegeit saját 

Const, dogm. de Eccl. c. IV. 
3) Summa 2. 2, q, 1, a. 7. ad 3. 

gondolkozások, kutatásokra hagyva csak isatévelyt 
zárja ki abban, a mit mint hit- s erkölcstant s á a -
lában a hivek üdvére szükségest fölismernek s hi-
vatalszerüleg előadnak, föladata levén a tanitóegy-
háznak a neki istenileg átadott hitletéteményt meg-
őrizni s hirdetni, s csak is ezt; azért az emberi 
tevékenységet kisérő ezen Szentlélek segélye elég 
kezesség föladata megfejtésére. A próféták azonban 
s apostolok, mint rendkivüli isteni küldöttek az is-
teni kinyilatkoztatás eszközi okai voltak, mit nekik 
hirdetniök kelle a világ számára, azért nyertek a 
Szentlélek közvetlen ihletése által uj kijelentéseket 
és ismereteket, szellemben látták, mit az emberi lé-
lek saját elmélkedése által soha sem gondolhatott 
volna ki. 

Azon kérdésre: miben áll az isteni csalhatat-
lanná tevő segély ? Válaszunk az : hogy általa az 
egyházi tanitó hivatalt működésében Isten ugy ve-
zérli s óvja, hogy czélja, t. i. a reábizott isteni igaz-
ság megőrzése s magyarázata ne csak meg ne hiú-
suljon, hanem valósuljon, s a hivek a Krisztus urunk 
által kijelölt uton az üdvre vezettessenek. Az, ki a 
czélt megígérte : a hit tisztán, épen tartását s taní-
tását, az eszközökről is biztosított.3) A mint tehát 
bizonyosak vagyunk Krisztus Ígéretének minden-
kori teljesüléséről, hacsak mindenhatósága s igaz-
mondóságáról nem kételkedünk, ugy biztosak va-
gyunk mind azon feltételek közbejöttéről is, melyek-
nek ezen igéret teljesedését kell megelőzniök. Mi 
hisszük a csalhatatlanságot Krisztus Ígérete miatt ö O 
az isteni gondviselés pedig, mely egyháza fölött 
különösen őrködik, s mely a királyok sziveit is mint 
a vizek folyásait hová akarja oda hajlítja,4) ez az 
mi az igéret teljesedéseért kezeskedik, ez képes a 
legkülönbözőbb rejtett utakon is a sziveket vezetni, 
nem csak nem szüntetve meg az emberi szabadságot, 
hanem evvel együtt s ez által őket az igazság isme-
retére birva. A módot, miként történik ez, ugyan 
teljesen föl nem fogjuk, de nem kételkedhetünk róla, 
mert hisszük, tudjuk, hogy Isten mindenhol foga-
nattal munkál, hol csak akar munkálni, akar pedig 
különösen anyaszentegyházában, mert megígérte. 
Mert a mi az isteni gondviselésről való tanitás a 
a teremtésről való tanításra nézve, az az egyház 
csalhatatlanságáról való tanítása közvetlen kijelen-
tésről való tanitásra nézve, egyikkel áll vagy döl a 
másik.5) Valamint Isten általában a világot föntartja 

3) Bellarmin de Rom Pontif. IV. 2. 
4) Példabesz. 21. 1. — 5) Neue theol. prakt. Monat-

schrift Linz. I X . Jahrg . IV. Bd. 
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s kormányozza, s különösen az embereket a szükséges isme-
retekre vezeti, ugy eszközli a tévmentességet is különféle 
gondviselési tényei által. A mint az embereknek ugyanis a 
szükséges ismeretek megszerezhetése végett észt adott s 
egyéb kiileszközöket is szolgáltat: ugy az egyházi tanható-
ság közegeit is részint elméjöket felvilágosítva, akaratjokat 
inditva természeti valláskepességöket fokozva, fölemelve, ré-
szint rendes s rendkivüli eszközökről is, ha kell, gondoskodva, 
az isteni kinyilatkoztatás megismerésére s közlésére képesiti. 
Csak lia a gondviselés rendes eszközei nem elégségesek, hat 
Isten rendkivüli módon is a szellemekre, hogy ne tévesszék 
szem elől az igazságot, rendkivüli közbelépésével is pótolva 
a rendes eszközök hiányát. 

Ezen isteni segély tehát a tanitó egyház közegei tevé-
kenységét korántsem zárja ki, sőt természeti tehetségeiket 
az igazság megismerhetésére kell használniok és pedig az 
egyházban isteni törvénykép fönálló hitszabály utmutatása 
szerint ugy, hogy a midőn tanitanak, vagy a hit- s erkölcs-
tanok körül támadó viták alkalmával arról, hogy mi az igaz-
ság, dönteni akarnak, kötelesek, mint bármely más hivő, az 
igazság ismeretére vezető minden alkalmas eszközt megra-O CT CJ 
gadni s megtenni azt, mi lehetséges és szükséges az igazság 
fölismerésére, milyenek: az ima, a szentírás és hagyomány s 
az erről tanúskodó okmányok tanulmányozása s elmélkedés; 
s minthogy a csalhatatlanság nem uj kinyilatkoztatás sem 
pedig ihletés, hanem csak arra képesiti alanyait, hogy a hitle-
tétet teljes épségben, hamisitliatlanul megőrizzék, hiven hir-
dessék, értelmezzék, azért szorgosan kell buvárkodniok a ki-
nyilatkoztatás forrásaiban, hogy igy ezeket a hit által megvi-
lágosított elmével tanulmányozva csak a legkomolyabb meg-
fontolás után Ítélve mondják ki minden f'enforgó kérdésben, 
mi egyezik meg a kinyilatkoztatott tannal,s mi ellenkezik vele. 
E részben pedig ugy kell eljárníok, mint bármely keresz-
ténynek, vagy hittudósnak, ki meg nem határozott h i t -s er-
kölcsbeli kérdésben alapos meggyőződést akar magának 
szerezni. 

E végett az egyházi közegek mielőtt még hitbeli hatá-
rozatot hoznának, tekintetbe veszik az egyháznak már előbb 
nyilvánult hason vonatkozású tanítását, meggyőződést szer-
zendők arról, mily hagyomány s értelmezés létezik az illető 
kérdésre nézve a római egyházban az apostoli széknél, sőt 
az egész világon elterjedt egyházakban ? Miért is megvizsgá-
landók a hagyományi okmányok u. m. a szent atyák iratai, 
zsinati határozatok sa t , jól megkülönböztetve az egyház 
egyetemes állandó hitét és közérzetét a netaláni fölmerülő 
magán véleményektől, vagy az egyház egyéb tanával meg 
nem" egyeztethető téves nézetektől. 

Miből ismét az tiinik ki, hogy az egyháztanitók nem 
mint hiveik megbízottjai tanúi a kinyilatkoztatott tannak, 
mert ők Ítélnek s a hivek ítéletüknek alárendelvék ; nem nyá-
jok, juhaik hitét bizonyítják, hanem a pásztorok, elődeik, a 
szent atyák hitét, „mi által ezek szavai után az ős szent hit 
ünnepélyes megerősítését nyeri;"6) nem is megyéjök nagysá-
ga, vagy állásának fénye, hanem a hagyományok bizonyít-
ványai képezik határozataik súlyát, mert a püspökök az 
apostoli nemzetségnek ál vezetői.7) Bita. 

(Folyt, köv.) 

') Vine. Lir. c. 30, 33. — 2) Tertul. de Praescr. c. 20. 

Sz. Benedek születésének XIV. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

Irodalmi iskoláink nyomai olykor feltalálhatok még 
hazai okmányaink ama száraz szövegében is, melyek sokszor 
a mint történelmünkre és helyiratainkra, jogrégiségeinkre 
és műemlékeinkre, társadalmunkra s nemzeti életünkre azon 
kor egyedüli dus adattárát képezik; ugy ezen írod. iskolá-
inkat is véletlenül s öntudatlanul még olykor elárulják. 
Schematikus szövegmintáikban is akárhányszor ráismer-
hetünk irójok iskolájára. Felismerhetjük, hogy a Scholastika 
melyik hit tani s bölcsészeti irányához tartozott. A hivatalos 
irály, a stylus curialis bevezető formuláiból kivehetjük még 
nem csak azt, hogy melyik akkori hires Summa curiae-t, L i -
ber dictaminum v. Ars formularis szövegét követte, hanem 
sokszor a czikornyás bevezetés szólamaiban, melyekkel az 
isteni gondviselést, a királyi hatalmat, az egyéni érdemeket 
s erényeket, a vitézséget s hűséget, a bőkezűséget s feláldo-
zást mindannyi paraphrasisokban dicsőíti, kiolvashatjuk 
még azt is, hogy a középkori scholastikai két nagy felekezet, 
melyik irányának, a nominalismus v. a realismusnak, az ide-
alismusnak vagy a mysticismusnak volt-e hive? Erigenát , 
canterbui-yi Anselmot vagy Roscellint és Baco Rogert kö-
vette e ? Thomista vagy Dunskotista-e ? íróik kétségte-
lenül a hires külföldi iskolákban tanult férfiak voltak, vagy 
legalább a hazai tanodák ily mestereinek tanítványai ; kiket 
mint mestereik szavára esküdtek ugy tanaikat is irataikban 
sokszor eláruljak. 

Időnkiut azonban egykori hires monostoraink czellái-
ban és a stuba seriptoriában csak a harcz rövid zaja s a 
halál és pusztulás hosszú néma csendje uralgott. Még a re-
naissance korszakban kezdtek ezek sajátlag nálunk is, mint 
a külföldön elpusztulni. Úgynevezett commendatáriusok 
foglalták el az apátságokat és az elszegényedett régi dynas-
ták és családok if jabb nemzedékei apanageul nyerték csa-
ládi monostoraik javait. Majd a fejedelmek vonták maguk 
hoz s a betolakodó idegen renaissance parasita Íróinak adták 
hódoló ódáik és prozájok vagy hizelgő históriáik béreűl. 

A többit azután, hogy talán meg mentség az országnak 
és az egyháznak, a királyok, országnagyok és főpapok fog-
lalták el.1) Többé azonban nem irtak bennök sem történetet 
sem egyéb tudományt. A pannonhalmi monostor is már 
régóta idegen administratorok és gubernátorok alatt volt 
nagyobbára, kik a jövedelmet szedték, de monostoruk-
kal nem sokat gondoltak. De akárhányszor pusztult is el, 
akárhányszor űzték ki szerzetes lakóit, másnap megint csak 
visszajöttek s rakták újra a fészket, helyreállították ismét 
a szentélyt, mint Résina és Torre del Greco lakói, ha a láva 
akárhányszor elborította kunyhóikat és szőlőiket, holrap 
eltakaritva a salakot megint kiépitik a házat és ültetik a 
szőlőkertet. Vagy mint a Sorbonne és Salamanca hires 

') „Magyarország sz. koronája alatt több mint hetven apátságot birt 
asz. Benedek-rend. Jlásokról szólani nem tartozik ide ; bizonyos azon-
ban, hogy Magyarország tud. egyetemének alakja ezekből került öszsze. 
Es a dolgokat sorra lehetne venni s ha a másunnan úgyis szem előtt levő 
tények világosan nem is beszélnének, épen nem volna nehéz bebizonyítani, 
hogy az ország összes rendeiből egy sincs, melynek javaiból közczélokra 
több fordíttatott volna." Igy szólnak joggal a rend apátjai 1791. az or-
szággyűléshez intézett és a rend visszallitását sürgető feliratukban, a me-
lyet a névtár egész terjedelmében közö'. 
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professori mondata szólt, melylyel előadásaikat rendesen 
kezdették: sicut heri diximus, e t : ubi heri finivimus, ibi hó-
dié incipiemus. Pannonhalmán is igy történt.2) 

Wolfradt bécsi püspök és kremsmünsteri benczés apát 
örömmel üdvözölte az utolsó pannonhalmi kormányzó óha-
ját , mely a megszűnt testület helyreállítását, czélozá. Nagy 
befolyását felhasználván alkalmas vezér után nézett előbb 
körül, a kit az 1638-iki pozsonyi országgyűlésen visszaállí-
tott convent élére állithasson, s az erre termett egyént a ma-
gyar származású Pálffy Mátyásban szemelte ki. Azon köte-
lezettség mellett nyertadomány levelet, hogy az alig félig 
meddig visszaadott apátsági javakon kivül a többit is visza-
szerezni igyekezzék, a monostort helyre allitani, ezt rend-
tagokkal benépesíteni, a várban pedig őrséget saját költsé-
gén és parancsnoksága alatt főntartani tartozzék.3) S a ritka 
erélyű főapát mind erre sikeresen vállalkozott.4) Az 1638-
iki tartományi zsinatra Nagyszombatba meg lett ugyan 
hiva, kimaradását azonban kiváltságaira való hivatkozással 
mentegette. 1644-ben 24 füssi nemes jobbágy élén személyesen 
harczolt Rákóczy ellen. „A X V I I század közepe felé, midőn 
a maurinusi intézmény föl virágzott, Pannonhalmán is újra 
némi irodalmi mozgalmat veszünk észre. Mint Richelieu bi-
bornok befolyása a maurinusoknál (a franczia benczés congre-
gationál) „ennél a világnak eddig példátlanul legnagyobb 
történeti iskolájánál:" ugy itt is Pázmány iskolájának hatása 
félre nem ismerhető. Ezen iskola egyik nevezetes egyénisége, 
Veresmarti, élénk irodalmi és tudományos viszonyt folyta-
tott az akkor ujraazervezkedő főmonostor tudós férfiaival. 
Ezek munkái irása és megjelenése iránt a legnagyobb érde-
ket és részvétet tanúsít ják, mint levelezése mutatja, melyben 
őket kiadásairól és készülődéseiről tudósítja ; oda küldözi 
tudós szerzeteseinkhez kéziratait átvizsgálásul és javításul.5) 
De mások is a nemzeti irodalom hivei közöl igy látogatták 
akkor, ugy látszik, e helyet. Nemzeti irodalmunk egyik leg-
nagyobb alakjának és felkentjének, Zrínyi Miklós, a költőnek, 
államférfi és hadvezérnek egyaránt márványra s aranybe-
türe méltó nevét legalább igy találjuk sajátkezüleg be-
karczolva a székesegyház porta speciosája márvány oszlo-
pai egyikének számos és érdekes graffiti feliratai közt. Ez 
idéztük szavakat nem benczés6) toll irta. A 8-ik főapát 
Magyar I. Placzid volt, ki a kir. tanácsosi czimet, melyet 
két előde és utódai is majdnem mind birtak, szintén meg-
kapta. Kormányának egyik főgondjául tűzte ki a folytonos 
harczok között elnéptelenedett főapátsági falvak benépesí-
tését, ezeknek lelkészekkel és néptanítókkal való ellátását.7) 
De hitbuzgalmának is adta jelét, midőn a török határszé-
lekre hittéritőket küldött.8) Alatta a várőrség gondatlansá-
gából ismét tűzvész támadt, mely a templomot, a fő monos-
tort és a várat minden felszereléssel elhamvasztotta. 9) Az 
építkezéseket, halála után, a 9-ik főapát, Gencsy I. Egyed fe-

2) Ipolyi idézett emlékbeszéde 8, 9, 13. 1. 
3) Pannonh. levélt, cap. 45. Ff. nr. 1. 
4) Ipolyi, Veresmarti élete 678. 1. 
5) Pannonh. lvt. cap. 64. Zz. — V. ö. Ipolyi i. m. 643 és k. 680. 

és k. lap. 
6) Ipolyi Dr. Czinár akad. lev. tag fölött tartott emlékbeszéde 14. 1. 
7) Pannonh. lvt. cap. 43. P. 
s) U. o. cap. 72. Ii. K. k. 
,J) A várat hajdan kőfal és fóldsáncz vett körül. A királyi őrségen 

kivül volt a várban még mintegy 30 szabad hajdú, kik egykor a várkapi-
tányaitól függtek, 1650. azonban jogszerüleg a főapátnak lőnnek aláren-
delve. Urbárium JVIonast mont. Pann. an. 1650. 

jezte be, aki társaival 1683. a közeledő török hírére mene-
kült és szomorú szívvel látta az újra épült főmonostor égé-
sét. Bánata sírba vitte őt. A főmonostor üszke közé a con-
venttel Simoncsics Gellért, a már Egyedtől kinevezett ba-
konybéli apát is visszatért, hogy mint 10-ik főapát elfog-
lalja székét. 

A nevezetes 1687. országgyűlésen az elpusztult vagy 
idegen kezekre jutot t benczés apátságok (számra 50) visz-
szaállitása ügyében fáradozott. Közbenjárása nem is volt 
eredménytelen. De mivel ennyi monostor visszaváltása a kü-
lönben is csak nem rég sokat szenvedett főapátság anyagi 
képességét túlszárnyalta : Gellért főapát késznek nyilatko-
zott a visszaváltási jogot a Németbirodalom vagy osztrák 
örökös tartományok apátjainak átengedni ; kik ha az ily-
kép szerzett helyekre annyi rendtagot telepítenének, a men-
nyi az isteni tisztelet fölélesztésére elégséges, azokat mint 
anyakolostorukba bekebelezett fiokapátságokat birhatják.10) 
Ily módon ment át a tihanyi, zalavári és telki monostor 
külső apátok birtokába.11) A fűmonostort újra rendbe hozta 
a 11-ik főapát, Burner Márton, ki 1691. Lópályt kir. által 
megerősittett a sz. István és egyéb királyoktól származó 
kiváltságokat. A 12-ik főapát • Lendvay II. Placzicl kor-
mánya első évében a bakonybéli apátságot Göncz Coeles-
tinre, a dömölkit Karner Egyedre ruházta. Valószínűleg to-
vábbi jogsérelmek12) ellen keresett biztosítékot, midőn a 
pannonhalmi apátokhoz intézett 11 nevezetesebb pápai bul-
lának hiteles másolatát vette a vaticani titkos levéltárból. A 
rend kormányát a Rákóczyféle mozgalmak alatt Karrier II. 
Egyed a 13-ik főapát vezette. 1701. nov. 9. ülte a főmonos-
tor fönállásának VII százados emlékünnepét, melyet emlék-
éremmel és részmetszetü képpel is is megörökített. De a 
viharos idők hullámai a főmonostort sem hagyták érintet-
lenül.13) Elődei alatt ismét megnyilhatott a pannonhalmi 
iskola, mert az Egyed alatt a növendékek által megvitatott 
theologiai tételekből, melyek a könyvtár kéziratai közt máig 
őriztetnek ezt lehet következtetni. 

1705. hódolateskü letételére Egyedet is Bécsbe idézték. 
A főtemplom diszkapuját (porta speciosa) és a katakomba 
lejáratait ujabb diszbe öltöztette, a templomot uj oltárok-
kal, az u. n. keresztfolyosót az apátok képeivel látta el.14) A 
főmonostornak 7 szög alatt tervezett újjáépítésébe alig kapott 
bele, midőn a pozsonyi országgyűlésen 1708. meghalt. 
Utóda Göncz Coelestin a 14. főapát a bekövetkezett békés 
napokat nem eredménytelenül használta föl ugy egyházha-
tósági, mint birtokjogainak védelmére hatalmas támadók 
ellen. Őneki köszöni a főmonostor Tihanyt, melyet az alten-
burgi apáttól váltott meg. Vallási buzgalmának ma is szóló 
tanuja az u. n. Boldogasszony temploma, a mely a hármas 
halom egyikén emlkedik föl és sírboltja a boldogult rend-
tagok temetkezési helyét képezi. A 15. főapát Sajglió II. 
Benedek született Nagyszombatban, a hol tanulmányait is 
kitűnő eredménynyel végezte. 1723. I I I . Károly a pozsonyi 
országgyűlésre hivta meg, hol a sz. mártonhegyi conveut-

'») Pannonh. lvt. cap. 61. S. — V, ö. Czinár Monast. I. 128—29. 
") Czinár i. m. I. 1,0, 192, 297. 
12) A nagyszombati érseki helyettes ellenében Kollonics bib. vé-

delmezte. 
13i Katona Hist. er. an. 1705. 
u ) Ezek közöl csupán sz. Anasztáz-Asztrik képét őrzi a pannonh. 

képtár. 
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nek viszavivta a hiteles hely jogát és régi pecsétjét, mit 
elődei a X V I I . század kezdete óta sikertelenül szorgal-
maztak.15) Az országgyűlés befejezte után a fomonostor bő-
vítéséhez fogott, melynek máig fönálló északi és keleti 
szárnyépületei, a szépalkotásu ebédlővel egyetemben, vala-
mint az ebédlő lakosztálya és a déli szárnyépület átalakítása 
^s nagyobbodása Sajghónak köszönik létöket.16) A fő-
monostor tehetségesebb tagjai Rómában, a nagyszombati17) 
és salzburgi egyetemeken szerzett ismereteiket itthon nemcsak 
a tanitás, hanem az irodalom terén is értékesítették. Ekkor 
i t t már rendszeres theologiai és bölcseleti intézet is létezett, a 
honnét ezentúl csak tehetségesebb növendékeket vagy ma-
gasabb kiképzés végett fölszentelt rendtagokat küldtek 
egyetemekre.18) A biztonság végett évtizedeken óta Győrött 
elhelyezett gazdag levéltárt, mely Ipolyi szerint „szétszó-
rása után is még mindig Magyarország legrégibb és legneve-
zetesebb okiratait birja," Pannonhalmára hozatta és rendezé-
sét avatott kezekre bízta. A főapátság elkülönített egyház-
kerületéhez tartozó falvakat u j lelkészi lakokkal látta el ; 
tizenegyben alapjából építtetett templomot ;19) egyházi sze-
relvényekre sokat áldozott ; a Tricollis egyik halmán álló 
kálváriát uj alakba öntötte. A fiókapátságok templomai és 
monostorai alatta emelkednek ki a romokból. A bakonybe-
liben a rend bölcsészeti hallgatói nyertek elhelyezést és 
időnkint tudományos vitatkozást tartottak.20) Utódát a 16. 
főapátot 

Medgyesi Somogyi Dánielt, X I V . Kelemen mindjárt a 
megerősítés alkalmával theologiai és bölcseleti doetoratus osz-
tásának jogával ruházta föl. Mária Terezia a főapátot és 
utódait 1770. a püspökök szokásos czimével az ország-mág-
násai közé igtatta.21) Következő évben sz. István jobbját 
Pannonbalmán a nép köztiszteletére kitétette2'2) és 1775. 
személyes látogatásával rótta le kegyeletét a sz. hegy iránt, 
melyen egykor a sz. jobb áldással működött.23) 17 7 7. a ki-
rályné sz. István házi ipalástját, mely Gizella királynétól 
származik, ajándékozta a főmonostornak ; majd egy igen 
értékes teljes püspöki ornátussal, melyen sajátkezüleg dolgo-
zott, gazdagította Pannonhalma egyházi szerelvényeit.24) 

1775. szerezte meg Dániel Kaprinay Istvántól a ma-
gyar királyok 48 arany érmét a fomonostor érem-gyűjte-
ménye számára, mely rövid idő alatt 800 dbra szaporodott 
föl. 1776. a sz. szék bécsi követét üdvözölte az az ős monos-
tor falai közt. A nuntius ez alkalommal X . Leo 1514-iki 
bulláját is átirta,25) melyre azon súlyos küzdelmekben, me-
lyeket a megtámadott egyházhatósági jagai védelmében 
vívnia kellett, a főapátnak nagy szüksége lehetett. Dániel 
alatt kezdődött a nagy diplomaticai harcz, melyet a magyar 
tudós világ a fomonostor alapitó oklevele körül vívott és 

») Corp. Jur. Hung. 1723. art- 44. 
le) Az 1723. napló feljegyzése. 
17) 1657—1706-ig a rend növendékei a nagyszombati egyetemen 

végezték hittanulmányaikat, mit igazol az is, hogy a jelzett időközben 
beesküdött tagokat Nagyszombatban szentelték föl. 

18) Czinár I, 450—451. 
>9) Pannonh. lvt. 67. 8. Czinár kézirata I. 339, 343. 
2°) Diarium Bakonybél. Pasc. 8, 22. 
21) Pannonh. lvt. Fasc. 79. 36. Ezóta a felső házban közvetetlenül a 

jiüspökök után bir szavazati joggal. 
2Z) Pannonh. lvt. 79, 61. 
23) Diarium ad a. 1775. 
«) Az 1786. hivatalos leltár. 
25) Pannonh. lvt. cap. 34. Z. 

mely, Ipolyi szerint, a magyar diplomaticai tudományt mega-
lapította. Gatterer is megdicsérte a diplomaticai ismereteket, 
melyeket a magyar benczések, Nóvák Chrsostommal élükön, 
e harezban kifejtettek.26) A rend jelen létjoga egyikének — 
a nyilványos tanításnak — mintegy bevezetését képezte, hogy 
a komáromi gymnasiumot át vette a Jézus-társaságától, hol 
1780 óla tanít . (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 28. Schvarcz Gyala ,kultúrpolitikai' 

beszéde. — Sokszor megtámadjuk liberális lapjainkat irá-
nyuk miatt. Tegyük megegyszer, hogy elismerésünket fejez-
zük ki irántuk, mert néha-néha az ő hasábjaikból értesülünk 
azok felől, amik az ő körükben történnek és a mik bennünket 
érdekelnek. Igy a jelen esetben, Schvarcz Gyula kirándulásá-
ról Arad ra, ott tartott ,kultúrpolitikai' beszédének rövid 
tartalmáról, nem katholikus, hanem liberális lapból, a ,Hon'-
ból értesültünk, ami azt tanúsítja, hogy liberális lapjaink 
jobban vannak szervezve, mint a kath. lapok, holott mi sem 
volna könnyebb, mint katholikus lapjainknak tudósítókat 
szerezni, hiszen alig van hely, hol kath. pap nem léteznék, a 
ki a nevezetesebb, különösen az egyházat érdeklő esemé-
nyekről a kath. lapokat, a közös tájékozás, a közös érdek 
miatt ne értesithetné. 

De most ne evvel, hanem Sch. Gy. kultúrpolitikai be-
szédjével foglalkozzunk, melynek lényege a ,IIon' szerint a 
következő : „Ha csak hazánk köznépe nem emeltetik a nyu-
goti kultura színvonalára, nemzetünk elvész ; és mivel a köz-
nép műveltségét a néptanítón kivül más senki sem fejlestheti 
és mivel e fejlesztéssel a kormánytól kezdve az utolsó köz-
igazgatási és egyházfelekezeti hivatalnokig senki sem törődik, 
s csupán a tanitó egyletek fáradoznak ez ügyben hivatássze-
rűen : azért a haza jövője a tanitó egyletek üdvös működé-
sétől függ." Ez, mint mondtuk, a beszéd lényege a ,Hon ' 
szerint és hogy e beszéd minő lehetett, ismét kivehetjük a 
levelező szavaiból, melyek szerint „majdnem azt kell feltenni, 
hogy Sch. Gy. mint agitator jelent meg az aradi tanitók kö-
rében, hogy apostolokat keres az aradi tanítókban, kik ter-
jesszék az ő igéit azok közt, kik ujabb időben szeretnek hall-
gatni az aradiakra — és agitáljanak azok előtt, kik az ara-
diak lépését nem ignorálják." Tudósítónak véleménye mind-
ezekre nézve az, hogy „aggályát el nem titkolhatja arra 
nézve, hogy az eszköz, a módozat, mely a nemzet műveltsé-
gének fokozására ajánltatik, nem fog helyesnek bizonyulni. 
Veszélyes dolog, úgymond, hibákat kutatni és másnak szeme 
elé tartani, bár a legszentebb czélból történjék is, teheti a 
hatalmas a gyengével, a tekintély az ismeretlennel szemben, 
de nem megforditva. Azután a tanítónak mindig olyannak 
kell lennie, törekednie, milyenek akarja, hogy legyen az, a 
kire hat ; mivel a tanítónak, minden cselekedete példaadó. 
Mihelyt ő igy mér, azonnal neki is igy mérnek, még pedig 
kétszeresen. Ha agitál, ellene is agitálnak," stb. 

Amint tehát ezekből látható, még a ,Hon' tudósitója 
is elitéli Sch. Gy. kultúrpolitikai eszközeit; ha azonban tu-
dósitó akart volna, még többet is mondhatott volna, megezá-

26) Ezt a kérdést tekintélyek nyilatkozata szerint már eldöntött-
nek lehet tekinteni Fejérpataky, a jeles készűltségü fiatal tudós ,A pan-
nonh. apátság alapitó oklevele" czimü, nagy feltűnést kellett művének 
megjelenése után. 



342 

folhatta volna Sch. Gy. beszédjének egész tar ta lmát ; kimu-
tathat ta volna, hogy alaptalan mind az, amit Sch. Gy. állit, 
de veszélyes is. Azt mondtuk, hogy Sch. Gy. állitása alap-
talan, és mit sem könnyebb bebizonyítani, akár állami, akár, 
és főleg egyházi szempontból, mint ezt. Előre is tiltakozunk 
megjegyzéseink olyszerü felfogása ellen, mintha mi a népta-
nítókat nem tartanok szükségeseknek a népművelés emelé-
sére, vagy mintha azoknak nyomorát, ott, hol létezik, helye-
seinők, de tiltakozunk az ellen is, mintha a nép műveltsé-
gének fejlesztésével, sem az állam, sem az egyház nem tö-
rődnék. Ami különösen az egyházat illeti, itt Sch. Gy. egy 
nagy tévedésnek, vagy számítási feledékenységnek lett ál-
dozata. Hogy ugyanis azok a néptanítók a népet művelhes-
sék, valószinüleg szükséglik azt, hogy legyen miből élniök, 
mert e nélkül aligha lépne valaki a tanitói pályára : a kik 
tehát gondoskodnak arról, hogy legyen a néptanítónak mi-
ből élnie, ugyanakkor gondoskodnak a nép műveltségének 
fejlesztéséről is. Az ilyeneket tehát nem lehet vádolni arról, 
hogy ők a nép műveltségével nein törődnének, mert ha ez 
csakugyan igaz lenne, ugy nem gondoskodnának azon eszkö-
zök létesítéséről, melyek nélkül a néptanító nem képes a 
műveltséget terjeszteni. Már pedig, és ezt talán megengedi 
Sch. Gy. ur is, az egyház csakugyan gondoskodott ily esz-
közökről, ínég mielőtt az állam erre gondolt, vagy tanító-
egyesületek léteztek volna ; mert az egyház nem csak iskolá-
kat alapított, hanem ellátta a tanítókat is fizetéssel, sőt ma-
gokat a t. tanitó urakat is az egyház neveltette, azokat a 
tanitó urakat, kiket most csupa hálából az egyház ellen iz-
gatnak. A mely egyház tehát ezt tette, mikép lehet azt ar-
ról vádolni, hogy a nép műveltségével nein törődik? IIa az 
egyház a nép művelésével nem törődnék, lenne-e nemzetünk 
csak ott is, a hol ma van ? Vagy nem tudja azt Sch. Gy., 
hogy minden egyes szerzetes ház, minden egyes káptalan 
mellett egyúttal iskola is emeltetetett már a régi korban ? 
Hogy lehet itt tehát arról vádaskodni, hogy az egyház nem 
törődik a nép műveltségével? És az állam, a legújabb idő-
ben legalább, nem milliókat hozott-e áldozatul a népoktatás 
ügyének? IIa az államot az ujabb időben vádolni lehet az 
oktatás terén, az ok nem abban található fel, hogy a nép 
műveltségével nein törődik, mert e tekintetben többet tett, 
mint a mennyit elbirt, hanem érheti igenis a vád azért, hogy 
nem helyes irányt követett, hogy behozta a közösiskolákat és 
ezáltal a t. tanitó urak egy részét az egyház ellen felzudi-
totta. Ez hiba volt, de azért alaptalan az, hogy akár az egy-
ház, akár az állam nem törődnék a nép művelődésével. 

De mint mondtuk, Sch. Gy. ilyetén agitatiója az aradi 
tanitói korben veszélyes is. Az aradi tanitói kör különben is 
ismeretes arról, hogy az országban vezérszerepet akar j á t -
szani a tanitók közt. Tőle származik az a memorandum-féle 
valami, amit néhány évvel ezelőtt kiadott, melyben az egy-
házat leczkézteti. Ha e különben is öntetszelgő urak hozzá 
még hasonló módon bátorittatnak : akkor még megérjük, 
hogy a tanitói testület nemcsak az egyház, hanem az állam 
ellen is fellázul az öntudatban, vagy az öntudat azon hité-
ben, hogy ő függetlenül minden befolyástól rendezheti az 
iskolai ügyet, mert hát ők praeparandiát végeztek. Ha nem 
csalódunk, a miniszter ur ő excja is belátta már, hogy hova 
vezetnek azok az országos általános tanitói gyűlések, de az 

aradi esemény figyelmét még inkább kell hogy magára 
vonja, és kell, hogy ilyesmi ismétlésének eleje vétessék, 
mert ily izgatásnak beláthatlan következményei lehetnek. 
Vagy hova is vezetne az, ha a tanitók a helyett, hogy a ren-
deleteket lelkiismeretesen végrehajtanák, ők akarnának ren-
deleteket előírni az egyháznak és államnak ? Hova vezetne 
az, ha ők akárnának vezérkedni az egyházban és államhan, 
a helyett, hogy vezettessenek? Nem felfordult állapot lenne 
ez? Nem az oktatás előhaladásának hátrányára lenne ez? 
Azért mi azt hiszzük, hogy ha valakinek kultúrpolitikai be-
szélhetnékje van, mondja el azt nem a tanitók körében, ha-
nem az országgyűlésen és ott is azon óvatossággal, melyet a 
kérdés igényel ; a tanitó urakat pedig lelkesítse, hogy köte-
lességeiket lelkiismeretesen teljesítsék. Ily módon használhat 
majd a műveltségnek, de nem agitatitók utján, nem azon az 
uton, hogy a tanitók előtt lejárja az egyház és állam tekin-
télyét, honnan a tanitó urak fennállásuk eszközeit nyerik. 

Francziaország. A két nagy esemény, mely a katholi-
kus köröket itt a mult napokban oly nagy hullámzásba hozta, 
ő eminentiája, a nagynevű poitiersi bíboros püspök véletlen 
halála és a katholikus egyletek párisi nagygyűlése. Pie bi-
bornok halála a mily váratlanul következett be, ép oly mély 
fájdalmakat keltett. Dupanloup halála óta ily általános 
gyászt Francziaország nem látott. A vallástalan lapokat ki-
véve, politikai pártkülönbség nélkül minden lap sietett a 
közveszteségnek megható szavakban kifejezést adni. A 
,Monde' szavai szerint „a veszteség oly nagy, hogy nincs ka-
tholikus, ki azt személyes veszteségnek ne tekintené." A ,Fi-
garo' két hasábot szentelt az elköltözött apostoli nagy fér-
fiú emlékének s a többi közt igy nyilatkozik róla: „Halála 
nagy gyász a franczia egyházra nézve, melynek egyik ra-
gyogó csillaga és dicsősége volt. Senki jobban nem bírta a 
szentírást, a szent atyákat, az egyház szent doctorait, kikből 
mérité minden művében az ihletést. Nyolcz, egész tiz köte-
tet hagy hátra, melyek örök emlékei lesznek azon tannak, 
melynek életét szentelte." A ,Gaulois,' imperialista lap, 
habár a boldogult, legitim elvei folytán, a császárságnak 
soha sem volt barátja, nem tagadhatta meg tőle a nagy 
szellemek iránti köteles hódolatot. Egy külön czikkben ezt 
irja róla: „O emja Pie bibornok halála nagy nagy veszteség 
az egyházra. Kiváló író és nagy szónok, az elhunyt a tollat 
és szót mesteri művészettel kezelte. Tárgyára a szent írást 
alaposan tudta felhasználni. (O emja, tudvalevőleg, korunk 
egyik legnagyobb homiletája volt. Szerk.) Beszédei és ira-
tai velős és szoros logikai érveléssel vannak fogalmazva, 
metsző éllel és élczczel . . . Testalkata hatalmasan elősegité 
szónoki diadalait. Nemes magatartás, életerős arezszin, 
széles, nyílt homlok, fején dus hosszú hajazat, mely hul-
lámzó tömegekben hullt alá szoborszerű vállaira. Tekinte-
tete rendkivül élénk és átható volt-" És miután édes anyja 
iránti rendkivüli szeretetet magasztalta, a ,Gaulois,' igy foly-
t a t j a : „Emlékezzünk vissza: a mgr Pie által püspöki székre 
emelteté'sekor elfogadott czimer volt azúrkék mezőben a 
Szent Szűz a kis Jézussal arany fény körében. Jelszava 
volt : Tuus sum ego. E szavak, ékesen szóló laconismusuk-
ban, az elhunyt dicső egész életét magokban foglalják. Tisz-
telt áldozár, az egyház tudós tanítója, a pápai kiváltságok-
nak odaadással hódoló főpap, mgr Pie élete feladatául tartá 
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bebizonyítani, hogy ő az egyház fia, hogy testestől lelkestől 
az egyházhoz tartozik. Mi benne a franczia püspöki kai-
dicsőségét üdvözöljük." A Constitutionnel, ' szintén impe-
rialista lap, nem vonakodik az elhunytat lelkének melegsé-
gére s jellemének erejére nézve sz. Ambrushoz hasonlítani 
és őt egyenesen „nagy és szent püspöknek" hirdetni. 

Az egyház e nagy főpapjának utolsó perczeiről az 
„Univers"-nek Angoulemeből, hol meghalt, ezt irták : „Pün-
kösd napján, meghíva a megyés püspök által, maga tartá a 
szent misét, azután homiliát mondott. Délután szintén ő tar-
totta a vesperást. Pünkösd másod napján szintén egész nap 
résen állt. Este, nyomasztó hőségben, három órán át elnö-
költ a katholikus egyletek egyházmegyei gyűlésén . . . Este 
tiz órakor mindenki lakosztályában vala. Éjfél tájban ő emi-
nentiája oly erősen megrángatta az ágya fölött függő csen-
getyűs huzalt, hogy a rugany leesett; de mivel szolgája nem 
jelent meg, a bibornok felkelt és elkezdte verni a falat, mely 
közte s helynöke közt volt, azonban hiában. Végre az ajtó-
hoz vonszolta magát és segélyért kiáltott. Általános hely-
nöke hozzá rohant, ki már akkor visszatért az ágyba. Né-
hány szót lehetett még hallani. „Nem lesz semmi. Ugy lesz 
mint Kómában." Uram, mondá a hozzá siető szolga, ez rosz-
szabb. Azonnal hab ömlött ki ajkain, vérrel vegyitve. Az 
absolutiót az angonlêmei püspök adta fel. O akarta feladni 
az utolsó kenetet is, de sehogy sem jutot t eszébe a formula. 
A poitiersi általános helynök adta fel a kenetet a szemekre, 
a jkakra. . . . Pie bibornok többé már nem volt." 

A szent atya Nina bibornok által következő szavakban 
fejezte ki fájdalmát az angoulêtnei püspökhöz: „A szent 
atya nagv fájdalmát azon gondolat enyhiti, hogy a poitiersi 
püspök már, az örök dicsőségben, azon jutalmat élvezi, mely 
az igazaknak van fentartva s azoknak, kik a vallásnak és 
egyháznak oly állhatatosan szolgáltak." Emlékbeszédet fö-
lötte az angoulêmei székesegyházban a limogesi püspök, haj-
dan a saintsulpicei papnevelőben az elhunyt társa, mondott. 
A poitiersi gyászünnepélyek még fényesebben mutatják» 
hogy az elhunyt méltán megérdemelte korunk sz. Il i lariusá-
nak disznevét. 

A második nagy esemény, mely a franczia katholiku-
sokat e napokban felvillanyozta, a katholikus egyletek P a -
risban tartott naggyülése volt, mely, mint az „Univers" 
irja, egyike volt a legnépesebb gyűléseknek, melyeket F ran-
cziaország látott. Elnökölt mgr. Richard, a párisi segéd püs-
pök, jobbján Chesnelonggal. Megnyitó ima után Chesnelong 
felolvasta a szent atyához intézett hódolati távirat szövegét, 
mely után megható szavakban emlékezett meg Pie bibornok 
haláláról, kit a franczia katholikusok e nagy vezérszónoka 
a franczia püspöki kar fényének és erejének nevezett. E 
szomorú kötelesség után ismét Chesnelong emelt szót s a O O 
gyűlés programmját oly beszédben fejtegette, melyben mint 
az „Univers" mondja, Chesnelong magát a szó szoros értel-
mében felülmulta. „Azt mondják, igy szólt beszéde vé-
gén, hogy a szerzetes rendek nem tartoznak az egyház 
lényegéhez. Azt mondják, hogy ezek superefetatio az egy-
ház testén. Igy határozták el a kormány theologusai. Mi-
csoda? Az imák és áldozatok solidaritása, melynél fogva a 
hősi lelkek imádkoznak azokért, kik nem imadkoznak, ön-
magokat feláldozzák azokért, kik nem vezeklenek. érdeme-
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meket szereznek azok javára, kik erre rá sem gondolnak, . . . 
nem tartozik az egyház lényegéhez? Pedig a megváltás ezen 
művének szentelik magokat a szerzetes rendek ! — A sze-
gények, ügyefogyottak, szenvedők, e világ összes örökség-
nélküli lényeinek ingyenes gondozása nem tartozik az egy-
ház lényegéhez? Pedig ezzen szolgálat teljesítését tűzték ki 
dicső hivatással magok elé a szerzetes rendek? — A tudo-
mány és hit öszhangjának keresése, minden bölcseleti, törté-
nelmi, tudományos, erkölcsi kérdés mély elméjű s figyelmes 
megvitatása, mely az emberi szellemet tevékenységre ger-
jeszti, melyek egyfelől Istent érintik mint a viságosság for-
rását, más felől az embert, természetét, rangját a teremtmé-
nyek közt, s halhatatlan rendeltetését, mindez nem tartozik 
az egyház lényegéhez? Pedig ezen kutatásoknak élnek a 
szerzetes rendek ! — A keresztény nevelés, e nagy neve-
lési rendszer, melynek feladata a szellemnek emelkedését 
a jóban az igazban való párhuzamos haladással teljessé 
tenni, vájjon nem tartozik-e az egyház lényegéhez ? Pedig 
im e nevelésnek szentelik magokat a szerzetes rendek ! — 
Az evangelium hirdetése s az apostolság szeretete, a hit ter-
jesztése vájjon nem az egyház lényegéhez tartoznának ? S 
im ezen magasztos hivatásnak élnek-halnak szerzeteseink, 
nem félve szemmi veszélytől, sőt keresve a martyrium dicső-
ségét ! — Végre az önkéntes szegénység, a lemondás, meg-
válás a föld javaitól és örömeitől, és, hogy hozzá tegyem 
azt a szót, mely mindent magában foglal, az evangeliumi 
tanácsok követése nem tartozik-e az egyház lényegéhez? 
„Mindez, mondá Lacordaire atya, az Isten Fiának ke-
resztjéről szált le, és ez menti meg a világot. Es ez az, 
minek hagyományát a szerzetes rendek örökítik meg !" 
. . . . Menjünk, ezek voltak zárszavai mindnyájan a szabad-
ságunkért vivott törvényes harezba azon férfias elszántság-
gal, mely keresztényekkez illik, kiknek lelke a hit ügyeiben 
nem hajlik meg a diadalmas erőszak előtt. És ha egy pilla-
natra vesztenünk kellene is, mutassuk meg, hogy jobb sorsra 
vagyunk méltók, és készítsük elő, ellenállásunk becsületes-
sége által azon győzelmet, melyet, előbb vagy utóbb, meg fog 
nyerni a jog és szent igazság." 

Berlin. A kulturharczi törvényele szeliditése végett beter-
jesztett, hulturbélce-törvényelc' sorsa mindig kritikusabbá válik. 
A katholikusoknak nem kell ; mert Democles-kardját fejők 
felett hagyja függni és csak arról igyekszik őket biztositani, 
hogy e kard nem esik le nyakukra, ha a kormány nem akarja. 
Nem kell az alkotmányos elvek híveinek sem. „Az uj egy-
házpolitikai javaslat, igy szól a „Nürnb. Corresp.", messze-
ható egyoldalú terjeszkedése a hatalomnak, mély seb a con-
s t i tu t ional isms húsába, és ebben fekszik általános politikai 
szempontból a javaslat szabványainak meggondolnivaló-
8ága." Nem kell a protestánsoknak sem ; mert épen most ké-
szül egy röpirat, melynek feladata kimutatni, hogy „a theolo-
giai világnézlet, m in t a„Magd . Zeit." mondja, nem talál a j a -
vaslatban semmi vonatkozást a protestáns egyházra, mely 
pedig a kulturharcz által szintén szenvedett, a nélkül, hogy 
reménye volna az állam és a kúria közt lehetséges kiegyezés 
által visszanyerhetni elvesztett állását." Nem kell a jogtu-
dománynak; mert szintén épen most készül egy másikröpirat 
mely fel fogja tüntetni, hogy a javaslat a tudomány szem-
pontjából hallatlan ,jog-ujdonságot' akar életbe léptetni, azt 
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t . i., hogy törvények a kormányzás közegeinek tetszésétől 
tétessenek függővé s a kornányzat közegeinek egyszerű igno-
rálása a törvényt attól fossza meg, hacsak egy időre is, a mi 
minden törvénynek lelkét képezi, a kötelező erőtől. 

Mindent össze véve : a ,kulturbéke-javaslat' épen oly 
szerencsétlen, beteges agy szüleménye, mint ama törvények, 
melyeken segitani akarnak vele, mint a kulturharczi törvé-
nyek ; sőt azt mutatja, hogy Bismarck igen-igen megfo-
gyatkozott erőben és belátásban. 

IRODALOM. 
P á l y á z a t . 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittudo-
mányi kara 1880. májushó 6-án tartott f. tanévi IY. rendes 
ülésében a Ilorváth-féle alapból következő három pályatételt 
tűzött ki : 

I. 
Kívántatik müveit világi közönségünk számára 

oly mü, mely röviden lehozván a párbaj történetét 
napjainkig, ismertesse meg a müveit nemzeteknek 
a párbajról szóló ujabb törvényeit, főtekintettel 
ezeknek szellemére s általában a párbaj iránt a tár-
sadalomban észlelhető elméletekre és szokásokra, 
beható birálatot tartva fölöttük az egyházi törvény-
hozás és a keresztény morál szempontjából. 

Határidő 1881. april. 30-ika. Jutalom 500 fr t . 

II. 
Készitessék oly mű, melyben a kath. müveit 

világi olvasó közönség vallásos szükségleteihez al-
kalmazottan tárgyaltassék az egyháznak isteni jo-
gon alapuló megmásithatlan szervezete akként, hogy 
kitűnjék, miszerint a benne levő isteni s emberi al-
katelemeknél fogva az valódi istenemberi társulat, 
melyben ugyanazon isteni rendelet folytán meg-
másithatlanul különbözik a tanitóegyház a tanu-
lótól. 

Határidő 1882. april 15-ike. Jutalom 700 frt. 

III. 
Készítessék a müveit világi olvasó közönség 

igényeinek megfelelő oly inü, melyben a kath. egy-
ház isteni tisztelete egyátalában és főbb szertartá-
sai részletesen, tekintettel dogmatikai alapjok, sym-
bolicus és erkölcsi jelentményök, valamint történeti 
fejlődésökre, alaposan, megkedveltetőleg s hitéletet 
ébresztő modorban legyenek kifejtve. 

Határidő 1882. april 15-ike. Jutalom 700 frt. 
Az alapítvány értelmében a pályanyertes munka szer-

zője tartozik művét kinyomatni. A pályaművek részletes 

tárgymutatóval ellátva, lapszámozva és fűzve a fenn kitett 
határnapokig, — melyen tul nem fogadtatnak el, — a buda-
pesti kir. magyar tudomány egyetem-hittudománykari deca-
natusához intézendôk. 

Kelt mint fent. 
Dr. Breznay Béla, 

e. i. dékán. 
-f- A titkos társulatok története, mint korunk tör-

ténetének philosophiája. Les Sociétés secretes ou la philo-
sophie de l'histoire contempot aine par 1, R. P . Deschamp. 2. 
édit. 1880. Avignon. 

E második kiadásban szerző nagy feltűnést keltett 
művét egészen átdolgozta és egész napjainkig levezette. 
Fölöttébb becsessé teszi továbbá a művet, illetőleg e mű má-
sodik kiadását azon Bevezetés, melyet hozzá a titkos társu-
sulatok működéséről a 16. században Janet Kolos irt, kit erre 
tanulmányai kiválóan képesítettek. Lucien Brun, a genia-
lis kath. képviselő és lyoni kath. egyetemi tanár (most 
már nem szabad a katholikusoknak egyetemeiket egyetem-
nek nevezni, csak főiskolának, institut,) igy nyilatkozik e 
műről : „Soha megragadóbbat nem olvastam s azt hiszem, 
hogy jelenleg nincs könyv, mely ennél hasznosabb volna. 
Végre itt a világosság ! . . . világosság az emberek, ügyek 
és események fölött . . . . Ez a bevezetés néhány lapon min-
den lényegest elmond azon veszélyekről, melyek Francziaor-
szágot s Európát fenyegetik, szóval mindazt, mint egy em-
bernek tudnia kell, ki az igazságtól nem fél vagy nem bor-
zad. Vajha a titkos társulatok történelme mindenki ke-
zébe kerülne. Senki, ha egyszer felnyitná, le nem tenné ad-
dig, mig el nem olvasta. Ez valóságosan ellenállhatlan. Ex-
perto crede. Igy Lucien Brun a lyoni ,Décentralisation'-ban 
és szavait csak megerősíthetjük. 

VEGYESEK. 
— Belgiumban az a sajnos eset fordult elő, hogy mgr 

Dumont a pápa által püspöki hatóságától fölmentett tour-
nayi püspök, hosszabb iratot tett közzé szabadoncz lapokban, 
melyben szenvedélyes kifakadásokat szór a pápa és pápaság 
ellen. Elmondja mind azt, mit a protestantismus mondo-
gatni szokott. Mindent megmagyaráz azon körülmény, hogy 
a sajnálatra méltó főpap elmebeteg. 

— Pétérvárott a kormánykörök általános orthodox zsi-
nat összehívását tervezik Moszkvába, hova a konstantinápo-
lyi patriarka és valamennyi szakadár püspök meghivatnak. 
Mint a muszka lapokból kivehető, a zsinat czélja szoro-
sabbra fűzni azon viszonyt, mely az orosz államegyház és a 
többi keleti egyházak közt létezik és ez által a görög keleti 
felekezetek egyházközösségét erősebbé tenni Róma térítési 
kísérletei ellen. Ez is czélja mindenesetre a, tervezett zsinat-
nak. Azonban az egésznek indoka mégis a hagyományos 
moszkovita politikában rejlik s nem egyéb, mint a czár ha-
talmát, befolyását muszka és pánszláv érdekekben Keleten 
növelni. Hivatalos körökben a feledettség árnyaiba mind 
mélyebben alásülyedő Döllingert is szándkoznak meghíni. 

— A német katkolikusok ez évre tervezett X X V I I . 
nagygyűlése valószínűleg Konstanczban fog tartatni. Volt 
idő, midőn e város polgámestere, valami Stromeyer nevű 
strohmannja a liberalismusnak egyenesen bezárta a hires 
fejedelmi püspöki város kapuit a katholikus ügy vezérfér-
fiai előtt. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Az egyház csalhatatlansága. — Szent Benedek születésének X I V . százados évfordulója és a magyar Monte 
Cassino. — Egyházi tudósítások : Budapest. Protestáns egyetem. Berlin. Az egyházpolitikai törvényjavaslat és sok más. — 

Irodalom : Búcsúkkal járó imák és ajtatosságok gyűjteménye. 

Az egyház csalhatatlansága. 
(Vége.) 

Mily eszközöket használjon a tanitóegyház ala-
nya egyes esetekben a meghatározandó vallási kér-
désekben, ez a dolog természeténél fogva a föl-
merülő kérdések különféleségétöl függ. Jöhet elő 
eset, hogy az igazság oly világos nyilvánvaló, hogy 
annak eldöntésére, vagy az ellenkező, kérdésben 
levő' tévt'ly elvetése végett nem is szükséges hossza-
dalmas vizsgálat. Ilyenkor azonnal határozhat sőt 
kell is határoznia, ha a hitet s a lelkek üdvét ve-
szélyeztetné a határozat elhalasztása. Ha azonban 
nem ilyen, első tekintetre is világos igazságokról, 
hanem nehezebb eldöntendő kérdésekről van szó, a 
dolog fontossága s nehézségének megfelelő szorgos 
búvárkodás után határoz az egyház; miért is Ítélete 
már csak e szempontból tekintve is a legnagyobb 
emberi tekintélylyel birván lehető legjobb biztosíté-
kot nyújt. Az isteni különös segély által gon-
doskodva van arról, hogy a hitbeli határozat ha-
inarkodva, meggondolatlanul ne történjék, hanem 
teljesen elég kellő előkészület után, s kellő időben 
és módon; de még ha a dolog sürgős volta miatt nem 
is történhetnék minden az egyház részéről, a mi 
más körülmények közt emberi erővel megteendő, 
Isten akkor is találna módot arra, hogy szeplőtelen 
jegyesét megőrizze a tévelytől, inert végre nem kell 
felednünk, hogy az egyházi hithatározatok csalha-
tatlansága nem csupán búvárkodás utján szerzett tu-
dományos előkészületekben, — a mennyiben az csupa 
emberi — nem az egyházi közegek tanultsága-, gaz-
dag tapasztalata-, éles belátása-, szóval személyes 
tulajdonaikban, hanem az isteni segélyben alapszik, 
mely a tanhatározatokban működve azok csalhatat-
lanságáról biztosit, mely azonban nem csak egyes 

isteni adomány, hanem az isteni gondviselésnek — 
ezt legtágabb értelemben véve — egész, összes tevé-
kenységében áll, mely azt eszközli, hogy midőn a 
tanhatóság az egész egyházat tanitja, sein jóhisze-
müleg ne tévedjen, sein szándékosan tévelyt ne ad-
jon elő. 

Azért is a csalhatatlanság nem annyira alanyi-
laff, mint inkább tárgyilag értendő, a mennyiben 
nem azt eszközli, hogy az egyház szolgái épenséggel 
tévesen nem vélekedhetnek, hanem hogy a mi álta-
lok az egész egyháznak hitezikként előadatik, sein-
mikép nem lehet téves; mert a hithatár. >zatok csake 
tárgyilagos igazságától függ az egyház java és léte. 
Azért is lehetséges,hogy az egyes egyházi tanitó közef 
alanyilag önhibájából, ugy mint nélküle, valamely 
tanra nézve téves nézetben van ; de lehetleu, hogy 
azt hivatalos határozatban kimondja s igy ez által 
tárgyilagosan téves határozatot hozzon az egész egy-
házra nézve. 

Az isteni óvás tehát első rendben abban áll, 
hogy Isten nem engedi meg, miszerint az egyház 
hit- s erkölcs dolgában azt tanítsa, a mi nem igaz. 
E meg nem engedésben, vagy ha ugy akarjuk ne-
vezni, a gondviselés e tagadólagos mozzanatában 
alapszik mindenek előtt a tanhatározatok csalhatat-
lansága; a gondviselést ugyanis annyiban nevezzük 
megengedésnek, amennyiben az anyagi, vagy erköl-
csi roszra, s egyátalában hiányra, tökéletlenségre 
vonatkozik. Ez érdem az ész és kinyilatkoztatás sze-
rint bizonyos, igazság, hogy egy részről semmiféle 
hiány nein fordulhat elő, csak Isten megengedésé-
vel, más részt, hogy a tökéletlenséget csak annyiban 
engedi meg, a mennyiben az a teremtett mindenség 
tökélyének előmozdítására, az egyettines rend meg-
valósítására, s igy az egésznek javára szolgál.1) 

!) S. Thom. S. c. gent. c. 71. 
4 4 
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A mint tehát Isten a természeti rendben egyes 
hiányokat az egész javára megenged, de soha nem 
engedi a természet rendjének félbomlását, mely rend 
nélkül a világegyetem léte lehetetlen : ugy az egy-
házban, e természetfölötti világban is, az emberi 
szabadság miatt megengedi, hogy egyesek tévedje-
nek, de téves határozatot nem enged nem engedhet 
meg a világ végéig, mert általa magának az egy-
háznak termeszetfölötti rendje semmisittetnék meg> 
s az igaz hit az egész egyházban s ez által maga az 
egyház menne tönkre, épen az által, a mit isteni ha-
talma és bölcsesége szerint az igaz hit s az egyház 
egységének fönmaradása végett szükséges, lényeges 
eszközül alapitott s rendelt. 

Mikép gátolja Isten, hogy az egyház téves hit-
határozatot ki ne mondhasson, az az ö titka; mi 
tudjuk azt, hogy számtalan eszközökkel rendelkez-
hetik, melyeket mi a gondviselés rendes működésé-
ben sem ismerünk kimeritöleg, elég azt tudnunk, 
hogy soha sem engedi meg, hogy egyháza tévelyt, 
tanitson. A módokról, melyek által Isten egyházát 
megóvja a téves tanítástól, mégis megjegyzendő-
nek tartjuk, hogy az isteni segély rendesen, ha nem 
is mindig, nem szorítkozik csupán a téves határoza-
tok akadályozására, hanem általa Isten azt eszközli 
tényleg, miszerint az egyház helyes határozatot hoz-
zon, és pedig az Isten által szándékolt időben és 
módon hirdesse csak azt, a mi igaz. A mi illeti az 
eszközöket, melyek által Isten igy ténylegesen is 
közreműködik a tanitó közegek vezérlésében, hogy 
csak igazat ndjanak elö, azok épen ama természeti 
s természetfölötti eszközök, melyek által átalában 
a gondviselés az emberi tényekre hat, s azokat aka-
ratja szerint vezérli. Lehetnek belsők és külsők: 
emezek az egyház egész szervezetében, annak szel-
leme- s történelmében fejezvék ki. melyeknél fogva 
erkölcsileg lehetlennek fogjuk találni, hogy az apos-
tolok s főleg sz. Péter utódjai az egyház valódi ha-
gyományát ne ismerjék s attól eltérve ellenkezőt 
akarjanak tanítani ; ilyen szintén az isteni gondvise-
lés működése az egyházi hivatalok betöltésében, a 
mennyiben ezt Isten ugy intézi, hogy válságos idők-
ben, s midőn hitbeli határozat hozatala szükséges, 
hiterös, világosan látó, s az egyház tanait tüzetesen 
ismerő férfiak üljenek az apostoli széken, és sz. 
Athanázok, Ágostonok díszítsék a püspöki széke-
ket. Gondoskodik Isten arról is, hogy a tanitó köze-
gek az igazság biztos ismeretére vezető eszközökben 
hiányt ne szenvedjenek, nekik hü, tanult s az égi 
kegyelem által fölvilágosított tanácsadóik legyenek, 

különösen pedig, hogy valamely ünnepélyes hatá-
rozathozatal végett az illető kérdés már jókor eleve 
minden oldalról megvilágítva, eló'készitve, mintegy 
megérlelve legyen. Gondoskodik Isten arról is, hogy 
a kellő eszközök kéznél legyenek, s a szükséghez 
képest jól használtassanak, s a mint Isten soha sem 
engedi meg, hogy egyházában a tévely igazságkép 
hirdettessék, szintén nem hagyja ezt hit- s erkölcsi 
kérdésben készületlenül s vakmerően határozni, vagy 
szándékosan tévését tanitani. Ha tehát a jogszerű 
egyházi tantekintély alakilag érvényes határozatot 
hoz, az isteni támogatásnál fogva az is bizonyos, 
hogy az ahhoz szükséges belső kellékek is elegendő-
kép megvoltak s hogy az alakilag igy érvényes ha-
tározat tárgyilag is helyes. 

Ezen küleszközök megfigyelése után a belső 
támogatást is vegyük szemügyre, mely természet-
fölötti malaszt a tanitó közegek értelme- s akarat-
jára különfélekép hat a végből, hogy a kinyilatkoz-
tatott igazságokat megismerjék s hiven hirdessék. 
Az egyháznak a szentségekről szóló tana szerint a 
péter-apostolutódok fölszenteltetésök által sz. hatal-
mat s annak Isten akaratja szerinti gyakorlására 
szükséges segélyt nyernek, oly kegyadományt, mely 
nem egyedül a vele felruházott személy lelki üd-
vére, hanem az egyház javára adatik, s mint ilyennek 
kifelé irányzott hatása független az illető egyházi 
tanitóközeg életszentségétöl, méltó vagy méltatlan 
voltától. Ennyiben a tanitó közegeknek a tanítás-
ban s hitkérdések eldöntésében nyilvánuló tevé-
kenysége összehasonlítható a szentségek kiszolgál-
tatása körüli működésével, s mondhatni, hogy va-
lamint a szentségek érvénye — ha az, mit, és ho-
gyan az egyház tenni parancsol, meg van téve, az 
illetékes kiszolgálónak alanyi hitétől, erkölcsi mél-
tóságától független : ugy a tanmeghatározás csal-
hatlan tárgyilagos igazsága is, ha törvényes tanha-
tosági közeg által érvényes módon s oly szándékkal 
hozatik, hogy döntő határozatot akar kimondani, 
annak hite — s méltóságától független. 

E hasonlat mellett azonban nem tévesztendő 
szem elöl azon különbség sem, mely a szentségek-
nek cselekmény, hatálya s a rendi-szentségi malaszt-
nak a hitbeli határozat csalhatatlanságára való köz-
reműködése közt létezik, valamint megfigyelendő 
ama hatás is, mely által a csalhatatlanságra nem-
csak a hivatali — gratia gratis data, — hanem a 
megszentelő malaszt is közremunkál. Mert az elsőt 
illetőleg igaz ugyan, hogy a szentség érvénye a 
szentségi cselekvény kellő törvényszerű tételétől 
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függ, de éjien e cselekménynek egészen kellő helyes véghez-
viteléről nincs csalhatatlan biztosítékunk : ellenben a hitha-
tározatokban nem a kültény helyes véghezvitele körül forog 
a kérdés, hanem helyes határozathozatalról van szó, ehhez 
pedig kellő ismeret s akarat szükséges az ismerethez mért 
elegendő eszközök helyes használatával, s azért az isteni tá-
mogatás nemcsak az ismerethez szükséges eszközök s módok 
törvényszerű helyes fölhasználása végett működik közre, 
hanem az értelem- és akaratra is hat , hogy helyes határozat 
jöjjön létre. 

Tekintve az isteni kegyelem természetét, mely az egy-
ház tanitó közegeit ténylegesen képesiti s hatályosan inditja 
arra, hogy csalhatatlan, helyes Ítéletet hozzanak, az össze-
esik azon isteni adományokkal, melyek segélyével egyéb.más 
hivő is képesítve van hitbeli dolgokban ismeretet szerezni» 
helyesen Ítélni. Mindenekelőtt tehát a hit malasztja azon 
értelmi fensőbb világosság, mely által minden hivő, különö-
sen pedig hittudós természetfölötti módon képesittetik hit-
tárgyakban helyes Ítéletet mondani. Minthogy pedig az ily 
ismeret alapja a hit, s ez által kell vezéreltetnie, melynek a 
Szentlélek kegyelme szolgál támaszul, nem lehet kétség, mi-
szerint itt is mindenek előtt a hitbeli határozat alapja a hit , 
és szintén ugyan azon értelmi kegyadományok által támo-
gattatnak a csalhatlanság alanyai, melyek egyátalában a 
hivő értelmet az isteni igazságok ismeretében felvilágosít-
j ák s vezérlik. A hit és ismeret ez általános ajándékaihoz 
járul fontos tényező mozzanatként az egyház közjavára adott 
külörös hit-, erély- és tanitásbani bölcseség, melyeket az 
egyházi rend szentségében nyernek az egyházi tanitók, s me-
lyek őket képesitik, hogy ne csak helyesen Ítéljenek, hanem 
másokat is tanítsanak, ámbár mindezek önmagukban véve 
egyedül nem elégségesek a csalhatatlanság kellő biztosítá-
sára, mert föltétlenül nem zárják ki a tévely lehetőségét. Ez t 
csak azon különös, egészen kiváló isteni támogatás eszközli, 
mely által az egyház isteni Feje s a Szentlélek ugy óvja a 
tanitó közegeket, hogy ne csak a kinyilatkoztatás igazságai-
tól el ne térjenek, hanem határozat esetében tényleg is ugy 
befoly reájok s vezérli őket, hogy a határozat egyátalában 
helyes legyen, az az : a hit valódi értelmét hiven, helyesen 
kimondják. Hogy Isten ezt mikép eszközli az emberek lel-
kében, tüzetesen nem magyarázható meg; lehetséges, hogy 
olykor elég a hit- s hivatalbeli közönséges ajándék, más ese-
tekben pedig egyéb különös kül- és belkegyelmek sőt rend-
kivüli inegvilágositás, serkentés és vezetés is ju tha t osz-
tályrészül. 

Minthogy pedig az isteni támogatás a csalhatatlan ha-
tározatot nem csak lehetővé teszi, hanem valósítja is, vilá-
gos, miszerint a megfelelő kegyadomány nem csak elégsé-
ges, hanem hatályos módon is működik, a mennyiben azon 
kegyadomány a csalhatatlanság alanyait teljes határoza'ra 
nem csak képesiti, hanem hatályosan inditja is, hogy azt, 
mit Isten szándékol, valóban ki is mondják ; hogy pedig azok 
szabad elhatározása ez által nem szűnik meg, kitűnik az 
egyháznak az emberi szabad akarat- és isteni kegyelemről 
szóló tanából, mert ez utóbbi ugy működik, hogy a hatályos 
kegyelemben részesülő ember azt teljes szabadsággal követi 
és ezen a kegyelem által segített s indított szabadságban 
önmagát határozza el. 

Még ha valamikor Isten a tanitó közegekben a döntő 
határozatra vonatkozólag tévelyt vagy rosz akaratot megen-
gedne is, de soha nem engedné meg ily téves határozat tény •• 
leges hozatalát, hanem azt bármily módon megakadályozná, 
mire nézve Istennek számtalan eszköz áll rendelkezésére. 
Ennyiben mondhatni, hogy ha a kegyelem tevőleges befo-
lyása a csalhatatlanság alanyai részéről hatályától meg is 
fosztathatnék, az soha sem történnék a tagadólagos mozza-
nat, a meg nem engedés tekintetében, s épen ez a mozzanat, 
hogy Isten hitbeli tévedésektől mindig megóvja az egyházat, 
képezi a döntő határozatok csalhatatlanságának föltétlen 
biztositékát. 

E czélra a természeti szellemi képességeken kivül a 
jelzett isteni adományok elégséges módon mindig, az elhatá-
rozó tény pillanatában pedig eredményesen működnek közre, 
mely isteni ajándékok természetfötti módon hatnak ugyan, 
de működésökben a meghatározott kegyelmi rendet meg 
nem haladják, s igy hatásuk sem mondható szoros értelem-
ben csodának, és sem az emberi természeti értelmet, sem a sza-
bad akaratot nem semmisitik meg. Valamint Krisztus urunk 
az Istenfia rendkivüli csodás módon emberré levén, egyszer 
érettünk meghalt, örök váltságot szerezve, s rendes eszkö-
zök által alkalmazza a világ természetfölötti rendjében ha-
lálának gyümölcseit, kegyelmeit : ugy a mit ő maga s ihle-
tett követei által egyházának átadott, szintén rendes eszkö-
zök által tar t ja fön természetfölötti országában. Megeshetik 
azért, hogy oly kérdésekben, melyek még nincsenek eldöntve, 
sem pedig a kinyilatkoztatás forrásaiban világosan nem fog-
laltatnak, magokra a csalhatatlanság alanyaira nézve is teljes 
bizonyosság csak is a hozott határozatban s ez által áll be,, 
miért is a határozatot megelőző tanácskozásaik- s vitatko-
zásaikban nem csalhatlanok, csak a határozat hozatalában, 
mert erre nézve bizonyosak a csalhatatlanná tevő isteni se-
gélyről. Csakis az eldöntés történik Jézus Kriszus, az isteni 
Megváltó s a Szentlélek befolyása alatt, mely minden té-
velyt kizár. Az ily határozat kimondásával az ügy el van 
döntve egyszer mindenkorra, nem csak a tanitó egyháznak 
alárendelt hivek, hanem a tanitó közegekre nézve is, s az 
ekkép hozott határozat mindenkit visszavonhatlanul kö-
telez.2) Bita. 

Sz. Benedek születésének XIV. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

A 18. század egyházellenes korszellemének kifolyása 
volt a fergeteg, mely gyászba boritá a tudomány és erényes 
élet telepeit. Megérkezett Pannonhalmára is az 1786 nov. 
14-én kelt császári rendelet, mely a rend összes ingó1) és in-
gatlan vagyonát a vallásalaphoz csatolta, a feloszlott testület 

*) V. ö. Heinrich Dogm. Theol. II. 220-215. Kettelev Das unfehl-
bare Lehramt d. Papst. 10—30. Hettinger Apologie II. Bd. 3. 5 — 10. 
Schwetz Theol, Fudd. I I . 123. Reinerding Theol. Fund. I. 219. 

') A rend föloszlatásakor eszközölt hivatalos leltározás tekintélyes 
gazdagságát tünteti föl az egyházi kincseknek és készleteknek, a melyek-
kel a főmonos'ori, fiókapátsági, komáromi és modori templomok rendel-
keztek és a melyek a pénzverők olvasztóiba kerültek. Az érdekes jegyzé-
ket az előttem fekvő Névtárból egész terjedelmében átvette az „Egyház-
művészeti lap" ezidei III. sz. és igy fejezi be a 4 lapra terjedő köz-
lést : Ezen izleltetőül szolgáló közlemény után még fokozottabb kíváncsi-
sággal várjuk Sztachovits Bemig pannonhalmi archivarius ur érdekes 
tanulmányát a rend levéltárában talalható régi inventariumokról, me-
lyek számtalan becses adalékot vannak hivatva szolgáltatni hazai műtör-
ténetünkhez. 

51* 
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tagjainak pedig képességük szerint vagy nyilvános intézetek-
ben, hova fogadalmaik fóntartása mellett bekebeleztettek, 
jelölt ki ujműködési tért. Hasonló sors érte 1788. a fiókapátsá-
gokat is. Es igy elnémultak a szentélyek, hol századokon át 
hano-zottak a zsolozsma édes dallamai. Orei tört szivvel 
vonulnak egy kétes jövendő elé ! ! ! 

Az 1780 —90-ig lefolyt évtized hazai multunk gyász-
éveit zárta méhébe. Az 1790/91 országgyűlés, melyre Dániel 
főapát a még szintén életben volt fiókapátokkal egyetemben 
kir. meghivóban részesült, sérelmek rovatába igtatta a rend 
visszaállításának ügyét is. De mivel erre nem került reá a sor, 
Dániel 1791-ben a fónebb emiitett felirattal szorgalmazta az 
üoyet, Ferencz király az országosan fölkarolt óhajt akkorra 
helyezte kilátásba, midőn a franczia hadjárat által felzavart 
béke visszatér. S mig Dániel főapát a pápai szék támogatásá-
nak igéretét kieszközlé :2) addig Nóvák Chrysostom, volt ba-
konybéli apát és ez időtájt pécsi főigazgató, ki az országyü-
lésen nem egyszer ragyogtat ta fényes elméjét szóval és Írás-
ban, széles körű összeköttetéseit arra használta föl, hogy a 
visszaállítás eszméjének hatalmas pártfogók befolyását biz-
tosítsa. A lunevillei béke után a helytartótanács és a kir. 
kamarával történt kölcsönös megállapodások alapján 1. 
Eerencztől kiadott visszaállitási oklevelet 1802. vette3) 
Nóvák a feloszlott rend egyetlen4) életben levő apátja. 

Nóvák I. Chrysostom a 17-ik főapátot az életben maradt 
rendtagokkal együtt Kollonics László gr. kalocsai érsek5) 
vezette be az „ősi monostorba és egyúttal a rájok ruházott 
kötelmekbe." Nóvák erejét és tevékenységét az újjászerve-
zés gondjai vették igénybe. Isten házainak megújítása,6) a 
tagok létszámának növelése, a tanintézetek átvétele, alkal-
mas tanerők képzése mindannyi gondterhes munka volt. 
Egy évtized alatt 8 intézetnek tanárokkal való ellátása vált 
lehetővé, nem számítva ide a bölcséleti és kir. jóváhagyás 
mellett Pannonhalmán rendszeresített theologiai tanfolya-
mot,7) a hol a rend növendékei papi és tanári hivatásukra 
szükséges ismereteiket gyűjtötték. Az 1809-i hadjárat zava-
rólag folyt be az anyagi újjászervezés folyamába, mert 
324000 frt. veszteséget okozott a főapátságnak. Az agg 
főapát vállairól a kormányzás terhét 1815. Horváth Pál 
ugyanekkor megválasztott tihanyi apátra ruházta a közó-
haj, a kinek nevét a péterdi díszes templomon, a nyalkai 
lelkészi lakon és a czélszerű majorsági épületeken kivül a 
főapátság birtokainkét monumentális épületnek alapvetése 
teszi emlékezetessé, a könyvtár és torony, melyek nem csak 
a Dunántulnak, hanem a hazának is máig méltó diszei. 
Ezekről mondja Ipolyi : „Nagy kitartással, gonddal és költ-
ségen a hazai és külföldi könyvpiaczon, rövid idő alatt, 
mintegy 6000 kötetet8) gyűjtöt tek össze mindjárt tudomá-
nyos munkálataik alapjául. 

Fényesen felépült a maga nemében s nagyságára nézve 

2) Pannonh. lvt. Fasc 78. 47. 
3) Ezt is olvashatni a névtárban. Közlő. 
*) Somogyi főapát 1801, a sz. életű Vajda Samu tihanyi 1795. Ne-

mes Gáspár a dömölki szintén 1801. halt meg. 
5) A hely kiváltságos jogállása ezúttal is kifejezést nyert azáltal, 

hogy nem a szomszéd püspökök valamelyike, hanem a kalocsai érsek lett 
megbízva a beavatással. Czinár kézirata I. 477. 

6) A német kolostorok után maradt szelvényeket összevásárolta és 
Pannonhalmán diszes márványokat emelt. 

7) Czinár kézirata. I. 493. 
8) Jelenleg 100,000 kötetet tartalmaz a központi könyvtár. 

páratlan könyvtár az országban, tágas termeivel, kúpjaival, 
karzataival, muzeumaival, kép-érem-régiség-és természet-
tani gyűjteményeivel. Jóniai stylben alkotott huszonhat 
oszlop emeli erkélyei iveit s Klieber ecsetének frescói diszi-
tik. Igy felemelve állott a nagyszerű toronyépület és elő-
csarnok is, melylyel a székesegyház bővíttetett." Pál min-
denre kiható gondosságának köszöni eredetét a bölcseleti 
tanfolyam létesitése9) a rend növendékeinek képzésére. Nóvák 
halála után Kovács Tamás lett megválasztva 18-ik főapát-
nak. O jó pap, erényes férfiú és a szigorúbb elvekhez hajló 
szerzetes vala, előbb theol. tanár volt s a hittudományokban 
nagy készültséggel birt. Alatta az ébredező nemzeti szellem, 
a tudomány s irodalom egyik kitűnő telepe lőn a főmonos-
tor. A ki Kazinczy és Guzmics megragadó levelezéseit és az 
előbbinek „Pannonhalmi ú t j á t " olvasta, az tudja, mily erős 
és biztos foka, mily meleg fészke volt akkor e hely a szárnyát 
próbálgató s röpülésre kelő ujabb magyar irodalomnak. 
Ennek barátai előtt ismeretes e kör, melyről már az irodalom-
történet szól. A mint Kazinczy szavát és dalát hangosabban 
és bátrabban hallathatta, a mint Virág és Berzsenyi ódái 
felhangzottak és Horváth Endre Arpadiása, Vörösmarty 
Zalánfutásának hős eposzi éneke zengett, Pannonhalmán 
énekük azonnal visszhangzott. Szeder, Guzmics és Czuczor 
e fészekből énekeik, ódáik és époszaik dalával, mint a raa-
dárfiak anyjuk szavára, azonnal válaszoltak. Még a, Pannon-
halma név is, az addigi Möns sacer és Tricollis Pannoniae, 
Pannonhegye helyett irodalmunk statora, Kazinczy Széphal-
ma mintájára, akkor alakult. Kazinczy és Döbrentey, Des-
sewfésy Vitkovics, Szemere és Fáy, a Kisfaludyak és Köl-
csey, Vörösmarty, Bajza és Toldy majdnem mind megláto-
gatják Pannonhalmát vagy leveleznek ottani irótársaikal. 
Megüldik munkáikat javitásra és bírálatra, kiadásra s a ján-
dékban vagy elárusitásul. De irodalmi munkálkodásukat a 
vallásos lelkesedés hatotta át,ez képezte nálok mindig ak i in -
duló pontot s a volt kutforrás, mely azt éltette. Guzmics volt 
úgyszólván az első méltó magyar theologus és dogmaticus, 
Pázmány és annak iskolája óta. Szeder, Kovács Márk, 
Beély, Sárkány apát és Márkffy egyházjogtani és más hit-
tudományi értekezéseikkel léptek fel ; mig a vallásos buzgó-
ság a theologiai mély ismeret egész lényöket áthatva szivüket 
hevité és elméjöket fölemelte, addig az irodalom és tudo-
mány, a nemzeti művelődés magasabb iránya földi életök esz-
ményeit nemesité, irataikat diszité és örömeiket képezte.10) 

Tamás tevékenysége legszebb eredményt mégis a 
közoktatás terén, jelesül a rend növendékeinek hivatásszerű 
kiképeztetése körül mutatott föl. A bölcseletnek előde alatt 
Pannonhalmán fólállitott harmadik évfolyamát Bakonybél-
ben helyezte el, melynek befejezése után a királyi főigazgató 
elnöklete alatt tartott és sikeresen kiállott vizsgálat adott a 
rend növendékeinek képesitő oklevelet a gymn. tanításra. 
Pannonhalmán pedig a theol. cursust szabályozta. 

Tért nyitott a tagok fensőbb kiképeztetésének is : ki-
tűnőbb tehetségű növendékek egyetemen vagy a sz. Ágos-

9) Deák Ferencz, mint a győri akadémia polgára, itt hallgatta 
Czinár előadásait, a kiről Kazinczy Gábor előtt egyszer ekként nyilatko-
zott : „Neki köszönhetem, hogy lettem valami, lia lettemIpolyi i. 
emlb. 31. Közlő. 

,0) Ipolyi i. Emlékbeszéde. Ezt a tekintélyt azért idézzüt oly sű-
rűen, mert legilletékesebbnek tartjuk az ily testület jellemzésére. Közlő. 
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tanról nev. bácsi fensőbb intézetben készültek a theol. doc-
toratusra ; mások pedig az ő atyai ösztönzése mellett készül-
tek és szereztek a m. k. egyetemnél philosophiai doctoratust. 
Nem is hiányzott sem az akadémiai11) sem a theol. cathe-
drákra képesített rendtagok száma, A mint Dr Linzbauer 
egyet, tanár kimutatta, hogy montecassinói benczések már 
sz. István korában voltak hazánkban a gyógyászat első apos-
tolai.12) ugy Tamás főapát alatt a X I X . század benczései is 
az ekkor pusztító cholera idejében saját házilag kezelt gyó-
gyitószereilc tárát készségesen bocsáták rettegő jobbágyaik 
rendelkezésére; továbbá fürdőjükkel Balaton-Füredet a kor 
igényeihez képest szerelték föl. Mint Kis- és Nagy-Füssnek 
örökös fő ispánja, Tamás az 1830. visszaszált nemesi birto-
kokat nyolez kiváló érdemű hazafi között osztotta ki. Kor-
mánya végén a franczia benczés, maurinus congregatio bre-
viáriumának behozatalára kapott engedelmet Rómából. Ha-
lála után a főmonostori convent általános káptalani helyet-
test választott pro foro interno et externo, a kit a sz. szék is 
megerősített. A nagy káptalan 1842. sept. 22. választotta 
meg a három főapát-jelöltet Dr Rimely Mihály, Dr Sár-
kány Miklós és Dr Molnár Titus személyeiben, kik közöl 
a kir. kinevezés Rimely Mihályt érte, ki a főapáti széken a 
19-ik. A beigtatási ünnepre Győr, Veszprém, Pozsony, So-
pron, Vas és Esztergomvármegyék és városok számos tag-
ból álló küldöttségeket menesztettek Pannonhalmára, ugy 
hogy a vendégek száma 600 on felülemelkedett. De az 1848-
iki fergeteg idején barátai és jóakarói eltűntek, ő azonban 
mindvégig kitartott székhelyén. 1848 előtt a főapátság ur-
héri joghatósága 99,995 holdra terjedt, a tagosítás után, 
mely 100,000 frtot meghaladó költségbe került, 44,000 
holdra olvadt. A tagositott birtokokon u j majorságokat is 
emelt. Milyen volt alatta a növendékek nevelési és tanitási 
rendszere, kitűnik a „Tájékozó" 1878 f. 3. sz. a szerkesz-
tőhöz intézett nyilt levélből, mely seminariumaink for-
dító iskolákká fajult önképző köreinek a benczések iskoláit 
mutatja példa gyanánt, igy szólván: „Mint ön, és is, lega-
lább részben, a bölcseletben és tlieologiában képeztetésemet 
-a nagyérdemű pannonhalmi sz. B. rend vezérlete alatt nyer-
tem. Valahányszor panaszt hallok emelni, hogy növendéke-
inknek az egyházszónoki pályára való előkészítésében több 
buzgalommal kellene eljárni, eszembe ju t feledhetetlen 
Czuczorunk, ki akkor a győri benczés collegiumban a ma-
gyar irodalom tanára volt. Ön tanúm lehet, hogy minden 
fensőbb utasitás nélkül mily buzgalommal vezetett be be-
nünket mind az iskolai, mind a szónoki előadásba. Rendes 
-óráinkon kivül hetenkint egyszer szónoki óra volt. Tőle tanul-
tuk itt, mint kell az iskolában előadni, hogy a tanár mennél 
világosabbá, érthetőbbé, vonzóbbá tegye tárgyát. Egyházi 
és világi szónokokból műdarabokal szavaltunk s a jó veze-
tés mellett csakhamar oly haladást tettünk, hogy időnkint 
tar tot t nyilvános szónoki előadásaink termünkbe vonzották 
a győri közönség szine javát. E gyakorlatokat, csakhogy 
szorosan az egyházszónoklat terén, mint theologusok foly-
tat tuk Pannonhalmán. I t t az áldott emlékű Márkffy Samu 
vett bennünket pártfogása alá. A jobb tehetségeket irodal-

") A győri és pozsonyi akadémiákon 1816-óta tanítottak. 
12( „Gyógyászati hetilap" 1872. 10. sz. 152. 1. V. ö. Vaszary, Pan. 

.lielyt. a Győr m. és v. egyet, leírásának 588.1. 

milag is foglalkoztatá. Gyakorlataink leginkább abból állot-
tak, hogy több szakmunkát összevetve azokból lehetőleg önálló 
essay-féléket kellett készítenünk; vagy nagyobb tudományos 
értekezéseket mennél teljesebben és tárgyilagosan kivonatol-
nunk. A növendékek könyvtárában szekrények vannak az 
akkori dolgozatokkal megtöltve. — Az akkor Bakonybél-
ben levő paedagogiumban Beély Fidél nevelés-tudományi 
iró buzdított bennünket irodalmi szárnypróbálgatásra. Rend-
szer nélkül dolgoztunk, mindamellett nem hiányoztak a szi-
ves utasítások és útbaigazítások. Buzdításunkra, nevezett 
tanárunk, a sikerültebb dolgozatokat a „Religio és Neve-
l é s i n e k , vagy tartalom szerint, más lapoknak küldé be köz-
lés végett. Mindenikünk összes műveit pedig külön beköttetve 
az év végén mindenkit megillető méltánylással bemutatta a 
pannonhalmi főapátnak." 

Az 1848. átalakulási mozgalom ezt a rendszert is mes-
változtatta. Igy történt, hogy a bakonybéli intézet megszűnt 
és az összes növendékek Pannonhalmán összpontositattak, 
mi által a főmonostor nagyszerűségben, a fegyelem egyentetü-
ségben és a tanitás intensivitásban nyert. Mihály a bécsi 
közoktatási ministerrel uj szerződésre lépett, melynek ér-
telmében Pápán, Kőszegen, Esztergom és Komáromban 
csak algymnasiumok, Sopronban és Győrött főgymnasiumok 
föntartására köteleztetett ; Pozsonyt ellenben kivette a 
bécsi kormány a rend kezéből, határozottan azért, hogy ot t 
kezdhesse meg az oktatás németesítését. Később a bíboros 
érsek, a főapát és Esztergom város közt u j szerződés jöt t 
létre, mely szerint az esztergomi főgymnasiumot a főapát 
tar t ja fön, Nagyszombatban a főgymnasium egészen az ér-
sek-prímás kezébe ment át. 

A pannonhalmiak közöl ez alatt többen alkalmaztat-
tak m. k. tud. egyetemi kathedrákon ; igy Dr. Buzsicska 
János a keleti nyelvek és az egyházjogra, Dr Stanke Lean-
der a bölcseletre, Dr Jedlik Ányos a physikai-kathedrát 
még Tamás főapát alatt, Dr. Márkffy Samu pedig az u j szö-
vetség tanszékét — nyerték el. 

Mihály kormányévei sem nélkülöztek egyes kiemel-
kedő örvendetes mozzanatokat sem. Ezek közé joggal szá-
mithat juk azon magas látogatásokat, melyek 1852. jun. 30. 
az apostoli király és Albrecht főherczeg, 1845. Altieri és 
1851. Viale-Prelà bécsi nuncziusok részéről Pannonhalmá-
nak osztályrészül jutot tak. 

B bold. e. I X . nagy Pius az 50-es évek kedvező al-
kalmát felhasználván, a magyarországi szerzetesek látogatá-
sával Scitovszüy bibornokot bizta meg, mint e czélra külö-
nösen kiküldött oldalkövetet, ki Pannonhalmán 1855 szept. 
30. és oct. két első napján végezte látogatását és oly ke-
gyességgel jár t el, hogy kegyeletes emléket hagyott a sz. 
hegyen, mely a rend uj statútumaiban van képviselve. 
Ennyi hullámzás után Mihály kifárasztva, testi erőben is 
megfogyott, mig végre 1865. szélhűdés szakitottajmeg élet-
fonalát. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 1. Protestáns egyetem. — Nem első 

izben teszünk említést erről az ügyről ; már néhány évvel 
ezelőtt, midőn mozgalom jöt t létre ama czélból, hogy a ko-
lozsvári egyetemhez csatoltassék az ottani protestáns inté-
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zet, ha nem csalatkozunk a theologia, már akkor felmerüli 
a protestáns egyetem eszméje, de csak mellékesen, később 
határozottabb alakot nyert az eszme, midőn a debreczeniek 
vették kezökbe az ügyet, ugy annyira, hogy akkor már bizo-
nyos tekintetben költségvetés is készíttetett annak felisme-
résére, bir-e a protestantismus Debreczenben anyagi orővel, 
hogy hozzá foghat egy egyetem megalapításához, és csak 
miután kitűnt, hogy a kellő alap hiányzik, hallgattak el az 
eszmével. De épen e többszörös emlegetése a protestáns egye-
temnek okozta, hogy időközben egyesek alapítványokat tet-
tek, minek következménye az lőn, hogy a protestáns egyetem 
kérdése ismét napi rendre került, sőt egyesek ujabban ala-
pítványokat helyeztek kilátásba egy alapitandó protestáns 
egyetem részére. 

Nincsen is benne semmi kétség, hogy a protestáns 
egyetem, ismerve protestánsaink mozgékonyságát saját érde-
kük előmozditása körül, előbb, vagy utóbb, de bizonyosan 
létre fog jönni ; és bármennyire ellentétben vagyunk is velük 
vallás-elvileg, bár mennyire elitéljük is, hogy valahányszor 
katholikus ügy kerül szőnyegre, a vezérszerepet mindig pro-
testánsok játszák, bármennyire jogtalannak tar t juk is, hogy 
folyton a katholikus javakra ásítoznak és az ellen támadá-
saikat szünet nélkül megújí t ják, mégis, nemcsak kifogásolni 
nem tudjuk, hanem inkább elismeressel kell lennünk azon 
összetartás, azon buzgóság, azon kitartás iránt, melylyel saját 
felekezetük ügyét előmozdítani törekednek, melynek hacsak 
század része lenne meg katholikus hiveinkben, nem mondjuk 
arra nézve, hogy adakozzanak, hanem csak hogy megvédjék 
azt, amit az ősök áldozatkészsége az ő gyermekeik részére 
alapitott, igen, ha csak e századik rész volna meg a védelem 
buzgóságából, az ország katholikusai ma nem állanának ott, 
hogy dictaturát gyakoroljnak felettük, minden ügyeik felett^ 
a protestánsok. 

Valóban, a mi hazánkban napjainkban történik, az pá-
ra t l an ; mert, habár elismerjük is, hogy külföldön sem fejtik 
ki a katholikusok azon tevékenységet az egyház ügye körül, 
melyet kifejthetnének, ha összetartanának, másrészt azonban 
az is elvitázhatlan, hogy nálunk meg épen semmi sem törté-
nik az egyház ügyének védelmére világi híveink közt. A 
külföld katholikusai közt és pedig minden országban, na-
gyobb, vagy kisebb mérvben, de mégis csak találkozik egy 
töredék, mely az egyház elvei köré szorosan csoportosulva, 
a leghevesebb támadások közt is megállja helyét és központ-
j á t képezi azon elemek csoportosulhatásának, melyek a mo-
dern liberalismus irányának veszélyességét felismerve, hi-
vatva lesznek a társadalmat megmenteni; és épen azért, mert 
szilárdan ragaszkodnak elveikhez, nem csak megakasztják a 
hitetlen liberalismust előhaladásában, hanem engedménye-
ket is képesek kicsikarni mint ezt p. o. Poroszországban és 
Belgiumban látjuk. Nálunk, fájdalom, mind ennek nyoma 
sincsen és ami jellemző, de szomorúan jellemző, nem azért, 
mintha hazánkban nem találkoznának a hivek közt, kik az 
egyházzal tartanak, mintha igazságtalannak nem tartanák 
az egyház folytonos megtámadását, jogainak, igazságának 
kétségbevonását, ezt már belátják, e feletti kárhoztató Íté-
letüket ki is fejezik, de, csak ugy szemközt, csak a négy fal 
közt, ahhoz azonban, hogy azt nyíltan is tegyék, hogy a kik 
igy éreznek csoportosuljanak, ahhoz bátorsággal nem birnak, 

vagy a legjobb esetben, ha ezt megkísérlik, az első nehézség 
felmerültével a sorakozási kísérlet is megszűnik, a mint 
erre nézve nem egy bizonyítékunk van. Ezért történik, hogy 
mig nálunk a kisebbség mindig prosperál, a többség mindig 
elnyomatik, mig a kisebbség czéljainak elérésére lépésről lé-
pésre előhalad, a többség még azt is elveszti, amivel a mult 
idők buzgósága és összetartása következtében annyi és any-
nyi századon keresztül háboritlanul birt. 

A protestáns egyetem alapitásának újból felmerült 
eszméje mondatta el mindezt vélünk, mert maholnap csak-
ugyan oda jutnak az ország katholikusai, hogy mig a pro-
testánsok összetartásuk következtében maguknak egyetemet 
alapítanak, eddig a katholikusok ziláltságuk, vagy jobban 
mondva, nem törődésük, közönyük következtében azt is el-
veszítik, melyet még ma, legalább de jure birnak, pedig 
könnyebb a létezőt megvédeni, mint egy nem létezőt alapí-
tani. A budapesti egyetem ugyanis áll, hogy ott a tanárok-
nak egy harmadrésze nem katholikus és igy bizonyos, hogy 
azok a hallgatókat nem katholikus szellemben oktatják, sőt 
ki tudna jót állani azért, hogy még a katholikus tanárok is 
e szellemet terjesztik-e ? Ami a kolozsvári egyetemet illeti, 
ott először is ujjainkon lehetne a katholikus tanárok számát 
megszámlálni, de továbbá itt már csak azért sem lehet ka-
tholikus szellemről beszélni, mert a kolozsvári egyetem leg-
alább névleg állami, tényleg azonban protestáns : vegyük 
hozzá most, hogy a protestánsok, egy határozottan protestáns 
jellegű egyetemet alapítanak, akkor lesz tulajdonképen há-
rom protestáns egyetem, kettő, a budapesti és a kolozsvári, 
melyek jó nagy részben protestantizáltattak, a harmadik, 
mely ilyen lesz, de facto katholikus pedig egy sem és mindez 
következménye lesz a protestánsok összetartásának és a ka-
tholikusok közönyének. 

Ha ezeket tekintetbe vesszük ; ha, mint ez bizonyos, 
mindezek következtében kath. ifjuságunk az egyetemen be-
szívja magába a protestáns szellemet és igy protestantizálta-
tik, nem becsületbeli kötelességük-e az ország katholikusai-
nak, hogy végre valahára azon szilárd elhatározással tömö-
rüljenek a kath. ügyek és így a budapesti egyetem katholi-
citásának megvédésére, a mely egyedül képes a sikert bizto-
sítani? Azon szilárd elhatározással mondjuk, mely nem ret-
ten vissza a nehézségektől, hanem a nehézségek, az akadá-
dályok közt inkább edződik, aczélozódik? Azt hisszük, hogy 
e nemes czél, mely csak a jogos fenntartás, megérdemli, 
hogy a katholikusok tömörüljenek ; hiszen nem arról van 
szó, hogy az, ami protestánsok jogos tulajdonát képezi, tőlük 
elvétessék, nem is arról, hogy megakadályoztassanak a terv-
ben vett protestáns egyetem alapításában ; a katholikusok 
sokkal nemesebb lelkülettel birnak, hogy sem maguk elé va-
laha ily czélt tűzhetnének ki ; kath. lapok sokkal nemesebb 
indokok által vezéreltetnek, hogy sem ily czélokból sürget-
hetnék a katholikusok tömörülését, hanem arról van szó, 
hogy a katholikusok tulajdona megvédessék, hogy saját 
egyetemükön gyermekeik a kath. elvek szerint oktattassa-
nak. Ez az a mi a protestáns egyetem eszméjének létesitése 
alkalmából ismét eszünkbe jutot t , ez az és nem más, a mi 
miatt felszólalunk 03 bárcsak világi hi veink szavainkat meg-
hallanák, megértenék és követnék. 
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Berlin. Az egyházpolitikai törvényjavaslat és sok más. 
— A világ figyelme ismét fokozódottan ide irányul. Ha nem 
egyéb okból, legalább kíváncsiságból óhajt ja mindenkitudni, 
hogyan fog, s hogy akar a vér és vas embere a reá nézve, ugy 
látszik, végzetes kulturharczból kimenekülni. A poroszor-
szággyülés mult pénteken kezdte tárgyalni az egyházpoli-
tikai törvényjavaslatot. A vitát Puttkamer kultusminister 
nyitá meg. Bismarck ismét régi idegességével minden erejét 
megfeszíti, hogy javaslata elfogadtassék. Az utóbbi napok 
a la t t sűrűn értekezett a nemzeti liberális párt tagjaival, Sy-
bel, Miquel, Bennigsen s másokkal. Flectere si superos 
npqueo, Acheronta movebo. Kész újra szövetkezni Németor-
szág vallás- békéjének hóhéraival, csak megtegyék azt, a 
m i tő kiván, hogy ne mondhassa senki róla, hogy nem tudta 
végrehajtani azt, a mibe bele kezdett. Az a feltevés, mintha 
Bismarck az u j egyházpolitikai törvények létrejöttére nem 
nagy súlyt fektetne, nem igaz. 

A ,Germ." irja : „Bismarck herczeg a fősúlyt az 1, 4 és 
10 czikkre fekteti, melyek a kultur examenre, püspökökre 
ós szerzetes rendekre vonatkoznak. 

A Bismarck által inspirált lapok egymásután sietnek 
kutyakötelességöket teljesíteni s egymást felülmúlni a Róma 
és pápaság ellen szórt vádak és recriminatiókban. A ,Nord. 
Alig. Zeit. 'egyik utóbbi számában azt veti a szent atya sze-
mére, hogy előzékenyebb az olasz kormány iránt, a melylyel 
pedig nyilt ellenséges viszonyban van, mint a német kormány 
iránt, a mely iránt barátságot vallott. A porosz püspökök is 
újra megrágalmaztatnak. Azt mondja Bismarck lapja róluk, 
hogy velők szemben az olasz püspökök melegebb szivet mu-
tatnak hiveik s nagyobb bátorságot a pápával szemben, mint 
ők. Az epés vádakozások telided tele öntött bőségszarujának 
nevezhető végre az a nyilatkozat, melyben Bismarck lelkét 
a bécsi porosz nagykövet, Reusz herczeg szivébe kiönté. Még 
az ,Augb. Alig. Zeit.' is kénytelen kimondani, hogy „lehet 
valakinek az egyes tényeket, melyekre Bismarck nyilatkozata 
vonatkozik, mint igazakat elfogadni, azonban a mi azoknak 
összefüggését és bizonyító erejét illeti, a kanczellár iratának 
fővádjára és egész irányzatára nézve nem mindenki fog ugya-
nazon eredményre jöhetni, melyre az irat jön." Egyébiránt e 
fenhéjázó nyilatkozat, mely a farkas és bárány meséjére em-
lékeztet, maga szóról szóra igy szól : 

„Hogy a pápával való tárgyalásainkban, előbb vagy 
utóbb, visszaesés fog bekövetkezni, arra én a centrum ma-
gatartása folytán elő voltam készülve. Arra is készen kell 
lennünk, hogy római oldalról a dip'omatia minden eszközét 
ki fogják meríteni, mielőtt egy elviselhető modus vivendit 
állapithatnánk meg, s még több phasison, mint jelenleg, kell 
majd keresztülmennünk, mert a római bibornokok, a po-
rosz viszonyok hiányos ismereténél fogva, mindig hajlan-
dók túlhajtott követeléseket támasztani s czéljukat magasra 
csigázni. 

H a azt h i t ték : hogy mi nem csak lefegyverkezni, ha-
nem fegyvereinket a törvényhozás utján megsemmisíteni 
akartuk, akkor nagy ostobaságra hittek képeseknek bennün-
ket, a mire én semmiféle nyilatkozatommal sem adtam okot-

Másrészről ismét a pronuntius (Jacobini bibornok) 
igen helytelenül cselekszik, ha a porosz kormánynak szem-
rehányást akar tenni a miatt, hogy a márczius 17-ki állam-

miniszteri határozat a bécsi pourparlékat hallgatással mel-
lőzi, mely hallgatás annyit jelentene, hogy nem tart ják ér-
demesnek nyilatkozataira felelni. Ez a határozat kétségkí-
vül igen lényeges módosítást szándékozik tenni a májusi 
törvényeken, ha azon jogot fogja a kormánynak megsze • 
rezni, hogy annak végrehajtását a béke érdekében elhalaszt-
hassa. Eddig a kormány köteles azokat szigorúan végrehaj-
tani. Ha fel lesz oldva e kötelezettség alól, abban a helyzet-
ben lesz, hogy mind azon törvények összegét békésen, barát-
ságosan és előzékenyen alkalmazza, mihelyt és a meddig a 
curia hasonló politikát követ. 

A bécsi megbeszélések egyes eredményeivel behatóan 
akkor fogok foglalkozni, midőn megfelelő felhatalmazást fo-
gok kérni a Landtagtól és meggondoljuk, mily mérvig al-
kalmazzuk őket a gyakorlatban. Jacobininak aggodalma, 
hogy mi fogna történni azon esetre, ha a kormány változ-
nék, kölcsönös. — Mi minden fenyegethet bennünket, ha 
a Yaticán kormánya változik, és ismét egy militáris pápa 
foglalja el szent Péter székét, mint a minő volt I X . P ius? 

Tehát mindkét oldalról azon helyzetben kell lennünk, 
hogy az egyik kard a másik kardot hüvelyben tarthassa. 
Hogy mi összetörjük a mi kardunkat, mig a curia politiká-
já t tetszés szerint békésre vagy ellenségesre változtathatja, 
azt tőlünk követelni nem lehet. Ha a pronuntius ur nem ta-
lál elég világosságot az államminiszterium határozataiban, 
ugy viszont nekem kérdeznem kell : mi világos eddig a ró-
mai curia határozataiban? Részünkről Put tkammer minisz-
tersége óta megtettük azt, mit az eddigi törvényhozás mel-
lett megtenni lehet ; a pápa részéről azonban nem nyertünk 
egyebet, mint egy határozatlan elméleti utalást arra, hogy a 
nem teljesen meghatározott bejelentési rendszert tűrni fogja 
minden jogérvényes kötelezettség nélkül; vagy, mint a pro-
nuntius magát kifejezi, kilátásba helyeztek nekünk bizo-
nyos előzékenységet, mig a mi részünkről az már meg-
történt. 

Ez a kilátás azonban a bizalmatlanságig elhomályosul 
a centrumpártnak a porosz Landtagban és a német Reichs-
tagban követett magatartása által, amennyiben részükről a 
pápai instructiók gyakorlati alkalmazását lá t juk. Mit hasz-
nál nekünk a római szék elméleti pártfogása, ha az ország-
ban létező kath. párt a pápa iránti engedelmesség hangzatos 
nyilvánítása mellett minden szavazásnál a socialistákkal és 
minden más felforgató tendentiáju párt tal nyilt szövetség-
ben van. A jó szándékok biztositása mellett, melyek azonban 
soha nem mutatkoznak gyakorlati tényekben és azon ürügy 
alatt, hogy ép ugy tesznek, mint a kormány, a mennyiben a 
socialisták ellen egyenesen nem harczolnak, de különben 
őket elítélik, a centrum mindig a socialistákkal szavazott ; 
és lia a kormány más utakat választott, akkor a centrum-
párt nem fogadta el. 

Midőn egy év előtt a katholikus pár t bennünket a 
vámkérdésben támogatott, komolynak hittem a pápai köze-
ledést és ebben a hitben bátoritást leltem a köztünk lefolyt 
alkudozásokra. Azóta a kath. párt, mely nyiltan elismeri, 
hogy a pápát szolgálja, a Landtagon minden téren, a vasúti 
kérdésben, az italadó-törvényben, a mezei rendőrségről szóló 
törvényben és a lengyel kérdésben megtámadta a kormányt. 
Ugyanezt tette a birodalmi politika terén és épen a legfon-
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tosabb létkérdéseknél, minők voltak a katonai állomány, a 
socialista törvény és adó-javaslatok. Mindezekben a katho-
likus párt mint egy ember állott velünk szemben és minden 
birodalinomellenes törekvést pártfogás alá fogott, bármely ol-
dalról jött az, akár a socialisták, akár a lengyelek, akár welf 
barátjaik részéről, a rendszer mindig állandóan ugyanaz 
maradt és a császári kormány hathatós megtámadásában 
nyilatkozott. 

Ha azt mondják, hogy e fractiót félrevezette néhány 
vezér, kik e harczból élnek,és béke esetén attól félnek, hogy 
feleslegessé válnak ; ugy azt igen valószinünek tartom azon 
tény mellett, hogy igen sok magas és alacsony állású pap 
egyenesen tagja ezen kormányellenes fractional?, és hogy 
azon politika, melynél fogva támogatják a socialistákat, vé-
delemre talál a leggazdagabb és legelőkelőbb nemesség tag-
jainak részéről, a minél semmi más befolyást nem lehet fel-
téte'ezni, mint a gyóntatóatya befolyását a férfiakra és még 
inkább az asszonyokra. A papa vagy a püspököknek egyet-
len egy szava, legyen bár a leggyöngédebb intés, a katholi-
kus nemességnek és a papságnak a socialistákkal való ezen 
természetellenes viszonyának azonnal véget vetne. A med-
dig azonban e helyett a kormányt léte alapjaiban ostromolja 
a római katholikus fractio : addig az előbbire nézve teljesen 
lehetetlen az engedékenység. A kormány, a békés törekvé-
seket békésen fogadja; ha azonban harcz és fenyegetés birja 
erre, mint kormány lemondottnak tekinthető. Ha azután 
még a pápa vagy legalább a pronuntius fenségeddel szem-
ben azt hiszi, hogy fenyegető beszéddel lesz a tárgyalások-
nak hásznára; ugy sajnálattal látom, mily messze állnak ott 
minden olyan gondolattól, mely a modus vivendire nézve el-
fogadható volna. 

A czélzás bizonyos végleges vagy egyéb határoza-
tokra, minő a tárgyalások megszakítása, mint akármely fe-
nyegetés, reánk semmiféle benyomást nem tesz. A kath. 
párt az országban kifejtendő agitatiójára korán lődözte el 
puskaporát. A papok s olcsó lapjaik áskálódásai a viszály 
első éveiben minden lehetőt elkövettek, hogy a király kor-
mányát alattvalói szemei előtt lealacsonyitsák s tevékenysé-
gét megakaszszák. A clericalis sajtó e tekintetben még töb-
bet tett. mint a socialista sajtó s az eszközök megválasztá-
sában ép oly kevéssé volt scrupulosus, mint emez. A mi kel-
lemetlent és veszedelmest ez uton szerezhettek, azt mind 
elszenvedtük s elszenvednünk kell továbbra is, ha a papság 
folytatja azt a szerepet, mely mind jobban elidegeníti az 
államtól és a lakosságtól. A papság kevesbülése, a püspökök 
eltűnése, a lelkipásztorkodás hanyatlása a legélénkebb ro-
konszenvet kelti bennünk katholikus polgártársaink iránt, 
kiket ily módon elhagynak lelkészeik, miután a lelkészek 
politikai s laikusokra nézve nehezen érthető indokokból 
megtagadják a lelkipásztorkodást. 

Az egyház és a pápa dolga, hogy ezért feleljen. 
Más időkben és más országokban láttuk, hogy a ka-

tholikus papság sokkal súlyosabb föltételek, sőt nagy ve-
szélyek és megaláztatások daczára se hagyta kielégítetlenül 
a hivőket, kiknek szükségük volt rá, hanem a tolerari pos-
se-t még sokkal tovább vitte, mint szükség volna, hogy 
Poroszországban gyakorolja a lelkipásztorkodást anélkül, 
hogy a májusi törvényekkel összeütközésbe jönne. Ha a 
mai hierarchia czélját és igényeit sokkal magasabbra csi-
gázza s inkább megvonja hiveitől az egyház jótéteményeit, 
semhogy alávesse magát a világi törvényeknek, ugy az 
egyház és állam viselni lesz kénytelen a következményeket, 
melyek Isten és a történelem rónak rá. 

Eddig mi vagyunk azok, kik gyakorlati szempontból 
előzékenyek voltunk. A rendőri és törvényes üldözések 

megszűntek, a mennyire a törvény engedte ; az álamügyekre 
és rendőrségi-e, a mennyire tehettük, hallgatást és tartóz-
kodást róttunk s szándékunk törvényeket előterjeszteni, 
melyek azt tennünk még nagyobb mérvben engedik ; az 
egyház azonban védőivel a birodalmi tanácsban, a képvise-
lőházban, a sajtóban egyaránt folytatja a nagy és a kis há-
borút, habár szelídebb formában, de époly elszántsággal, 
mint azelőtt. Nagyon sajnálom, ha a pápa azt hiszi, hogy 
harcz és fenyegetés által többet elér nálunk, mint barátsá-
gos engedékenység által, s hogy ha oly szeretetreméltó fő-
pap, minő Jacobini, magatartásunk fölött elkedvetlenedik. 
De a concessiók egyenlőségére való tekintettel, a mi állami 
non possumusunk époly kényszeritő, mint az egyházé. Én 
egy szót sem mondtam sem Masellának, sem Jacobininak, 
melyből azt érthette volna, hogy mi beleegye/.ünk a májusi 
törvények revisiójába, illetve eltörlésébe a clericalis követe-
lések mértéke szerint; békét szerető praxis, tűrhető modus 
vivendi kölcsönös egyetértés alapján : ez volt az a mit va-
laha elérhetőnek véltem. En az 1840. előtti törvényhozás • 
hoz való visszatérést elvileg elfogadhatónak mondám, az 
1840-től 1870-ig képződött állapothoz való visszatérést 
azonban a legnagyobb határozottsággal utasitottam vissza 
három vagy négy alkalommal is, midőn azt kivánták tő-
lünk. E visszautasítás nem készség hiánya volt, hanem 
elodázhatatlan kényszerűség. 

Ha a diplomatiai viszony visszaállítása Rómára nézve 
nem képez oly előnyt, melyért bizonyos ár volna fizetendő, 
ugy lemondunk róla, hogy azt fölajánljuk, s nem is térünk 
többé vissza reá. Bismarck. 

IRODALOM. 
Búcsúkkal járó imák és ájtatosságok gyűjteménye. 

A legújabb olasz kiadás után magyaritá Ncmeskey Andor, a 
nagyváradi papnevelde lelkiigazgatója. Budapest 1880. VI I I . 
422 lap. Bolti ára 1 frt 80 kr. 

Régóta szükséges volt azon imák és jócselekedetek hi-
teles és lehetőleg teljes gyűjteménye, melyekhez az egyház 
fejei, a római pápák, búcsúkat kötöttek. E szükség érzetétől 
indíttatva Oreglia bibornok, a bucsuk és ereklyék ügyeivel 
megbízott sz. congregatiónak elnöke, felterjesztést tett I X . 
Pius pápának s ő szentsége beleegyezését adta ahhoz, hogy 
ezen szent gyülekezetnek titkári hivatala, a rég óhajtott 
gyűjteményt, mint erre leghivatottabb közeg, elkészitse és 
kinyomassa. 

Ez az előttünk fekvő műnek eredete. Miután majdnem 
minden művelt nemzet birta már az olasz Baccolta hiteles 
forditását, a lelkes forditó válalkozott annak magyar kiadá-
sára. Eogadja fáradozásaiért a magyar papság elismerő kö-
szönetét, mert csakugyan hézagot töltött be irodalmnnkban. 

A mi a mű tartalmát illeti, abban a búcsúkkal járó 
imák és ajtatosságok tárgyok szerint vannak rendezve és pe-
dig következő sorban : I. A teljes Szentháromság tisztelete. 
I I . Az Isten tisztelete. I I I . A Szenltélek tisztelete. IV. Jé-
zus tisztelete. V. A kisded Jézus tisztelete. VI. Jézus tiszte-
lete a legméltóságosabb Oltáriszentségbeu. VII . A keresztre 
feszitett Jézus tisztelete. VIII . Jézus drága vérének tiszte-
lete. IX . Jézus legszentebb szivének tisztelete. X . A bold, 
szűz Mária tisztelete. X I . — X X I X . Az angyalok és szentek 
tisztelete. X X X . Imák papok számára. X X X I . Különféle 
imák és ajtatosságok. X X X I I . A megholt hívekért. Beve-
zetésül a bucsuk elnyerésének föltételei vannak fejtegetve. 

A ,Religio' olvasó-közönsége már ismeri e műnek azon 
részleteit, melyeket mutatványul közöltünk. Az átdolgozás 
és fordítás a mily gondos volt ép oly sikerült. A kiállítás 
csinos ; a mű alakja ajtatossági czéljának megfelelő. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A lelkipásztorság köréből. — Szent Benedek születésének X I V . százados évfordulója és a magyar Monte 
Cassino. — Egyházi tudósitások : Budapest. Bismarck önigazolása. Berlin. Windhorst beszéde. Poitiers. Pie bibornok te-

metése. — Irodalom: A patrologia kézikönyve. — Vegyesek, 

A lelkipásztorság köréből. 
Mily meggyőződést tukmál a szegény kath. 

hivő népünkre a hamis közvélemény, mely a sza-
badelvüség czége alatt árultatik : csak azok tudják 
hitelesen, kik a lelkipásztorságot nem csak külsőleg 
gyakorolják, hogy el lehessen mondani „nos numero 
sumus," hanem mindenek fölött azok, akik azt be-
hatőlag tanulmányozzák. Mily kiállhatlanná sőt 
minden nyomon fölpanaszlandővá lett napjainkban 
a hivek legnagyobb részére nézve az ugy nevezett 
„hiábavaló fizetés," mely alatt közönségesen a, pár-
bért (lecticala a végzetes neve) kell érteni. Pedig 
nincs igazságuk. Minden legkisebb faluban kimu-
tatható, hogy az utolsó kanásznak is többet fizetnek 
párjától, mint magának a lelkipásztornak. Lássunk 
csak egy példát. A kondásnak van évenkint minden 
öreg számtól egy véka rozsa, négy itcze búzája, egy 
itcze ázalékja, negyed font zsiradékja, egy fő ken-
dere, egy darab fája és kész pénzben 40 azaz negy-
ven krajczárja, ehhez még egy font só s a legelök 
aljában tetszés szerint krumpli-ültetés. Ez tény, 
mert kilencz öreg számtól félévenkint előre magam 
is ezt fizetem. Kevés kivétellel igy van szerződve a 
csordás és más marhapásztor is, de p. o. szöllő- és 
kukoricza-csösznek házonkint még étel és fél ke-
nyér is jár, ide értvén a szabad gazdálkodást is, 
mely egy emberre sok darabból alig észrevehető. 
Mindennap látom, hogy viszi nyiltan egyik másik 
gazdasszony malaczkái után a szoktató darab sza-
lonnát, hogy azok hirtelen szét ne szaladjanak. A 
libapásztor lányka is részesül ily kedvezmények-
ben. Hogy is ne? April elejétől már nem járt az is-
kolába, s mig az öszi vetést derek nem boritják, ott 
dideregnek szegény gyermekek a nyakuk közé varrt 
papucsban, és minden zugában a nyolcz ezer holdat 
számláló határnak ! 

Mily bevezetés !*) 
Ki tehet róla, ha a falusi lelkipásztorság idyll-

jeit ily bevezetés illeti. Lássuk már most, miból áll 
az ö fölhánytorgatott dus ellátása, melyre csak azok 
nem ásitoznak, kik még a régi becsületességből vég-
kép ki nem vetkőztek, vagy már oly tehetősek, hogy 
a nyomorult párbért koldulásnak tekintik. 

A papi járandóságok sokféleképen vannak az 
egyházi Visitatiókba bevezetve. Több czimnek már 
napjainkban többé érvénye sincsen. Integrum ara-
trum, medium, hospes, inquilinus arans, a quovis 
pari, ab intégra sessione, a media, a quadrante, iu-
gali, domiciliati, famuli, curialistae, opifices, spani 
terrestrium dominorum, qui sunt duplicis vel libe-
rae stolae, mercenarii, ab omni praestatione exemti 
sat. sat. Vegyünk cinosurául kétfélét, mint legszo-
kottabbat. A szoros értelemben vett párbért t. i. és 
a két kilás járandóságot minden gazdától. A pár-
bérfizetök közt oly feltűnő eltérések vannak, hogy 
gyakran megesik az ember szive rajta, midőn látja, 
hogy az is egy kilát tartozik adni papjának, akinek 
— szegény béres levén, nem csak hogy egy talpa-
latnyi földje sincs a községben, vagy lakháza, de 
évi bére is oly szűkre van lealkudva, hogy hatod 
magával abból egyáltalában meg nem élhet; és az 
is csak egy kilát tartozik adni, akinek 50 hold bir-
toka van, és feleségén kivül senkije, ha a házas 
szolgát ide nem számítjuk, ki szintúgy egy kilát 
hoz papjának, mint gazdája, kinek három verem bú-
zája termett a többin kivül. És igen gyakran fordul 
elö azon eset, hogy a szegény szolga rostált gabo-
nát hoz a papnak, mig a kevély gazda gazosat. Igaz, 
hogy a telkes gazda más terheket is visel, p. o. 
szánt, behordja a termény ; de aránylag mégis nagy 

*) Sublimis tárgyak után ilyenekkel is kell foglal-
koznunk. Szerk. 
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az eltérés, mivel a zsellér is minden kézi munkában 
részes. Midőn a gazda csűrbe hordja a plébános ter-
mését. a zsellér kazalba rakja, igy a szénát, a fát 
pedig össze is vágja sokhelyütt. A két kilás prae-
stationál szintén nagy az aránytalanság. Ha egy 
egész telek elosztatik négy részre, a visitatio sze-
rint négy gazda alakulván, minthogy a föld ineny-
nyisége nincs kitéve, már nem két kilát, hanem 
nyolczat követel a plébános és jogosan. Ha pedig 
egy jobb módú gazda összevásárol két telket, csak 
két kilát lehet tőle követelni. 

Csak egy esetre emlékezem az ötvenes évek ele-
jéről, tud niillik sajat tapasztalasomból, midőn egy 
fidelis ex circumcisione sok fizető gazdát tett tönkre 
csekély plébániámban és a visitatio világos értel-
mében nem akarta a rajtok fekvő (most felekezeti-
nek mondják) egyházi terheket viselni, sőt mind-
annyiszor erőszakosan megtagadta azokat Az ügy 
pör útjára kerülvén, kilencz évi hátrálék lefizetésé-
ben marasztaltatott el zsidó hivem, amennyiben a 
megvett, vagy okkal móddal elsajátított birtokok-
tól fizetési kötelezettség fűzte öt hozzám. A végre-
hajtás is bekövetkezett. Csaknem annyira emelke-
dett az összeg, amennyi egy egész évi járandóságom 
volt — mind a két községemtől. A végrehajtó né-
met szolgabíró (Stuhlrichter) kemény ember volt, 
nekem nem engedett enyhítő közbeszólást, miután 
a megrettent adós hozzám fordult volna engedé-

o o 
kenységért. Még azt is előhozta, hogy ha a neje be-
leegyezik, inkább kereszténynyé lesz, minthogy zsi-
dóul fizessen a keresztény papnak. 1861-ben mégis 
újra megtagadta a fizetést. De a magyar szolgabíró 
is kitett magáért, a szérűskertben személyesen mé-
rette ki a tizenkét kila tiszta búzát és 12 negyed 
zabot. Ime ! a mult idők zálogául legyen itt meg-
örökítve ezen körülmény a papi járandóságok hiva-
talos behajtását illetőleg. Most erre nincs példa. Ha 
küld is olykor a szolgabíró véletlenül, vagy már 
fölülről többször megsürgetve egy szál pandúrt 
fegyverrel valamelyik lelkész hátralékainak behaj-
tására, az valósággal nem egyéb, mint a sajgó ügy-
nek vagy nevetségessé alacsonyitása, vagy gyülö-
letteljes elmérgesitése. 

Mi is tehát jelenleg a falusi lelkipásztorkodó 
papság biztos fizetése, vagy az adóösszeirók szerint 
„jövedelme"? Egy elsőbb rendű javadalomról le-
gyen szó, melynek 120 holdnyi földbirtoka, de sem-
mi rétje sincs. Ebből középszámitással lehet várni 
500 kila termést, a hivek csak a régi tenutumot 
művelik, a többit maga köteles a lelkész dolgoz-

tatni. A párbér felrúghat szintén 500 kilára régi 
űrmérték szerint, ez mindössze volna ezer kila ga-
bona, már aminő olyan, mert párbérben nincsen kö-
szönet; alább lesz erró'l is szó. Az adó annyi ezen 
jövedelemtől, hogy a lelkész a vármegye virilistái 
közt jól elül foglal helyet. Ily javadalom, mi ter-
mészetesebb? ha megürül, nagy mozgást idéz elő a 
(promoveatur ut amoveatur szojárástól eltekintve) 
az egész egyházmegyében. Kérdezzük csak a szeren-
csésen elmenekült elődöt, hogy állunk a fényes ja-
vadalommal? Átlag tiz egymásután következő évet 
fölvéve, mily óriási szám fog kijönni egyre másra 
a jövedelmi, értsd modern szójárás szerint „tiszta 
jövedelmi rovatban" ? A javadalmas egyik évien sem 
volt képes becsülettel lefizetni évi adóját saját terméséből, 
a párbért pedig more solito nem fizették, s ha fizettek egye -
sek, azt a hivek éjszakának idején jó előre ellopták. Köz-
mondássá vált : nincs rosz föld, csak rosz gazda. Is-7 O 
ten tudja ezt legjobban. A közel mult 1879-ik évben 
minden gazdát megcsalt a remény. Ez még hagyján, 
mert nem segíthetünk rajta. A legközelebbi kemény 
tél folytán általában kifagytak a legerőteljesebb 
gyümölcsfák, csak száraz ágaik meredeznek fölfelé a 
fáradhatlan gazda legnagyobb szomorúságára. Teg-
napelőtt (május 20-án) általános fagy érte a szöllö-
ket és tavaszi ültetvényeket. Mi fog még következ-
ni? Az általános fizetési képtelenség. Mi lenne ily 
köznyomor által vetett társadalmi öldöklő árnyak 
és vészfellegek ellen a legbiztosabb villámháritó ? 
A párbérnek s egyéb ily neinü szolgálmányoknak 
országos erővel eszközölt megváltása és örökös be-
szüntetése. Vagy azt várjuk-e, hogy a nép tettleg 
köveket ragadjon a csodatevő Jézus szolgáira s csak 
azért, mert saját legszentebb érdekei iránt el van 
ám it va és vakítva? Vagy nincs-e módjában még 
most a magyar kath. egyháznak egy alapot létre-
hozni, melyből ha nem is egészben, ily reményeket 
senki sem táplál, legalább részben lehetne födözni 
ezen megölö betűjét a régi jámborok hitére épített 
s már érthetlenné vált jövedelmi forrásnak. Nincs 
arra szükség, hogy nálunk nagy emberek s nagy 
jellemek szülessenek; arra sincsen szükség, hogy 
valaki nekik tanácsot adjon ; a magyar kath. egy-
háznak saját magasan ragyogó fényében kell vezé-
rei által megdicsőülnie az utókor megnyugtatására. 

Mi volna itt kárpótlandó? Azt lehetne jó lélek-
kel mondani, hogy csak egy halmaza a gaznak, mel v 
végkép demoralizálja a hivő népet s aláássa a lel-
kipásztorok iránti fentartó s elevenítő közbizalmat, 
mely nélkül erőtlenül hull alá bármily apostoli er-
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nyedetlen buzgalom. Egy kis megyéi zsinat elegendő 
lenne, hogy elejét vegye a legnagyobb rosznak, mi 
velünk alsó papsággal együtt az egész egyházat 
érheti. 

A nép már legbensőbb anyagi ereje megszaka-
dásaig ki van szivattyúzva. Nem lehet ugyan mon-
dani, hogy ezen eljárás rendszeres előkészítése egy 
társadalmi liquidationak, habár egyik legfőbb foko-
zata a communisinusnak a gonosz emberek kezére 
bizott ezerféle országos adó : de már világosan lehet 
észrevenni, hogy az alsó néposztályok annyira alá 
vannak aknázva, miszerint mindennap a fölrobba-
nástól lehet tartanunk. Egy szegény asszony gya-
log jött haldokló szerzetes-növendék fiának ápolá-
sára Debreczen tájékáról. Útközben eléje áll egy 
csavargó s xnegfosztá élelmi szereitől, melyeket a 
szerető anya sajátkezüleg készitett kedves betege 
számára. És annyit sem hagyott meg nála a gonosz-
tevő, amennyivel saját jelentésén kivül gyöngédsé-
gét tanúsíthatta volna. Szerencsére már akkor a jó 
fiu kiszenvedett. Mennyivel fájdalmasabb leendett a 
szegénynek kimúlása, tapasztalván, hogy a jövő ily 
társadalmi kinövésekhez van kötve. Ez az a kegyet-
len guny, melyet egykor az istenes Ravignan atya 
oly szivrehatólag hányt szemökre a francziáknak, és 
Francziaországnak, a kath. anyaszentegyház legidösb 
leányának. Nem érezzük-e, hogy a talaj mindenütt 
sustorog lábaink alat t? Mit kiméit meg valaha a O O 
fölbőszült forradalmi szellem, ha féket szakitott? 

Erdekünkben áll, sőt életbevágó kötelességünk, 
a népet ktzünk ügyében megőrizni a világ hitegeté-
seitől. A vakmerő, habár legjobb szándoku kezde-
ményezés, főkép altat, nem szül kedvező bravouro-
kat. Fölülről várjuk az égi lendületet. Ami pedig e 
jóakaratú s legkevésbbé sem rémlátó sorokban fog-
laltatik, már annyira megérett a köztapasztalásban^ 
hogyha valaki nagylelkűséget akarna tanusitani sa-
já t papi önmegtagadása rovására hivei között, a 
többi mind utána esnék önkéntes áldozatul, örökre, 
menthetetlenül. Dixi et salvavi animam meam. 

(**) 

Sz. Benedek születésének XIV. százados évfordulója 
és a magyar Monte Cassino. 

(Vége.) 

Dr. Kruesz II. Chrysostom, mint főapát a 20-ik. Az 
aggasztó torokbajából csak kevéssel előbb felgyógyult fő-
papot, kit társai bizalma és a kir. kinevezés a főapáti mél-
tóságra emelt, 1866. jun. 10. Falcinelli bécsi nuncius, a ró-
mai sz. Pálról nevezett benczés monostor apátjából lett 
érsek vezette székébe. Tisztán átérezve állásának sokol-

dalú követelményeit, föladatának teljes öntudatával vezeti 
azóta a gondjaira bizott testület kormányát. 

Mint főpásztort hivatásának magaslatán tüntetik föl 
azon áldozatok, melyeket Isten hazaiért hozott. Az ő kor-
mányának idejére vonatkozik Ipolyi e nyilatkozata : „Va-
lamint hajdan apostolaink, hittéritőink, szentek és vértanuk, 
tudósok és államférfiak, tanítóink és művészeink itt támad-
tak és innét származtak, ugy legújabban is a tudományos 
iskolai és irodalmi mellett még egy uj iránynak, a hazai 
monumentális egyházi művészet-nek is telepe lett e szenthely." 

Hazai műtörténetünk legnevezetesebb korában Árpád-
kori rómán s átmeneti építészetünk legérdekesebb emlékei 
benczés szerzeteseink művei voltak. Egyházépitészeti mű-
veik az eddig ismert egyetlen különváló magyar iskolát és 
miiidomot képezték. Pannonhalma, Deák- és Bodrogmonos-
tor, Lébény és Ják , Dömölk és Tihany, Kaplony etc. a 
benczések mindannyi műemlékszerű templomai. Ma a pa-
nonlialmi székesegyház az országnak eddig legfényesebben 
és mi több a főapát és rend nagy áldozatkészsége és torna-
művészi keze által a legstylszerübben helyreállított műemléke; 
hozzá Deáki is megujitva fóntartatott.1) A főapát ő méltó-
sága Nyalkán egészen u j Ízléses templomot épit tetet t ; Pápán 
a székházi és Csanakon a plébániai templomokat uj diszbe 
öltöztette ; Győrött a székházi templom oltárait megara-
nyoztatta ; Sopronban a székházi témplom restraurálása, 
melynek hazánkban legcsinosabb goth stylü tornya van, a 
főapát legközelebbi intentiói közé számitható.2) 

Egyházhatósági jogait nemcsak akadálytalanul gya-
korolja, hanem azokat uj fénykörrel övezte. B. e. I X . nagy 
Pius mintegy újra megerősítvén az elődei által Pannonhal-
mának adott jogokat, 1870. a monte-cassinoi congregatioval 
egyenjogúságban levő főapátot azon, utódaira is átszármazó 
joggal ruházta föl, hogy híveinek a bérmálás szentségét ki-
szolgáltathassa. Mint az elkülönített pannonhalmi egyház-
terület feje jelent meg Romában 1867. a centenáriumra, 
1869. a vatikáni zsinatra, 1877. I X . nagy Pius 50 éves jubi-
laeumára. Püspökök sorában lát juk őt 1871. a kath. autonó-
miai congressuson. S a miáltal minden elődjét túlszárnyalta, 
az a templom felszentelési (censecratio) pápai engedély, me-
lyet a nagyműveltségű Dr. Sárkány apát által újjáteremtett 
bakonybéli templomon 1878. szept. 22. érvényesített. Mint 
szabályszerűen rendezett testület feje folytonos és közvet-
len összeköttetésben akarván lenni a rend valamennyi tag-
jaival évenkint hivatalból minden egyes tagot meglátogat 
s hogy az elszórtan működő tagok koronkint, mint egységes 
egész is tömörülhessenek, minden harmadik évben megtart ja 
az u. n. nagykáptalant, hol pontos és a legkisebb részletekig 
terjedő közlésekben megismerteti a rend állapotát s tanács-
kozik a teendők fölött. 

Emellett hivatásszerű buzgalommal szolgálja a tanitás 
és nevelés ügyét. Pannonhalmán tanárképzőintézetet szerve-
zett, a szertárak elhelyezése végett a fő monostor egyik 
szárnyépületére u j emeletet rakatott , a központi nagy könyv-
tár, u. m. a székháziak készletét évenkint szaporittatja, a 
tagoknak fensőbb kiképzés végett utat nyit az egyetemi 
tanfolyamokban. A főmonostor kegyursága alá tartozó köz-

') Ipolyi i. Emlékbeszéde. 42. 
*) Az „Egyh. müv. lapok." 188 f. II. sz. 12.1. Közlő. 
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ségekben u. m. Lázi, Ravazd, Bársonyos, Tárkány, Nyalka, 
Csanak, Sz. Ivány, Deáki s főleg sz. Mártonban az iskolákat 
a törvény követelménye szerint uj já alakittatta és szervezte > 
Tényőn és Tarjánban alapjából ujakat építtetett. A rend 
birtokai alatta u j életet nyertek: 6 mintaszerű majorság kö-
szöni neki eredetét, 3 bővülést nyert stb. — Mint a tudo-
mány embere magas állásában is szolgaija ezt ; igy 1874 a 
magyar orvosok és természetvizsgálók X V I I . nagy gyűlé-
sükön Győrött az elnökségi teendőnek vezetésével tisztelték 
meg. Alat ta nem egyszer derültek örömnapok Pannonhal-
mára azon fényes ünnepélyekben, melyek a székesegyház 
fölszentelésekor, a természetvizsgálók gyűlésekor, vagy a 
pázmándi emlékkő leleplezésekor ünnepelt férfiak diszes kor-
szoruját lát taták. Elsőn József főherczeg, mint az apostoli 
király képviselője, fogadta a főmonostor hódolatát, az egy-
házi szertartásokat Zalka és Dulánszky püspökök segédlete 
mellett Simor biboros primas vezette. 1866. Falcinelli, 1876 
Jacobini nunciusokat üdvözölte. 1877. a montecassinoi fő-
apát időzött a főmonostorban, a mialatt újra fölélénkült a 
a benső viszony, mely Cassino és Pannonhalma között még 
Úrias apát alatt szövődött s a testvériesülés ez alkalommal 
is3) ujabb erősbülést nyert. A sz. István-rend lovagke-
resztje, melylyel ő felsége a főapátot 1869. földiszíté, a 
magy. tud. akadémiánál a tiszteletbeli és a hazai műemlé-
kek fóntartására alakult társaságnál a kültagsági czimek 
magasabb körökben is figyelmet ébresztett érdemeit jelö-
lik a főpapnak, ki legújabban még a sz. Benedek X I V . 
százados évfordulójának kellő megünneplésére tett előmun-
kálatok vezetésére is kitüntetőleg lett felkérve. De ő nem 
elégedett meg evvel, hanem szűkebb körben t. i. a pannon-
halmi congregatioban is oda hatott, hogy ez a nagy renda-
lapitónak szellemi emlékszobrot állítson. Az ő megbízása 
folytán jelent meg az előttem fekvő Névtár, mely különösen 
az emlék-ünnepre lett szerkesztve, és mely az imént ismer-
tetett, a központi könyvtár felügyelője által irott, nagysza-
bású (CIX . 1.) értekezésen kivül egyéb történeti adatokkal 
is bővelkedik, milyenek a most élő rendtagok rövid életraj-
zai, azon rendtagok névsora, kik a török háborúk alatt el-
pusztult és Pálffy főapát alatt, 1638. visszaállított congrega-
tioban elhunytak; végre a szerzet viszaállitása óta 1802 
évtől 259 elhunyt rendtagok névsora és rövid életrajza. A 
másik könyvtárőr Zieyelbauer „Hist. rei. lit. O. s. B. czimű 
világhírű munkájának folytatása számára megírta a magyar 
benczések irodalmi működésének (1750—1880) történetét 
és a centenárium alkalmából Dr Brunner Sebestyén szer-
kesztése mellett megjelent „Benedictinerbuch részére „Erz-
abtei Martinsberg" cz. történelmi és leiró értekezést. A fő-
apátsági convent jegyzője összeállította a magy. benczések 
schematicus statisticájá Hibelius nagy Album Benedicti-
numa számára. A lyceum történelmi tanára nagy készültsé-
gét ragyogtatta a „sz. Benedek élete és hatása és a szerze-
tesi intézmény történelmi és társadalmi jelentősége" czim 
alatt megjelent 500 lapra terjedő, hazai irodalmunkban 
páratlan művelődés-történelmi munkájában. A tanárképző-
intézet világtörténelmi és német irodalmi tanára, ki a kath. 
külföld előtt előnyösen ismert német költő, körülbelül 70 
sonettből emlékkoszorut fűz, mely a sz. Benedekrend egye-

3) Az igen szívélyes hangon irott okiratokat is hozza a névtár. 

temes történelme, mint az örökzöld myrtuslombozat közöl a 
szerzet kiváló alakjai, mint áldást hintő egyházfők, rózsák-
ként tűnnek ki. A megjelent magyar alkalmi költemények-
ről már bir tudomással az i. t. olvasó közönség. Az emlí te t-
tem szellemi emlékszobor részét képezik még: Győr sz. 
Márton 

mező varos templomának újjáépítése, a pannonhalmi 
székesegyház számára megszerzett sz. Benedek-féle érez -
szobor és három uj üveg festményű ablak, és a mit első he-
lyen kellett volna említenem, a pauli sz. Vincze leányai 
vezetésére bizott sz. mártoni leányiskola. Ez emlékszobor 
legszebb kövét képezi az ez alkalomból tartott népmissió. 
Négy ezer lélek végzett nagyobbrészt általános gyónást, kik 
mindanyian kaptak egy kis (kis 8 r. 30 lapos) emlékköny-
vet4) és sz. Benedek éremkeresztjét. A X I V . százados é v -
forduló ily módon való megülése valóban legméltóbb volt sz. 
Benedek szelleméhez és reméljük, hogy hatása is Isten ke-
gyelmével állandó lesz. 

Ezek után kérdezhetjük, joggal mondhatta-e csakugyan 
egy liberális lap: „A pannonhalmi apátság hiven megőrizte 
traditióit. A benczések termelése sohasem szünetel. H a nem 
adhatnak a nemzetnek kiváló férfiakat, adnak egy-egy nem-
zedéknek kiváló férfiakat, kik megtanítják a serdülő elmét 
műveltségre, a fogékony szivet hazafiságra (a vallásosságot 
kihagyta az illető.) Pannonhalmán nemcsak az épület áll 
magasan, de magasan éreznek a benne lakók is. Hivatást 
szebben és méltóbban betölteni nem lehet." 

Sorainkat a többször idézett Ipolyi szavával zárjuk 
be : Elmondhatjuk mi is Pannnonhalmáról, mint Dante 
egykor éneklé Paradicsomjában Monte Cassinóról, hogy 
onnét sugárzott ki az üdv u j fénye földünkre, és hogy nagy 
férfiainak élete mély nyomokat hagyott maga után. Az u j vi-
lág költője, Longfellov, lelkes költeményében irta be nevét e 
hely emlékkönyvébe, a Cassinot tudomány-szomjukban k e -
gyelettel látogató Pertz és Layard, Mai és Ozanam, Grego-
rovius, Reumont és Galdstone nevei mellé ; kik közöl az utolsó 
sem nyomhatá el, hogy oda ne irja : Floreat ! 

Ezt óliatjuk mi is Pannonhalmának. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 4. Bismarck önigazolása. — A ki-

egyezésnek Róma és Berlin közt legalább egyidőre vége 
van, a tárgyalások e tekintetben megszűntek és a ku l tu r -
harcz' az egyház és állam közös kárára, mert a vallásosság 
hátrányára folytattatni fog. Valamint azonban a kul tur-
harcz megkezdése nagy felelősséget rovott Isten és emberek 
előtt arra, vagy azokra, aki, vagy a kik okai voltak, és e 
miatt a hatalom kezelője Bismarck az okot másokra hári-
totta önigazolásul ; ugy nem kevésbé fontos levén a zilált 
állapotok megszüntetése, mert a rend és béke visszaállításá-
tól függ a német birodalom léte vagy nem léte, épen oly 
nagy felelősség terheli azon részt, mely oka a béke helyre-
állítását czélzó tárgyalások megszüntetésének és igy felfog-
ható, hogy e felelősségét a német birodalmi kanczellár e te-
kintetben sem levén hajlandó önmagára venni, azokat nem 
magában, hanem másban keresi, és hogy önmagát tisztázza, 

*) A fiizetke tartalma : Előszó, Sz. Benedek élete, Ájtatossági gya-
korlatok sz. Benedek tiszteletére, Sz. Benedek éremkeresztjének rövid 
ismertetése. Közlő. 
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okmányokkal törekszik önmagát a világ előtt igazolni, hogy 
belássa a világ, mily ártatlan bárány, s mennyire szereti 
a békét. 

Csakugyan azon okmányokat, melyek a napokban nap-
világot láttak a német birodalmi kanczellár részéről, mi 
másnak nem tekinthetjük, mint az önigazolás törekvésének 
és igy egyúttal vádnak is az egyház, a pápa ellen, mintha 
ez, és nem ő lenne oka a béketárgyalások sikertelen-
ségének. Es akik még ma is, nagy államférfinak tar t ják 
Bismarckot, a kik részben azért, mert szavainak hitelt tud-
nak adni, részben azért, mert jobban gyűlölik az egyházat, 
hogysem a legkézzelfoghatóbb esetben is hajlandók volná-
nak az egyháznak igazságot szolgáltatni : azok, elhisszük, 
hogy Bismarck berezegnek, Reusz herczeghez intézett leve-
lét önigazolásul elfogadják és előttük tisztában áll Bis-
marck, mint egy angyal, ilyenek ma már bizonyára keve-
sen léteznek, és az igazság constatálása végett, de hogy 
egyúttal mintegy, talán az idők jelére is utaljunk, ki kell 
mondanunk, hogy mi egyetlen egy liberális lapot sem olvas-
tunk, pedig olvasunk eleget, mely Bismarck felett pálezát 
ne törne és őt, mint vesztett felet nem tüntetné fel a Rómával 
megszakított béketárgyalások ügyében. 

Bismarck önigazolásául, mely őt mint ártatlant tün-
tethette volna fel a világ előtt, csak egy eset szolgálhatott 
volna, ha ő bebizonyította volna, hogy ő azon elvi téren, 
melyen az egyházat a májusi ,tör vények' megsértették, az 
egyháznak ismét szabad kezet enged, habár kissebb és nem 
«lvi téren az egyháztól viszont engedményt követelt, de az 
egyház ez ajánlatot visszautasította. E körül fordul meg min-
den és ez az, amit a kanczellár nem tud bebizonyítani, holott el-
lenkezőleg nem csak az bizonyos, hogy az élső lépést a béke 
létrehozására a pápa tette meg, hanem az is, hogy a pápa a 
porosz birodalomnak előlegesen engedményeket tett. Bis-
marck czélja az volt, hogy a pápa ne csak szentesítse a je-
lenlegi állapotot az állam részéről teendő minden ,elvi' en-
gedmény nélkül, melyek az egyházat mint isteni intézményt 
megilletik, hanem ezen felül, mig a pápa befolyását is biz-
tosítani akarta maga részére a kath. pártban. Az államom-
nipotentiájának a májusi ,törvények'-be igtatott kifejezése 
ezentúl is megmaradt volna, a különbség csak az lett volna, 
hogy mig ezelőtt e ,törvények' a pápa és a katholikusok ál-
tal nem szentesittettek, mert a pápa által is szentesítve let-
tek volna, igaz a pápa maga adta volna át az egyház isteni 
jogá t az államnak. Ki fogná azt elismerni, hogy a pápa ily 
követeléseknek engedhetett volna ? Ki fogná azt elismerni, 
hogy miután a pápa ily követeléseket épen ugy nem telje-
síthetett, mint nem fog teljesiteni soha egy sem, hogy a 
pápa és nem a kanczellár oka a béketárgyalások megsza-
kításának? Ki fogná tehát Bismarck okmányait önigazolá-
sul elfogadhatni. 

A kiadott okmányok nem csak nem alkalmasak arra, 
hogy a kanczellárt igazolják, hanem inkább őt vádolják és 
a ,nagy' embert valóban igen kicsinynek tüntetik fel úgy-
annyira, hogy Bismarcknak saját államférfiúi reputatiója ér-
dekében sokkal jobb lett volna egyiket, másikat ki nem adni, 
mert akkor nem győződhetett volna meg a világ, hogy már 
ő is azon ,nagy' államférfiak sorsára jutott , kik korukkal 
elme gyengeségben szenvednek, kik az itélet gyengeség hi-

ányában oda jutnak, hogy a legképtelenebb állításokra ve-
temednek. Yagy mit lehetne mást mondani Bismarck azon 
állítására, hogy a katholikusok és pedig főpapok és papok-
kal egyetemben a socialistákkal szövetkeznek ? Nem tudja 
már Bismarck, hogy mily mélység választja el ezeket egy-
mástól ? Vagy kit lehet azért egyedül vádolni mást, mint őt, 
hogy Poroszországban socialisták léteznek? Ki hozta be a 
kulturharezot és igy mint ennek következményét a vallási 
elvadulást? Ki az oka annak, hogy a porosztörvényhozás 
elé, nem keresztény elvi, hanem rendőri törvény tétetett, me-
lyet a katholikusok kielégítőnek nem találván, meg nem 
szavaztak? Hogy minő itélő tehetségről tanúskodnak Bis-
marck szavai, midőn a gyóntató széket vádolja a katholiku-
sok oppositiója miat t? Hova kellett jutni oly ember itélőte-
hetségének, a ki a gyóntatószékről ugy tud beszélni ? Bis-
marck, mint igazhivő (?) lutheránus, soha sem gyónt katho-
likus papnak, hogy képes tehát ez isteni, a lelki dolgokkal 
foglalkozó institutióról igy nyilatkozni? Ez ismét csak őt 
vádolja, mert oly dologhoz szól, melyről nem bir tiszta fo-
galommal, vagy ha bir és mégis igy nyilatkozik, az még 
rosszabb reá nézve. Lesz-e, lehet-e tehát valaki, a ki ily 
képtelen állításokat önigazolásul elfogad ? 

Bismarck tehát, mint mondtuk, nem igazolja magát 
okmányaival, hanem elitéli és igy igazolja az egyház eljárá-
sát, feltár azonban egy képet mindenki előtt, melyet külö-
nösen államférfiaknak ajánlunk figyelmébe. A kanczellár 
ugyanis bevallja, hogy a kulturharcz, vagyis a kath. egy-
ház üldözése által az állam alapjában meg van ingatva és e 
beismerés, e vallomása katholikusokra nagy satisfactio, ő k 
voltak azok, kik ezt, a májusi .törvények' alkotása a lkalmá-
val előre megjövendölték, az események a katliolikusokat 
igazolták és most közzelfoghatólag be van bizonyítva, hogy 
a katholicismus az a vallás, mely államföntartó erővel bir 
és hogy viszont a katholicismus elveinek üldözéseivel az á l -
lamok, saját létalapjokat ásták alá. Ez az eset, ez a bevallás 
komolyan figyelmezteti az államférfiakat, hogy mit tegye-
nek és mit ne tegyenek, lia valódi államférfiak akarnak lenni, 
mert a katholicismusnak akár félreismerésből, akár gyűlö-
letből származott üldözése, első sorban magán az államon 
boszulja meg magát, legyen bár az az üldözés nyilt, vagy 
titkos, rendszabályoztassék bár az egyház a májusi törvé-
nyek egész sorozatával, akár pedig egyes szakaszokba be-
csempészett — látszólag ártatlan — §§-ok által, Hogy mi ha-
zánkat ily szerencsétlenségtől megmentsük, azért hatható-
san ajánljuk államférfiainknak, tanulmányozzák a porosz 
kulturharcz következményeit, hogy megtanulhassák becsülni 
a katholicismus áldásos befolyását az államra is, mert, csak 
ha ezt megbecsülik, lesznek képesek utódaiknak a magyar 
államot azon nyugodt öntudattal átadni, hogy létét bizto-
sították. 

Berlin, Windhorst beszéde, melyet a ,kulturbéke-ja-
vaslat' feletti álltalános vita első napján mondott, legjobban 
megvilágítja a centrum álláspontját, melyet ezen javaslat-
tal szemben elfoglal, valamint a Bismarck által újra fel-
kavart fergeteg szelének irányáról is legbiztosabb tájékoz-
tatást ad. A centrum párt vezére többi közt igy szólt : 
„Ugyanaz a Falk, ki nem rég azt mondta, hogy azért lépett 
vissza, nehogy az egyházzal kötendő béke útjában álljon, 
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ugyanaz a Falk e szavakat ma elfeledte és Richter és Lau-
enstein képviselő urak tetszésével beszédet mondott a béke-
kötés ellen, habár semmi más által jobban nem védhető e 
javaslat, mint az ő beszéde által. Hammerstein képviselőnek 
válaszolom, hogy törekvéseit helyeslem, de indokait nem. 
A kulturharcz harcz a hit ellen (ohó, balról,) azért azt 
vártam Hammerstein képviselőtől, hogy jobban párt ját 
fogja fogni a kath. egyháznak, mint a hogy tette, épen azért 
mert a kath. egyház a hitet praegnansabban fejezi ki, mint 
az evangelikus. A kulturharcz habár mindig az evang. egy-
ház ellen is, de főleg a kath. egyház ellen irányul. IIa sike-
rül az államnak e küzdelemben győzni, akkor az egyházi 
életnek egyátalában vége van : akkor önöknél az egyház 
helyét a rendőrség fogja elfoglalni. Mily hangulat uralkodik 
nálunk a fensőlb régiókban, azt még mielőtt a legújabb dpi. 
okmányok közzé tétettek, megtudtuk a „Grenzbote"-ből, 
mely most hivatalos közlöny. Egyébiránt a közlemények 
hiányosak ; és sajátságos, hogy csak a folyó év marcziusa 
óta kelt okmányokra szoritkoznak. A márczius 17-iki vég-
zetes minisztertanácsi határozat teljes fordulatot jelentett ; 
jelezte, hogy az eddig folytatott tárgyalások megszakittat-
tak. Hübler titkos tauácsos bécsi tárgyalásairól ma hallot-
tunk először valamicskét, és csakis azt, mit a miniszter ur 
saját értelmében használhatott. Az mondták, hogy Bécsben 
gyakran közel jöttek az egyességhez, hogy a tárgyalások 
kitűnően folynak ; most csaknem ugy látszik, hogy halálom 
óráján sem érem meg a kulturharcz vége látásának örömét. 
Hogy a jelenlegi állapot felől Ítéletet mondhassak, kénytelen 
vagyok az állam-miniszteriumot kérni, adjon nekünk teljes 
felvilágosítást a kúriával folytatott tárgyalások felől. Álta-
lában helyén lett volna, ha a kormány mindjárt e javaslat 
előterjesztésekor ez okmányokat mind mellékletül közölte 
volna. Hogyha pedig a kormány talán meglepni akar ben-
nünket akkor előre megmondom, hogy én nem hagyom ma-
gamat meglepetni. 

Uraim ! pártfeleim részéről három kijelentést kell ten-
nem. 1) A jelen általános vita folyamában nem vagyunk 
azon helyzetben, hogy végleges votutnunkat nyilvánítsuk a 
javaslattal szemben. (Aha ! balról.) Én ezt az ahát szinte 
vár tam; de higyjék el önök,előttünk e szóban forgó érdekek 
sokkal kimagaslóbb jelentősségüek, hogysem elhamarkodott 
lépésre adjuk fejünket. Azonkívül mi nem vagyunk haladó 
vagy liberális pártiak s azért nekünk nem szükséges oly 
hamarjában ítéletünkkel készen lenni. (Derültség.) 2 or, 
uraim, kijelentem, hogy, ha a javaslat tárgyálásába bebo-
csátkozunk, annak egyes pontjai felett szavazunk, ez által 
az egyház jogaiból egy cseppet sein adunk fel. Mi azon vi-
lágos állásponton állunk, hogy az egyház és állam közti vi-
szony csak kölcsönös egyetértés által szabályozható, és az 
egyház képviselője a szent szék. Ezzel való egyetértés nél-
kül átalában semmi sem érhető el. 3-or végre kijelentem, 
hogy az egyház és állam közti viszonyra nézve teljes béke 
Porosz- és Németországban előbb be nem állhat, mig a 
status quo ante egészen és teljesen vissza nem lesz állit va. 
(Mozgás. Halljuk, hall juk!) Ezen czél egy ugrásra nem ér-
hető el ; mi megtanultunk tűrni, megtanítjuk erre utódain-
kat is. Türelemmel és kitartással majd sokat lehet elérni. 
Senki jobban nem sajnálja, hogy kitört a hulturharcz. Ez 

zavarja a keresztény egyház békéjét, megrenditi az állam 
alapját s megerősít minden felforgató törekvést. 

Mindenesetre helyén volna a májusi törvények alapos 
revisiója, és erre irányult eleinte minden, ami két év óta e 
téren történt. Szónok ennek bebizonyítására főihozza az 
egyes adatokat és idéz a közzétett jegyzékekből, kiemelvén, 
hogy a porosz kormány márcz. 17-diki határozata ellentét-
ben áll az addigi tárgyalásokkal, és azért indokolatlannak 
mondja azon vádat, hogy a Curia visszavonta volna az előbb 
tett engedményeket, miután ezt tennie sem kellett, elestek 
azok önmaguktól, amint a porosz kormány a teljhatalom 
eszméjével uj alapra állott. Az egyház nem fogadhatja el e 
javaslatot, a sok ok közül azért, mert a májusi törvenyek 
egyike a legfőbb egyházi jurisdictiót a pápától megtagadja 
s egy állami törvényszékre ruházza; a jelenleg tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat pedig erre nézve teljhatalmat 
adna a kormánynak és igy a pápát alárendelné a kormánynak. 
Szónok ezután áttér a sürgönyekre és szokott elmésséggel 
birálja meg azokat: kimutatja, hogy egyszer chinai fallal 
veszik körül Poroszországot a pápai befolyás ellenében, 
máskor ineg magok hivják föl a pápai befolyást, hogy a 
porosz katholikusokat terveiknek megnyerjék: midőn pedig 
Rómából ily befolyást tagadásba vesznek, Hohenlohe ber-
ezeg sürgönye elég szemes (unverfroren) kijelenteni, hogy 
itt ezt nem hiszik. Vájjon mit szólnának itt, ha a Curia az-
zal felelne, hogy nem ad hitelt a porosz hivatalos nyilat-
kozatnak ? Még drasticusabb példát hoz föl szónok, idézvén 
Hohenlohe jegyzékéből: „Ha a pápának nincs befolyása a 
centrumra, akkor mit segit a világi kormánynak, ha vele 
megegyezésre jö ?" íme tehát nem az ország vallási békéje, 
nem az alattvalók vallási szükségletei iránti tekintet, hanem 
azon ok készti őket a tárgyalásokra a Curiával, hogy a pápa 
befolyásával a centrumpártot megnyerjék, ki is mondják, 
hogy máskülönben nem érdemes a pápával egyezkedni! Ezt 
megjegyzik magoknak a német katholikusok ; és engem bá-
mulat s fájdalom fog el, hogy ilyesmit leirtak és még publi-
cálnak is. A szent szék minden befolyását elvesztené, ha az 
egyház nagy érdekeit szem elől tévesztené s a nemzetek 
benső érdekharczaiba keverednék. Egyházi ügyekben a 
pápa dicsőült magaslaton áll felettünk, világi ügyekben 
azonban, milyen a Samoa-kérdés (derültség), nincs semmi 
mondani valója. (Derültség.) Teljesen téves, a mit Bis-
marck herczeg tesz, midőn p. o. ami szavazatunkat a soci-
alista-törvényekkel szemben pápai befolyásra és nem tárgyi-
lagos indokokra vezeti vissza. Vagy talán Lasker (zsidó) és 
Richter képviselők, kik szintén a socialista-törvény ellen 
szavaztak, szintén a pápa parancsára tették azt? (Nagy de-
rültség.) 

A centrum és törekvései mindenfelé ismeretesek, a 
hol katholikusok vannak, és megelégedéssel tölt el bennün-
ket, midőn látjuk, hogy több mint 100 millió embert támo-
gat a lelkiismeret szabadságaért vivott harezunkban. A t ö b -o o 
bire nézve mi conservativek vagyunk és csak azt sajnáljuk, 
hogy Poroszország konzervatív köreiben eddig kevesebb ro-
konszenvre találtunk, mint Szászország és Délnémetország 
konzervativjeinél. Csodálatos, hogyan lehet a javaslatban az 
állam részéről visszavonulást vagy Canossába menetelt látni. 
Óhajtanám ugyan, hogy ne lenne csodálatos ha csakugyan 
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remélhető volna egy Canossába való menetel. (Nyugtalan-
ság.) Uraim, egyáltalában nem sok értéke van a Canossáról 
keringő phrasisnak, és nem is forogna annyira az emberek 
száján, ha mindnyájan, kik ezt teszik, a történelmet jobban 
tudnák, mert akkor oly alávaló ember iránt, mint IV . Hen-
rik császár, nem igen lelkesülnének. (Derültség.) A javaslat, 
ha elfogadtatnék, a törvényhozás corruptióját jelentené. Sehol 
sincs benne határozott concessio, sehol sincs benne a „kell", 
hanem mindenütt csak „lehet" ; még a szájkosár törvényt 
sem törli el, habár maga Hinschius mondá, hogy ez"; kell 
legeslegelőször megszüntetni, ha a béke ú t já t egyengetni 
akar ják . A kath. egyházat és szolgáit igy az illető minisz-
ter kegyelmére bizni, mint a javaslat, előttem lehetetlennek 
látszik. . . . En a javaslatban tervezett felhatalmazást Pu t t -
kamer miniszter urnák talán megadnám : se a kath. egyház 
nem élhet a bureancraczia nyaktilója alatt, a mint ez tény-
leg beállna, ha a javaslat elfogadtatnék. E javaslat a katho-
likusokat politikailag jogtalanokká tenné ; a jövőben kény-
telenek lennének az ellenzéki álláspontot egyes kérdésekben 
feladni, nehogy a kormány discretionalis felhatalmazásával 
éljen az egyház ellen. Én kijelentem, hogy én a béke kedve-
ért szivesen bedobnám magam az egyház és kormány közt 
tátongó mélységbe, csak tudnám, hogy az örvény fölöttem 
össze fog csukódni. De minthogy ezt nem tudom, hát in-
kább csak nem ugrom bele a mélységbe. (Nagy derültség.) 
A kulturharcz csataterén mindefelé romok és hullák feksze-
nek. Mi a javaslattal szemben az oly családapa helyzetében 
vagyunk, kinek gyermekei éheznek, s kik minden után mo-
hón kapnak, a mi kenyérnek látszik. E javaslat is kenyér-
nek látszik. De ha semmi változás nem történik rajta, kény-
telenek leszünk a gyermekeknek azt mondani : vigyázzatok, 
kenyérnek látszik, de ne nyúljatok hozzá, mert méreg! Nem 
igaz, hogy puskaporunkat korán kilövöldöztük ; munitiónk 
kitart, bátorságunk meg nem tört, fegyvereink ki vannak 
élesitve. A mit Falk mondott, végre is nem uj. Evek óta, 
napról napra olvassuk a ,NationaIzeitung'-ban. Mindig a 
régi kiáltás : „Róma ellen !" Nem igaz, hogy Róma világ-
uralomra törekszik. A római egyháznak feladata csak az, 
hogy minden népeket tanitson. Ez nem világuralom ; ez szo-
rosan a lelkiek terén marad s viláari dolgokkal nem bibelő-

D o 
dik. Teljesen téves, mintha a szent atya semmi előzékenysé-
get sem tanúsítana. O két év óta gyakorolja ezt és pedig 
annyira, hogy csaknem azt lehetne mondani : a pápa és nem 
a kormány ment Canossába. Biztosithatom önöket, hogy 
senki sem kivánja ugy a békét, mint a sz. atya ; ő minden 
eszközt megragadott, hogy azt elérje ; de lehetetlent nem 
szabad önöknek tőle kivánniok ; az egyház jogait lényeges 
alapjaikban soha sem fogja, nem is lehet föladnia, és ha ez 
gondolható volna, amint nem gondolható, hogy történjék, 
nagy zavar fogná el a világot. Azért még egyszer mondom : 

amint a dolog áll, mi nem fogadhatjuk el, de nyugodtan s 
őszintén akarjuk a javaslatot megvizsgálni. H a módosítások 
lehetők, melyek a javaslatot ránk nézve elfogadhatóvá ten-
nék, ennek nagyon örvendenénk. Azonban félünk, hogy ba-
jos lesz a szükséges módosításokat keresztülvinni, de mind-
addig nem akarunk kétségbe esni fölötte, mig tények nem 
állanak előttünk. Mert biztosithatom önöket, hogy mi nem 
a harcz, hanem a béke végett harezolunk, mely utób-

bira mindnyájunknak szükségünk van. (Hosszan tartó él-
jenzés.) 

Po i t i e r s . Fie bibornok temetése. — Midőn alig egy-két 
éve ő eminentiája édes anyját halál által elvesztette, a hőn 
szeretett anya sirja felett e szavakat ejté ki : „Minden gyer-
mek mindaddig ifjúnak tart ja magát, mig anyját maga mel-
lett l á t j a : mihelyt ezt elvesztette, kezdődik az öregség és ez 
rohamosan halad előre." Nem méltán előérzetnek kell-e e 
szavakat tulajdonitanunk, miután a megdicsőült bibornok 
halála csakugyan oly rohamosan következett be, mint a vil-
lámcsapás 1) — a mint ezt előre jelezte ? De most a fájdalom 
és gyász érzetei foglalják el a hirtelen halai által keltett bá-
mulat helyét. Az egész egyházmegye megrendült s útnak in-
dult még egyszer megnézni a főpásztor arczát. Soha e nép 
nagyobb diadalmenetet nem készített elhunyt püspökének, 
mint a milyen ez az utolsó, ez ut az örökkévalóságba. Az u t -
czákon csak az elhunytról beszélt mindenki. A merre csak 
a gyászmenet körüljárt , minden ajtó csukva volt, általános 
gyász jeleül. Minden ház minden ablakán gyászjelek va-
lának kitéve, némelyek feliratokkal, melyek a nagy vesz-
teséget s fajdalmat tolmácsolák. Midőn a gyászszertartás 
kezdetének ideje elérkezett, a mi nagy nevet Poitou és 
vidéke felmutatni képes, az mind sz. Hilár utódjának rava-
tala köré volt gyűlve. De egész Francziaország képviselve 
volt itt, ugy hogy e napon Poitou fővárosa egyszersmind a 
katholikus Francziaország fővárosa lett. A gyászmenet, 
már tizkor kezdetét vette a püspöki palotában, de az óriási 
néptömeg miatt csak fél óra múlva indulhatott meg az u t -
czákon. Két ezred katonaság volt kirendelve utat nyitni s 
azt fenntartani a nagy sokaság közepett. A székesegyház 
belseje fekete szövettel egészen be volt vonva. Hatezei-en 
befértek, hatszor hat ezer kénytelen volt kint maradni. 
Mgr de la Bouillerie püspöknek kellett volna tartani a gyász-
beszédet, de ő az utolsó pillanatban, tegnap, rosszul lét miatt 
kénytelen volt lemondani. Mit volt mást tenni, mint, hogy 
Pas8ardière J . t. atyának megparancsolta főnöke, hogy ő 
tartson beszédet. Az ifjú szerzetesnek csak egy éjele volt a 
készülésre, s mégis teljesen készen volt, annyira át vala 
hatva az elhunyt szellemétől. Spectaculum facti sumus 
mundo, angelis et hominibus. Ez volt a jelige. Az elhunyt 
egyháznagyról festett kép meglepő volt azokra nézve is, 
kik őt ismerték. Ezechiel próféta visiójában tüntette fel 
szónok a megdicsőültet. Elragadta őt, igy szólt szónok, e 
földről a látnók által ecsetelt ragyogó szekér, mely min-
dig előre halad, melynek elején négy alak lebeg, ember, 
ökör, oroszlán és sas. Az absolutiót Donnet bibornokkal 
négy püspök mondta el, mely után a gyászmenet ú j ra meg-
indult a Nort.re-Dame templomba, hol a boldogult teste 
örök nyugalomra tétetett. Végrendelete folytán sirját csak 
egyszerű sima kőlap jelöli, következő felirattal: Tuus sum 
ego Ludovicus Franciscus Desideratus Eduardus Tituli 
Sanctae Mariae de Victoria S. R. E. Px-esbyter Cardinalis 
Pie- Natus Carnotensis X X V I . Sepsembris MDCCCXV-
Episcopus Pietaviensis X X V I . Septembr. MDCCCLIX" E 
vivi8 sublatus Die . . . Anno . . . . Alul : Et sicut per manus 
nostras coronaris in terris, ita per Tea Filio tuo coronari mi-
rear in coelis. 
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IRODALOM. 
A patrologia kézikönyve vagy a régibb keresztény iro-

dalom története. I r ta dr. Alzog János stb. A harmadik át-
dolgozott és bővített kiadá3 után fordította a csanádi növen-
dékpapság magyar gyakorló iskolája. Első rész. Temesvárott 
1880. 8 ad rét 288 lap. 

A magyar kath. hittudományi irodalom kezd kibonta-
kozni a vajúdások azon szükségkép bekövetkezett processu-
sából, melyen hazánkban az eddig latin nyelven művelt 
theologiának a magyar nyelv és irodalom immár magas fokú 
felvirágzása következtében át kell mennie, hogy a nemzeti 
műveltség minden irányban érvényre jusson s igy nemzetünk 
szellemi gyarapodásában ne hiányozzék azon tényező, mely 
nélkül nemzeti irodalmat, nemzeti magyar műveltséget be-
tetőzöttnek mondani nem lehet. Keresztény nép vagyunk, a 
nemzet nagy többsége az ős kath. egyház hive és igy ha igaz 
az, hogy minden nemzet csak akkor teljesiti a különben cos-
mopolitikus, világegyetemes jellegű tudománynyal szemben 
önmaga iránt kötelességét, ha minden tudományszakot a 
fejlettség azon fokáig, melyen azokat birnia társadalmi szük-
ségletei követelik, saját édes anya nyelvén törekszik kimű-
velni : akkor a keresztény, az ős, örök ifjú, folyton fejlődő ka-
tholikus hittudománynak magyar nyelven kiművelése mel-
lőzhetlen s most már elodázhatlan vallásos és nemzeti köte-
lesség egyszersmind. 

E magas czélra irányult törekvéseknek a ,Religio', ha 
hosszú életpályájára visszatekint, elmondhatja, hogy élö meg-
testesülése volt nŰLdig. Azt a nagy eszmét, melyet homlokán 
visel s mindazt, a mi vele összefüggésben van, — s mi nem 
volna összefüggésben arel igióval? — a magyar nyelv, a 
magyar irodalom, a magyar nemzeti szellem művelődése- s 
emelkedésének negyven év óta minden fokozatán át magyar 
nyelven képviselte, védte, fejtegette. A ,Religio' megalapí-
tása által fejezte ki a magyar kath. clerus tettleg már akkor, 
midőn a magyar irodalom még a kezdetlegesség korszakát 
élte, hogy a vallásos eszméknek magyar nyelven való tudo-
mányos fejtegetését szükségesnek, kötelességének tartja. 
Azóta magyar hittudományi irodalmunk nagy haladást tett. 
Főleg két irányzatot kell e mozgalomban megkülönböztetni. 
Az első az életet, a második az iskolát vette szemügyre 
munkálkodásánál. Amaz a nagy és nagyobb olvasó közön-
ségnek igyekszik általános becsű hittudományi munkákkal 
szolgálni, emez a hittudományi tanintézeteket törekszik ma-
gyar tankönyvekkel segíteni s ellátni. Az előbbi irány ko-
rábban fejlődött ki s most már szép virágzásnak örvend ; emez 
csak nem rég kezdte meg működését, s a kezdeményezés ne-
hézségeivel küzd. Ez utóbbi jelenségnek oka főleg azon 
fontos és, mielőtt eldöntetnék, százszor megfontolandó kér-
désben rejlik : magyarul addassék-e elő a theologia vagy 
latinul egész terjedelmében, mert hogy egyes tantárgyak 
magyarul adathatnak elő, az már tényleg el van dönt-
ve. Most eme kérdést, melyet nemsokára tüzetesen meg-
kell vitatni, csupán érintvén, csakis örömünket fejezhetjük 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

hittudományi irodalmunknak oly becses művel való gyara-
podása felett, milyen Alzog Patrologiája. A patrologia fela-
data levén, a keresztény dogmatika őskori történetével is 
megismertetni, a mennyiben t. i. az asz. atyák által kiművel-
tetett, fordítóknak nem egy nehézséggel kellett megküzdeniük 
a dogmatikai műszavak és kifejezések forditásánál. Általá-
ban el kell ismerni, tapintatosan jártak el. A kiadvány ki-
állítása csinos, sőt diszes ; a javítás gondos. Dobó Miklós 
kanonok és papnev. igazgató urak van ajánlva. 

— Helyma a Kabyl leány Magyardák a budapest-fe-
renezvárosi Banolder-intézet kath. elemi leánytanoda V. és 
VI. osztályának növendékei. 16-od rét 44 lap. 

E kis füzet világos bizonyítéka annak, hogy zárdaszü-
zeink vezetése alatt levő kath. elemi iskoláink, minden czél-
zatos lárma megszégyenitésére, minden tekintetben a legfé-
nyesebb sikert mutatják fél. Midőn elemi iskolák növendé-
kei annyira haladnak a nemzeti nyelv kezelésében, hogy ily 
fordítással léphetnek fel a világ előtt, akkor elérkezett az 
ideje, hogy kath. iskoláink fejlettségére önérzettel tekint-
sünk. E kis füzet a fővárosi kath. elemi iskolák igazgatójá-
nak ngs és főt. Pellet József cz. kanonok urnák van ajánlva. 
Előszót irt hozzá Ivrizsán János lelkes hitoktató ur és a Jé -
zus sz. gyermeksége társulatának a Ranolder-intézetben 
igazgatója. 

H i v a t a l o s . 
A székesfehérvári egyházmegye növ. papjai sorába 

belépni óhajtó, keresz;elő levéllel, erkölcsi és érettségi bi-
zonyitványnyal ellátott, és sorozás alatt még nem állott, 
vagy a katonakötelezettségtől teljesen ment ifjak felvételi 
vizsgálata f. évi julius hó 13-án reggeli 10 órakor fog az i t-
teni papneveldében megtartatni. 

Székesfehérvárott 1880. május hó 30-án. 
Az egyházmegyei hivatal. 

VEGYESEK. 
— A szent atya május 12-én fogadta a seminarium 

Ambrosianum et Borromaeum növendékeit, kik felső Olaszor 
szág egyházmegyeiből valók. Hozzájok intézett beszédében 
nem igen kedvezőleg nyilatkozott a felső olaszországi pap-
ságról. „Ott, igy szólt, a liberalismust pártolja egy bölcsészeti 
rendszer (Rosminié,) mely nem józan, melyhez sokan ragasz-
kodnak, sajnos, a papság köréből is, — a mi insubordinati-
o n , sőt a szent szék jogai iránt való ellenzékeskedésre ve-
zet." Végül a Rómában tanuló felső olaszországi papnöven-
dékeknek szivére kötötte aquinói sz. Tamás bölcsészeiének 
követését. 

— A szent szék és a magas porta közte napokban jegy-
zékváltás történt. Az ottomán kormány azon hitben, hogy 
Albániában a szentszék részéről is szíttatik az ellenállás s 
önállósitás szelleme, az iránt megnyugtatást óhajtott nyerni 
a Vatikán konstantinápolyi apostoli helynöke utján, ki je-
lentést tevén Rómába Nina bibornoktól felhatalmaztatott 
felvilágosítani a portát, hogy az albán katholikusok, csak 
jogaik tiszteletben tartassanak, a porta leghivebb alattvalói 
maradnak. 

— Pie bibornokkal a 11-ik bibornok halt meg X I I I . 
Leo uralkodása alatt. Összesen 66 bibornok él : 6 bib. püs-
pök. 48 bib. áldozár, 12 bib. diaconus. XIV. Gergely pápa 
idejéből már csak ő emja Schwarzenberg herczeg-érsek él, 
52-en IX. Pius által neveztettek ki, 13-at X I I I . Leo díszí-
tett fel bíborral. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A styl az egyházi ékesszólásban. — Szerény vélemény némely egyházüldözési panaszokról. — Egyházi 
tudósitások : Budapest. Még egyszer Bismarck önigazolása. Győr. A győri hitélet köréből. — Irodalom Az irás és beszélés 

művészete. — Vegyesek. 

A styl az egyházi ékesszólásban. 
A XVIII. század közepén alig hihette valaki, 

hogy a mit az ékesszólásról el lehet mondani, azt 
el ne mondták volna már Plato, Aristoteles, Cicero, 
sz. Ágoston, Bossuet, Fenélon stb. Pedig mint Vil-
lemaiu megjegyzi, volt még valami, a mit egy — 
ezekhez nem hasonló lángésznek kellett elmondani. 
Ezt a valamit Buffon mondotta el az 1753. évben 
tartott akadémiai székfoglaló beszédében. Buffon 
meglepte a világot a styl uj theoriájával. Nem kell 
azonban gondolnunk, hogy székfoglalójában a styl-
nak teljesen correct definitióját és mindenképen 
használható elméletét adta volna. „A styl ennek a 
tárgya. Erre kellett volna tehát oly szép szellem-
nek uj világot deriteni. De szerencsétlenül reánk 
nézve, — az ö talentuma nem azt az utat követte.u 

mondja Maury bibornok.1) 
Igaz, hogy e beszéd annyi csillogó helyei kö-

zött kevés gyakorlati tanulság foglaltatik. De az uj 
fény, az uj világosság benne épen meg van. Midőn 
t. i. Buffon uj igazságot tár fel, vagy helyesebben 
az igazságnak uj, eddig figyelmen kivül hagyott ol-
dalát mutatja fel, uj világot dérit a stylre. A styl 
maga az egyén, „le style c' est l'homme même1*, mondja 
Bufíon.2) Ez a styl ama defiuitiója, melyre azóta 
annyiszor, de nem mindannyiszor helyesen hivat-
kozni szoktak. 

Ezen definitio szerint tehát a styl egyéni, vagy 
is más szóval a styl amaz erők, tehetségek kifolyása, 
a melyek kiválóan egyénieknek mondhatók. Ezek 
pedig a képzelem és indulat. A styl tehát Buílon 
definitiója szerint ezen erők viszfénye. Es csak-
ugyan ki nem ösmerné a gazdag képzelem styljét ? 

r) Maury , Essai, chap. X X X I X . 
s) Discours prononcé à l'académie française. 

Ki ne tudná, hogy az indulat stylje más, mint a 
higgadt nyugodt kedélyé. A styl tehát különböző 
a képzelem és indulat hévfoka szerint annyira, 
hogy ugyanazon eszme, ugyanazon igazság, vala-
mennyi irónál más és más külső' alatt jelenik meg. 
Az égnek harmata, mely leszáll a földre és besziva-
tik a növények által, a különböző növényekben kü-
lönböző szinü nedvekké válik. Igy az igazság is, az 
égnek eme másnemű harmata, az egyéni tehetségek*) 
különbözése szerint más és más külsőt vesz magfára. 
A styl tehát az iró egyéniségét, jellemét tükrözi 
vissza. A styl maga az egyén. 

Ámde az is bizonyos, hogy van a stylnek más 
mondhatjuk törvényesen elfogadott értelme, mely 
mintegy ellentétesnek látszik a Buffonével. Jelenti 
t. i. a szép általános törvényeit. Es lehet-e az Író-
nak figyelmen kivül hagyni e törvényeket ? Bizo-
nyára nem. line tehát két külön elemmel van dol-
gunk, melyeknek mindenike ott szerepel a stylben. 

Buffon székfoglalójának más helyén igy defini-
álja a stylt: „A styl, az a rend, az a változatosság, 
melyben gondolatainkat közöljük.'-'3) 

íme Buffon itt már érinti egyfelől a szép álta-
lános törvényeit, másfelöl az egyént. A változatos-
ság ugyanis ama tehetség müve, melyet fentebb ki-
válóan egyéninek mondottunk, a képzeleiné. A szó-
noklatban bizonyára kisebb szerepe van a képze-
lemnek, mint a költészetben. De ez nem azt teszi, 
hogy egészen nélkülözhető lenne. A választottság, 
mely nélkül bármily gonddal készült beszéd nem 
lesz egyéb laposság és unalmas egyformaságnál, 
culiivált képzelmet feltételez. De másfelől a rend 

*) Helyesebben : a tehetségek egyéni sajátságai sze-
rint ; mert emberi tehetségekkel bírni, nem egyéni, hanem 
általános emberi dolog ; egyéni ebben csakis az emberi te-
hetségek ilyen vagy olyan sajátsága. Szeri;. 

3) Dr . Császár fordítása. Jeles irók iskolai tára V I . 
4(> 
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és változatosság, egység a változatosságban, válto-
zatosság az egységben a szép általános törvényei-
hez tartoznak. A rend minden állandó alkotásnak 
legfőbb törvénye. A rend magának a görög szép-
ségnek leghatározottabb jellemvonása. Ennek a rend-
nek és egységnek hiányában „bármily ragyogó szi-
lieket alkalmazzon az iró, bármily szépséget hintsen 
a részreletekre, müve inint egész visszatetsző vagy 
nem eléggé élvezhető lesz, és midőn az iró szellemessé-r o 
gét csudáljuk, könnyen azon gyanúba jövünk, hogy 
nincs nála elmeél."4) Ez a rend és szoros összeköt-
tetés első tekintetre nem látszik valami túlságos 
követelésnek BufFonnál. És ime < z nekünk a XIX. 
század embereinek, csaknem erőnket felülhaladő 
munka. Az eszmék ama szép sorrendje, mely a régi 
classicus irókat jellemzi, a mi dolgozatainkban majd-
nem teljesen hiányzik. A görög styl szép logikáját 
leggondosabb Íróknál sem lehet feltalálni, hogy a 
szakmányban dolgozó hadat ne is említsük. A mi 
Platónak és honfitársainak tán gyermekjáték volt, 
t. i. követni az eszmék finom lánczolatát, nem térni 
le se jobbra, se balra, nekünk szinte lehetetlen. Ez 
.modern' civilisatiónknak, a társadalmi élet és az em-
beri szellem roppant complicáltságának elmaradha-
tatlan és elhárithatlan következménye. 

„Próbáljatok valakivel értekezni, és huzszor 
lesztek kényszerítve őt a tárgyra visszavezetni, 
mondja találóan a jelenkori legkitűnőbb Ítészek 
egvike.5) Aki Taine ezen mondásának igazságát nem 
tapasztalja az életben elég gyakran, az semmit sem 
fog tapasztalni. S hátha még felszólitjuk kortársun-
kat liheralis, hangzatos állitásainak igazolására. 
No ez az igazolás, ez a demonstratio aztán csakugyan 
ad fugám lesz. 

Maga Fénélon ép ugy, mint Buffon roppant 
fontosságot tulajdonit a rendnek, és egyúttal ezt 
nagy ritkaságnak nyilvánítja mondván : „Egy szer-
ző sem bírja kellőleg tárgyát, a ki beszédjének ezt 
a rendet meg nem adja. A rend az, ini a legrit-
kább a szellemi miveletekben : mikor a rend, a sza-
bályosság, erő és hév együtt vannak, a beszéd töké-
letes."6) De mindamellett nehogy azt higyjük, hogy 
egyedül ez a styl; hogy a szinezés, természetesség, 
könnyliség, egyszerűség, a bizonyíték elegantiája, 

Discours prononcé à l'académia fr . 
s) Taine. Essais de Critique et d'histoire. Les jeunes 

gens de Platon. Midőn Tainet, mint kitűnő ítészt emiitjük, 
egyszersmind ki kell jelentenünk, hogy túlzásba vitt általá-
nosításaival nem értünk egyet. Különösen nem fogadhatjuk 
el, a mit idézett könyv praefatiojában a természettudomá-
nyi rendszerről, ennek a történetre való applicatíójáról mond. 

6) Lettre a l'académie fr. 

felesleges valamik. A styl fogalmában ez mind benne 
foglaltatik. Ép azért annak definitioja háladatlan 
munka. íme Maury igy definiálja a stylt, hogy „az 
nem egyéb, mint a beszédet alkotó tárgyak, eszmék, 
érzelmek kifejezési, szinezési, élénkítési módja.7) 

De a mily jogosan kérdi Maury Buffon defi-
nitiojáról, „hogy hát vájjon ez-e a styla8) — mais est 
ce bien là le style? — ép igy ezt lehet kérdezni a 
Mauryéról. Hiszen a Buffon által kivánt rend, vál-
tozat és egység ép oly lényeges elemét teszik a 
stylnek, mint a találó kifejezés, szinezés, élénkítés 
stb. Ezen rend és egység nélkül mivé lenne a gaz-Ö Ö 
dag képzelem vagy erős indulat stylje ? A képek 
hosszú sorából, vagy az indulat kitöréseiből sem 
szónoklat, sem költészet nem lesz. ha hiányzik a 
beható itélet, mely rendet, mely a változatosságban 
összhangot teremteni képes. 

Mindebből pedig annyi legalább látható, hogy 
a styl definitioja nem könnyű dolog. Beleszoritani 
néhány sornyi definitióba azt az egymással össze 
nem függő két elemet t. i. az iró egyéniségét, jelle-
mét és azután a szép általános törvényeit, csaknem 
lehetetlen. A helyett tehát, hogy definitioval bajlód-
nánk. constatáljuk, hogy a stylben két elem szere-
pel. Igaz, egyszer egyik, másszor a másik praedo-
minálhat, de hiányozni nem hiányozhat sem az 
egyik, sem a másik. IIa a szónok, az iró a szép ál-
talános törvényeit nem ismerve, vagy azokat sem-
mibe véve egyedül saját egyéniségére támaszkodik, 
vagy ha viszont saját egyéniségéről lemondva,szol-
gailag ragaszkodik ama conventionalis formákhoz, 
melyek a rhetorikában a styl neve alatt szerepel-
nek, sem az egyik, sem a másik esetben a stylről 
nem lehet szó. 

A styl közös tulajdona, kelléke minden müda-
rabnak. Mi itt csupán az írott mü styljével foglal-
kozunk. Az írott mü pedig lehet költészet, szónok-
lat és próza. Legtágabb értelemben ugyan a szó-
noklat is próza, csakhogy ennek mintegy virágát, 
koronáját képezi. Valósággal tehát az irás mester-
ségének csak két arcza van, u. m. költészet és próza. 
A költészet és próza között, — ideértve az ékesszó-
lást is, ugy az alak-, mint a tartalomra nézve lénye-
ges, radicalis különbség van. A költészet a tiszta O 1 ö 
eszmék világa, a végetlennek érzete, a lélek contem-o © 
platiója messze tul a gyakorlati élet légkörén. 

Tehát nyelve is nem a közhasználat, hanem 
mintegy a teremtés nyelve, a hol nem lehet az esz-
me kép nélkül, az alak élet és elevenség nélkül. A 

7) Maury, E=sai. X X X I X . chap. — 8) LT. o. 
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próza pedig magának a gyakorlati életnek, a rideg 
valóságnak a nyelve. A folyó társalgásnak, érintke-
zésnek valamint a tudománynak nyelve a gondola-
tot úgyszólván meztelenül, figurák, fordulatok nél-
kül közli és továbbitja. Nem igy az ékesszólás és 
szép próza. Az ékesszólás bár gyakorlati, határozott, 
positiv czélt tart is szem előtt, nem elégszik meg a 
tudomány és közlekedési próza nyelvével, az esz-
mék tiszta világos körrajzával, az igazságnak, hogy 
ugy mondjuk, egyszerű csontvázával. Neki szép kül-
sőre van szüksége. 0 körmondatokhoz, figurákhoz, 
aesthetikai formákhoz folyamodik. Es a mindennapi 
tapasztalás bizonyítja, hogy aesthetikai formák se-
gélyével könnyebben hat észre, szivre, akaratra 
egyaránt. A szónoklatban tehát — bár ez szorosan 
véve nein művészet*) — a stylnek oly jelentősége van, 
mint akár a tartalomnak. Kinek jutna eszébe állí-
tani, hogy itt a tartalom és alak, a lényeg és külső 
szép öszhangzása felesleges követelmény. A tarta-
lom gazdadsága, valamint nem alkot müdarabot, 
ugy szép beszédet sem. Az csak az egyik elem t. i. 
a belső. A mi a müvet kiegésziti, befejezi, az a külső 
érzék, az alak. A tartalom alak nélkül, a láthatat-
lan a látható nélkül, nem szülhet megindulást. „ A 
realizált, tökéletesített láthatatlan az, a mi aestheti-
kailag megindít,u mondja egy franczia bölcsész. 
(Jouffroy.) Tehát a lehetőleg tökéletes külső, az esz-
mének legjobban megfelelő szép alak okvetlen kel-
léke minden müdarabnak, és igy a szónoki beszéd-
nek is. Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

Szerény vélemény némely egyházüldözési panaszokról.**) 
Sokszor olvasunk panaszokat egyes vidékekről, egyes 

lelkész uraktól. Az egyik a vasárnapok meg nem tartásról 
referál, a másik a processiók megszavarásáról, a harmadik a 
hivatalos templomparádék itt-ott elmaradásáról, a tisztelet-
hiányról, a biróságoknak a pörös házasfelek ügyeibe való 
beavatkozásáról, egyes hivatalok vexairól s igy tovább. 
Nem is tagadható, hogy ily panaszokra van ok, egyet-kettőt 
én is tudnék mondani, de most nem panaszkodni akarok, ám-
bár átalán természetes dolognak tartom, ha valaki panasz-
kodik, mikor valami fáj neki, mikor valami szivét nyomja 
és szomorítja. Hanem épen ezen okból kijelentem, miszerint 
én igen sok panaszt csak is ugy tekintek, mint panaszt, mint 
egyéni jajszót, mely sokszor az illetőnek könyebbségére vá-
lik, korántsem pedig, mint adatot a hazai egyháztörténethez. 
Ezt a nyilatkozatomat ki fogom magyarázni. 

A kath. lapok igen jól teszik, ha különféle országok-
ban a kath. egyház állapotáról szemlét közölnek és áttekin-
tést nyújtanak, számbavéve az időközben előfordult f'onto-

*) Az biz a, még pedig a legnehezebbek s legszebbek 
egyike. Szerk. 

**) Czikkiró észrevételei figyelmet érdemeinek. Szerk. 

sabb és tekintetre méltó eseményeket, melyek az egyház 
külső sorsára vagy beléletére hatást gyakoroltak. Szereti az 
ember tudni, hogyan vannak hitsorsosai széles e világon. 
Az ellen meg épen senkinek sem lehet kifogása, ha az i t t-
hon történt dolgok megbeszéltetnek, megbiráltatnak, s ha 
nem állják ki a bírálatot, roszaltatnak. I)e szükséges, hogy 
az ilyen biráló csak érdemes és számbavehető tényekre és 
körülményekre legyen tekintettel, nem pedig olyanokra is, 
melyek sokszor nem is birnak helyes alappal. Nem akarom 
roszalni senkiben a méltó felháborodást, mikor pl. az álla-
mot az egyház iránt kíméletlennek vagy épen ellenséges in-
dulatunak találja és emiatt felszólal, felhivja mások figyel-
mét és orvoslást, igazságot kér. Ez kötelessége mindenkinek ' o n o 
s azért az ilyen felszólalásokat és panaszokat joggal egyház-
történelmi adatok gyanánt tekinthetjük. Azt sem bánom, ha 
a német kulturkampf kifejezést olykor-olykor a mi egyház-
politikai helyzetünk jelzésére alkalmazzák, mert a modern 
korszellem nálunk is egy kicsit uralkodik, ez pedig az egy-
ház iránt legalább is nem igen kíméletes, s minden injuria 
bizonyos értelemben kulturkampf, mert akadályozza az egy-
házat culturalis működésében. 

De teljes értelme szerint a kulturkampf egy ellenséges 
rendszer, harcz életre-lialálra. A kulturkampfban az állam 
szolgálójává akarja tenni az egyházat s mivel ez nem ha j t -
hat mindenben fejet, s főkép az isteni elveket, a tisztán egy-
házi jogokat fel nem adhatja, erőszakot használ ellene, ve-
xálja, bünteti ; az állam a neki jutott hatalommal vissza-
élve az egyházat egyenesen akadályozza működésében, tör-
vényeivel ellenkező törvényeket alkot és lia nem állit is, 
mint az egykori római császárok, vérpadokat, máglyákat a 
katholikusok kiirtására, de feltételeket szab, s követeli, hogy 
az egyház csak ezen feltételek mellett létezzék, különben 
ja j neki s első sorban elüljáróinak, a papságnak. 

Ha azon közös forrást tekintjük, melyből ugy az állam, 
mint az egyház, ugy a világi, mint egyházi hatalom szár-
mazik, nagyon természetesnek látszik előttünk a kölcsönös 
segély és támogatás, melyben egyik a másikat viszont ré-
szesiti. Az egyház, mint erkölcsi hatalom produkálja és 
ápolja azon erkölcsi feltételeket, melyek nélkül az állam fenn 
nem állhat, s ezáltal szolgálatot tesz az államnak. Az állani, 
mint világi hatalom, vagyis az emberiség földi czéljainak 
előségitésére szintén Istentől rendelt közeg pedig ezt a szol-
gálatot azzal viszonozza, hogy az egyház működését támo-
gatja, nevezetesen az egyházi élet külső nyilvánulásait nem 
csak nem akadályozza, hanem azoknak kedvez, az egyház 
intézményeit tiszteletben tart ja s az egyházban törvénysze-
rint fenálló rendet az állani az ő alattvalóival, kik egyszers-
mind az egvház tagjai, szigorúan megtartatja s azoknál, kik 
nél az egyház lelki fenyítékei nem elégségesek, világi hata-
lommal is exequálja. 

Ez volna tehát mindenkor a természetes viszony az 
egyház és allam közt. Ez a viszony kétféleképen zavartat-
hatik meg ; t. i. ha egyik hatalom a másiknak körébe belea-
vatkozik, vagy ha egyik a másikat ignorálja. Az első esetben 
ama viszony positive, a másikban negative zavartatik meg. 
Olyanforma distinctio ez, mint a peccatum commissionis és 
omissionis, de mindakettő bűn. 

Ha pl. az egyház az irányadó erkölcsi elveknek hír-
46* 
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detésén kivül az emberek anyagi és jogi viszonyainak rész-
leteit is akarna rendezni, akkor teljes joggal panaszkodhat-
nék az állam, mert az efajta ügyek az ő hatalmi körébe tar-
toznak. Ez a két hatalom közti viszonynak positiv megza-
varása lenne az egyház részéről. Vagy ha az egyház elha-
nyagolná a hit és erkölcsiség terjesztését és ápolását, akkor 
ezáltal negative ártana az államnak, mert a vallástalanság és 
erkölcstelenség az állami rend megdöntője. 

Épen igy mikor az állam az egyház tana és e tan szel-
lemében fenálló törvények és intézmények ellen törvényeket 
alkot és intézkedik és emez ellenséges törvényeit és intézke-
déseit külső erővel végre is ha j t j a ; mikor az egyház műkö-
dését ekkép bénitja, a vallásos élet külső nyilvánulásait el-
nyomni igyekszik: akkor positive megzavarja az egyház és 
állam közt istenileg szentesitett viszonyt. Ha pedig az állam 
elfordul az egyháztól, s habár talán meg nem támadja, de 
magára hagyja, nem segiti, nem támogatja, ugy hogy az 
teljes hatálylyal az emberek közt nem működhetik, akkor 
ez ama viszonynak negativ megzavarása, mert az egyház 
iránt tartozó kötelem elhanyagolása. 

Ezen meghatározásoknál tág tér nyilik az ember előtt 
a történelmi kutatásokra, nevezetesen mindazon események 
elbírálására, melyek eddig az egyház és állam egymás mel-
letti életében eléfordultak. 

A mi a jelen időt illeti, hála Istennek, nálunk hivata-
los és általános hajrá nincsen, hacsak annak nem vesszük az 
antikatholikusok és liberálisok puszta lármáját . Mert hisz 
lárma van elég, s ha mindaz megtörténnék egy szálig, ami-
ről lármáznak, akkor itt Magyarországban rövid idő alatt a 
katholicismusnak hírmondója sem maradna. 

De van az egyházüldözésnek egy neme nálunk, mely 
fentebbi meghatározás szerint negativ természetű s abból 
áll, hogy a divatos felvilágosodottságból, szabadgondolko-
dásból, vallási indifferentismusból, az egyház és állam kü-
lön választásának systemájából folyólag az állama az egy-
házat ignorálja, elhagyja, nem támogatja, nem segiti. 

Nem mondom, hogy ez nem vezet a kulturkampfra, 
sőt egyes előjelekből következtethetem is, hogy arra vezet-
het, de még eddig az egyenes és hivatalos köztámadás zász-
lója kitűzve nincsen. IIa van positiv sérelem, ugy ez legfe-
lebb egyes személyek boszuja, támadása, vagy pedig az el-
hanyagoltatás következménye, mert bizonyos stadiumban ez 
is positiv sérelemmé válhatik. 

Például, hogy a vasárnapok jelenleg nem mindenütt 
tartatnak meg szigorúan, sőt sokszor profanáitatnak botrá-
nyosau, ez positiv sérelemnek vehető az egyház ellen, de én 
nem ugy veszem, hanem inkább ugy magyarázom, hogy az 
csak az e tekintetben létező világi törvényeknek végre nem 
hajtása, az állami hatalomnak nem törődése. S hogy például 
ezen sérelem negativ természetű, abból is kitűnik, hogy 
egyes erélyes hivatalnokok a világiak közt is találtatnak, 
kik ezt a törvényt a legszigorúbban exequálják s az állami 
hatalom ebben őket nem akadályozza. 

Iyen szempontból itélem meg egyházunk jelen hely-
zetét Magyarországban; de azért ha valaki positiv üldözte-
tésről, kulturkampfról akar beszélni, tessék, tegye, mert 
csakugyan az államnak egyes tetteiből, vagy jobban, mulasz-
tásaiból egészen ellenséges indulatra lehet következtetni. 

Azonban nagyon kell vigyáznunk akkor is, nehogy 
mindenkinek a panaszában azonnal kulturkampfot lássunk 
s ok nélkül zajt üssünk. Mert igen sok jó embernek, köztük 
sok lelkészkedő papnak is, megvan nz a gyengesége, hogy 
minden baj vagy kellemetlenség miatt, ami a világon éri, 
hangosan panaszkodik, s oda állitja nemcsak magát, hanem 
martyrnak oda állitja és nevezi az egész anyaszentegy-
házat. Én olvastam és hallottam tőlük panaszokat, melyeket 
legalább én nem tennék, mert nem tartom alaposaknak, le-
galább nem minden formában. 

A viszonyok az államban s társadalomban időnkint 
változnak, jobbra vagy roszabbra fordulnak, és bizonyos, 
hogy az utóbbi 40 év alatt nálunk is egészen más képe van 
mindennek, mint az előtt. Miután pedig változtak a viszo-
nyok, a lelkészkedő papnak érintkezése a külvilággal, nz 
emberekkel bizonyos módosulásnak van alávetve és nem 
szabad a viszonyok változtával egyes dolgokról épen ugy 
gondolkodni, mint azelőtt, más viszonyok közt. Részletez-
zünk egy kicsit. 

Az ötvenes években, még inkább előbb, államkormány-
zatunk, nkár meggyőződésből, akár politikából, de kifejezést 
adott azon igazságnak, hogy az egyházi és világi hatalom 
együtt- és összeműködése valamint átalán az emberiségnek, 
ugy az államnak is javára szolgál. Azért is az állam feltűnően 
igénybe vette az egyház segélyét és befolyását a köztörvé-
nyek megtartása czéljából. De viszont az állam is támogatta 
az egyházat minden rendelkezésére álló eszközzel, hogy a 
béke és rend az egyház kebelében fennmaradjon. Adott kü-
lönféle rendeleteket, melyekkel az egyház intézkedéseit az 
alattvalóknak ajánlotta, szívökre kötötte. Felajálta szolga-
biráit, biráit sőt még zsandárait is, ott a hol és amiben 
szükségesnek látszott. Akkor a rablógyilkost nem önözték a 
törvényszék előtt és nem etették válogatott falatokkal, ha-
nem elbántak vele rangjához s tettének méltóságához illő-
leg, a tolvajt szégyen-padra állították és megpuhították, a 
botránytevőt, a templomi zavargót lefogták s a papnak ada-
tott annyi hatalom, hogy azokra a kórusbeli garázda legé-
nyekre tizenkettőt ráverethessen, s erre azt mondják az ak-
kori papok : volt rend. Mindenesetre volt, mert fentartották 
bottal. Most változtak a viszonyok, s nekünk bele kell ma-
gunkat találnunk. 

A ki ezt nem fogja fel, az okvetlenül nemcsak beleke-
rül a bajokba, hanem ezeket magának szaporítja és súlyos-
bítja. Ha egy régibb plébános pl. a csendőrsystema éa bot-
büntetés üdvös voltáról igen meggyőződött és most kényte-
len tapasztalni, hogy sem rendőr sem kisbíró nincs a kéz-
nél, a garázdáknak meg a jó szó nem használ, vagy kétség-
beesik és halálát kivánja, vagy pedig szent haragjában elő 
veszi a korbácsot és alkalmazza tulajdon felszentelt tenye-
reit. Hisz Krisztus Urunk is igy tett. De változtak a viszo-
nyok ; az ember méltóságát lealacsonyítja az üt leg; s a 
mostan fújó szél azoknak a falusi legényeknek a fülébe vitte 
azt, hogy a pap meg a mester senkit sem verhet meg, mert 
a verés még az iskolában is meg van tiltva, s fel is teszik 
nagy hetykén magukban, miszerint nem tűrik el a verést, 
hanem csak próbálja meg, majd visszaütik. 

Mem egy helyen történt ilyes valami s az lett a vége, 
hogy a papnak a visszakapott nyaklevestel kellett a község 
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előtt viselnie, elégtételt pedig nem kaphatott. Már most 
kérdem, nem jobb-e a változott viszonyokba addig is szé-
pen beleélnünk magunkat, és tenni szép szerével vagy dor-
gálással, amit lehet, mintsem compromittálni magunkat és 
utána talán egyházüldözésről levelet irni a Religióba vagy 
a ,M. A.' vagy ,M. Iv.'-nába? Ha az Isten megengedte a mai 
viszonyok létrejöttét, és megengedte, hogy a somfabot meg a 
mogyorópáleza elvonassék eddigi eivilisáló rendeltetésétől, 
éljük bele magunkat ez u j állapotba vagyis ennek tekin-
tetbe vételével cselekedjünk. Nem mondom én azt, hogy ne 
törődjünk semmivel, hanem a változott viszonyokkal vál-
toztassunk némileg mi is a mi eljárásunkon. 

Volt annak a boldogult és sokak által vissza óhajtott 
csendőr- és botsystemának, akarom mondani az állam nagy 
jó barátságának igen sok jó oldala, ez bizonyos, azt nem 
akarhatom tagadni, és mindenesetre jósága mellett igen igen 
kényelmes volt főkép a lelkészkedő papságra nézve. 

A mi rosz volt benne, épen ez az, ami megtermette a 
reactiót a népben, mely reactió nyilvánul is ott, ahol a pap 
a változott visszonyokba nem tudja vagy nem akarja magát 
beletalálni. A kellő körültekintés és eszélyesség a néppel 
való érintkezésben, az korántsem helyeslése a sok tekintet-
ben roszabbra fordult viszonyoknak, hanem okosság, mely 
a roszból is jót tud előhozni — csakhogy más eszközökkel 
és más módon. 

Vagy például beleélte valaki magát a 48 előtti időkbe, 
mikor nem egy pap úriszéket tartott és akasztathatott is s 
most fá j neki, hogy a parasztnak ügyeibe bele nem avatkoz-
hatik nagy uri szokása szerint feltétlenül és korlátlanul.*) 
Vájjon ha aztán szembeszáll vele a paraszt és a gorombasá-
got hasonlóval viszonozza, vagy felszabadultsága tudatában 
egy kis extra durvaságot is megenged magának, akkor az-
tán a plébános egyházüldözésről beszéljen ? De hogy. Ves-
sen számot a mai körülményekkel és hagyjon alább a föl-
desúri h a n g g a l . 

H a valaki erre nem képes és minden áron a régi fel-
fogás szerint akar uralkodni hivei közt, ugy magának tulaj-
donítsa, ha baja van, ha vexálják, keserítik, mert igazán 
csak őt üldözik, nem az egyházat. 

Vegyünk egy más panaszt, az urnapi sátoi-ok hiányá-
ról. Ezeket a sátrakat többnyire szokásból önkéntesen ké-
szítik egyes családok. Sokszor 3—4 generation keresztül 
ugyanazon ház előtt van a sátor. Az előtt talán szó nélkül 
is csináltak, mert féltek abbanhagyni, nehogy megharagít-
sák a plébánost, akinek nagy hatalma van. De most akár 
melyik paraszt N. ur, s megvárja, hogy a plébános mega-
lázza magát és felszólítsa vagy épen felkérje a sátor elkészí-
tésére. Történjék meg most, hogy egyik másik a plébá-
nosra valamiért megneheztel, — követválasztáskor bizony az 
megtörténik, — felteszi magában, az idén nem csinálok sá-
tort. É erre nem is lehet kényszeríteni. Mármost kiindul a 
processio és megvan a zavar; a plébános stante pede, vagy 
talán egy kissé utób a templomban kiönti mérgét és deto 
nál az egész világ ellen. Talán csak ez is egyházüldözés vol? 
Dehogy volt. Tetszett volna felkérni jó előre mind a négy 
sátor eddigi csinálóját vagy másokat, mert változtatni is 

*) No már ilyen magyar papot, a ki ily basa akarna lenni, én leg-
alább még nem láttam. Szerk. 

lehet, s lett volna sátor. Es aztán feltéve, hogy létezik köz-
ség, melyben egyik sem akar sátort, késziteni, felszólításra, 
kérésre sem, ugy igaz, hogy e fölött méltán szomorkodhatik 
a plébános s otthon a szószéken is kifejezheti roszalását 
(ámbár ez esetben még publikuma sem lenne) de nem be-
szélhet egyház üldözésről, legfelebb arról, hogy őt valami-
ért megtruczolták, s odahaza elmélkedhetik e dacznak vagy 
hát nem bánom az ő istentelenségök okairól. A viszonyok 
változtával igy kell okoskodni a papnak : majd felkérem a 
régi jó embereket vagy talán az ujakat, nem kétlem, hogy les/, 
vállalkozó; vagy ha épen nem kapnék az egész községben 
egy embert sem, csináltatok vagy csinálok egyet én és ah-
hoz kimegyek, mintha semmi sem történt volna, vagy pedig 
sehová sem megyek ki, azért a világ nem semmisül meg, az 
anyaszentegyház sem dől össze ; megteszem a magamét, 
alkalmilag kijelentem fájdalmamat, s a tüntetésnek okát 
igyekszem kikutatni, s ha ra j tam áll, megszüntetni. Ha va-
lakinek ilyen gondolkodás módja van, az bizonyos lehet 
benne, hogy lesz sátor, ahány csak kell. A ki pedig kérni 
nem akar, s csak kommandirozni tud és szeret, ott is, ahol 
épenséggel nem kötelesek rá hallgatni, az aztán magának 
tulajdonítsa, ha botrány fordul elő, s ne is beszélje el mások-
nak, mert, bizony Isten, megítélik. 

Igy van ez mindenben. Ha a pap valamit kei-esztül 
akar vinni, mai napság nem elég a felszentelésre, az isteni 
küldetésre a papi nagy méltóságra hivatkozva egyszerűen 
valamit decretálni, s aztán mindenen keresztül-kasul menni 
akarni, mert akkor neki megy — a falnak. Szükséges a hí-
vekkel szépen is beszélni, őket kérni is egy kicsit, obsecra — 
akkor aztán lesz eredmény. Nem kell elvből a világi ura-
kat és hivatalnokokat szidni s mint egyházüldözőket stb. 
abinvisis mint szabadkőmiveseket tractálni, hanem előttük 
megalázódni, őket kérni, nagylelkűségükre, jó szivükre, val-
lásosságukra, műveltségükre hivatkozni, akkor aztán a ma-
guk körében számolhatunk segítségökre. Nem mondom, 
hogy ez által mindegyikök feltétlen hive lesz a vallásnak, 
egyháznak, de ha valamiben kezemre járnak, már is hasz-
nomra vannak ; a maguk belső meggyőződését vezérelje a 
Szentlélek, qui spirat, ubi vult. Ha aztán minden lehető al-
kalmazkodásom, kérésem, minden jó szóm kárba vész s nem 
vihettem ki azt, amit Isten dicsőségére egyszer másszor 
elém kitűztem, azért nem kell kifakadnom, nem kell a köze-
lemben levő világiakra vagy hiveim makacsabb részére, 
vagy az engemet nem értőkre azonnal az ég valamennyi 
villámait lehivni és a pokol valamennyi ördögét kirukkol-
tatni ; mert meg kell gondolni, hogy nem minden ember 
theologus, vagy nem minden ember buzgó. Minden do-
logra, amit a pap végez érintkezésében a hivekkel és a hi-
vatalos világgal, egvenlően, megfelelően rá lehet alkalmazni 
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azt az általános elvet : Változott viszonyok változott eljárást 
követelnek. Aki ezt a nagy elvet nem érti meg, s nem akarja 
alkalmazni, s az emberekkel szemben örökké csak az ő apos-
toli nagy hivatalának, papi méltóságának diszpalástjába 
burkulódzik, s mint Jupi ter csak detonálni tud, az nem fog-
sokat eszközölni, nem fog sokat kivinni ; ellenkezőleg érezni 
fogja elhagyatottságát, mások ellenszenvét, sőt gyűlöletét, s 
mivel meggyülölteti magát, ellenségeket szerez azon igaz-
ságnak is, melynek kirdetője, melynek bajnoka. 
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Azért is, uraim ! most midőn még nálunk kulturkampf 
nincs, iparkodjunk eszélyes, ügyes eljárás által minden le-
hető dologban kedvére lenni ugy hiveinknek, mint a velünk 
érintkező egyéb embereknek; rejtsük el, ha valamit ki 
akarunk vinni, a papi méltóságból kisugárzó dicsfényt, vagy 
legalább csupán erre soha se hivatkozzunk, hanem inkább 
vegyük elő a szeretetet, kíméletet, illetve udvariasságot s ne 
féljünk a vele járó önmegalázódástól, önmegtagadástól. 
Kényelmesebb parancsolni, követelni, uralkodni, de most 
nem igen lehet füttyentéssel híveket kormányozni, azért is 
hagyjuk abba, és a követelő modort a legvégső esetben csak 
akkorra tegyük el, mikor nem akarják sehogysem megfi-
zetni azt az átkozott párgabonát. Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 8. Még egyszer Bismarck önigazo-

lása. — Csak mindig igaz marad az, hogy könnyebb a ren-
det megzavarni, mint azt ismét helyreállítani, kivált, ha a 
megzavart rend visszaállítása vagy nem a kellő eszközök 
felhasználásával, vagy nem kellő őszinteséggel történik. Ha 
azonban a rend megzavarása minden esetben inegboszulja 
magát, kétszeresen történik ez ott, hol minden rend alapja, 
a vallás van megtámadva. Nem valami újonnan felfedezett 
igazság ez, hanem csak egy régi igazságnak felemlítése, 
melynek igaz volta újonnan bebizonyult Poroszországban. 
Volt idő és pedig nem oly régen, midőn még Poroszországban 
rend vala, mert béke volt az egyház és állam közt, mert az 
állam nem üldözte az egyházat, és a polgárok vallásossága 
még virágzott, szóval, mert a vallás, az állami rend e leg-
biztosabb alapja nem volt megtámadva. Az egyház és igy a 
vallás tisztelete kölcsönözte a tekintélynek azon nimbust, 
mely előtt a polgárok készséggel meghajoltak ; a rend csak 
akkor kezdett megbomlani, midőn az állam ,törvényeivel-
hadat izent a vallásnak, ezt oly biztossággal lehet bebizo-
nyítani, mint azt, hogy 2 x 2 = 4 . Amint az állam kezdte a 
nép vallását nein tisztelni, ainiut azt akarta, hogy a vallás 
csak olyan legyen, minőnek ő lenni akarta és nem minőnek az 
Isten Fia alapította, elveszett az alap is, melyen a nép tiszte-
letét a tekintély iránt mind ez ideig fentartotta, mert ha 
nem a vallás kötelezi lelkiismeretben a tekintély iránti 
tiszteletre, ugy mi más kötelezi ? Nem természetes-e, hogy 
ha e leghatalmasabb erő befolyásától felszabadul a lelkiis-
meret, hogy akkor nem létezhetik semmi, ami őt engedel-
mességre szoritsa? 

Az emberiség történetében százszorosan bebizonyított 
e tapasztalatnak ignorálása, vagy a fennhéjázó gögnek el-
bizakodása, a porosz birodalmat oda vezette, hogy ez állí-
tás igazságáról saját tapasztalatából kellett meggyőződnie. 
Ha azonban Bismarck önigazoló sorait olvassuk, be kell lát-
nunk, hogv ámbár ő közeledik már az igazsághoz, de még 
azt teljesen fel nem ismerte. Azt mondja ugyanis, hogy „a 
papság kevesbülése, a püspökök eltűnése, a lelkipásztorság 
hanyatlása a legélénkebb rokonszenvet kelti benne katholi-
kus polgártársai iránt," másrészt azonban kitűnik, hogy őt 
nem annyira a vallásosság helyreállítása iránti vágy vezérli, 
nem hinni, hogy ez uton leheme hozzá fogni az állami rend 
visszaállításához, hanem inkább politikai okok és czélok le-
begnek szemei előtt : innen lehet csakis megmagyarázni, hogy 
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ő még most is késedelmeskedik visszaadni egyrészt az egy-
ház szabadságát, másrészt pedig, hogy igazoló iratában oly 
állitások foglaltatnak, melyek a eritikát ki nem állják. 

Nevezetesen egyik helyen, hogy önmagát szépitse a 
világ előtt, azt mondja, hogy „ő készen volt arra, miszerint 
római oldalról, a diplomatia minden eszközét ki fogják me-
riteni, mielőtt egy elviselhető modus vivendi megállapít-
ható lenne és még több phasisou, mint jelenleg, kell majd ke-
resztül menni, mert — és ez az a mit megjegyezni kérünk — 
a római bibornokok a porosz viszonyok hiányos ismereté-
nél fogva mindig hajlandók túlhaj tot t követeléseket tenni 
és czéljukat magasra csigázni." A mi Bismarcknak ez állí-
tását illeti, bizton lehet és pedig sokkal nagyobb joggal ő 
reá nézve mondani, hogy a római katholikus egyházat nem 
ismeri, nem ismeri benső erejét, nem ismeri múltját, mert ha 
ezeket ismerné, fel kell tenni, hogy akkor nem fogott volna 
a kulturharczba, mert államférfiuról, hogy e nevet megér-
demelje, lehetetlen feltenni, hogy oly rendszabályt erősza-
kolja, melyről előre tudja, hogy abból ily kellemetlenségek 
származnak, hogy az az állam létét kétségessé teszi, mint a 
kulturharcz. A római bibornokok bizonyára sokkal jobban 
vannak informálva a porosz viszonyok felől állásuk és hiva-
tásuknál fogva, mint azt felőlük Bismarck felteszi és igy bi-
zonyára nem lépnek fél oly követelésekkel, melyek a porosz 
viszonyokkal ellenkeznek. De feltéve, azonban meg nem en-
gedve Bismarck állításának helyességét, azt csak nem mond-
hatja, hogy a centrum tagjai nem ismerik a porosz viszonyo-
kat és mégis a centrum tagjai is folyton küzdöttek és küz-
denek a májusi ,törvények' ellen ; a centrum tagjai sem kö-
veteltek mást, mint bizonyára a római bibornokok, t. i. az 
egyház szabadságát. Vagy talán Bismarck csak maga ré-
szére igényli a porosz viszonyok ismeretét és azt akarja, 
hogy Kómában is az ő szemüvegén keresztül Ítéljék meo- a 
helyzetet és mert ez nem történik, azért haragszik oly 
nagyon ? 

Azt is mondja Bismarck, „ha azt hitték, hogy mi nem 
csak felfegyverkezni, hanem fegyvereinket a törvényhozás 
utján megsemmisíteni akartuk, akkor nagy ostobaságra hi t -
tek képeseknek bennünket." íme mily roszul itél Bismarck. 
Rómában bizonyára nem ,ostobaságra', hanem államférfiúi 
bölcsességre gondoltak, midőn azt hitték, hogy az állam és 
egyház közti viszony törvény által rendezendő, azt hitték, 
hogy van Bismarckban annyi államférfiúi bölcseség, misze-
rint visszaadva az egyháznak szabadságát, ez uton akarja ő 
is megszilárdítani a megingatott állami rendet ; de Róma e 
feltevésében csalatkozott; Róma Bismarck e nyilatkozatából 
is meggyőződhetett, hogy Bismarck nem jutott még el an-
nak teljes ismeretére, hogy mi képezi az államok biztos alap-
já t : Bismarck e nyilatkozata ugyanis azt bizonyitja, hogy ő 
hajlandó a vallást azonnal üldözni, mihelyt az ő ,bölcsesége' 
szerint az időt erre eljöttnek látja, ez ő előtte nem ,ostoba-
ság', hanem ,bölcseség'; szerinte ,ostobaság' megsemmisíteni 
azon fegyvert, mely az állam alapját rombolja szét. Valóban 
szük látkörről tanúskodik, a ki annyi tapasztalat, után is igy 
nyilatkozik. 

De hogy végül még egyet felemlítsünk, a mivel állí-
tásunkat igazoljuk, hogy Bismarck még a teljes igazság 
meggyőződéséig nem jutott el, hivatkoznunk kell Bismarck 
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támadására a katholikus sajtó ellen, melyben azt mondja, 
hogy a katholikus sajtó minden lehetőt elkövetett, hogy a 
„király kormányát alattvalói szemei előtt lealacsonyítsák 
és tevékenységét megakadályozzák." I t t Bismarck ismét el-
tér az igazságtól, mert a kath. sajtó nem a király kormá-
nyát, hanem azon elveket támadta meg, melyeket a király 
kormánya védelmezett és törvénybe öntött. A porosz cultur-
harcz ,törvényei'-nek egy része ellen, melyek elfogadhatatla-
nok az egyház által a kath. sajtó azt védelmezte, hogy opor-
tet Deo magis obedire, quam homiibus. Ha ez igazság ellen 
Bismarcknak kifogása van, lia ez igazság ellen akar tovább 
is kormányozni, akkor még messze van annak elismerésétől, 
hogy mi okozta a socialis mozgalmat és mik azok a fegyve-
rek, melyekkel az állami rendet helyre lehet állitani. Mind 
oly vallomások ezek, melyek nem nagy reményt keltenek 
bennünk, hogy az egyház és állam közti béke közelebb helyre 
fog állani. Valóban mi sem lepne meg bennünket kelleme-
sebben, mint e béke; de Bismarck nyilatkozatai után az 
óhajtott béke, tartunk tőle, hogy csak óhajtás marad. Q 

Györ, juniuslióban. A győri hitélet köréből. — Az Is-
ten dicsőségére, a hivek vigasztalasára szeretnénk e helyen 
néhány szót mondani azon ajtatosságokról, melyek Győrött 
a május és junius-havak folytán évenkint megtartatnak. A 
májusi ajtatosság két templomban tartatik meg : a székes-
egyházban a magyarajku, az Orsolya-szüzek templomában 
a németajkú hivek részére, oly formán, hogy naponkint mint-
egy 20 — 25 percznyi sz. beszéd után a kitett oltári szentség 
előtt mondatik a lorétomi litánia. Mindkét ajtatosság már 
Simor püspök alatt keletkezett, a magyar ajtatosságot azon-
ban örök időkre letett gazdag alapítványával a mostani fő-
pásztor biztosította ; a németre ez évben maguk az orsolya-
szüzek raktak félre akkora összeget, hogy az ajtatosság 
költségeit a kamatokból tisztességesen födözhetik. Mióta az 
ajtatosságok szokásban vannak, mindig egy egy áldozár tar-
totta a szentbeszédeket. Publicum van annyi, kivált vasár-
napokon és ünnepeken, hogy a templomok megtelnek ; és 
ami a fő, a hivő közönség végig kitartó. 7 O P- ö 

Nepomuki sz. János ünnepe közbees ik ; ezt minden 
plébániában nyolczaddal tartják, oly módon, hogy este min-
denikben szentséges litánia van ; a székesegyházban mind-
annyiszor teljes assistentiával ; az ünnepen pedig nagy sz. 
mise, melyet a cathedrálisban rendszerint infulatus tart. Az 
idén pünkösd napjára esvén sz. János ünnepe, némileg vesz-
tett, de pótolta azt a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, 
amely szertartás ünnepélye az egész várost mozgásba hozta. 
3 éve, hogy bérmálás volt, s most 1050-en vették fö le szent-
séget. Képzelni lehet, ennyien, bérmaszülőik és az ajtatosko-
dókkal, mennyire töltenek meg még oly tágas templomot is> 
minő a mi cathedralisunk ; az innen támadó zajt a szertartás 
alatt azonban nem igen venni észre, mert ő exja a püspök 
intézkedése folytán, mig a bérmálás tart, a choruson a theo-
logusok egyházi énekeket zengedeznek. 

Urnapi processio van városunk területén, Szigetet és 
Révfalut ide számítva, hét, — három az ünnepen, három rá 
vasárnapon, egy a nyolczadon, s nem lehet panaszkodni, hogy 
ajtatoskodó közönség nem volna. Természetes, legnépesebb 
az, melyet maga a főpásztor szokott a cathedralisból vezetni ; 
ekkor megjelennek a megye és törvényszék tisztjei, a katona-

ság stb. A plébániai és a többi templomokban is az egész 
nyolczadon át naponkint szentséges mise van. 

Az ur Jézus sz. Szivének ünnepét Győrött régóta nagy 
fénynyel tar t ják az orsolya-szüzek templomában. Egy nagy-
váradi kanonok tett arra alapítványt e század elején ; a nagy 
oltáron ilyenkor az isteni Szív képe látható ; az ünnepen 
predicatio, infulás nagy mise és vecsernye, az egész nyolcza-
don naponkint szentséges mise és litánia. — Az idén 25 éve, 
liogy az akkori patonai plébános, ft . Nagy Ignácz ur veze-
tése alatt, mentek a győriek májushóban Mária-Czellbe. 
Liliomvölgyén magyar fogadós házánál bizalmas beszélge-
tésbe ereszkedtek többen győri polgárok, s akkor sajnál-
kozva emliték, hogy a magyaroknak nincsen Győrött Jézus-
Szive-ajtatosságuk. Az egyik fölszólal s indítványozza : 
megkérjük tisztelendő urunkat, hogy visszajövet Czellből, 
mikor a bucsu-keresztnél a búcsúztató beszédet fogja mon-
dani, említse fel e dolgot s kösse a zarándokok szivére, s szó-
lítsa föl adakozásra, hogy a magyarul tartandó Jézus-Szive-
ajtatosság részére megvessék egy fundat.iónak az alapját. 
— Dictum, factum ! — 70 forintot adtak össze már az uton, 
s hazajövet a hivek ezt oly lelkesedéssel fogadták, hogy ju -
niushó közepén már mintegy 450 f r t volt együtt s az évben 
az ajtatosságot meg is tartották. A jótékony adakozás e 
czélra nem sziint meg, annyira, hogy most az alapítvány 
1000 frtnál többet tesz. A magyar Jézus-Szive-ajtatosság 
ekként a B. Szűz ajándoka Mária-Czellből ; s most már ren-
desen az öreg templomban predikatióval, nagy misével és 
nyolczaddal tartatik meg ; az isteni Sziv képével díszített 
oltáron naponkint sz. mise és litánia ! 

IIa ehhez vesszük, hogy a kármelita atyáknál amúgy is 
naponkint tar t ja az élő rózsafüzér esti ajtatosságát, és azt, 
hogy mindezen ajtatosságoknál mindig van nép, örvendhe-
tünk, s azon tanúságot vehetjük, hogy messis multa, csak a 
munkások legyenek mindig talpon I*) -j-

IRODALOM. 
A irás és beszélés művészete. 1) L'art d' écrire par 

Antonin Rondelet, docteur ès lettres, lauréat de 1' Institut, 
professeur de philosophie à 1' Université catholique de Paris. 
2. édit. Paris 1878. 8-ad rét X I I . 428 lap. 

2) L'att de parler par Ant. Rondelet etc. Paris 1879 
8-ad rét X X I V . 422 lap. 

Réo'i közmondás : lectorem unius libri timeo. Száza-O 
dunk egyik leggenialisabb bölcsésze és halhatatlan irója, 
Balmes Jakab, e közmondást fejtegetvén azt mondá, hogy 
az unus liber alatt nem akármely könyv értendő, mert ak-
kor a közmondás nevetségessé válnék, hanem értendő min-
den szakra nézve azon mű, mely a maga nemében csakugyan 
unus, sőt unicus, vagyis a legkitűnőbb. Nem félünk kijelen-
teni, hogy a fentczimzett két mű, a mi az írást és szónoki be-
szélést mint egyik legnehezebb, de egyszersmind legszebb 
művészeti szakot illeti, a legjelesebbek egyike, mit az új-
kor, sőt az összes világirodalom e téren felmutat. Recen-
sons igyekezett megismerkedni az irás és szónoklás görög és 
római mestereivel : olvasta különösen Cicero szónoklattani 
értekezéseit és Quintilián Dejnst i tu t ione oratoria czimű 12 

*) A hitélet köréből nem volna egyebütt is ilyen valami mondani 
való ? Szerk. 
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könyvre osztott művét, melyet a classikus ó-kori ars di-
cendi kimerithetlen aranybányájának méltán lehet nevezni ; 
olvasta ezenfelül Fénélon ,Dialogues sur l'éloquence' czimü 
művét, Blair rhetorikáját, Buffon értekezését a stylről, Du-
panloup művét a népszerű ékesszólásról, Schleiniger, Kleut-
gen stb. müveit : és mind ezek után, habár az irás és szó-
noklás művészetére nézve az idézettek bármelyikének ol-
vasójáról el lehet mondani, a ,lectorem unius libri timeot 
mondásban foglalt dicséretet, mégis lehetetlen el nem ismerni, 
hogy az irás és szónoki beszélés művészetének tankönyviro-
dalma Rondelet fent emiitett két művében érte el fokozatos 
haladásának azon tetőpontját, melyet annyi század, annyi ma-
gas elme tökélyesbitő munkálkodása alapján a 19. században 
elérnie kellett. Ezzel azonban korántsem az van mondva, 
mintha a művészi irás és szónoklás századunkban érte volna 
el virágzásának tetőpontját, — ezt Bondelet maga is határo-
zottan tagadja ; hanem csak az van mondva, hogy e művé-
szeteknek tankönyvirodalmát századunkban érte azon szeren-
cse, hogy midőn az irás és szónoklás művészete, a töménte-
len sok irás és beszélés miatt leginkább el van hanyagolva, 
épen akkor támadt egy férfiú, ki az irály és szónoklat sza-
bályaival nem gondoló iró és beszélő, olvasó és hallgató 
közönséget, valamint az ezen szabályokat a tanuló ifjúság-
fejébe az iskolai rhetorika megszokott rutinja szerint min-
den alapos, mélyebb megértetés nélkül betölcsérező tan-
férfiakat — tisztelet a kivételeknek ! — végül az ily isko-
lázásból kikerült, iskolai tanulmányaik végén levő s mái-
életpályát választó ifjúságot — figyelmezteti, hogy alig 
van dicsőbb foglalkozás, mint mûizléssel irni és szónokolni, 
csakhogy ennek meg van a maga mestersége, mely annál ne-
hezebb, minél mesterkéltebbé teszik, annál ritkább, minél 
kevesebbet gondolnak vele, ellenben annál könnyebb, minél 
egyszerűbb s magában az emberi gondolkodás és beszéd ter-
mészetében gyökerező törvények szerint fejlődik ki. 

Ezek után a t. olvasó magától is könnyen eltalálja mi-
ben áll a fent czimzett két mű sajátságos természete és czél-
ja. E két művet röviden ars scribendi dicendique sublimi-
ornak, a művészi irás és szónoki beszéd mestersége philoso 
phiájának lehetne nevezni. Nem iskolai tankönyv ez, hanem 
vezérkönyv azok élete számára, kiknek feladata, vagy máso-
kat értelmesen bevezetni a műirály és szónoklat szellemébe, 
vagy a kiknek hivatása szóval és tollal előmozditani az em-
beriség nagy és szent ügyeit. Hogy a t. olvasó mármost némi 
előzetes fogalmat szerezzen e két mű tartalmáról kiemeljük an-
nak főbb vonásait. Az irás művészetéről szóló mű 4 könyvre 
van osztva. Az I. k. szól az eszmék képzéséről (créer) és felfe-
dezéséről (découvrir.) I t t mindjárt az első füzetben szerző 
meglepő igazsággal bebizonyitja, hogy az irók nagy része 
nem ismeri az irás művészi mesterségét. Ezután átmegy az 
irótt művek szerkesztésének nehézségeire, s ezeknek okaiból 
átmegy ezen nehézségek legyőzésének módszerére. Végül 
két fejezetben kifejti a rögtönző és a megfontoló (réfléchie) 
inventió módszerének különbségeit A II . k. a bizonyos czélra 
összegyűjtött eszmék rendezésének szabályairól szól különös 

tekintettel a gondolatfejtés analytikai és synthetikai mód-
szerére, és más fontos kérdésekre. E könyv 8 fejezetből áll. 
A I I I . k. a gondolatok helyes kifejezésének szabályait fejte-
geti 9 fejezetben. Végül a IV. k. az önbirálatról értekezik 
szintén 9 fejezetben, tekintve az irott mű alapvonásait, rész-
leteit, a legfinomabb árnyalatokig. — A szónoklat művésze-
téről szóló mű 8 könyvbe foglalva fejtegeti tárgyát. Az I , 
k. szól a szóló művészet különféle módszereiről : az utánzás 
és elragadtatás, a rlietorikai, végül a philosophiai módszer-
ről ; a I I . k. a gondolat kifejezésének különféle alakjairól ; 
a I I I . k. az irott és beszélt nyelv közti különbséget fejte-
geti ; a IV. k. remek essay a természéti ékesszólásról ; az V. 
k. szól az eszmék inventiójáról tekintve a rögtönzést; a VI . 
k. az eszmék berendezéséről; a VI I . k. a dictióról; a V I I L 
k. a rögtönzésre való előkészületről. Valamennyi könyv is-
mét 3, 4, 5, egész 6 fejezetre van osztva. 

Kiknek hivatása szóval és tollal szolgálni az emberi-
ség nagy ügyeinek, — és melyik pap ne volna legalább az 
egyikre, vagy mind a kettőre is szent hivatása által köte-
lezve? — azoknak megbecsülhetlen szolgálatokat tehet Ron-
delet két műve. A franczia püspöki kar tagjai egymásután 
siettek szerzőt, ki különben is, mint a párisi kath. egyete-
men a philosophia tanára, a franczia katholikusok közt igen 
tekintélyes helyet foglal el, dicséretük legkiválóbb kifeje-
zéseivel elhalmozni. Besson, nimesi püspök, hires szónok, 
egyenesen a legjobb szónoklattani és irodalmi vezérkönyvek 
egyikének nevezi e két művet ; Paulinier besançoni érsek 
pedig azt mondja, hogy azon tárgy felől, melynek fontossága 
aligha fogja kikerülni valaki figyelmét, nehezen lehet találni 
helyesebb észrevételeket és bölcsebb szabályokat. Főérdeme 
mindenesetre az, hogy korunk óriási szükségletének felel 
meg. Szóval : mesteri utmutatás, bölcsészi mély felfogásra 
alapítva, magasröptű szellemmel előadva, hogyan kell mûiz-
léssel irni és szónokolni. A világirodalom történetében fé-
nyes helyet foglal el ; hatása nagy lesz. 

H i v a t a l o s . 

A pécsi kisebb és nagyobb papnövelde növendékeinek 
felvételére a pályázat f. é. julius 2-án fog megtartatni. A 
kisebb papneveldébe végzett 4 és 5 osztályú tanulók ve-
tetnek fői. A pályázók jelentsék magokat julius 1-én délig 
a papnöveldei igazgatóságnál. 

A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság. 

VEGYESEK. 
— A szent atya dr Janssen áldozárt, Németország élő-

történetíróinak egyik legnagyobbikát, kinek katholikus és 
hozzá még pap léte miatt hazájában egyetemi tanszék sehol 
»ein akar megnyilni, — házi praelatusává nevezte ki. 

— Fm. Simor János Bibornok Herczeg-Primás ur & 
eminentiája, 300 frtért megszerezte az esztergomi főegy-
üázi könyvtár számára a Jordánszky-codex győri töredékét. 
A Jordánszky-codex zöme az esztergomi főegyházi könyv-
tárban őriztetik, melyből a töredékben foglalt levelek ek-
korig hiányoztak. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Az emberi törvényhozás alapja és forrása. — Egy égető szükség. — Egyházi tudósítások : Budapest. A 
párbajról. Róma. Mi igaz a szent szék és a porosz kormány közt folyt tárgyalásokban tett vagy nem tett concessiókra 

nézve ? Bécs. A vallásalap kezelése. — Irodalom: Emlékek sz. Terézia szülőföldjéről. — Vegyesek. 

Az emberi törvényhozás alapja és forrása. 
Az állami hatalom és tekintély, keresztény fel-

fogás és tan szerint, nem emberi találmány, nem 
Rousseau „contract-seciál'-'-jának kifolyása, hanem 
az isteni gondviselés müve. Alapja és forrása tehát 
nem az emberi, hanem isteni akaratban gyökerezik. 
Ezen akaratát Isten tudtokra adá az embereknek, a 
természettörvény által általjában, és a keresztény 
kinyilatkoztatás által különösen. A természettör-
vény szerint, mely örök s változhatlan és semmi 
emberi véleménytől sem függ, az állami társadalom 
— bármily módon alakult légyen az, az emberek 
között, — a természet intézménye, isteni rend : 
szükségképi feltétele pedig a felsőbbség vagyis az 
állami hatalom és tekintély. Ezzel tökéletesen meg-
egyez a keresztény tan, mire nézve elegendő sz. Pál 
apostolnak következő szavait idézni : „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert 
nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, a melyek 
pedig vannak, az Istentől rendeltettek. Aki tehát 
ellenáll a hatalmasságnak, Isten rendelésének áll 
ellene, az ellenszegülök pedig magoknak szereznek 
kárhozatot."1) De valamint ezen állami hatalom is-
teni rendelésből származik, ugy kell, hogy annak 
törvényhozási joga is ugyanezen alapon nyugodjék 
vagyis szükséges, hogy minden positiv emberi tör-
vénynek, az isteniül elismert tetmészeti törvény 
legyen alapja. Oly törvényhozás tehát, mely a ter-
mészeti erkölcstörvényt ignorálná nem tételezné fel 
s nem fogadná el bázisul: nem lehet igazi törvény-
hozás. Ezt, valamint a keresztény tan, ugy a józan 
ész is határozottan s elengedhetlenül követeli. Ezen 
postulátumnak oka kétféle: ezt követeli egyrész-

!) R ó m . X I I I . 1 — 4 . 

röl a törvény ereje általjában, másrészről pedig a 
törvény lényege, czélja és tartalma, mely érvé-
nyességre szert tart, elengedhetlenül követeli, mi-
szerint annak bázisát a természeti erkölcsi törvény-
képezze. A törvény fogalmához tartozik ugyanis, 
hogy az valami kötelezettséget irjon elő és pedig 
a szabad akarattal biró eszes lények számára. Az 
eredményen, melynél fogva a törvény ily kötele-
zettséget valamely személyben, a melyért az hoza-
tott, előidézni képes, alapszik a törvény ereje, s oly 
törvény, mely ily eredménynek nem örvendhet, nem 
is mondható azért valódi törvénynek. De ezen köte-
lezettségnek, miután az csak az eszes lényeknek 
szól : szükségkép erkölcsinek kell lennie, vagyis olyan-
nak, mely az ember szabad akarata mellett, s vele 
együtt fennálhasson, különben az nem volna más, 
mint pusztán physikai kényszer erőszak. Nincs te-
hát törvény erkölcsi kötelezettség nélkül: s ez még 
azon esetben is áll, ha valamely törvénynek — a 
törvényhozó szándéka szerint csupán fenyitő, bün-
tető törvény jellegét kellene kölcsönözni, mert ezen 
esetben is mindig fennmarad a kötelezetség inagát 
a törvényesen kiszabott büntetésnek — a beigazolt 
áthágás után, ellenszegülés nélkül alávetni ; a köte-
lezettség tárgya ugyan más, de a kötelezettség ter-
mészete, lényege ugyanaz marad. Ha kérdezzük to-
vábbá, hol kell a törvény erejének forrását keres-
nünk ? A felelet ezen kérdésre, azokra nézve, kik az 
erkölcsi kötelezettség lényegéről tiszta fogalommal 
birnak, nem lehet kétséges. Ehez szükséges első sor-
ban a hatalomparancs, mely egy eszes akarattól 
jön ki. Mindazonáltal legyen bár, hogy ezen eszes 
akarat közvetlenül, mint a practikus ész „categori-
kus parancsolója," vagy mint az emberi törvény-
hozó tekintélye s akarata nyilvánítsa magát : soha 
ezen teremtett emberi akarat nem képes kötelezni 

47 



370 

erkölcsileg valakit, ka felsőbb isteni felhatalmaz-
ványt előmutatni nem bir, ha nem parancsol annak 
nevében, kinek egyedül áll hatalmában eszes lényt 
alávetni magának. Valamint tehát az én eszemnek 
— miszerint ily kötelezettséget elöirjon nekem — 
Isten akarata tolmácsának kell lennie, ép ugy a fel-
söbbségi hatalomnak is, miszerint ilyesmit tenni ké-
pes legyen, isteni küldetéssel kell birnia, vagyis, 
mint isteni hatalom helyettesének kell parancsolnia. 
A teremtett akarat sem magát sem másokat — az ő 
saját hatalmának erejével nem kötelezhet: nem ma-
gát, mert ellenmondás lenne, ha ugyanazon „én" 
fellebvaló s egyszersmind alattvaló is lenne, köte-O J ' 

lezni s egyszersmind áthágni akarna ; nem másokat : 
mert az emberi természet — mint olyan — minden 
emberben egyenlő rangú. S ha valaki azt mondaná, 
hogy mégis, az egyezség, igéret vagy fogadás sza-
bad ténye által az ember magamagát lekötelezheti 
valamire: ezáltal maga a kötelezettség forrása épen-
séggel nem érintetik, hanem csupán annak legköze-
lebbi alkalma és föltétele; mely csakugyan az em-
berektől is függhet. Ha azt mondom : „én lekötele-
zem magamat" — ezen esetben az annyit jelent, 
mint : hogy a fogadás vagy egyezség által reám 
nézve kötelezettség jő létre annak megtartására ; 
de ezen kötelezettség nem kevésbbé isteni eredetű 
azért, mint az, a melyet a törvény maga idéz elő. 
Az erkölcsi t. i. a szabad akaratú eszes lényekre al-
kalmazható kötelezettség tulajdonképi forrása tehát, 
bárhol és bármi módon legyen is az, mindig közvet-
len, vagy közvetve annak szent akaratja, ki az össz-
teremtés, s különösen az eszes teremtmény szerzője 
és rendezője. S ezen értelemben mondja aquinói sz. 
Tamás, emlékeztetvén egyszersmind sz. Ágoston 
szavaira, — hogy : „nincs semmi igaz, semmi legi-
tim a világi törvényben, ami az emberek által az 
örök törvényből ne származnék le.2) 

Ezen igazság kitűnik azonban még egy más ol-
dalról is. Bármennyire különbözzenek is a positiv 
törvények tartalmukra nézve, az örök, változhatlan 
természettörvénytől : mégis azok kötelező erejüket 
csak annyiból gyakorolhatják az eszes lényekre, a 
mennyiben a természettörvényt logicailag feltétele-
zik s rá hivatkoznak. Ugyanis, mikép érezhetném 
magamat valamely emberi törvény által lekötele-
zettnek : ha az isteni erkölcsi törvény nem mondaná 
nekem, hogy a törvényes felsőbbségnek, tekintély-
nek engedelmességgel tartozom ? „Ha semmi termé-

2) De liberó arb. I . c. 6. 

szeti törvény nem létezik, mondja Bergier,3) mely 
az emberi törvények megtartását parancsolja, mire 
valók akkor azok? ígéretek, szerződések, eskük 
puszta szavaknál nem mások, s ép oly könnyű lesz 
megszegni, mint kötni azokat. Az isteni törvényho-
zóról való tan nélkül, minden erkölcsi kötelezettség 
csak hiu ábránd, egyrészről hatalom, erőszak, — 
másrészről aléltság, erőtlenség: ez volna az egész 
emberi társadalom köteléke és kapcsa." — Maga 
Kant is gyanitá ezt ; csakhogy ö az isteni erkölcsi 
törvénynyel, az emberi ész törvényét, vagyis a tör-
vény természeti promulgátióját magával a törvény-
nyel cserélte föl. 

Ami a jőzan bölcselet előtt nem ismeretlen, 
azt azon felül — mint már fentebb jeleztük — Isten 
a hit utján, mind az ó-, mind az uj-szövetségi szent-
írás által teljesen megerőstti. Az örök Bölcsesség 
ama szavai: „Általam országolnak a királyok és vé-
geznek igazat a törvényszerzök. Általam uralkod-
nak a fejedelmek és végeznek igazságot a hatalma-
sok",4) — továbbá a népek apostolának feljebb idé-
zett mondata, hogy minden hatalmasság Istentől va-
gyon : nemcsak egyszerű bizonyítékai az itt vita-
tott igazságnak, hanem azok egyszersmind az emberi 
méltóság és szabadság egyedüli igazi palládiumát 
vagyis az emberi jogok „magna cliartiájátLL képezik. 
Nem hiu, nem üres szavak ezek, hanem az Isten és 
keresztény tan által jóváhagyott felsőbb nagybecsű 
javak, melyek az eszes teremtmények azon nagy-
szerű privilégiumában összepontosulnak, mely sze-
rint az ember — akár közvetve, akár közvetlenül — 
egyedül az Istennek van alávetve. 

A történelem, — mondja továbbá Meyer Tó-
dor J . t. atya, — kinek nagybecsű dolgozatát5) je-
len értekezésemben is leginkább követtem, — sok 
merényletet mutat fel az emberi jogok ellen. Midőn 
a kereszténység felsőbb hivatását megkezdé e föl-
dön, az emberiségnek csak igen csekély százalékát 
találta e jogok birtokában : önkény és erőszak az 
emberek legnagyobb részét az oktalan állatok so-
rába taszitá, s még azok közül is, — kik a rabszol-
gaság bilincseit nem viselték, — a legtöbben nem 
tudták, mi a valódi emberi méltóság és szabadság; 
mert az igaz élő Isten helyett, hamis — önmagok 
által alkotott isteneknek veték alá magukat. Sajná-
latra méltó egy merénylet volt az az emberi jogok 

3) Traité historique et dogmát, de la vraie relig. I I I . 
Paris 1784. 

*) Péld. V I I I . 15. 16. 
5) Die Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechtes. 

Freiburg. 1868. 
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ellen ; de ezen merénylet inkább csak tényleges, de 
nem elvi s azért gyógyítható is vala. Azonban a mai 
hasonló merénylet sokkal szomorúbb és veszedel-
mesebb ; mert az elvi emancipatiója az embernek 
Istentől, azon czélból, miszerint csupán az ember 
szenvedélyeinek legyen alá vetve ; ezen merény-
let, mely benső nagy hordereje által a régi világ 
zsarnokságát s rabszolgaságát felülhaladja, az úgy-
nevezett ..emberi jogok bölesészetemely a keresz-
tény civilisatio fénye közepett, nemcsak egyeseket, 
hanem az egész emberiséget rabszolgaságra, bál-
ványimádásra törekszik degradálni, s ezen merény-
let — mondjuk ki egyenesen — a modern liberalis-
mus alapelve, mely az emberekből — Isten szabad 
szolgai s gyermekei helyett, az emberi önkény, szen-
vedély és pártoskodás eszközeit s rabszolgáit akarja 
képezni. Egy esetleges — s ki tudja mily módon 
eszközölt — szavazattöbbség, melynek azután a 
„népakarat" nevét adják, vagy valami abstract lény, 
mit államnak elneveznek, mely a törvényt adja : 
ezeknek kell — mindmegannyi független inajestá-
soknak imponálniok s Isten legfelsőbb hatalmát he-
lyettesiteniök; s ezt .nuj szabadságnak* nevezik! — 
Már Göthe jól jegyzé meg: hogy soha sem hallani a 
szabadságról annyit beszélni, mint amidőn egyik 
párt a másikat leigázni akarja. Az általános szava-
zatjog — mondja a b. Moy de Sons egyik jeles mü-
vében,6) mely Tjuniversal gyógyszer" gyanánt hiresz-
teltetik, nem sokára senkit se fog vakítani többé. 
Bizonyos tekintetben nem egyéb az a Lamennais 
„általános emberi ész systemájánála jog és politika 
kérdéseire alkalmazva. Azonban a jog, ép oly ke-
véssé, mint az igazság, nem nyughatik csupán az em-
beri véleményeken s nem engedi magát a szavazatok 
száma szerint alakitatni. Ott van az, a hol van, és a 
szavazatok száma mitsem változtat rajta. Ezen má-
mornak előbb utóbb el kell múlnia, és a kijózanodott 
emberiség be fogja látni, hogy a valódi szabadság 
s emberi méltóság az Isten törvénye iránti lelkiis-
meretes engedelmesség-ben áll. Mert: „Deo servire, 

O O ) ) 

regnare est," mondja sz. Ágoston. (Vége töv.) 

Egy égető szükség. 
H a valamikor, bizonyára napjainkban jutot t kiváló 

szerep az igazság és erkölcs védelmezésében az irodalomnak, 
a sajtónak. 

Mert mit tapasztalunk ? Azt, hogy manap boldog bol-
dogtalan tollat ragad, hogy gondolatait s érzelmeit a türel-
mes papírra tegye, innét pedig az époly türelmes sajtó köz-

Das Recht auszerhalb der Volksabstimmung. Re-/ O 
gensburg 1867. 

vetítésével azokat a szélrózsa minden irányában szárnyra 
bocsássa. Napi és heti lapok, folyóiratok, füzetek, kisebb-na-
gyobb terjedelmű könyvek egész özönével kelnek ki napról-
napra a nyomdákból és lepnek el sáskákként országokat, 
falvakat, nyilvános és magán épületeket, ezen épületek min-
den zugát. IIa Salamon most élne, kétségkivül fokozott 
mérvben ezezné magát indíttatva e felkiáltásra : „Faciendi 
plures libros nullus est fiinis"1). Ez ugyan magában véve 
még nem volna nagy baj, sőt megmérhetlen haszonnal járna, 
ha azok, kiknek tolla alól az irodalmi termékek kikerülnek, 
mindnyájan kellően megszívlelnék ugyancsak Salamonnak 
intelmét, melyet fentebbi szavai után imigy hangoztat : 
„Deum time, et mandata eius observa, hoc est enim omnis 
homo." 

Azonban összeszorul szivünk, midőn végig tekintvén 
a világi írók hosszú során, azon szomorú tényt vagyunk 
kénytelenek constatálni, miszerint e nagy seregben alig ta-
lálható egy-kettő, kinek irodalmi működésén e sz. irási sza-
vak komoly megszivlelése kifejezésre jutna. Avagy a vilá-
giak által kezelt irodalomban hol találhatunk jelenleg Is-
ten félelmével, Isten törvényei iránti engedelmességgel ? 
Nem mindezeknek ellenkezőjét hirdetik-e kisebb nagyobb 
nyiltsággal vagy alattomossággal majdnem kivétel nélkül 
a világiak által közrebocsátott irodalmi productumok? Ez 
tény, mélyen megdöbbentő tény ! 

S ha elgondoljuk, hogy legnagyobb részt ilyfajta iro-
dalmi termékektől van elárasztva a könyvpiacz, hogy legin-
kább ily művek kapósak, ilyeneknek van legnagyobb kele-
tök : e tény, e tapasztalat még szomoritóbb, még lesújtóbb. 
Mert e tény, e tajjasztalat feltárja a nagy közönség szivét, 
és benne azt olvastatja minden elfogulatlan eszű emberrel, 
miszerint e sziv nem érzi magát jól a határtalan jóságú 
Isten által lelkünk örök üdve érdekében adományozott hit 
világosságában, de igenis jól érzi magát a hitetlenség át-
kos sötétségében, hogy neki nem kell a végtelen szentségü 
Isten törvényei iránti engedelmesség fölemelő, nemesitő, 
édes járma, hanem igenis kell a telhetetlen állatias össztö-
nök s féktelen szenvedélyek kielégítésének lealázó, szégyen-
teljes rabigája. 

A keresztény tanoktól való elpártolás vagyis hitetlen-
ség és a hitetlenség sarkában járó mindennemű corruptio, — 
ez a mai kor characteristiconja. 

Ubi thesaurus vester est, ibi et cor vestrum er i t ; — 
régi mondás, de igaz mondás, igaz volna, mert a tapaszta-
lat által igazolva, még akkor is, ha nem az örök Igazság 
ajkairól jö t t volna. A ki mit kedvel, oda hajlik szivével, 
oda irányul minden gondolata, kívánsága, törekvése. A ki a 
hitetlenség lélekölő párákkal telitett légkörét kedveli, ol-
vasmányokban s társaságokban e légkört is fogja folyton 
keresni ; szivét, lelkét e légkörben fogja füröszteni, e légkör 
ragályos eleméivel táplálni. Es a mohón beszívott kóranyag 
meg is látszik ám aztán az ilyen embernek minden, akár 
élőszóba akár irásba foglalt beszédén s minden igyekezetén. 
Mert a beszéd mi egyéb, mint az ész gondolatainak és a 
sziv érzelmeinek kifejezése ? És a külső igyekezet mi volna 
más, mint az akaratnak tettekben való nyilvánulása ? Már 
pedig a hol ész, sziv és akarat a hitetlenség sorvasztó lég-

') Eccl . 12, 12. 
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körében nyavalyog, ott sem az ész magasztos eszméket nem 
teremthet, sem a sziv nemes érzelmekre nem gyuladhat, sem 
az akarat becsületes, üdvös működést nem létesíthet. 

Azért joggal mondhatjuk a mai világi irók legna-
gyobb részének, mint a hitetlenség kórállapotában sinlődőnek 
szemébe Üdvözitőnknek e feddő szavait : „Quomodo potes-
tis bona loqui, cum sitis mali? De abundantia enim cordis 
os loquitur"2). Es ezek az emberek jobb ügyhez méltó, fá-
radhatlan buzgalommal azon vannak, hogy a hitetlenség 
viperafészkóben megszülemlett szerencsétlen eszméik- s 
kárhozatos óhajaiknak vad szörnyetegekké fejlődendő korcs • 
szülötteit toll és sajtó segélyével a nagy közönség lelkébe 
becsempészszék, ez uton közvéleményt, korszellemet létesít-
senek, oly korszellemet, melynek rémes behatása alatt már-
már trónok recsegnek, állami szerkezetek bomlanak, társa-
dalmi kapcsok lazulnak, a népek köréből tűnik a béke, jólét 
s megelégedettség szende angyala helyett, egyre nagyobb 
arányokban terjeszkedik a lázas nyugtalanság, nyomor s 
elégedetlenség vészes szelleme, pusztul az erény és becsüle-
tesség, egyre szaporodik a bűn, aljasság és jellemtelenség, 
és pedig kirivó mérvben azon körökben, melyek már állá-
suk- s befolyásuknál fogva hivatva volnának arra, hogy a 
tiszta erkölcs, megingathatlan jellem s megvesztegethetlen 
becsületesség ragyogó példáival elüljárjanak. 

E szomorú tapasztalat elég világosan bizonyitja a ki-
váló sikert, melylyel a hitetlenség zászlóvivői az irodalom-
ban átkos munkájokat végzik. A kóranyag, melyet a hitet-
lenség mérges elemeivel saturált, senyvedő lelkökből me-
rítve, a sajtó által szerteszéthintenek a nagy tömeg közé, e 
nagy tömegnél, mivel érzékeit kellemesen csiklandozza, 
kedves fogadtatásban részesül. A ki mérget vesz, annak ha-
tásait érezni is fogja. A hitetlenségnek az irodalmi munkák 
tisztátalan csatornáiban folydogáló édesizű mérgét a nagy 
tömeg eszeveszett mohósággal szivja magába ; de a méreg 
romboló hatása meg is látszik ám raj ta . Mintha csak nap-
jainkat festené az apostol, midőn igy szól : „Et sicut non 
probaverunt Deum habere in notitia ; traditi t illos Deus in 
reprobum sensum, ut faciant ea, quae non conveniunt, re-
pletos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avaritia, ne-
quitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malig-
nitate, susurrones, detractores, Deo odibiles, contumeliosos, 
superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obe-
dientes, incompositos, sine aftectione, absque foedere, sine 
misericordia."3) 

Nem hű képe-e ez a mai kornak? Az emberiség a hi-
tetlenség által elfordult Istenétől, azért az Isten is elfordult 
tőle, és átengedé őt saját romlott szive vágyainak ; s igy 
történt, hogy a ki engedelmes alattvalója nem akart lenni a 
végtelen felségü Istennek, saját fékvesztett szenvedélyei 

• görnyesztő rabigájának dicstelen hordozójává lőn. 
E rabiga a mily lealázó, époly terhes is annak, ki azt 

viseli. Avagy nem megszégyenítő, az emberi méltóságot 
mélyen lealázó-e az, midőn az embert nem az ész, hanem az 
állatokkal közös ösztönök vezérlik? Comparatus est iu-
mentis insipientibus, et similis factus est illis.4) De nem ke-
vésbbé terhes is e rabiga. Mert a ki Istentől a szeretet kút-
fejétől elszakadt, és saját bűnös vágyainak esett siralmas 

2) Matth. 12 34. — ») Rom 1, 28-31. — *) Zsolt. 48, 21. 

zsákmányul, az ilyen ember szivében a szeretet szelid fénye 
elhomályosul, de annál hevesebben törnek elő a rut önzés 
emésztő lángjai. Ez emésztő lángok folytonos nyugtalan-
ságban tar t ják az embert, neki soha békét nem hagynak, 
hanem szünet nélkül arra ösztönzik, hogy neki tápot, meg-
felelő tápot nyújtson, a legkülönfélébb bűntények tápját . A 
tűzre minél több tüzelőanyagot raksz, a tűz annál nagyobb 
lesz, annál hatalmasabban csapnak fel a lángok. Hasonlóan 
minél inkább igyekszik a rut önzés rabszolgája e kényurá-
nak vágyait megfelelő bűntényekkel kielégíteni, e zsarnok 
csak annál hatalmasabb, annál követelőbb, annál telhetet-
lenebb lesz. Non çst pax impiis, dicit Dominus Deus,5) mer-
cedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes.6) 

Innét napjainkban ama számtalan vérlázító bűntények, 
melyeket sz. Pál apostol fentebb elsorol, s melyeket a sajtó 
nap nap után a társadalom minden rétegeiből registrál. Az 
élet-becsület- s vagyonbiztonság ellen elkövetett czégéres 
merényletek már oly gyakoriak, hogy azok hallatára vagy 
olvasására már csak feltűnőbb esetekben adunk kifejezést 
megdöbbenésünk- s megütközésünknek. A közbizalom, a 
nyugalmas társas együttlét ez alapja, a tömérdek gyilkosság, 
rablás, szédelgés, humbug és hazugság által már annyira 
meg van ingatva, mintha nem is rendezett, civilisált viszo-
nyok közt, hanem vad barbárok s embertelen banditák or-
szágában élnénk. A párbajok, az uralkodó szellemi sötétség 
és durvaság ez eclatans bizonyítékai valóságos mániává 
lőnek. Az öngyilkosság szerencsétlen áldozatai ijesztő mérv-
ben szaporodnak. Templomaink, ezen az élő Isten dicsősé-
gére s lelkünk üdvére emelt szent csarnokok, konganak a 
nagy ürességtől, az isteni ige hirdetője elmondhatja magáról, 
hogy ő a pusztában kiáltónak szava ; de annál látogatottab-
bak az érzéki gyönyörökkel kecsegtető különféle helyisé-
gek, a színházak, báltermek, kávéházak, korcsmák, pálin-
kásboltok és az érzékiség orgiáinak még undokabb tanyái, 
és végre — a kórodák s börtönök. 

Az anyag, a test cultusa, — ez ma mindenütt a jelszó. 
Minden gondolatnak, minden vágynak csak egy a tárgya, 
minden törekvésnek csak egy a czélja : a testet szolgálni, 
neki kedveskedni, sőt gyönyörködtetni. Az a mi állati az 
emberben, a minek hódoló szolgának kellene lenni, az ma 
mindenütt fölényre vergődött, az bitorolja, és pedig zsar-
noki módon, a kormánypálczát. A mi pedig Istenhez teszi 
hasonlóvá az embert, az észszel és szabad akarattal föléke-
sített halhatatlan lélek, mely kiváltságos tulajdonainál fogva 
jogszerűen van hivatva a kormányzatra, ez lealázva, leti-
porva s ama szolgai szerepre hivatott zsarnok rut szolgála-
tára van kárhoztatva. Ilv állapot mellett lehet-e azután cso-
dálkozni azon általános örömujjongás és tapsvihar fölött, 
melylyel olyatén irodalmi munkák fogadtatnak, melyekben 
az illető szerzők, habár a józan ész ítélőszéke előtt csak szé-
gyenteljes kudarczczal találkozó érveléssel, azt iparkodnak 
bebizonyítani, hogy az ember nem egyéb, mint kifejlődött 
majom ? Homo, cum in honore esset, non intellexit ; com-
paratus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. 
— S ezt nevezik aztán szabadságnak, felvilágosodásnak, 
culturának haladásnak ! Igen, ha nálatok szabadság az, ha 
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az isteni törvények alól emancipált érzéki vágyaitok a józan 
») Is. 57, 21. — 6) Rom. 1, 27, 
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ész sugallatait és a sziv nemes gerjedelmeit gúzsba szoritva 
korlátlanul garázdálkodhatnak, titeket egyik bünpocsolyá-
ból a másikba lódíthatnak ; ha szabadság az, midőn az em-
berben egyedül a fékvesztett állatias ösztönök uralkodnak, 
uralkodnak ész, sziv s akarat fölött, ugy hogy ezeknek ama-
zok aljas szolgálatában kell működniük, — ha ezt nevezitek 
ti szabadságnak : akkor ti csakugyan szabadok vagytok ; de 
ezen szabadságtoknál fogva a titeket megillető hely már 
nem az emberi társadalomban, melynek erkölcsi tökélyese-
désben álló boldogságunkat nevezett bősz féktelenségtek csak 
veszélyeztetheti, hanem egyedül a rengeteg pusztákban sza-
badon kóborló s zsákmány után lihegő hasonmásaitok közt 
lehet. Ilyen nálatok továbbá a felvilágosodás? H a ez felvi-
lágosodás, akkor csak arra való lehet, hogy csillámlása 
minden józan eszű s nemes érzésű ember előtt teljes mezte-
lenségében tá r ja fel szellemi törpeségteket. I ly állapotot ti 
cul turának neveztek? H a nálatok a cultura annak tudásá-
ban áll, hogy mily raffinirt fogások alkalmazása mellett 
lehet mások legdrágább kincseit, vallási meggyőződését, 
szivnyugalmát, becsületét, szorgalma gyümölcseit, nélkülö-
zések közt megtakarí tot t filléreit galádul elrabolni, hogy az 
igy kézrekeritett zsákmánynyal a ru t önösség telhetetlen 
bálványát hizlalni lehessen, — ha ez nálatok a cultura : 
akkor ti csakugyan a cultura magaslatán álltok. És mind-
ezt ti még haladásnak mondjátok ? Igen ez haladás, csak-
hogy visszafelé, a rég letűnt pogány ókor szellemi sötét-
sége s elvadultsága felé, haladás, rohamos haladás — a po-
kol felé ! 

E szomorú állapotok fölött elmélkedvén, emlékeze-
tünkben önkénytelenül is előtérbe tolul az Üdvözitő e meg-
rendítő nyilatkozata: „Lata porta et spatiosa via est, quae 
ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant per earn. 
Quam angusta porta, et arcta via est, qnae ducit ad vitam, 
et pauei sunt, qui inveniunt earn."7) 

Az Isten ugyan igazságos haragjának csipős vesszejét 
időközönkint nagyobb mértékben is érezteti a tőle elrugasz-
kodott korcs nemzedékkel, midőn azt ragályos nyavalyák-
kal, különféle elemi csapásokkal, szük terméssel, Ínséggel 
lá togat ja . I lyenkor aztán a jajkiál tásokban nincs is hiány ; 
csakhogy e jajkiál tások nem egyebek, mint az isteni kéz 
suhogtat ta vesszőcsapások által kíméletlenül érintett elpu-
hult érzékeknek feljajdulásai ; a magábaszálló lélek bánatos 
fohászai azonban sehol nem hallhatók ; mert senki nem lát ja , 
nem akar ja látni azt az isteni kezet, mely a csapásokat méri 
s mert senki be nem ismeri, nem akar ja beismerni, hogy 
Isten és szent törvényei ellen való vakmerő lázadása, bűnei 
s gonoszságai hozzák mozgásba Istennek boszuló, fenyitő 
kar já t . „E t non dixerunt in corde suo : Metuamus Dominum 
Deum nostrum, qui dat nobis pluviam temporaneam eí 
serotinam in tempore suo, plenitudinem annuae messis cus-
todientem nobis. Audi popule stulte, qui non habes cor, 
qui habentes oculos, non videtis, et aures, et non audi-
tis. Iniquitates vestrae deelinaverunt liaec, et peccata vestra 
proliibuerunt bonum a vobis,"7) igy szól az U r prófétája 
által. 

(Folyt, köv.) 

Matth. 7, 13. 14. — 8) „er. c. 5, 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 11. A párbajról. — Nem lep meg 

bennünket, sőt inkább el voltunk készülve, hogy lapjaink a 
legközelebbi napokban felmerült számos párbaj következté-
ben e kérdésben nyilatkozni fognak, és csakugyan a ,Pesti 
Napló' egy tárcza-czikke a párbaj kérdését tárgyalja. Nem 
ismeretlen senki előtt, hogy a párbajról egész irodalom léte-
zik. P ro és contra Írattak és iratnak czikkek, sőt egész mű-
vek, nem ismeretlen senki előtt, hogy ugyan e kérdés meg-
fordult Európa összes törvényhozása és a mienk előtt is. 
Tud juk , hogy nálunk a büntető codex a párbaj ra már olyan 
a milyen büntetést de mégis szab és igy azt elitéli, minda-
mellett az tapasztalható, hogy ami magyar társadalmunk 
nem csak nem akar kigyógyulni e mániából, hanem napról 
napra jobban beleéli magát épen ugy, mint a legújabb idő-
ben beleéli magát az öngyilkosságba, úgyannyira, hogy mái-
semmi feltűnést nem okoz, ha x, vagy y-ról a lapok azt köz-
lik, hogy önmagát kivégezte. 

Lehet ezt társadalmi ,érdekes betegségnek' nevezni,-
mint a ,Napló' czikke teszi, lehet erről azt mondani, hoo-y az 
a lovagiasság, a becsületérzés nagy fokát és emelkedését 
jelenti, de minderre egész joggal el lehet mondani, hogy mind 
az csak phrasis, melylyel a párbaj bűnösségét és esztelen 
voltát akar ják elfedni. Korunk a phrasisok dolgában mái-
annyira előhaladt, hogy nem létezik bűntény, melyet az em-
ber természeti erkölcsi érzete is bűntény nevével bélyegez 
meg, hogy arra, annak ocsmánysága elfedésére valamelv 
hangzatos szót fel ne találna, melyet annyiszor emleget, mig 
végre az emberek az undort, erkölcsi felháborodást iránta 
elvesztik és mint a legközönségesebb tényt elkövetik. A bű-
nös cselekményektől a bűn jellege már ma holnap le lesz tö-
rölve, vagy jobban mondva be lesz fedve, hogy az emberek 
ne lássák és elkövetésétől vissza ne r iadjanak, a helyett, 
hogy inkább kiszínezve találnák és a maga valóságában fel-
tárva, hogy el ne kövessék. De ez még nem elég, hanem visz-
szaviszik a bűnt oly forrásokra, melyekből ezek nem szár-
maznak, nehogy a valódi forrás felismertetvén, az emberek 
is törekedjenek a ba j t orvosolni. Ugyanaz történik valamint 
más bűnténynél, ugy a párbajnál is, holott bizonyos, hogy 
a párbajnak is nem a túlságosan kifejlett, lovagiasság sem 
a túlságosan kifejtett becsületérzés, hanem bármit mondja-
nak is, modern bölcseink, csak is és egyedül a megfogyott 
vallásosság az oka. 

Ez az oka annak, hogy miért szólalunk fel a ,Napló' 
czikke ellen, mert biz a ,Napló' elismeri, hogy a párbajra 
nézve léteznek nézetek pro et contra, ámbár elismeri, hogy 
nagynevű irodalmi férfiak küzdöttek ellene, az egész czikk 
iránya még is a bárbaj igazolása akar lenni. Allitásunk iga-
zolására felemlíthetjük nem csak azt, hogy a czikkező he-
lyeslőleg emlékezik meg azokról, akik mondják, hogy van-
nak sértések, melyeket a biró nem tehet jóvá, hanem idéz-
zük a következő szavai t : „tehát — kérdezi — van igazsá-
gos ok a párba j ra? habozás nélkül : van. Létezik oly jus ta 
causa, mely kikerülhetlenné teszi a fegyveres megoldást 
azokra nézve is, kik annak elvi ellenségei." „Azok az elmé-
letek tehát, úgymond, melyek concret esetekre tekintet és 
kivételek megengedése nélkül ridegen megtagadják a pár-
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baj jogosultságát, nagyon is magukon viselik az iskolasze-
rüség szinét-szagát. Eousseautól kezdveegésza jelen évtized 
moralistájáig nem volt igaza senkinek, ki föltétlenül ki-
mondta a párbajra a ,delendum censeo'-t. Az iskola és a köz-
napi morál itt a legélesebb összeütközésbe jön az élettel és 
a modern társadalom finomított moráljával. Már pedig az er-
kölcsi kérdések elintézéséhez — mint valaki egyszer találóan 
mondta, többet ért a szalon, mint az iskola." 

Ime tehát a ,szalon' az a legfőbb tekintély, mely az 
erkölcsi kérdésekben végerejüleg dönt, melynek felfogását 
és Ítéletét az erkölcsi kérdésekben a világ követni tartozik, 
mely tehát felül áll az isteni törvényeken is és e felett is itél. 
hogy kötelezők-e azok az emberekre vagy sem? Ha tehát a 
szalon azt itéli, hogy az embert nem kötelezi Istennek ama 
törvénye ne ölj, akkor az ember egész nyugodtan gyilkolhat, 
hiszen az erkölcsi kérdések eldöntéséhez többet ért a szalon, 
mint a (ker.) iskola. Ha Isten azt mondja, hogy az ember-
nek nincsen joga saját tekintélyével sem önmagát, sem mást 
meggyilkolni, a szalon pedig ellenkezőt határoz, ugy a sza-
lonnak Isten felett nagyobb tekintélye van ; és ha a szalon-
nak tetszenék más erkölcsi kérdésekben is dönteni Isten tör-
vényei ellen, ugy ezek elvetendők lennének, mert a szalon az 
erkölcsi kérdések elintézéséhez többet ért, mint az iskola, 
hol az Isten törvényei adatnak elő és fejtegettetnek. Mily 
határtalanul veszedelmes, a társadalmat felforgató nézet ez, 
ki nem látná be ! Yagy nem tiltja-e Isten törvénye a tolvaj-
lást, a szemérmetl^nséget, a káromkodást, mások becsületé-
nek sértését stb., melyek mind ugyanannyi erkölcsi törvé-
nyek és mi lenne belőle, ha a szalon e törvényekkel szemben 
is ellenkező állást foglalna el ? Pedig a felállított nézet sze-
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rint elfogadhatna, mert vagy igaz az, ami a párbajra nézve 
a szalonnak tulajdoníttatik és akkor ugyanaz a joga van a 
szalonnak a többi erkölcsi kérdésekre is, vagy ha az utóbbi-
hoz nincsen joga, ugy nincsen joga az előbbihez sem, mert 
az erkölssi törvényeknek egy és ugyanazon jogforrásuk 
van. Czikkező azonban a szalonnak követelvén a jogot az er-
kölcsi kérdések elintézésében és igy azt Isten fölé helyezvén 
a párbaj kérdésben, evvel egyúttal bebizonyítja, hogy a pár-
baj csak a vallástalanságból származik. 

Nem, nem létezik igazságos ok a párbajra, mint az ál-
líttatik, mert Isten törvénye ellen nem létezhetik ok, me-
lelyet igazolni lehetne, már pedig Isten világosan adta pa-
rancsát e szavakban : ne ölj, és a kik ez ellen cselekszenek, 
bebizonyítják, hogy ők nem hisznek Istennek és azért nem 
engedelmeskednek vagyis ami más szóval annyit jelent, hogy 
ők vallástalanok. E vallástalanságban van tehát oka és for-
rása a párbajnak és ha tovább keresünk, hogy kik előmoz-
dítói a párbajoknak, nem mondhatunk mást, mint azt, hogy 
azok, kik a vallástalanságot terjesztik, kik azt hirdetik, 
hogy a szalon Isten felett van, mert ez által azt jelentik ki, 
hogy nem azt kell tenni amit az Isten parancsol, nem azt 
kell elhagyni amit Isten tilt, hanem amit a szalon parancsol, 
vagy tilt. Az az Isten, ki annyira lealáztatik, mentse meg a 
társadalmat, hogy ez az elv valaha elfogadtassék, mert kü-
lönben nem lesz senki élete, vagy vagyona többé biztos-
ságban. Kötelessége ezt a nézetet ugyan mindenkinek elvetni, 
de legfőbb kötelessége őrködni az államnak, hogy ez a né • 
zet gyökeret ne verjen, amit az által fog elérni, ha az Isten 

által adott erkölcsi törvényeket a szalon ellenében is védel-
mezi, azoknak érvényt szerezni törekszik és törvényeit bár-
mily körülmény közt és bárki ellen is végrehajt ja. A vallás-
talanságban, az Isten erkölcsi törvényeinek megvetésében 
van forrása a párbajoknak, ezeket megakadályozni csak 
ugyanazon erkölcsi törvények tiszteletben tartásával lehet 
megakadályozni. 

Róma. Mi igaz a szent szék és a porosz kormány közt 
folyt tárgyalásokban tett vagy nem tett coneessiókra nézve ? — 
Ezt a kérdést szellőzteti az itteni ,Aurora' jun. 8-iki számá-
ban. Minthogy e lap nyilatkozatai leginkább megközelítik a 
Vatikán hangulatának hű árnyalatait, az idézett czikkben 
foglaltak kiváló figyelemre méltók. A porosz kormány által 
közzétett okmányokban, igy az ,Aur.', minden lépten nyomon 
azon panasszal találkozunk, hogy a szent szék semmi conces-
siót sem tett, mig a másik fél legalább valamit tett, daczára a 
fennálló törvényekben rejlő nehézségeknek. Ezen panaszoknak 
irányzatos czélja a szent széket a baj okául feltüntetni s igy 
a német államférfiakról a felelősséget elhárítani egy kelle-
metlenségek és veszélyekben teljes helyzet miatt. Mi kíván-
csiak vagyunk, mit felelne a német kormány valamely hata-
lomnak, ha az késznek mutatná magát vele tárgyalásba 
ereszkedni, sőt még concessiókat is Ígérne, de oly föltétel 
alatt, mely felforgatna mindent, a mit Németországban fiai-
nak drága vérén sikerült megalkotni. Meg vagyunk győ-
ződve, hogy a válasz nem igen kegyes, sőt egy kicsit durva 
is lenne. Különbséget téve a különbözők közt, ugyanez áll a 
szent székről. Kevésbbé nyomasztó bánásmód igértetik neki, 
de azon kikötéssel, hogy tagadja meg magát. Mind a mel-
lett Rómából mégis oly szó jöt t , mely megóvta a vallási ér--
dekeket, a melyeket cserben hagyni nem lehet, és egyúttal 
mégis igyekezett annyira leereszkedni, a mennyire a vallás 
megengedte. Ne tévesszük szem elől, hogy ha a pápa köte-
lessége az egyház érdekében kiegyezésre törekedni, ugy más--
részt nincs józan érzületű ember, a ki tagadhatná, hogy a 
porosz kormánynak legalább is nem kevésbbé kötelessége a 
vallási pacificatióra viszont az állam érdekéből törekedni. 
IIa ezt szem előtt tart juk, csak akkor Ítélhetjük meg, ha váj-
jon a szent szék mutatott-e, vagy nem, elég készséget s tá-
vol tartotta-e magát a nem szükséges keménységtől. Kezdet 
óta az egyház a májusi schismatikus törvények eltörlését 
kivánta, a mire a porosz kormány az által mutatott készséget, 
hogy biztost küldött ki, a ki a pápa megbízottjával ezen 
törvényekeket átvizsgálja. Midőn Németország huzavonázni 
kezdett, a szent szék megelégedett azon Ígérettel, hogy az 
abrogatio azon időre halasztassék, mely alkalmasnak látszik, 
a német kormányra hagyva akként a látszatokat és az ön-
kéntes engedékenység érdemét. Vannak jó számmal püspö-
kiek, kik száműzve vannak székeikről, kiket illetéktelen 
törvényszékek nyilvánítottak székvesztetteknek. E tiszte-
lendő főpapok a pápa legszorgosabb szeretete tárgyát kell 
hogy képezzék, mert lehetetlen a lelkes harczosokat nem 
látnia, kik az erőszak által elnyomatva épen akkor estek, 
el, midőn az egyház halhatatlan jogait védelmezték. Es a 
pápa csakugyan szereti, magasztalja, s ugy tekinti őket 
mint a kik legkiválóbbak azok közt, kiket testvéreinek ne-
vez. Mindazáltal hallgatást parancsolva szive szózatának, a 
kiegyezést elősegítendő, részökre és papságuk részére am-
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nistiát sürgetett, akkorra, ha részükről száműzetéseik helyé-
ről engedelmességi nyilatkozatok érkeztek. A porosz kor-
mány itt közbelépett azon követeléssel, hogy a plébánosok, 
segédlelkészek, nem léphetnek hivatalukba, az ő engedélye 
nélkül. Ez az eljárás kézzelfogható megsértése az egyház 
isteni alkotmányának ; minthogy az egyház szolgáinak al-
kalmas volta felől ítélni a püspökök joga, kiket Isten állí-
tott fel az egyház kormányzására. Nagyon természetes volt, 
hogy a szent szék ezen praetensiót visszautasitá ; de egyút-
tal mily mérsékletet tanúsított s mily gondosságot fejtett 
ki, hogy lágyit«a és mérsékelje a visszautasítást ! Kedveske-
désül (d' agrément), a mit föltétlenül nem lehet megengedni, 
hajlandó elnézni, hogy t. i. a kormány éljen a jóváhagyás-
sal, mielőtt a kánoni institutio megtörtént. A kormány, 
mely nem igen adta soha jelét a szent szék iránti gyengéd-
ségnek, hogy ezen kedvezést kiérdemelje, módot találhat 
észrevételeinek megtételére azokra vonatkozólag, kiket az egy-
házi hatóság hivatalokra szemelt ki ; és ha számításba vesz-
szük azon defereneziát, melylyel a kormány iránt a püspö-
kök viseltetni akarnak és azon gondosságot, melylyel min-
den egyenetlenséget, még áldozattal is részükről, kikerülni 
igyekszenek, mindenki láthatja , hogy semmi félelem, még 
a félelemnek árnyéka sem marad fenn az iránt, mintha a plé-
bániák nem kerülnének okos, bölcs és arra törekvő papok 
kezébe, hogy az egyház karöltve járjon az állammal. Most 
azt kérdezzük, hogy mindez semmi-e, s hogy vájjon a szent-
szék fukarnak mutatkozott s elmaradt e a kormány háta 
mögött, vonakodva ezzel egyenlő lépést tartani? Meg va-
gyunk győződve, hogy senki sem fog igenlőleg felelni, ki-
vált, lia e részletes előnyökhöz hozzá vesszük az általanos 
előnyöket, melyek a birodalomra háramlanak, ha egy mind 
két részről tisztes kiegyezés jön létre a vallási kérdésben. 
De mindezen és más előzékenységek (condiscendenze) és en-
gedmények, melyeket a szent szék tehetett volna, végzetsze-
rüleg sikertelenségre voltak kárhoztatva azon egy okból, 
hogy a pápának nem állt hatalmában tovább engedni. Az 
apostoli szent szék egyszerűen egyházi és jogi kérdésnek 
vette az ügyet, ugy a mint az tényleg van. A porosz kor-
mány ellenben azt akarta, hogy a vallási kérdés eszkö-
zül szolgáljon politikai czéljainak megvalósítására. A liosz-
szu beszélgetéseknek ennél fogva Hohenlohe herczeg, eléggé 
különös, hogy rosszabbat ne mondjunk, azon kérdésével 
kellett végződniök : Ha a pápának valóban nincs befolyása a 
.centrumra, mi haszna akkor a világi kormánynak oly egyes-
ségből, mely a pápát kielégítette volna??. E pontnál kiesik 
a toll kezünkből ; nem vagyunk képesek tovább megtartani 
a bizalmat, és segítségül hívjuk a világosságot! 

Bécs. A vallásalap kezelése iránt itt is vannak pana-
szok. Mutat ja ezt a bécsi és prágai bíbornok-érsekek nyilat-
kozatai, melyeket ezen alap kezelése ügyében az urak háza 
előtt tettek. Ö eminentiája Kutschker herczeg-érsek igy 
szólt : A vallás- és közoktatás czimnél általam előbbi évek-
ben tett észrevételeim eddig sikernek nem örvendhettek. A 
mi nekem a vallásalapnál feltűnik, az, hogy az egyenesen 
ugy kezeltetik, mintha állambirtok volna. Én azt hiszem, 
tudni kellene valamit arról, mily szabályok értelmében ke-
zeltetnek a vallás- és tanulmányi alapok mint állami javak. 
A második pont, melyet érinteni akarok az, hogy eddig tör-

vény által eldöntve nincs, vájjon a tanulmányi alap biro-
dalmi-e vagy tartományi jelleggel bír. Ez a kérdés nagyon 
fontos. Most oly eljárást követnek, hogy, ha egyik tarto-
mány tanulmányi alapja felesleget mutat fel, ezt más tarto-
mányok szükségleteinek fedezésére forditják. IIa minden or-
szág megtartaná saját tanulmányi alapját, akkor sok tarto-
mányról kitűnnék, hogy segélyre nem szorul. Harmadik 
pont azon meggyőződésemet fejezi ki, hogy a kormány keze 
alatti alapok közt vannak olyanok is, melyek most már szin-
tén államjavaknak tartatnak, melyek azonban meggyőződé-
sem szerint azelőtt soha sein voltak azok. Salzburg tartomány 
a birodalmi képviselet főrecessusa (határozata) alapján esett 
Ausztriának osztályrészül és ezen határozat kimondja, hogy 
azon kormány, mely ezen tartomány javait magához veszi, 
köteles az ország vallási szükségleteit fedezni. És ez még-
sem történik. A butgetben Salzburg vallási szükségleteit a 
vallásalapból látjuü fedezve, alapból, mely Salzburgban nem 
is létezik. Hasonló esettel találkozunk Bukovinában, da-
czára egy legf. reudeletnek, mely meghagyja, hogy itt, hol 
vallásalap nincs, a vallási szükségletek az állam kincstárá-
ból fedeztessenek. Sokkal rosszabb körülmény az, hogy a 
mit az állami kincstár a vallási szükségletek fedezésére 
tesz, azt ugy tekinti, mint a vallásalapnak adott kölcsönt. 
Kétségtelen tény, hogy Ausztriában más vallási felekezetek 
is kapnak az államtól segélyt, de ez nekik nem kölcsönkép 
adatik. Csak a katholikusoknak róják fel ez összegeket 
adósságul, melyeket csakis azért adnak, mert a vallásalap 
nem bir annyit adni, a mennyi kell. Ezen ,adósságot' nem 
találjuk ugyan a budgetben ; de tudomásom van, hogy 
könyvet vezetnek róla és az jelenleg már 60 millióra rug. 
Hol van itt az egyenlőség a katholikusokra nézve ? Ezen al-
kalmat nem mulaszthatom el továbbá, miszerint sajnálato-
mat ki ne fejezzem az iránt, hogy a papság dotatiója megja-
vításának évek óta függőben tar to t t kérdése még most sem 
döntetett el, daczára, hogy a kormány az u. n. vallásalap-
adó által tekintélyes összegekre tesz szert, melyek 700,000 
frtra rúgnak, mely összegből 600,000 f r t a papi fizetés javí-
tására használtatik. Mi történik a fölösleggel, arról a but-
get nem mond semmit. Ezek azon észrevételek, melyekre a 
budgetbe betekintésem alkalmul szóigált. Kérem a kormányt, 
ve^ye komolyan fontolóra e pontokat és fejezze be az azok 
iránt függőben levő tárgyalásokat. 

IRODALOM. 
Emlékek sz. Terézia szülőföldjéről. Souvenirs du 

pays de Sainte Thérèse par F . — X . Plasse, chanoine honor, 
profes. d'histoire, membre titulaire de 1' académie des scien-
ces, lettres et arts de Clermont-Ferrand. Paris. 1875. 320 1. 

E mű nem újdonság ugyan a világ könyvpiaczán, 
azonban nálunk mégis annyiban mondható irodalmi újdon-
ságnak, mert ismertetve a magyar kath. olvasó közönség 
előtt még nem volt, holott azt valóban megérdemli. Szent 
Terézia az emberiség történetében a legritkább, mint szokás 
mondani, providentialis szellemi nagyságok egyike. A nagy 
theologus Bossuet, Instruction sur les différents états d 'orai-
son czimü műv. I X . 3.-ban ismert magasröptű felfogásával 
megjegyzé, hogy az egyház e szent nőt csaknem doctorai so-
rába emeli; a protestáns Leibnitz (Ad Morellium, anno 
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1696.) bevallja, hogy sz. Terézia műveiből a legmagaszto-
sabb philosophiát mérité; és a Collége de France egyik 
nagynevű rationalista tanára nem félt kimondani, hogy e 
szerzetesnő a protestáns reformáczió terjedésének meggát-
lására többet tett, mint loyalai sz. Ignácz és I I . Fülöp. Szó-
val : theologia, philosophia és történelem kezet fognak e 
rendkívüli nő szellemi fensőségének dicsőítésére. A mi külö-
nösen az ajtatosságot, az istenességet illeti, melyet e szent 
szűz művei lehelnek, mint Palafox püspök mondá, az oly 
valami varászerővel bir, hogy „senki sem olvashatja szent 
Terézia műveit, a nélkül, hogy azonnal Isten keresésére ne 
buzdulna." Genf nagynevű püspöke, szalézi sz. Ferencz, sz. 
Terézia életét a keresztény élet tükörének nevezte. Igaz, 
hogy e nagy nő-reformátor életében van sok olyan, a mit 
közönséges lelkek meg se közelíthetnek ; de más részt egész 
életének alapvonása, a miben mindnyájan követhetjük őt, a 
józan életbölcseség és tapintatosság, az élet minden viszonyai 
közt eltalálni a mi helyes és czélra vezető, ugy hogy az ő 
élete méltán nevezhető az életbölcseség tökélyének. Szent 
Terézia életében meglepő összhangban olvad össze a ker. ter-
mészetfölötti szellemi élet tökélye és a világban való sikeres 
működés bölcs, finom tapintatossága. E kettőnek helyes ösz-
szeegyeztetése, ha valaha, ugy napjainkban nagy szükség, 
midőn Krisztus szellemével a világ szelleme oly elkeseredett 
harczot vív. Azért mondá lady Herbert, hogy a szellemiség 
és józan érzület csodás vegyülete sz. Terézia példáját meg-
becsűlhetlenné teszik a mostani időkben. („Its wonderful 
combination of spirituality aud common sens makes her 
example the more invaluable tho the age in which we live." 
Impressions of Spain, 262. 1.) O, a contemplativ, az imázó és 
elmélkedő élet mintegy uj megalapítója és szerzi'je, a legbá-
mulatosabb tevékenységet fejté ki, éles észszel belátván, 
hogy az Istentől elfordult, érzékiségbe merült világ önzé-
sének leghathatósabb ellenszere az Isten iránti odaadás, 
önfeláldozás, szóval az oly élet, mely nem egyéb esdeklő 
imánál, melynek sóhajai kiengesztelik az eget, s mintegy 
kiegészítik az isteni Megváltó szenvedéseit, mert, mint a 
nemrég elhunyt Faber mondá, megható jelenség látni a 
Megváltót, művét befejezetlenül hagyni, hogy igy alkalmat 
adjon a mi szeretetünknek hozzáadni ahhoz a mi még hi-
ányzik. Az egyház nagy főpapjai mindig nagy súlyt fektettek 
a contemplativ életre. Angolországban, hol aleglázasabb te-
vékenység mesés gazdagságot s anyagi erőt halmozott össze, 
a meglepő virágzásnak indult katholicismus oszlopai, AYise-
man és Manning, mulaszthatlan kötelességüknek tartották 
meghonositani sz. Terézia szerzetét, melynek fő feladata az 
ima. „Mi, úgymond Manning, küzdelmek korszakában élünk, 
mi, — mi prédikálunk, irunk, liarczolunk ; mi, hogy igy 
szóljak, nem imádkozunk, mi keveset imádkozunk, holott 
imádkozni szükség, sőt sokat kell imádkozni, imádkozni soha 
sem kell megszűnni. íme ezért van nekünk szükségünk kar-
melitákra, hogy legyenek köztünk, kiknek keze mindig ég 
felé van emelve, mint Mózesé a hegyen." Dupanloup ugyan-
igy gondolkodott. Mig ő maga az egész világot megmoz-
gató harczokat harczolt, az alatt vigaszát és reményét az 
imádkozókban és gyermekekben találta. „Ha nincsenek 
többé, úgymond, emberek, kik megmentsék a földet, vannak 
karmeliták és gyermekek ! Ugy van ! A világot reformálni 
lehet karmelitákkal, kik imádkoznak, és gyermekekkel, kik 
ugy növekednek fel, amint kell, hogy emberek legyenek." — 
Kik e tekintetben Dupanlouppal tartanak, kik az imára 
és elmélkedő életre oly súlyt fektetnek, mint az orléansi 
„harczias püspök," azok nagy lelki élvezettel fognak e 
könyvből megismerkedhetni a szellemi élet egyik legkiválóbb 
alakjával. Szerző kétszer beutazta Spanyolországot, sorban 
meglátogatva azon helyeket, melyeket sz. Terézia élete 
megszentelt. Ezen helyek leirásának keretében adja a szent 

szerzetesnő életét, behatolva ezen élet működésének s alko-
tásainak szellemébe. Az isteunesség buzgó ápolóinak kedve-
sebb és üdvösebb ajándékot alig adhatni, mint e diszes ké-
pekkel Mustrált és szerző szivének lángjával irt könyvet. 
Köszönet ama lelkes egyházi férfiúnak, ki alkalmat adott, 
hogy e müvet, főtekintettel hazánk szerzetes rendjeire, meg-
ismertethessük. 

Pályázat i jelentés. 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittudo-

mányi kara által a Horváth-féle alapból 800—800 frttal és 
1880. május 31-ikével mint határidővel kitűzve volt két té-
telre pályamű nem érkezvén be, a kar f. évi V. rendk. ülé-
sében mind a két pályatétel uj kitűzését határozta el, ugyan-
azon jutalomdijakkal és 1881. april 30-ikával, mint ha-
táridővel. 

A két pályatétel szövege következő : 
1. Készítessék oly mü, melyben a művelt ma-

gyar közönség igényeinek megfelelőleg előadatván 
és bebizonyíttatván a kath. egyháznak a bold, szűz 
Máriára vonatkozó tanai, ezek alapján fejtessék ki 
s bizonyitassék be az öt megillető tisztelet jogos 
volta, tekintettel ennek történeti fejlődésére s az 
ezen czélból alapitott s egyházhatóságilag helyben^ 
hagyott társulatokra és ünnepekre, valamint Mária 
tiszteletének a köz- és magán erkölcsiségre és a ke-
resztény művészetre való befolyására. 

2. Szerkesztessék oly behatóbb mü, mely-
ben az aegyptologiai s assyrologiai ujabb s legújabb 
kutatások rövid története, irodalma és fontosságának vá-
zolása után azoknak megállapitottabb eredményei — 
legalább is a kiválóbb szerzők nyomán — s a művelt 
világi olvasó közönség igényeihez képest — tüzete-
sen oda értékesíttessenek : miszerint egyrészt az il-
lető ó-szövetségi szentiratok hitelessége ez oldalról is 
nyerjen fényes igazolást, másrészt pedig az is egyúttal 
kiderüljön, hogy az e téren a különben minél hala-
dottabb annál kedvezőbb kutatásnak jelen stadiuma 
szerint itt ott mutatkozó vagy elfogultan támasz-
tott nehézségek czélzatos élüket vesztik vagy épen meg-
szűnnek, mihelyt kellőleg megvilágittatnak s valódi 
értékükre szállíttatnak. 

A pályázati feltételek maradnak. 
A f. évi május 31-ikével mint határidővel és 600ftnyi 

jutalommal kitűzve volt Ipolyi-féle rendkívüli pályakérdésre 
szintén nem érkezvén be pályamű, ez iránt intézkedés később 
fog történni. 

Kelt a hittudományi kar f. évi jun. 1-én tartott ez évi 
V. rendk. ülésének határozatából. 

Dr. Breznay Béla, 
e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
— A jeruzsálemi patriarka, ki IX . Pius 1868. jan. 24-

ikén kelt brevéje folytán egyúttal a szent-sir-lovagrend nagy-
mestere, a Misiin apát halálával megüresült nagymesteri pro-
curator méltóságára Brunner Sebestyén praelatust nevezte ki. 

— Dupanloupnak a franczia törvényhozó testület kép-
viselő házában méltó utódja van. Mult napokban választot-
ták meg Brestben képviselővé Mgr Freppel angersi püspö-
köt, ki azelőlt a Sorbonneon az ékesszólástan tanára volt. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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HARMINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junius 16. 48 . 
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postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesztő- i 

nél, és Kocsi Sándor ! 
; nyomdai irodájában, mu- ! 
; zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
i hova a netaláni reclama- ; 
i tiókis, bérmentes nyitott ; 
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Az emberi törvényhozás alapja és forrása. 
(Vége.) 

Ezen alapelveknek, valamint az emberi tör-
vényhozók ugy az alattvalók részéről helyes mél-
tánylása s elfogadása, elégséges lenne minden tár-
sadalmi bajokat orvosolni s meggyógyítani, és ko-
runk valamennyi égető kérdéseit, sikeresen megol-
dani, s végre az annyira óhajtott békét visszahozni 
a földre. Ezen igazságra vonatkozólag igen szépen 
ir Bonald : „Azon alapelv, hogy minden hatalom 
Istenben vagyon s Istentől származik : az embernek 
bizonyos magasztosb képzeletet kölcsönöz saját be-
cséről ; miután emlékezetébe hozza, hogy ő ter-
mészeténél fogva — a hozzáhasonlóktól független s 
csupán Istennek van alávetve. Ez nyújt egyszers-
mind a hatalmasoknak szigorú intelmet kötelessé-
geik felöl, emlékeztetvén őket, hogy hatalmukat 
magától Istentől nyerték s egykoron ismét számot 
kell adniok Istennek arról, miként használják azt 
a földön ; ez mondja meg nekik, hogy ha ezen ha-
talmat Isten akaratja szerint intézni elhanyagolják 
s nem használják azt fel a természet-törvény, vagyis 
az Isten által megalapított társadalom erkölcsi vi-
lágrendjének fenntartására, megszűnnek Isten jóté-
teményeinek eszközlői lenni az emberek közt. . . . S 
minő különbség van péld. azon nemes függetlenségi 
érzület között, mely azt mondja az embernek, hogy 
csupán Isten a valódi hatalom, s csak az ő szolgái 
az emberek, — és a között, mely azon véleményből 
támadt, hogy minden hatalom eredetileg az embe-
reknél van s azok kényök kedvük szerint élhetnek 
vele." 

Ha a fenntebb vitatott alapelvet inegtadadjuk, 
akkor az ember személyes szabadsága — és méltó-
ságáról valódi torzkép fog állani előttünk : függet-

lenné tenni öt mindentől ami az emberek fölött áll 
— az Istentől és az örök törvénytől : s mégis esz-
közzé, rabszolgájává tenni őt az emberi önkény- és 
hatalomnak. Ez az egész. 

De ama ker. alapelvnek az emberi törvényhozás 
részérőli elismerését s szigorú megtartását még egy 
más mozzanat is követeli, a melyen minden törvény-
nek a természeti erkölcstörvényhez való szükséges 
viszonya alapszik, t. i. annak czélja és tartalma. Ha 
áll, — mint kimutattuk — hogy a szabad akaratú 
eszes emberi lényre nézve nem existálhat kötele-
zettség, ha az, az Isten törvényhozói akaratától — 
közvetve vagy közvetlenül nem származik: akkor az 
is szükségkép következik, hogy a positiv emberi 
törvény csak ugy birhat obiectiv érvényességgel s 
kötelező erővel, — ha annak tartalma és czélja nem 
ellenkezik az isteni akarattal, hanem inkább helyet-
tesíti azt ; ez pedig soha sem lehetséges akkor, ha az 
emberi törvény tartalma és czélja a természeti er-
kölcsi törvénynek ellentmond. 

Tudom, hogy ezen állítás némely modern ál-
lamjogász előtt nem talál tetszésre, noha azt nemcsak 
a vallás, hanem a józan emberi ész is régen végle-
gesen elismerte már ; de azért ezen elv fejtegetésé-
től még sem szabad elállanom, miután itt, egy böl-
csészetileg. erkölcs- és hittanilag beigazolt s meg-O O O O 
dönthetlen elvről van szó.1) 

Azon lényeges föltételek közé, a melyektől va-
lamely törvénynek kötelező ereje függ, a régibb 
jógbölcsészek által mindenkor első helyre sorozta-
tott s leginkább hangoztattatott : tartalmának ethi-
kai lehetősége. Ethikailag pedig valamely cselek-
vény csak akkor lehetéges, ha az semmi természeti 
s főképen semmi föltétlen isteni törvénynek nem 

*) Lásd I X . Pius pápa : „Qui pluribus" kezdetű 184(3. 
nov. 9-ki encyclikáját. 
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mond ellene. „Lex iniusta vei immorális, nulla est 
lex."2) Ezt ugy hiszem senki sem fogja tagadni, an-
nál is inkább, miután, mint fenntebb kimutattatott, 
a teremtett emberi hatalom és tekintély nem más-
kép mint Isten nevében kötelezhet eszes lényt, Isten 
pedig erkölcstelenséget nem parancsolhat soha. Igaz 
ugyan, hogy a világi törvényhozó hatalom, ily igaz-
ságtalan törvényt is erőszak által foganatosíthat, de 
arra kötelezni erkölcsileg nem képes soha se, vagy 
is ily esetben, az nem valódi törvény, hanem csak 
erőszak. 

Evvel azonban koránt sincs mondva az, mintha 
valamely obiectiv törvénynek érvényessége csupán 
az alattvalók subiectiv esetleges véleményétől tétet-
nek függővé. Midőn valamely igazságtalan tör-
vénynek kötelező erejét tagadjuk, előre föltételez-
zük, hogy annak tartalma köztu lomásilag (notorie) 
erkölcstelen ; mert miután a törvényes tekintély 
joggal bir törvényeket kibocsátani, azok kötelezett-
ség hiánya oly kivételt képezne, melyet hogy az 
egyszersmind érvényes is lehessen, előre be kellene 
bizonyítani. De még az sincs mondva ez által, hogy 
valamely, valamiképen igaztalan törvény (lex in-
iusta:) egy és ugyan azon sorban állana az „erkölcs-
telen" törvénnyel (lex inhonesta) t. i. annak köte-
lező erő hiányára nézve. „Igazságtalannak nevez-
hető aquinói sz. Tamás szerint,3) valamely törvény, 
vagy azért, mivel az, vagy már magamagában igaz-
ságtalan vagy különben elvetendő cselekvényt pa-
parancsol (per contrarictatem ad bonum divinum) 
s ezen esetben az, az „erkölcstelennel" ugyanaz, 
vagy pedig azért neveztetik igazságtalannak, mivel 
a parancs — eltekintve tartalma morális jellegétől 
— valamely jól szerzi tt, alapos, igazi jog ellen vét 
(per contraverietatem ad bonum humánum). Ha te-
hát valamely igazságtalan törvényről — megkü-
lönböztetőleg az erkölcstelentől — van szó: akkor 
csak is a fenntebbi értelemben kell azt venni. Ugyan-
azon iskola angyala tanítása szerint, az ily igazság-
talan törvény többféle okból vehető annak: vagy 
azért, mert nem czéloz a közjóra (bonum commune) 
hanem csupán privát, vagy pártérdekből közterhe-
ket ad föl ; vagy mivel a törvényhozó hatalma kor-
látain tul megy; vagy végre, mivel a közjóhoz szük-
ségelt terhek és áldozatok igazságos mértéken fe-
lül önkényes módon rovatnak az alattvalókra. Min-
den ily esetben, föltéve, hogy az köztudomásu, ob-

2) Suarez : de leg. 1. I I I . — S Thorn. I. I I . q. 95. a 
2. — S. Aug. de lib. arb. I . e. 5. 

3) Summa I I . q. 96. d. 4. 

iective beigazolt, s nem puszta véleményen alap-
szik : aquinói sz. Tamás szerint is, noha az ily igaz 
ságtalan törvények — magukban véve — érvény-
telenek, mindazonáltal „indirecte" gyakorlatilag 
mégis kötelezők. S ez által semmikép sincs feladva 
azért a fentebbi alapelv. Mert, igaz ugyan, hogy az 
Isten szentségével ép ugy ellenkezik valamely igaz-
ságtalan törvény megerósitésére, mint az erkölcs-
telen törvény jóváhagyása : de mégis a lelkiisme-
retre nézve nagy a különbség, mely a kétféle tör-
vény megtartásából származik. Azon lényeges kü-
lönbség van a kettő között: hogy, mig az erkölcsi 
igazságtalan törvénynek engedelmeskedni mindig 
„ethikai lehetetlenség" áll ellene, (melynél fogva 
annak az örök isteni törvény megsértése nélkül en-
gedelmeskednünk nem szabad) : addig ezen lehetet-
lenség más közönségesen vett igazságtalan törvény-
nek szükségkép nem áll ellene. És ha csupán oly 
jogok megszorítása- vagy megsértéséről van sző, 
melyeket föladni szükségkép nem lehetetlen s me-
lyeket megvédeni felsőbb erkölcsi kötelesség nem 
parancsol, s azok feladása ellen a lelkiismeret részé-
ről szüksépképi akadály nem forog fenn: az ily 
esetekben nem csak szabad az alattvalóknak az 
ily igazságtalan törvényekhez magokat alkalmaz-
niok, sőt arra gyakran kötelesek is, midőn azok 
meg nem tartása vagy botrányt szülhetne, vagy az 
ily engedetlenség a fennálló közrendet megzavar-
hatná, vagy régre a törvényes felsőbbség megveté-
sével, lealacsonyitásával járna, s avval össze volna 
kötve. 

Az igazságta^n törvény tehát e szerint, nem 
mint magában véve olyan, hord ily kötelezettséget 
magában, hanem a természeti, isteni törvény invol-
válja ily esetekben az engedelmeskedést, mely a bot-
rányokat kerülni, a közrendet meg nem zavarni és 
a felsöbbséget tisztelni parancsolja. S csak ezen „in-
direct" módon esetleg valamely — czélja- és tartal-
mára nézve igazságtalan, de alakilag mégis érvé-O O 7 o O 
nyes törvény kötelező. „Huiusmodi (leges iniustae) 
— mondja aquinói sz. Tamás — magis sunt violen-
tiae quam leges. . . . Unde tales leges non obligant 
in foro conscientiae nisi forte propter vitandum 
scandalum, vei turbationem ; propter quod etiam 
homo iuri suo debet cedere, secundum illud Matth. 
V. 41. „qui angariaverit te mille passus, vade cum 
eo alia duo; et qui abstulerit tibi tunicam, da ei et 
pallium." Alio modo leges possunt esse iniustaeper 
contrarietatem ad bonum divinum, sicut leges ty-
rannorum inducentes ad idololatriam, vel ad quod-



cumque aliud, quod sit contra legem divinam : et 
tales leges nullo modo licet observare; quia sicut 
dicitur Act. IV. „obedire oportet Deo magis quam 
hominibus.'-'4) Gyurihovits Mátyás. 

Egy égető szükség, 
Minthogy a folyton nagyobb mérvben növekvő és sza-

porodó társadalmi bajok valódi okát, az Istentől való elpár-
tolást, senki belátni nem akarja,*) azért az ok nem is fog 
megszűnni, hanem egyre szaporábban s elmérgesültebb 
alakban jelenkezni az okozatok, a társadalmi bajok is. Ily 
körülmények között pedig hova ju tunk? A vallás-erkölcsi 
tönk az anyagi tönk szélére is elsodort már minket. A pénz-
ügyminiszter által minap az országház asztalára letett 
költségvetés számai sokkal hangosabban s érthetőbben szól-ít o 
nak erről, mint az ott jelenlevő képviselők zugó beszédár-
jai. Tudja érzi ezt e hazának minden fia, kivéve azon be-
vándorlott keleti fajt, mely az emanczipáczió jótéteményét 
azzal viszonozza, hogy a keresztények megrontására oktató 
thalmud tanaiból szőtt hálóját égbekiáltó uzsora alakjában 
az emanczipáló honfiakra kivesse, ezeket fölemésztő mun-
kára kényszeritett, de e munka gyümölcseit nem élvezhető 
rabszolgáivá alacsonyítsa, birtokaikat magához ragadja, s 
őket földönfutókká, lézengő proletárokká tegye. 

Igy készíttetik el a talaj a soczialismus, communismus 
es nihilismus számára, ily uton szaporitják ezek párthivei-
ket, kik midőn majd elég erőseknek hiszik magukat, ineg-
kezdendik ádáz munkájokat, és semmi eszköztől vissza nem 
riadó, minden veszélylyel vakmerően szembe szálló elszánt-
sággal fogják azt folytatni mindaddig, migcsak meg nem 
valósítják pokoli tervöket, a társadalmi viszonyoknak fene-
kestül való felforgatását. Véres, iszonyúan véres munka lesz 
ez, valódi vérözön fogja elborítani az országot, hogy le-
mossa róla azt a sok ocsmányságot, melylyel az Istentől 
való elpártolás, a hitetlenség szülte fertelmes bűnök özöne 
azt befertőztette. E vérözön valóságos vérkeresztség leend az 
Istenétől elszakadt bűnös nemzedék regenerálására. Mert 
midőn látandják a pusztulás undokságát nemcsak a szent 
helyeken támadni, hanem uton-utfélen is vérfagyasztó jele-
netekben feltűnni ; midőn látandják, hogy a hatalomra ver-
gődött vad szörnyetegek mint hurczolják a vesztőhelyre 
csapatonként azokat, a kiknél még vallásosságot, becsületes-
séget és zsákmányul ejthető vagyont sejtenek : ezeknek s a 
patakokban ömlő vérnek láttára a veszély nagyságának s 
közel voltának érzete oly rémülettel fogja eltölteni a még 
eletben maradtak kebleit, hogy ezeknek téveteg szemei, a 
kétségbeeséstől reszkető ajkaik csontot-velőt rázó segélyki-
altásai közt, keresve keresendik a vészözön ellen biztosító 
bárkát. S a szerencsétlenek szemei előtt a homályból ki fog 
bontakozni egy bárka, melynek kormány rúdján két alak 
látható, Krisztus az egyik, Péter a másik, fent az árboczon 
lengő zászlón pedig e név ragyag : kath. egyház. És az egyik 
kormányos a kétségbeesett tömeghez fordulva, megnyitja 
isteni ajkait, e szavakat hangoztatva: „En vagyok az ut, az 
az igazság és az élet. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fára-

<) Summ. I. I I . q. 93. a. 3. ad 2. — q. 96. a 4. 
*} Azok közöl, kiknek belátniok kellene. Szerk. 

doztok és terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket." E 
nyájas, vigaszteljes szavakra a megrémült, csüggeteg, féle-
lemtől zaklatott lelkek serege rohamosan fog tódulni a bár-
kába, és az utóisónak beszálltával a megmenekülteknek 
öröm s hálaérzelmektől dagadó kebleiből előtör egy hegyet 
völgyet betöltő, felhőket áthasitó, a Magasságbelinek trón-
já ig emelkedő lelkesült dicsének, — mert a háborgó hul lá-
mok elsimultak, et facta est tranquillitas magna! 

De hát ily végletekig hagyjuk-e fejlődni a dolgokat2 

Nem lehet, nem szabad. Ha árvíz fenyegeti lakhelyeinket, 
birtokainkat, mit teszünk? Minden erőnket megfeszítjük, 
hogy gátak emelése s erősítése által a romboló elem pusztí-
tásait megakadályozzuk. I t t pedig oly romboló arról van 
szó, melynek félelmetes hullámai nemcsak egyes helysége-
ket s város'okat, hanem az egész országot elözönlötték már, 
rontva, pusztítva mindenfelé nemcsak az anyagiakban, de a 
mi még siralmasabb, a lelkiekben, a szivekben és elmékben 
is feldúlva egyesek, egész családok s az összes társadalom 
nemcsak anyagi jólétét, de összekuszálva az elmékben a fo-
galmakat, vészes irányba sodorva az akaratot, halomra 
döntve a szivek békéjét is. S épen azért, mivel e romboló 
ár, értem a kereszténység szellemével, hit-erkölcsi elveivel 
ellenkező és sajtó utján világgá eresztett tanok s eszmék 
pusztitó arját , első sorban a halhatatlan lelket támadja meg, 
azért a pusztítás is, melyet eszközöl, nem szorítkozik e rövid 
földi életre, hanem elkíséri a lelket az örökkévalóságba is, 
— és még csak itt fog az igazán és egész rettenetességében 
érezhetővé válni. 

Mindenekelőtt tehát lelkek, halhatatlan lelkek meg-
mentéséről van szó, kikért Krisztus szentséges vére folyt. 
Ezeket kell megmenteni az örök életnek, Krisztusnak, 
Krisztus tanainak, Krisztus vallásának. Mi ha megtörténik, 
a haza jóléte, boldogsága is ismét fényre derül ; mert a hol 
Krisztus szelleme uralkodik az elmékben és szivekben, a 
családokban, a társadalom összes osztályaiban, a törvény-
hozás areopagjában, a kormány tanácskozási termeiben : ott 
maga az Isten uralkodik, uralkodik nemcsak végtelen böl-
cseségével és hatalmával, hanem határtalan jóságával és 
irgalmával is. 

Mit kell azonban tenni, hogy a mentés munkája sike-
resen eszközöltessék? A felelet az eddigiekből önkényt kö-
vetkezik. Szembe kell ugyanis szállni a veszélylyel ott, a 
hol az leginkább jelenkezik : gyökerénél, forrásánál kell meg-
támadni, orvosolni a bajt. Mely téren jelenkezik leginkább a 
veszély? A sajtó terén. Hol van gyökere, forrása a bajnak? 
A sajtóban. E téren, a sajtó terén, kell tehát szembe szállni 
a veszélylyel, e gyükerénél, e forrásánál, a sajtónál, kell 
megtámadni s orvosolni a m á r is oly megdöbbentő mérvben 
elmérgesedett bajt . 

Mi módon történjék ez ? Le kell csapolni, vagy lega-
lább minél szűkebb korlátok közé szorítani a vészes árada-
tot, mely a keresztényellenes sajtóból veszi eredetét és nyeri 
folyton táplálékát. A keresztényellenes, hitetlen, erkölcs-
rontó irodalmi termékekkel szembe kell állítani a keresz-
ténység szellemétől áthatott , a keresztény kit-erkölcsi el-
vek hasisára fektetett irodalmi termékeket, és pedig oly mó-
dón, hogy a concurrentia az utóbbiak határozott előnyére 
üssön ki. Ez pedig csak ugy történhetik meg, ha a kath. iro-
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dalom terén meglehetős számmal fognak sürögni az avatott 
s tettkész munkások, kiknek irodalmi termékei mig a tar ta-
lom alaposságára és az alaki tökélyre nézve a keresztényel-
lenes irodalmi termékekkel bátran versenyezhetnének, belér-
tékre nézve keresztény szelleműknél fogva azokat messze 
túlszárnyalnák, mérsékelt áruknál fogva pedig a hozzáfér-
hetőség szempontjából amazok fölött határozott előnyben 
volnának. 

Azonban hic Khodus, hic salta ! Mert nálunk igy van-e 
ez jelenleg? Nincs bizony. Mint tapasztalunk ? Nincs könyv-
kiadó Magyarországban, kihez a kezdő munkások keresz-
tény szellemű munkálataik kiadása végett bizalommal for-
dulhatnának. Nincsen ilyen kiadó azért, mert irodalmi hír-
névre még szert nem tett szerzők műveinek kiadásával, te-
kintve különösen a magyar olvasó közönségnek egyéb nem-
zetekhez képest csekély számát, saját anyagi kára eshetősé-
gének senki magát kitenni nem akarja. Ez okból az ösztön 
is, mely az irodalmi térre hivatással bírókat tehetségeiknek 
e téreni értékesítésére sarkalná, sokakban teljesen hiányzik, 
másokban tetemesen csökken, annyival is inkább, midőn lát 
ják, hogy nálunk az illető szerzők többnyire csak tapoga-
tózva, a meghiusulás vagy anyagi veszteség miatti aggoda-
lom közt, vagy csak rendkivüli eszközök felhasználása mel-
lett vállalkoznak műveiknek amugyis elég kellemetlenség-
gel s időveszteséggel járó kiadására. Pedig igénytelen néze-
tünk szerint az olvasó közönség részéről tapasztalt pártolás-
hiányt annyira zokon venni nem lehet akkor, midőn a szer-
ző egyúttal kiadó is levén, egy harmadiknak közbejötte hi-
ányzik arra, hogy az olvasó közönség a megjelenendő mű 
iránt bizalomra hangoltassék. E szerint tehát az irodalmi 
tevékenység egyik leghatalmasabb rugója, a szerzők és ol-
vasó közönség közti kölcsönös bizalom, a lazultság állapotá-
ban lévén, lehet-e csudálni, ha a keresztény szellemű iroda-
lom nálunk folytonosan csak vajúdik, de egészséges életre 
vergődni, örvendetes lendületnek indulni nem bir? 

Hogyan lehetne e bajon segiteni, a most emiitett köl-
csönös bizalmat föléleszteni, és ez által a jó ix-ányu iroda-
lomba életerőt öntve, a keresztény eszméknek a virágzásra 
s gyümölcsözésre mennél tágasabb mezőt szerezni ? Erről a 
következő czikkben. (Vége köv.) 

A Szent-István-Társulat 
folyó hó 10-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Cziráky János gróf-élsők ő excellentiája és 
dr. Tárkányi Béla apát-kanonok, szent-István-társulati alel-
nök ő nagysága. 

Gróf-elnök ő exja megnyitván az ülést, Bornemisza 
Antal, a válatsztmány egyik legidősebb tagja, felkelt, hogy 
tagtársai nevében egy közelebbi, a Társulatot is megtiszteli 
esemény fölötti örömének adjon kifejezést, lárkányi Béla 
apátkanonok ő ngát, a mindnyájunk által szeretve tisztelt 
alelnök urat, kettős kitüntetés érte. A magyar tud. egyetem 
hittani kara az egyetemi jubileum alkalmából megválasz-
totta őt tiszteletbeli hittudorá, a magyar tud. Akadémia 
pedig tiszteletbeli tagjainak sorába emelte. Mindkét inté-
zet az üunnepelt férfiú tudományos érdemeinek hódolt me-
lyek hazaszerte ismeretesek, s mélyek fényt árasztanak 
egyszersmind a mi Társulatunkra is, melyet éveken át ő 

nga tudományos hírének megfelelő avatottsággal, bölcs ta-
pintattal vezérel, s mind nagyobb virágzásra emel. Szónok 
valóban az összes választmány érzelmeit tolmácsolta, midőn 
az érdemdús és méltán ujabb kitüntetésekkel megtisztelt 
alelnök urnák kivánta, hogy még számos éven át viselje a 
babérokat, melyeket tudományos érdemei fűztek halántéká-
ra, s legyen a Társulatnak még soká az, a mi eddig volt, 
bölcs vezetője. 

Szónokhoz csatlakozott gróf Cziráky János ö exja, ki 
szintén a legmelegebb érzelmekkel emelte ki a társ. alelnök 
urnák mind a tudományok, mind különösen a Társulat iránti 
maradandó érdemeit, azon óhajtás kifejezésével, hogy a 
választmány ezen ünnepélyes enuntiatiója, melyet az alel-
nök ő nga tudományos érdemeinek kettős ünnepélyes mél-
tánylása alkalmából tett, jegyzőkönyvileg is megörökíttessék. 
Mit a valasztmány egvhangulag közfölkiáltással elfo-
gadott. 

Az ünnepelt férfiú szerényen a Társulatra ruházta a 
kitüntetéseket, melyek őt ujabban érték. A theologia nép-
szerűsítése, mely, mint mondá, egész életében irodalmi 
működésének egyik főfeladata vala, épen azon Társulat ke-
belében nyert fölkarolást és elterjedést, mely Társulatnak 
élén most mint alelnök szerencsés működni. Szívélyes kö-
szönetet mondott azon kegyeletteljes elismeréseit, melynek 
a választmány egyik érdemdús tagja és maga a mélyen tisz-
telt gróf-elnök ő exja által kifejezést adott, s továbbra is 
magát a gróf-elnök és az összes választmány eddig is hálá-
val fogadott jóindulatába és szeretetébe ajánlotta. — Nyi-
latkozatát többszörös éljenzés követte. 

Társ. alelnök bemutatá I X . Pius pápaságának ha r -
madik és befejező kötetét Füssy Tamástól, s ezzel a társulat 
lerótta kegyeleti votumát, melyet a nagy I X . Pius püspöki 
jubileuma alkalmából tett. 

Jelenté továbbá, hogy Cantù Czezár „ Az utolsó har-
mincz év története" Egerben munkába vétetett a mult vál. 
gyűlés határozata folytán. 

Ugy szintén jelenté társ. alelnök ur, hogy Zelliger J ó -
zsef képezdei igazgató tanár 11-ik magyar-tót olvasó könyve 
e napokban már el fogja a sajtót hagyni. 

Társ. alelnök ur kéziratban bemutatta a győri püspök 
ü exja által kiadás végett a Társulatnak beadott horvát kö-
zép kátét, melyet püspök ő exja 3000 példányban kiadatni 
óhajt . A választmány a művet kiadásra elfogadta, s alelnök 
ő ngát fölkéri, hogy kiadás módozataira nézve a püspök ő 
exjával összeköttetésbe tegye magát. 

Jelentetett, hogy Klüger Bernát gyula-fehérvári könyv-
áros tilos uton a Társulattól nagymennyiségű könyveket ren-
delt meg, melyek árát többszöri felszólítás daczára máig 
sem fizette ki. A választmány határozata folytán az ügy bi-
rói elintézés végett a társ. ügyvéd úrhoz tétetik át. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő tagok 
léptek a társulatba. Alapitó taggá lett : Pongrácz Bódog 
szent-ferenczrendi áldozár Bécsben. — Rendes tagok : Báró 
A czél Béla, gróf Berehlold Rikárdné, cserneki Markovics 
Sándor nagybirtokos, Knoll Károly akadémiai könyvárus 
Budapesten, a moholyi kath. népkönyvtár, Kolmár József 
pozsonyi gymnasiumi tanár, dr. Ortvay Tivadar pozsonyi 
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íikademiai tanár, Kristo Ferencz bukuresti kovácssegéd, 
Boros Ferencz rétháti plébános, Ertl Ödön szépfalvi plébá-
nos, Beinlein József zádorlaki segédlelkész, Niederhauser 
Károly németségi kántortanító, Abfall Károly kisfaludi plé-
bános. 

A titkár jelentette, miszerint Liszt Ferencz nagynevű 
hazánkfia s alapitó tag a társulat czéljainak előmozdítására 
50 forintot adományozott. — Néhai Németh Mihály, drózói 
prépost s egri kanonok, a társulatnak 100 forintot hagyomá-
nyozott, mely összegből a szabályszerű hagyatéki százalék 
levonásával 90 forint a végrendeleti végrehajtó ft Szele Gá-
bor, prépost egri kanonok ur ő nagysága által befizettetett. 

A budapesti m. kir. tudományegyetemi bölcsészet-
hallgatókat segélyző egyletnek könyvtára s az ungvári ir-
galmasrendi nővérek vezetése alatt álló leányiskola részére 
könyvek adományoztattak. 

A pénztári kimutatás szerint f. évi január 1-től bezá-
rólag junius 10-ikeig a Társulat bevétele : 31,141 frt . 45 kr ; 
kiadása: 30,533 frt . 92 k r ; pénztári maradék 607 frt. 53 kr. 

Az ügynökségben april-május hóban eladatott 25,748 
példány könyv, 6005 darab szentkép, 1074 példány apróbb 
nyomtatvány; készpénzben bejött 4.528 fr t 14 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére fölkérettek Csaplár Be-
nedek és Lipthay Kornél választmányi tagok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 15. Egy szerény, de méltányos óhaj-

tás. — Vannak dolgok, melyekről, mint bennünket katholi-
kusokat közelről érdeklőkről, kath. lapnak, mint a nyilvá-
nosság organumának nem szabad megfelejtkezni, hanem in-
kább folyton evidentiában tartva azoknak is emlékezetébe 
kell visszahozni, kik e bennünket közelről érdeklő dolgok-
ról netalán megfelejtkeztek volna, vagy ha nem, legalább 
az igéret teljesitését kell sürgetni annyival inkább ott, hol 
a mi érdekeinkkel ellenkező ténykedések megkezdettek, ha-
bár azok eredménye egy későbbi jövőnek van is fenn tartva. 
Nehogy tehát egyszerre meglepessünk, hanem inkább, hogy 
e meglepetést megelőzzük, bátrak vagyunk szerény, de bi-
zonyára méltányos óhajtásunknak kifejezést adni, annál is 
inkább, minthogy ebben csak egy egyszerű igéret beváltásá-
ról lesz szó. 

Mindnyájunk előtt ismeretes ugyanis, hogy a jelen évi 
költségvetés tárgyalása, főleg ami a vallás - és közoktatás-
ügyi minisztérium költségvetésének tárgyalását illeti, nem 
csak simán nem folyt le, hanem ellenkezőleg emlékeztetett 
bennünket azon időre, midőn a liberalismus nálunk még mé-
zes heteit élte. A támadás az egyházi vagyon ellen, azon fü-
zetke következtében is, melyet a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium az alapok és alapítványok ügyében kiadott, 
oly hevesen megindittatott, mint a minőt már régen nem ta-
pasztaltunk. Ismeretes az is, hogy Molnár Aladárnak sike-
rü l t oly indítványt keresztül vinni, a melynek értelmében 
kinevezendő bizottság az említett alapoknak nem csak jogi 
természetét van hivatva megvizsgálni, hanem egyúttal a ke-
zelést is ellenőrizni és ez a bizottság megkezdvén működé-
sét, Emmer Kornél képviselőt bízta meg az ide vonatkozó 
iratok kinyomtatásával. De az sem ismeretlen, hogy a kor-
mány nevében igéret tétetett egy katholikus független fér-

fiakból álló bizottság kineveztetésére, melynek feladata lenne* 
az alapok kezelésére befolyni és igy némileg ellensúlyozni 
az országgyűlési bizottság működesének hatását, és biztosí-
tani nevezett alapokra a katholikusok jogát . 

Ez, mint mondtuk, mind ismeretes, és mi, a mennyiben 
a kormány igéretét illeti, már azon alkalommal siettünk 
elismerésünket kifejezni a kormány szándéka iránt ; de a mit 
ugyancsak az igéret alkalmával óhajtottunk és sürgettünk, 
hogy a katholikusok megnyugtatására, bár minél előbb tör-
ténnék meg az intézkedés, hogy ama bizottságot ő felsége 
kinevezhesse, ez mind a mai napig nem történt meg és az 
ország katholikusai napról napra mind nagyobb aggodalom-
mal várják, hogy mikor fog a kormány ígérete beváltatni. 
És ez aggodalom annál alaposabb, minthogy, mint ezt már 
mondtuk, az országgyűlési bizottság működik és tartani le-
het, hogy ha a kath. bizottság még soká késik, hogy akkor 
a katholikusok oly eredménnyel lepetnének meg, mely ügyük-
re hátrányos lehetne. Nem szemrehányásképen emiitjük mi 
fel e kérdést, tudunk mi magunknak a lefolyt egy pár hó-
napra a kormány részére mentséget képezni, tudjuk nagyon 
jól, hogy az országgyűlés alatt a kormány tagjai tul vannak 
halmozva foglalatossággal és igy sokszor nem tehetik azt, a 
mit különben maguk is tenni óhajtanának, és ezt tudva, ezen 
körülménynek vagyunk hajlandók betudni azt is, hogy 
mind ez ideig a katholikus bizottság kineveztetése az ala-
pok és alapítványok ellenőrzése czéljából elhalasztatott. 

A mily készséggel hajlandók vagyunk azonban helyt 
adni a jelzett felfogásnak, a mennyire méltányosnak talál-
juk, hogy a kormány tulhalmozottsága figyelembe vétessék, 
ugyancsak annyira világosnak kell lenni, hogy az ország-
gyűlés szétoszlása után a kormány részére is megszűnik az 
alapos mentség és itt az idő az igéret teljesítésének beváltá-
sára. Czélunk tehát oda van irányozva, óhajtásunk az, hogy 
a kormány felhasználva az országgyűlés szünetelésének ide-
jét, tegye meg felterjesztését ő felsége elé a kath. bizott-
ság kineveztése végett. Az országgyűlés szünetelése alatt 
sem bizottsági tárgyalásokban, sem országgyűlési üléseken 
nem levén elfoglalva a kormány tagjai, még ha ujabb tör-
vényjavaslatok készíttetnének is, bizonyára szakithatnak 
maguknak annyi időt, hogy e különben is csak csekély időt 
igénylő felterjesztést megtehessék. Azt hisszük, hogy ez oly 
méltányos kérelem, melynél méltányosabb még aligha in-
téztetett valaha kormányunkhoz; méltányos önmagában véve, 
de méltányos azért, mert a katholikusok bizonyára legke-
vésbé szokták ostromolni a kormányt bármily kéréssel, mél-
tánytalan kérelemmel pedig soha sem. 

H a pedig e kérelem teljesültét vesszük tekintetbe, azt 
hisszük, hogy annak nagy horderejét a kormány maga is be 
fogja látni. Trefort ő excja egy alkalommal az országgyűlé-
sen ugy nyilatkozott, hogy az alapok és alapitvánok ügyét 
elvégre is meg kell oldani, mert az nem tűrhető, hogy a ka-
tholikusok évről évre zaklattassanak, nyugtalanittassanak és 
ő excjának e nyilatkozata kellemes hatást gyakorolt az or-
szág katholikusaira. És miről van most szó, midőn mi kérjük 
a kormányt, hogy a katholikus bizottságot neveztesse ki ő 
felsége által? Semmi másról, mint az ország katholikusai-
nak megnyugtatásáról. Nem azt mondjuk mi evvel, hogy e 
bizottság kineveztetése által a katholikusok már teljesen 



3 8 2 

megnyugodnának, ez csak akkor történhetnék, ha azon ala-
pok és alapítványok katholikus jogi természete elismertet-
vén, azok a katholikusoknak kiadatnának, hanem csak azt 
mondjuk, hogy a katholikusok ama bizottság kineveztetése 
által több nyugalommal nézhetnének a jövő elé, mint jelenleg, 
Ez a, habár nem teljes, a jelenleginél azonban mégis ,több' 
nyugalma a katholikusoknak, bizonyára megérdemli, hogy 
a kormány méltányos óhajtásukat teljesítse, mert alig liisz-
szük, hogy a kormányra nézve közönyös lehelne, ha váj-
jon a katholikusok meg vannak-e nyugodva, vagy sem, A 
katholikusok meg — vagy meg nem nyugvásának is kel] 
azt hisszük a kormány előtt annyi értékének lenni, mint 
mások meg vagy meg nem nyugvásának. A múltra visz-
szatekintve ugyan nagyon jól tudjuk, hogy a katholikusok 
megnyugtatásával azok sem sokat törődtek, a kiknek ez az 
ország érdekében is kötelességük lett volna ; de ez az izga-
tás korszaka volt, azóta a viszonyok változtak és nyugod-
tabb felfogásnak adtak helyet és mi szeretjük hinni, hogy a 
viszonyok változását a kormány maga is beismeri és a meg-
változott viszonyokhoz képest fogja eljárását berendezni a 
katholikusok iránt is. Minthogy pedig ezt igy hisszük, azért 
ismét és ismét ajánljuk, hogy nyugtassa meg a kormány a 
katholikusokat mielőbb, teljesítse óhajukat, neveztesse ki ő 
felsége által az ígért kath. bizottságot. 0 

Róma. A porosz concessiók a szentszékkel folytatott tár-
gyalások alatt. — E czim alatt folytatja a római ,Aurora, 
felvilágosításait a A'atikán és Berlin közt lefolyt alkudozá-
sok felől, szemben a berlini egyoldalú, czélzatos ferdítések-
kel. A józan ész parancsolja, úgymond, hogy miután a szent-
szék által követett engedékenység (condiscendenza) bizonyí-
tékait felsoroltuk, melyeket ez a tárgyalások nehézségekkel-
teljes folyama alatt magáról adott, most ne hagyjuk oldalt 
a német kormány engedményeit sem. Ezt követeli az igazsá-
gosság : és ha mi ezen kötelességünket elmulasztanók, a porosz 
miniszterek szózata ugy szólna, mint az ágyuk Sadowa és 
Sédánnál, figyelmeztetve, hogy engedmények tétettek, és pe-
dig becsesek, a szentszék javára. 

Ezen engedmények becsének megállapítása végett egy 
megjegyzést kell tenni. A kath. egyház 1870-ig Poroszor-
szágban oly viszonynak örvendett, mely lia nem volt is a 
legjobb, legalább olyan volt, hogy a szentszék és a német 
katholikusok vele megelégedetteknek mondták magokat. A 
kulturharcz által előidézett helyzet mindezt megváltoztatta és 
még most sem tudni az okot, miért. A katholikusok mindig 
ő felsége a porosz király dicső személyének leghűbb ala t t -
valóihoz tartoztak, kik legbuzgóbbak voltak a haza szolgá-
latában hozott pénz- és véráldozatok hozatalában. Niucs 
tény, melyre valaha hivatkozott volna valaki annak bebi-
zonyithatására, nem hogy hűtlenséget követtek el a katho-
likusok, de még hogy csak egykedvüeknek mutatkoztak 
volna is valaha a nemzet érdekei iránt. IIa ebben vagy ab-
ban a kérdésben a katholikusok más véleményben voltak, 
mint a kormány, ez oly tény, mely előfordul minden nem-
zetnél, mely parlamentaris formák keretében kormányozta-
tik, melyben az ellenzék mint a kormányzás szükséges eleme 
foglaltatik ben. 

Ha tehát a katholikusok, bizonyos részében, mely meg-
lehetősen kicsiny ahhoz képest,a mit megtagadtak tőlük,meg -

hallgattattak igazságos panaszaiknak, ezen részleges tény 
szorosan véve nem mondható concessiónak ; ez egy kis igaz-
ságszolgáltatás volt az iránt, a ki tényleges sérelmet szen-
vedett. I t t szó sem lehet Canossáról, sem megaláztatástól 
nem kell tartani. 0 felsége hű alattvalói megsértettek és a 
kormány, jobb nézetre térve, megszűntette a jogos panaszok 
okát ; tehát nem concessióról van szó, hanem jóvátevésről 
(riparazione.) De nem akarunk az árból semmit sem engedni ; 
a ministerium sürgönyeiben concessiókról beszél és mi e 
concessiókat készpénz gyanánt fogadjuk : csak azt tar t juk 
fenn magunknak, hogy megvizsgáljuk, jó-e e pénz. Ha ki-
veszünk egynémely változást, melyet Puttkainer ur az is-
kolákban a vallásoktatást illetőleg hozott be, mely talán 
a soczialisták merész előrehaladásának köszönhető, mi iga-
zán nem tudjuk sehol feltalálni azokat a concessiókat, me-
lyekről oly látható tetszelgéssel beszélnek. A májusi tör-
vények, melyeknek a szent szék delegatusa és saját meg-
bízottja által való megvizsgálását a porosz kormány meg-
engedvén ugy látszott, mintha hajlandó volna azok hatá-
lyos revisiójára, — teljes szigorukban fenállanak ; egyetlen 
egy püspök sincs visszahiva számkivetésből, egyetlen egy 
pap sincs börtönből szabad lábra állítva, egyetlen egy meg-
ürül t plébánia sincs betöltve : egy némely pör be van szün-
tetve : íme ez az egész. A kormány azzal menteget ima-
gát, hogy tovább mennie nem engedik a megszavazott tör-
vények ; hanem a katholikusoknak, kik ezen törvények 
ártatlan áldozatai, kettős joguk van követelni, hogy a kor-
mány siessen azokat megszüntetni, s hogy az alatt ne be-
széljen oly hangosan concessiókról. Egyébiránt most már 
ismerjük ezen annyiszor elcsépelt concessiók maximumá-
nak jelentőségét. Mindent jól meglatolva, a ministerium 
nemeslelküsége a májusi törvények teljes érvényben tar-
tására szorítkozik, fenntartva magának, hogy törvényja-
vaslatot terjeszszen elő, mely felhatalmazza őt, hogy némely 
esetekben azoknak szigorát enyhitse, hogy igy oda jusson, a 
mit modus vivendi-nek neveznek. 

Szeretnők, lia azt mondhatnók, hogy ez által az egy-
ház valamit valóban nyer ; de a kár ez által csak nagyobb 
fog lenni. A törvények fennmaradnak, hanem szeliditések-
nek nevezett változtatások által elvesztik a jogsértés azon 
jellegét, mely kárhozatosakká tette, s mely ellene felkeltette 
a közvéleményt még a protestánsok közt is. És ez sokkal 
rosszabb : eddig a törvény teljes szigorával kelt fel a püspök 
és pap ellen, ezek tehát tudták hányadán vannak s gondos-
kodhattak módokról, mielőtt büntetés alá estek, melyek ál-
tal ezen törvények szigorát ki lehet kerülni : de ezután, lia 
majd bizonytalanságban lesznek, alkalmazza-e a kormány a 
törvényt szigorúan, vagy nem, lia sorsuk valamely hivatal-
nok kezébe lesz letéve, meg fog történhetni, hogy jó hiszem-
ben olyas valamit fognak elkövetni, mely őket a törvény 
szigorának fogja kitenni, mely törvények ott vannak vele 
szemben, (bocsánat a hasonlatért), mint a macska, mely al-
vást szinlel, de azért mindjárt megragadja a zsákmányt, lia 
alkalom nyilik. 

A nyílt, kimondott harcz végre is nem árt a papság-
nak és népnek, mely e harczban magát mérsékli és megta-
nulja még jobban szeretni az egyházat, mely annyi áldoza-
tába kerül. Németország maga szolgáltat erre példát. Oly 
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állapot ellenben, mely se nein nyilt harcz, se nem őszinte 
béke, tárt kaput nyit a megfélemlítéseknek, ügyes nyomá-
soknak, s a mindig káros corruptióknak. Nem akarjuk meg-
bántani Németország államférfiait : de nem vagyunk képe-
sek elhitetni magunkkal, ha vájjon egy tartomány elnöke 
tudna-e ellenállni azon kisértetnek, hogy egy papot a nya-
kába akasztandó pör és a választási szolgálatok stb. alterna-
tívája közé ne állitson. Tovább mehetnénk előre ezen az 
uton és kézzelfoghatóvá tehetnők, hogy az igért concessiók 
hiuk és képtelenek megszüntetni a harcz ez állását, melyet 
maga a herczeg-kanczellár maga is az egyházra és államra 
egyaránt károsnak mondott. A concessiók ut ján az apostoli 
szent szék jóval megelőzi a ministeriumot. H a azon határok 
közt marad, melyeket előtte Isten jelölt ki, mig szabad en-
gednie, enged minden utógondolat nélkül, és az a mit ad, 
habár csekélynek látszik, de senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy valódi értékkel bif. 

Róma, jun. 11. Bölcsészettani vltahozás volt tegnap a 
Vatikánban. A sz. Apollinariusról nevezett pápai semina-
rium fensőbb bölcsészeti tanfolyamának hallgatói tettek pró-
bát előhaladásukról. Reggeli 10 órakor jelent meg a fénye-
sen feldiszitett teremben a szent atya. X I I I . Leo pápa, kö-
vetve a római szent egyház tizenkét bibornoka és igen szá-
mos főpap által. Elfoglalván a trónt meghallgatta Pallotti 
tanulmány-felügyelő latin üdvözlő beszédét, mely után jelt 
adott, hogy a vitatkozást meg lehet kezdeni. Hat tétel volt 
vitatkozásra kitűzve, hat ellenvető által megtámadva és há-
rom védő által támogatva, kiknek neve Sbarretti Donát ka-
nonok, Deila Chiesa Jakab, a nemes egyháziak akadémiájá-
nak tagja, és Gaiani Péter a Seminario Pio növeldéből. A 
tételek mind az igazság ismérvei, a criteologiára vonatkoztak, 
mely tárgyat a nagynevű Talamo Salvator tanár választott 
ezévi megvitatásul. A felhozott ellenvetéseket, bár minden 
más inkább mint könnyűek voltak, mégis a védők ri tka ta-
pintattal s bámulatos rendezett gondolkodási method ussal 
oldották meg, kik egyúttal az érvelés szabatosságát a leg-
elegensabb latin styl kellemeivel tudtak összekapcsolni. Más-
részről, a mi Talamo tanárnak válik dicsőségére, nagyba 
veendő, hogy a nehézségek és ellenvetések nagy része a mo-
dern positivisták, materialisták, pantheisták és rationalisták 
tanaiból voltak meritve, melyeket a jeles tanítványok fénye-
sen czáfoltak meg, mindenütt alkalmazva sőt szóról szóra 
idézve aquinói sz. Tamás nemcsak tanait hanem szavait is : 
a mi mig egyfelől azt bizonyítja, mennyire tévednek, kik 
azt hiszik, hogy sz. Tamás tanai nem elégségesek a modern 
tévelyek megczáfolására, másfelől igazolja a szent atya azon 
eljárását, hogy az ifjúságnak ezen aranytanrendszert a ján-
lotta mint leghathatósabbat az igazság bebizonyítására és a 
tévelyek leverésére. 

Ez akadémiai tudományos foglalkozás a szent a tyá-
nak láthatólag tetszett, s mindnyájan, kik végig hallgatták, 
örömmel tekintettek a vitatkozó ifjú egyházi férfiakra, kik 
oly fényes előjeleit adtak azon szolgálatnak, melyet az egy-
ház dicsőségére a jövőben telőesiteni fognak. 

Francziaország. Mgr Freppel képviselővé valasztatása 
Brestben 8778 szavazattal történt 4242 ellen. A győzelem 
tehát fényes. A franczia katholikusok, még azok is, igy ir 
az „Univers", kiket e választás aggasztott, köszönetet mon-

danak a bresti 3. kerületnek, hogy elhatározta magát a val-
lási érdekek védelmére oly képviselőt küldeni a kamrába, 
ki erre kiválóan hivatott. Jobban nem felelhetne meg semmi 
a helyzet szükségletének. A nagynevű angersi püspök meg-
választatása nemcsak hatalmas tiltakozás a márczius 29-iki 
decretumok ellen, hanem egyszersmind a pap polgári jogai-
nak szükségessé lett affirmatiója. Ezen jogokat, melyeket 
nemsokára a törvényszékek előtt fog kelleni védeni, a vá-
lasztó polgárság hangosan proklamálja. A nélkül, hogy oly 
praetensióval lépnénk fel, mint a forradalmárok, kik minden 
egyes választást a nemzeti akarat kifolyásának neveznek, 
legalább annyit bátran mondhatunk, hogy e választásban 
komoly jelt adott magáról a szellemek állapota s a keresz-
tény nép hangulata az iránt, hogy komolyan el van hatá-
rozva erősen védelmezni iskoláit és papjait. 

A forradalom és kormány hivei nem is titkolják ma-
gok előtt a szenvedett vereség komolyságát. Azon erőlkö-
dés, melylyel mgr Freppel megválasztatását megakadá-
lyozni törekedtek, elég bizonyíték erre nézve. A helyett 
hogy mgr Freppellel szembe egy szivök szerinti jelöltet 
állitottak volna fel, republikánust testestől lelkestől a régi 
gárdából, előtérbe egyikét azon mérsékelt, elmosódott szinü 
férfiaknak tolták, kik, habár párthívei a köztársaságnak, 
mégis conservativ sőt keresztény alakot is játszanak. Hiu 
számitások ! Daczára kedvező személyes körülményeinek és 
plane clericalis összeköttetéseinek, Glaizot ur, Gambetta 
eszközévé sülyedvén le, visszautasittatott mint valódi gam-
bettista. Óhajt juk, hogy e leczke őt jövőre nézve felvilágo-
sítsa kötelességeiről. 

A mi ministereinket és azt az elhízott politikust illeti, 
ki őket kormányozza, mi meg vagyunk győződve, hogy ha-
bár jól tudják, mily jelentős a bresti választás, ők azt mégis 
számban nem fogják venni. Egyébiránt mi közünk az ő 
számbavételükhöz? ! Nem arról van szó, hogy meggyőződé-
süket megváltoztassuk, — az ő lelkük zárva van az igazság 
előtt ; — arról van szó, hogy szervezzük és erősítsük az el-
lenállást, mely nyakukat fogja szegni. 

IRODALOM. 
-f- Szentírási kortan. Die biblische Chronologie vom 

Auszuge aus Aegypten bis zum Beginne des babylonischen 
Exils. Mit Berücksichtigung der Resultate der Aegyptolo-
gie und Assyriologie. Münster 1879. A würzburgi hit tud. kar 
által megkoszorúzott mű. 

Azon czél, melyet szerző, illetőleg a pályatételt felál-
lító würzburgi hittudományi kar, kitűzött, fölöttébb nehéz. 
A ki e czélt elérni akarja, annak a theologiai szaktudomá-
nyon kivül eső tudományos Kutatások oly megmérhetlen 
terjedelmű részleteivel kell ismeretesnek lennie, hogy ezeket 
évek hosszú során át tartó búvárkodás által szerezheti csak 
meg. Szerző nem közönséges tudományos készültséggel s 
ritka tapintattal oldotta meg feladatát. Ha szerényen azt 
mondja, hogy nem akar felfedezésekkel fellépni, hanem csu-
pán az ezen kérdés iránt tett kutatások eredményének jelen-
legi állásával akar megismertetni, azért nem azt kell érteni 
mintha műve csakis oly felületes compilatio volna, milye-
neket az egyiptomi, assyriai és palaestinai régiségekről illus-
trait és nem illustrait folyóiratokban lehet olvasni. Ez szi-
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goru kritikára széles látkörü történelmi kutatásokra alapi-
tott szakmunka, melyből megtanulhatni, mily nehézségekkel 
van összekötve ama népeknek még nem egészen felderített 
chronologiáját a szentírás időszámitásával összeegyeztetni. 

A rendszerek és hypothesisek különfélesége, az ösz-
hang elérése végett megpróbált utak és módok változatossága 
ezen jelenség oka iránt az érdeklődést fölöttébb fölkelti. 
Az eltérések oka főleg azon álláspontok különféleségében 
rejlik, melyeket a tudósok a bibliával mint kortani forrással 
szemben elfoglalnak. Vagy túlságos félelemmel ragaszkod-
nak az egyes szentírási számokhoz, még ott is, hol ezt az 
illető könyv szelleme és a szent irás jellege legalább is nem 
kivánja; vagy egész könnyelműen túlteszik magokat a bi-
blia tekintélyén és kényökkedvök szerint azt még a legkö-
zönségesebb törtenelmi kútfőnél is kevesebbre becsülik. Az 
ily kortan-kovácsolásra méltán illenek Oppert szavai : Ad-
dig teszik-veszik a bibliai és profán számokat, mig az elő-
zetesen felállított rendszer fényesen igazolva van, vagyis in-
kább látszik. 

Ezekkel szemben szerző álláspontját következőleg 
körvonalozza : A szentírásnak korántsem czélja kortani 
rendszert felállitani, mert igen sok időt határozatlanul jelez ; 
a királyok trónraléptének éveit egészen veszi; nincs tekin-
tettel egységes aerárn, hanem különféle termini a quo-t hasz-
nál, a nélkül, hogy ezeket egymáshoz viszonyítaná, habár 
ezt másrészről, — az Egyiptomból való kiszabadulás óta — 
nem egészen mellőzi. A biblia továbbá ugy mint a nép 
szokott beszélni, s azért időmeghatározásai is olyanok mi-
lyenek a nép hagyományaié szoktak lenni. Minthogy tehát ez 
igy van, nem lehet azt állítani, hogy az időmeghatározások 
általában oly viszonyban volnának az isteni gondolattal, 
hogy ez amazok nélkül meg nem állhatna,vagyis hogy amazok 
is inspiráltak volnának. Mindezek daczára áll az mint tény, 
hogy e könyvnek mint isteninek méltósága tulajdonképi té-
velyt az eredeti fogalmazásnál alig engedhet meg. Igy szerző. 

Nézetünk szerint ez inkább elméleti kérdés, mely 
iránt, mint az utolsó szavak mutatják, szerző sem fejezte ki 
magát egészen korrekten, mely azonban a szentírás tulaj-
donképeni czéljának használatára semmi befolyással sincs. 
Előttünk nem az ős szöveg fekszik a maga teljes tisztaságá-
ban ; a mostani szöveg megbízhatósága felett pedig az egy-
ház van hivatva ítélni mindazokra nézve, melyek a hit- és 
erkölcstanokra vonatkoznak. Es ez elég. Azért az exegeta 
dogmatikai szempontból kevés nehézséget talál a számokban 
és időmeghatározásokban. Schäfer művének fejtegetései oly 
sokfélék és annyira összeszövöttek, hogy az olvasó nem kön-
nyen nyerhet fölöttük világos áttekintést. Behatóan tárgyal-
ván a szentíráson kivül eső kortani forrásokat, milvenek 7 J 
Josephus Flavius, Manetho és a kik művét kivonatolták, az 
egyiptomi emlékek és felirataik, Ptolemaeus csillagászati 
kánonja, Berosus, Alexander Polyhistor, Abydenus, Hero-
dot, Ktesias, az ékiratok stb., átmegy a zsidók, egyiptomiak 
és assyrok kortana előismereteinek vizsgálatára. Tüzetesen 
fejtegeti a zsidó év kezdetének és alakulásának kérdését, a 
különféle zsidó időszámitási módokat, a generatiók szerinti 

számítást stb. Megismerteti az egyiptomi év alakját, a hold-
évet, a változó évet és a kiegyenlítési időközöket: az u. 
n. Apis-periodu8t, Sothis-periodust, Caniculák-periodusát. 
Ugyanígy ismerteti a babyloni és assyr év alakjait és kez-
detét. 

Ami a főtényt, az Egyiptomból való kivonulás idejé-
nek meghatározását illeti, szerző következő eredményekre 
jön : 1) az egyiptomi kivonulás nem tehető a 18. dynastia 
elé. 2) A 18. és 19. dynastiatól I I . Ramzesig szintén nem 
történhetett ez esemény. 3) II . Manephta alatt, legalább 
uralkodásának végső szakában az izraeliták már nincsenek 
az országban. 4) Tehát vagy alatta vagy fia alatt vonultak 
ki az országból. 5) Manephta uralkodása oly szerencsétlen 
volt, hogy az dölyf, melyet Pharao a kivonulás megakadá-
lyozására Isten és Izrael ellen tanusit, ezen királyra nem illik. 

Mindent összevéve : e pályanyertes mű még a német 
irodalomra nézve is becses nyereség. 

= Megjelentek s beküldettek : 1) Társulati értesítő 
mint Jézus sz. szivének hírnöke. Kiadó és felelős szerkesztő: 
Kubinszky Mihály. 1880. május hó. Tartalom : A május-havi 
általános szándékhoz. — Loyolai szent Ignácz élete (folyta-
tás). — Zászlószentelési alkalomra intézett szó. — Bucsu-
imák. Intay Vazultól. — P . Schauenburg Ferenez S. J . „Jé-
zus szeretetre legméltóbb Szive" (folytatás). — Részletes 
szándékok május-hóra. — Időhöz nem kötött tudósítások a 
„Jézus legszentebb Szivénél közbenjáró Miasszonyunk" czi-
mü imaegyletről. Kuncze Leo sz. Benedek r. áldozártól. 
Melléklet : Paulai sz. Vincze egyletének kézi könyve. 5. iv. 

2) Isten és a viláy szelleme. Pönkösdvasárnapi szentbe-
széd. Irta dr. Kanyurszky György, a kalocsai érseki papne-
veldében a keleti nyelvek s mindkét szövetségi szentirás, a 
férfi tanitóképezdében, a német és illyr nyelvek tanára, pap-
neveldei tanfelügyelő, hittudor. Bpest, 1880. 24 lap. 

Elmondatott szerző által Budapesten a belvárosi plé-
bánia templomban. 

3) Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek minden 
vasár-, ünnepnap- s több alkalomra. Irta Huszár Károly, es-
peres plébános. 2. Kiadás. Budapest. 1880. 550 lap. 

4) A bölcsészet tankönyve. Irta dr. Stöckl Albert kano-
nok és tanár az eichstädti püsköki akadémiában. A 4. javí-
tott kiadás után magyarította és legújabb kutforrások nyo-
mán felvilágosító jegyzetekkel bővitette dr. Zaffery Károly, 
a fiumei állami felsőbb középtanoda legk. kinevezett igaz-
gatója. I. rész. 5. fűz. Szatmártt. 1880. 

5) Hitelemzö beszédek Zollner ev. János után szabadon 
átdolgozta Jagicza Lajos, ravazdi sz. Ben. r. lelkész. I I . évf, 
3. füz. ( 1 6 = 2 6 iv) Esztergom 1880. 1 1 7 - 3 1 3 . 

VEGYESEK. 
— Az oberammergaui passió-játékok fényképei oly ka-

pósak, hogy belőlük mindjárt az első két előadás alatt a 
helyszínén 20,000 példány kelt el. 

— Freppel püspököt, az egyedüli papot, kit a franczia 
törvényhozó testületbe beválasztottak, midőn helyét a kama-
rában elfoglalta, a kath. párt, kivált a legitimisták, zajosan 
üdvözölték. A szélső jobb oldalon foglalt helyet Larochefou-i 
cauld mellett. 

—* Az alatt, mig e lap szerkesztője, mint a tiszt, böl-
csészettudori okmányt Rudolf koronaherczeg ő fenségének 
megvivő egyetemi küldöttség távol van, a szerkesztőségi fe-
lügyeletet dr. Való Simon, közp. tan. felügyelő ur szives 
végezni. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, junius 19. 49. I. Mev . 1880. 

T A R T A L O M : Az egyházi szónoklat czélja. — Egy égető szükség. — Acta S. Sedis, — Egyházi tudósítások : Budapest. 
Szabadság és korlát. Róma. X I I I . Leo és a lengyelek. Angolország. A kath. Ripon lord jellemzéséhez. — Irodalom : A ke-

resztény iskolatestvérek rendje alapításának második százados évfordulója. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklat czélja. 
Az egyházi szónoklat czélja felöl körülbelöl 

minden egyházi szónok azon egy nézetben van. Azt 
hiszem, hogy megkérdeztetve valamennyien ezen 
választ adnák : czélja jó útra téríteni a hallgatót. 
Hiszen maga az ur mondá prófétája által : „Clama, 
ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annun-
cia populo meo scelera eorum, et domui Jacob pec-
cata eorum."1) De mindamellett az egyházi szónok 
nem beszél szakadatlanul a bün utainak elhagyásá-
ról, a megtérésről; hanem olykor a hit titkai felett 
elmélkedik, olykor a szenvedőket bátorítja, a keser-
gőket vigasztalja stb. Hiszen mindez tisztében áll. 
Az Ur küldött engem — mondja az idézett látnók : 
„ut mederer contritis corde et praedicarem captivis 
indulgentiatn . . . . ut consolarer omnes lugentes."2) 
De legtágabb értelemben az ily irányú működés is 
nem egyéb, mint térités. Mikor az egyházi szónok 
tanit, fedd, bátorit, vigasztal, nem egyebet tesz, 
mint hogy a tudatlan, a bűnös, vagy bánatos, vagy 
csüggedő lelket Teremtőjéhez vezérli, tériti. Tehát 
a lelket Teremtőjéhez vezetni, — „ramener les âmes 
à leur Creáteur"') — egyedüli czélja az egyházi 
szónoklatnak. 

Az egyházi szónoklat tehát csak eszköz egy 
fenséges czél elérésére. Az egyházi, mint a profán 
szónoklatnak is nem lehet közvetlen czélja az esz-
mei szép élvezetének eszközlése. Ez a művészet czél-
ja. A szónoklat is, mely szorosan véve nem művé-
szet, elérheti ugyan e czélt, de a nélkül, hogy azt 
keresnie kellene. 

A mi már az eszközt illeti, az a szónok tehet-

») Isai L V I I I . 1. 
2) Isai L X I . 1—2. 
8) Maximes de Ravignan sur la Prédication. 

sége, tudománya, apostoli lelkülete, egyénisége sze-
rint nagyon különböző értékű lehet. Mi azonban a 
beszédek millióinak számára három categoriát állí-
tunk, t. i. az ékesszólás, a declamatio, és a szószá-
tyárság categoriáját.4) Declamatio és ékesszólás ! 
Mennyiszer összezavarják e kettőt az életben, noha 
egymástól nagyon különböznek. A declamatio ugy 
viszonylik az ékesszóláshoz, mint a képmutatás az 
erényhez. A mivel nem azt akarjuk mondani, hogy 
a declamator mindig képmutató, hogy egészen a 
meggyőződés hijával van, hanem csak azt, hogy 
minden igyekezete mellett is az ékesszólásnak csak 
látszatát tudja producálni, mint a képmutatás az 
erénynek. A szószátyárság pedig még csak látsza-
tával sem bir az ékesszólásnak. Igy Csanády szó-
szátyár, declamator pedig az, a kit a közönség jó 
szónoknak tart. De mig a képmutatás, az erény, a 
meggyőződés fitogtatására öntudatos eljárás és igy 
imputálható : a declamatio alig lehet öntudatos. 
Hát ki nem akarna ékesszóló lenni inkább, mint 
declamator. Tehát mi sem imputáljuk, nem rójjuk 
meg a declamatiót, ha az tehetség, vagy kellő ké-
szültség hiányában leli alapját. De megrójuk, elitél-
jük mindannyiszor, valahányszor a meggyőződés 
hijával, vagy az egyházi szónoklat czéljának szem 
elöl tévesztésével párosul. De ha valaki tisztában 
van a czéllal, hogyan tévesztheti azt szem elől? Na-
gyon könnyen. Ime a parliament^ szónokok is min-
den valószinüség szerint tudják, ismerik működé-
sük czélját: — de a legtöbbször nem tudván lelke-
sülni e czél mellett, a körülmények számbavétele, 
vagy lia tetszik érett megfontolás után felcserélik 

4) Ha egy hires német történész — Mommsen — Ci-
cerót szószátyárnak nevezi, mi bátran nevezhetjük szószá-
tyárságnak a beszédet, mely még a declamatio szinvonaláig 
sem emelkedik. 

44 



3 8 6 

azt idegen czélokkal ; ugy hogy végre nem a haza, 
nem a nemzet, nem az igazság és jog, hanem a párt-
uralomnak fentartása, vagy a párt uralmának meg-
szerzése, az egyéni érdekek megóvása vagy kielégi-
tése lesz a fő dolog. — Igy az egyházi szónok is, ha 
nem tud lelkesittetni az egyházi szónoklat czéljának 
fensége által, könnyen szem elöl téveszti azt. és ön-
tudatlanul is felcseréli profán czélokkal, melyek 
mellett sem ékesszólásról, sem sikerről szó nem le-
het. De alig van e világon czél, melyet ugy és any-
nyiszor szem elől tévesztenének, melyet idegen czé-
lokkal annyiszor felcserélnének! A mennyi profán 
czélt kigondolni lehet, az mind ott szerepel az egy-
házi szónoklatban, nem ugyan együtt, hanem el-
osztva. 

Láttunk szónokot, ki tudós modorban dispu-
tált, okoskodott, bizonyított, szó sincs róla, hogy 
bevitatta a felállított tételt. 0 meglehetett magával 
elégedve. De szerencsétlenségére a hallgatóság egy 
része unatkozott, a másik meg szundikált. Mennyire 
eltévesztette czélját a szónok ! No — gondolám — 
ez is elfeledte, vagy tán sohasem is olvasta Homer 
találó jellemzését az igazi ékesszólásról, hogy t. i. 
az hasonlít a hóviz által földuzzadt folyamhoz, vagy 
is más szóval, hogy annak jelleme az erő és sebes-
ség. Mikor az Ur szónokolt a nép előtt, az nem 
unatkozott, hiszen éhen és szomjan is hallgatta őt, 
a mi világos jele, hogy erő, hév és sebesség nem 
hiányoztak beszédeiben. Ezeknek a beszédeknek 
csak töredékei jutottak el hozzánk. Igaz, hogy a 
szónoknak okoskodni kell; bizonyos hogy az analy-
saló szellem hatalma nélkül nincs ékesszólás ;5) Csak-
hogy ennek a logikus szellemnek a sziv melegével 
kell párosulnia. Ha ez a kettő együtt van, a hall-
gató nem unatkozik. „A sziv az, mely a logikával 
kapcsolatban igazi ékesszólást hoz elő" mondja Cou-
sin V.6) 

Láttunk szónokot ik ,beszélt minden vasárna-

5) Ilyen a franczia szellem kiválólag. Azért a franczia 
irodalom egy folytonos praedicatio. A franczia akkor is szó-
nokol, mikor értekezni kellene, mig a német akkor is érteke-
zik, mikor szónokolni akar. A németnek metaphysicai spe-
culatiora hajló szelleme nem alkalmas a szónoklatra. Azért 
neki nem csak hogy Bussuetje. Fénélonja, Bourdalouje de 
még Massillonja, Fléchierje sincs, és valószínűleg soha nem 
is lesz. A német szellem előnye más téren keresendő. Külö-
nös azonban az, hogy mi nem csak a tudományt és böl-
cseséget, de még a beszédet is a Teutonoktól akarjuk ta-
nulni. Nemcsak használjuk, de nyelvünkre fordítva és ki-
nyomatva terjesztjük beszédeiket, melyekben az ékesszólás-
nak nyoma sincs. Még mindig sokat áldozunk a Teutonok 
szellemének. De minderről majd másutt. 

6) Du Vrai, du Beau, du Bien 17 te Leçon. Cousin. 

pon és ünnepen, mert kell, vagy szokás ilyenkor 
beszélni. Ugyan mit mondanának a hivek, ha — 
midőn felvirad ünnepi szent derűjében a vasárnap 
— ha mondom a szokássá vált sz. beszéd elmaradna. 
Felállt, beszélt egykedvüleg, gépies egyhangúság-
gal. 0 valószínűleg sem jó, sem rosz czélt nem is 
mer. Hisz öt nem érdekli még a dicsőség sem, nem 
e világi, nem a túlvilági. 0 beszél hivatalból, a bű-
nös térjen meg, ha akar jószántából. 

Ismertünk szónokot, ki sokat adott arra, hogy 
modern felvilágosult embernek tartassák hivei és 
nem hivei által. 0 mily gondosan elkerülte vegyes 
hallgatóság előtt tartott beszédében mind azt, a mi 
a modern áramlattal ellentétben levén a más val-
lásúak, vagy pedig az úgynevezett értelmiség — in-
telligentia — nem tetszésével találkozhatott volna. 
De hogyan mondhatja el ez a szónok a királyi lát-
nokkal „Loquebar de testimoniis tuis in conspectu 
regum, et non confundeber."7) Nem, ö nem aspi-
rál a confundálhatlan hitvalló czimére, ö másra 
aspirál. 

Láttunk szónoko', ki egész odaadással kereste 
a sz. Írásban, a történetben és másutt a csattanósan 
alkalmazható locusokat, a szebb, mint erösebb ér-
veket, az eleven, vagyogó képeket. Ó mennyire el 
volt foglalva a kifejezések csínjaival, a körmonda-
tok kerekdedségével, a frázisok öszhangjával. Mi-
lyen szép stylje van! Mondák azok, kikre nézve a 
styl a szavakban áll. Milyen tanult egy ember! Mon-
dák azok, kik a tanultságtól annyira voltak, mint 
Makó Jeruzsálemtől. Csakhogy az igazi ékesszólás-
sal ellentétben áll ugy a szellem szikrázása, csillo-
gása, mint a keresettség, műgond stb. „Valódi jel-
leme az egyszerűség, a komoly, nem értem a szín-
lett komoly t, a festett, csinált fontosságot, azt a 
minden imposturák legrosszabbikát, hanem értem a 
valódi, — a tiszta és mély meggyőződésből szár-
mazó komolyt. Igy értette Szokrates az igazi ékes-
szólást."8) 

Am a tiszta és mély meggyőződéssel, a sze-
gény bűnösök iránti érdekeltséggel, az egyházszó-
noki tiszt magasztos tudatával biró szónoknak nincs 
szüksége arra, hogy gondosan keresgesse a fráziso-
kat, fordulatokat, példákat stb. mert mindezek mint-
egy önként jönnek, mintegy a sziv mélyéből buzog-
nak fel, és pedig vonzóbb, elevenebb formákban, 
mint valaha. Enélkül pedig minden erőlködés mel-
lett is legfölebb csak szép értekezések, de rosz be-

7) Psalm. C X V I I I . 
8) Cousin. Du Vrai, du Beau, du Bien 9-me leçon. 
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szedek fognak születni. Birhat a szónok szellemmel, 
készültséggel, kitartással; olvashatja a bibliát, az 
atyákat, a történetet, de ha nem fog lelkesittetni az 
egyházi szónoklat czéljának fensége által, minden 
igyekezete és fáradsága füstté, semmivé lesz. Ó a 
kiknek működése füst és semmi, a kikről sz. Pál 
Timotheussal szemben azt mondja : „Omnes enim 
quae sua sunt quaerunt, non quae sunt Jesu Chri-
sti."9) Oh azoknak száma légió. I t t is ellehet mon-
dani a mit Baco V. a tudománnyal való foglalko-
zásról mond : „Omnium autem gravissimus error in 
deviatione ab ultimo doctrinarum fineconsistit. Ap-
petunt enim homines scientiam alii ex insita cu-
riositate et irrequieta, alii animi causa et delecta-
tionis, alii existimationis gratia, alii contentionis 
ergo, atque ut in disserendo superiores sint, pleri-
que propter lucrum et victum : paucissimi ut do-
num rationis divinitus datum in usus humani ge-
neris impendant. Hoc enim illud est, quod revera 
doctrinam atque artes condecoraret et attolleret, si 
contemplatio et actio arctiore quam adhuc vinculo 
copularentur. í '10) 

Bizony az egyházi szónoklatot is csak a legke-
vesebben forditják az emberinem hasznára, t. i. lel-
ki hasznára, mely pedig annak egyedüli czélja, ren-
deltetése. Mennyi más profán szempont, idegen czél 
vegyül abba. Pedig az minden más profán czéllal 
szemben ugy áll, mint a tüz a vizzel. Sehogy sem 
férnek meg együtt. Tartsa tehát a szónok ezt a czélt 
szüntelen szeme előtt. Egyedül a hallgatóért, en-
nek üdveért fárad ő és nem másért. Ne legyen tehát 
egy gondolat, egy eszme, egy érzelem a beszédben, 
mely nem a hallgató lelki üdvét czélozná. „Komoly 
férfiút keresek — mondja Fénélon — ki én értem 
és nem magáért beszéljen, ki az én üdvömet és nem 
saját hiu dicsőségét czélozza. Az az ember méltó a 
meghallgatásra, ki a beszédet a gondolat és a gon-
dolatot az igazság és erény érdekében használja."11) 
Oh ha a világon minden iró a tollat,és minden szó-
nok a beszédet a gondolat, a gondolatot pedig az 
erény és igazság érdekében használná, az erkölcsi 
világrend bizonyára szilárdabb talajon állana, mint 
áll jelenleg. Egy kassaegyházmegyei áldozár. 

Egy égető szükség. 
(Vége.) 

Szerény véleményünk szerint az előbbi czikkben jel-
zett czélra a legalkalmasabb eszköz volna : egy kath. könyv-
kiadó-intézet létesítése, melynek czélja egyesegyedül a keresz-

9) Filipp. 2. 21. — 10) De augmentis Scient. 
u ) Lettre à 1' academic française. 

tény eszméknek minél szélesebb körben való önzetlen terjesztése 
volna.*) 

Megmérhetlenek az előnyök, melyek ily intézetből, 
mint dus forrásból, hazánknak dudva- s mérges maszlaggal 
befutott valás-erkölcsi és társadalmi mezőire csergedez-
nének. 

Ily előnyök volnának a következők. 
1) Azon irodalmi erők, melyek eddig biztos támpont 

nélkül, magukra hagyatva s azért csak csekély eredmény-
nyel működhettek, az emiitett könyvkiadó-intézetben oly 
központra találnának, mely őket, mint a nap a rendszeréhez 
tartozó bolygókat, vonzerejével maga köré gyüjtené össze. 
E vonzerő volna: irodalmi termékeiknek a jóhirü, mert csak 
a maguk nemében jeles művsk kiadására vállalkozó, könyv-
kiadó-intézet utján leendő meglehetős elterjedésére való ki-
látás ; továbbá fáradalmaiknak a könyvkiadó-intézet részé-
ről utalványozandó méltányos tiszteletdíj általi megjutal-
maztatása; végre azon körülmény, hogy kézirataikat a 
könyvkiadó-intézet rendelkezésére bocsátván, a kiadással 
járó tetemes időveszteséget és sokféle kellemetlenséget ma-
guktól elhárithatják. 

2.) A most ismertetett vonzerő jótékony befolyásával 
nem szorítkoznék az irodalom terén tényleg működő mun-
kásokra. hanem kiterjesztené azt azokra is, kik tehetségeik-
nél fogva az irodalmi térre hivatással birnak ugyan, de 
azok érvényesítésére a körülmények mostohasága miatt ed^ 
dig hiányzott nekik akár az alkalom akár a kedv, és a kik e 
kérdésre : Quid hic statis tota die otiosi ? — mentségül tán 
azt felelhetik : Quia nemo nos conduxit. Mennyi elásott ta • 
lentom kerülne ily módon felszínre, s értékesittetvén, mily 
bőséges kamatokat jövedelmeznének azok mind birtokosaik 
nak mind számtalan másnak ! A hasznos munkásságban töl-
tött idő mennyi jót eredményezne, mennyi roszat megaka-
dályozna ! Mert igazuk van a sz. atyáknak, midőn a tétlen-
ségről mindnyájan egyértelműleg nyilatkoznak sz. Jeromos-, 
sal, ki mondja: „Omnis concupiscentiae et immunditiae a t -
que peccati mater est otiositas." 

3.) Minthogy a fentebbi két pont szerint a keresztény 
szellemű irodalom terén a munkásokban hiány nem lenne, 
azért a létesítendő könyvkiadó-intézetnek is meg volna 
adva a lehetőség, hogy kiadványaival tekintélyes mennyi-, 
ségben képviseltesse a köny vpiaczon a jó irányú irodalmat. 

4.) Mivel az életbeléptetendő könyvkiadó-intézet nem 
anyagi haszonra speculáló üzleti vállalat, hanem a keresz-
tény eszméknek minél szélesebb körbeni terjesztését czélzó 
jótékony intézmény volna, azért kiadványai árának megsza-
básánál is egyedül e czélja s minősége szolgálhatna neki 
zsinórmértékül. Minthogy ennek kövétkeztében e kiadván 
nyok ára a lehetőségig mérsékelt lenne, azért a kelendőség 
egyik lényeges föltétele is számukra biztosítva volna ; ugyan^-
ezen oknál fogva e kiadványok hasontartalmu, de keresz* 
tényellenes s erkölcstelen irányú termékeket ha nem is szo-
rítanák le teljesen a könyvpiaczról, de legalább meggyéri-
tenék azokat, minthogy mindenki szivesebben szokott nyúlni 
ahhoz, a mi olcsóbb, mint a mi drágább. 

A fennebbi pontok alatt csak főbb vonásaikban feltün-

*) Ezen eszme a Sz.-István-Társulatban, legalább részben már meg 
van valósítva. Szerk. 
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tetett előnyök, melyeket egy felállítandó kath. könyvkiadó-
intézet eredményezne, ugy hiszszük, elég élénk világosságba 
helyezik ily intézet korszerűségét, kiváló fontosságát s hor-
derejét, ennélfogva eléggé indokolják annak létesitését is. 

Németországnak van Görres-társulata, mely azért ala-
kult, hogy a tudományba, s a tudomány utján a társada-
lomba a keresztény eszméknek regeneráló, emelő, nemesítő 
kovászát visszahelyezze, a kereszténység által teremtett 
légkört az emberi elme és sziv tévedései s botlásai folvtán O • 
beléje vegyült ártalmas elemektől megtisztítsa, ez által az 
elmékben keresztény felfogást, a szivekben keresztény ér-
zelmeket, az akaratban keresztény törekvéseket eszközöljön, 
szóval, hogy az emberiséget meghódítsa Krisztusnak, kiben, 
s ki által egyedül lehet és van az ember számára siron in • 
uen siron tul valódi üdv s boldogság. Non est in alio aliquo 
salus ; nec enim aliud noinen est sub coelo datum hominibus 
in quo oporteat nos salvos fieri,1) mondja a Szentlélek az 
apostolok fejedelme által. — Salzburgban pedig létezik egy 
kath. könyv-egylet, melynek czélja. a jó irányú irodalom 
termékeit kiadóiktól leszállított áron megszerezni, ily leszál-
lított áron az olvasó közönség rendelkezésére bocsátani, s ez 
uton a keresztény eszmék terjedését megkönnyíteni, a rosz 
szellemű irodalomnak pedig, amennyire lehet, út já t állni. 
Bár csendben s nem nagy zajjal működik ez egylet, mégis a 
mult évben 35000 frt. értékű könyvet hozott forgalomba. 

Ha nálunk kath. könyvkiadó-intézet létesül, némi-
leg mind a Görres-társulatot mind a salzburgi könyv-egy-
letet pótolandja, mivel általa a fentebbi pontok szerint mind-
kettőnek czélja, habár más módon, megvalósítást nyerend, 
mely körülmény annak fontosságát s sürgős voltát csak an-
nál intensivebb világosságban állitja elénk. 

Kérdés azonban, ki által létesíttessék e kiváló horde-
rejű könyvkiadó-intézet? 

Ki által? Tekintetbe véve ama körülményeket, melyek 
közt a katholicismus Magyországon van, ugy véljük, elég e 
kérdést csak fölvetni, hogy nyomban rá következzék a meg-
felelő válasz is. Kath. ügyről, a valódi keresztény szellem 
ébresztése s terjesztése egyik leghathatósb eszközének elő-
állításáról lévén szó, e kérdés eldöntésénél másokra, mint 
egyháziakra, ugy szólván nem is gondolhatunk. Minthogy 
pedig a kérdéses ügy oly természetű, hogy foganatosítása 
ügybuzgalmon kivül anyagi tehetséget is föltételez, azért a 
fennebbi kérdésre adandó válaszunkban csak azon egvházi-O«/ 
akra szorítkozhatunk, kiknek keblét mig egyrészt minden 
szent ügy iránt a legélénkebb lelkesedés heviti, másrészt 
az isteni gondviselés folytán azon szerencsés helyzetben 
vannak, hogy lelkesedésöknek megfelelő tettekben concret 
alakot is adhatnak. Yalóbau lélekemelő az, mit e tekin-
tetben nálunk a kath. egyházi férfiaknak nemesszivü ál-
dozatkészsége de legkivált kath. főpásztorainknak fejedelmi 
bőkezűsége a materialisrnus posványában vergődő világ bá-
mulatára országszerte gyakorol. Mert mit lá tunk? Azt, 
hogy mig a modern liberalismusnak, vagyis magyarán 
mondva hitetlenségnek szolgálatába szegődött állami és nem 
állami tisztviselők oly megdöbbentően sűrű egymásutánban 
ezrekre és százezrekre menő összegeket sikkasztanak el, ad-
dig a kath. egyház papjai s különösen főpapjai mintegy 

!) Act. Ap. 4. 12. 

versenyezve sietnek a haza oltárához, hogy azt, mit onnét a 
hitetlen lelkiismeretlenség galádul elorzott az ő hithüségök 
s hitbuzgalmuk szülte nagylelkűségükkel ezrekre és százez-
rekre rugó összegekben oda ismét visszahelyezzék. Önkény-
telenül is eszünkbe jutnak itt sz. Pálnak a Filippiekhez irt 
e szavai: In medio nationis pravae et perversae lucetis si-
cut luminaria in mundo" (2,15.). Különösen figyelemre 
méltók azon roppant áldozatok, melyek főpásztoraink részé-
ről a nép-oktatas s nevelés-érdekében hozatnak. Magas böl-
cseségöknek ugyanis lehetetlen vala fel nem ismerni azon 
körülményt, hogy valamint az épület erősen csak akkor áll, 
ha szilárd alapon nyugszik, úgyszintén keresztény szellem-
ben megerősült népet nevelni csak ugy lehet, ha az alapnál' 
az i f jú nemzedéknél, kezdeményeztetik a nevelés fontos 
munkája. S minthogy ez iránt országszerte oly örvendetes 
arányokban lá t juk napról-napra gyarapodni a kellő intéz-
kedéseket, azon magas bölcseség és nagylelkű áldozatkész-
ség, mely ezen áldásos intézkedéseket szüli, remélnünk en-
gedi, hogy az alapok megvetése után következni fog a to-
vábbi építkezés is egy ltath. könyvkiadó-intézet felállítása ál-
lal, hogy a mi az iskola a gyermekre nézve, ez intézet le-
gyen a felnőttre nézve, a mi jó s üdvös megfogamzott a 
gyenge gyermeki kebelben az iskola falai közt, azt ez inté-
zet az ő keresztény szellemű s olcsó kiadványaival fentartsa 
s tovább fejlessze az élet tágas mezején. Mert különben 
mily könnyen megtörténhetnék, hogy, a mit adott a gyer-
meknek az iskola, csakhamar elrabolják azt tőle az élet el-
lenséges viszonyai, hogy azon üde. viruló csemetét, mely a 
keresztény hit-erkölcsi elveknek a fogékony gyermeki lé-
lekbe hullatott magvaiból az iskola szűk korlátai közt anv-
nyi gond s fáradság folytán oly szép kifejlődésre jutott , az 
élet széles s veszélyteljes téréin csakhamar leperzseli az 
ébredező gonosz hajlamok s szenvedélyek tüze, vagy letépi 
a rosz példáknak és kísértéseknek mindenünnen zugó fer -
getege ! 

Igaz ugyan, hogy az egyháznak, gyermekei vallás-
erkölcsi oktatását s nevelését czélzó anvai gondossága nem o o 
szorítkozik egyedül az iskolát látogató zsenge népseregrp. 
hanem kiterjeszti ő azt összes kiveire is, a mennyiben a min 
denki előtt nyitva álló templom szószékéről hirdetteti szol -
gái által az isteni Alapitójától átöröklött üdvtanokat. 
Csakhogy kik azok. kik ez üdvtanokat hallgatják ? Paupe-
res evangelizantur, mondja az Üdvözítő a korabeli nemze-
dékről is? Már pedig az elmaradozó s mérges tápláléku le-
gelőre tévedt juhokat magukra hagyni nem lehet ; ha ők 
nem jőnek hozzánk nekünk kell utánuk mennünk ; ba élő-
szóval el nem érhetjük őket. írásba foglalt szóval kell töre-
kednünk megközelíteni őket. — Azok pedig, kik az Isten 
igéjének hallgatása végett templomba eljárnak, vájjon 
mindnyájan jó termékeny talajt hoznak-e magukkal szivök-
ben a szószékről elhintetni szokott jó mag számára ? A jó 
mag nagy része nem marad e meddő, hullván az az ut szé-
lére, sziklás s tövises földbe?' Sőt a jó mag azon része is, 
mely jó földbe esett, nincs-e kitéve az ellenséges ember ár-
mánykodásának ? Már pedig nekünk magasztos hivatásunk-
nál fogva azon kell lennünk, hogy a mennyiben raj tunk áll, 
az általunk elvetett jó mag jó földbe is jusson és gyümöl-
csözzön s gyümölcse meg is maradjon. E czélra pedig fölötte 
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alkalmasak a jó iránvu olvasmányok. Tagadhatatlan ugyan-
is, hogy valamint a rosz irányú olvasmányoknál a rosz 
szellem, ugy a jó irányú olvasmányoknál a jó szellem, mely 
azokat átlengi, észrevétlenül átszivárog az olvasó lelkébe is, 
az ott talált jót ápolván s erősítvén, elűzvén onnét lassan-
kint a tévfogalmak homályát, eltávolitván a bűnös gerje-
delmek salakját is, helyettök a keresztény gondolkozás 
magvait rakva le az elmébe, az erény csiráit ültetve a szivbe, 
szóval, hatalmába ejtve s nemesitve a lélek összes tehet-
ségeit. 

Minthogy pedig ily jó irányú olvasmányoknak, a ke-
resztény hit-erkölcsi elvek szellemében készült müveknek 
terjesztését, s ez által a keresztény szellemnek általános dia-
dalra jut tatását legsikeresebben csakis egy fenn jellemzett 
hatli. könyvkiadó —• intézet eszközölhetné, azért szivünk mé-
lyéből óhaj t juk, hogy ezen intézet mielőbb életre kelve, 
apostoli működését megkezdhesse. Dr. Balits A. 

Acta S, Sedis. 
1. Aquinói sz. Tamás „Creator ineffabilisu kezdetű imájához 

bucsu kapcsoltatik. 

Beatissime Pater, 
Episcopus Cremae humillime sacrum deosculans Pe-

dem, vestram exorat Sanctitatem, ut aliquam concedere dig-
netur indulgentiam Christifidelibus, qui orationem recitave-
rint sequentem, S. Tomae Aquinati tributam ; ab Ecclesias-
ticis viris singillatim ante Studium dicendam, ut eo magis 
ad bujusmodi commendabilem atque officacem pietatis ac-
tum confovendum excitentur, 

Quare etc. 

O R A T I O S A N C T I T H O M A E . 
Quem frequenter dicebat, antequam dictaret, scriberet. 

aut praedicaret, prout legitur in libris liturgicis PP. Prae-
dicatorum. 

„Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tuae 
trés" Angelorum hierarchias designasti, et eas super coelum 
empyreum miro ordine collocasti, atque universi partes ele-
gantissime disposuisti, Tu inquam, qui verus fous luminis 
et sapientiae diceris ac supereminens princípium ; infundere 
digneris super intellectus mei tenebi'as tuae radium clarita-
tis, duplices in quibus natus sum, a me removens tenebras, 
peccatum scilicet et ignorantinm. Tu qui linguas infantium 
facis disertas, linguam mearn erudias, atque in labiis meis 
gratiam tuae benedictionis infunde. Da mihi intelligendi 
acumen, retinendi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, 
ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas. 
Tu qui es verus Deus et homo. Qui vivis et régnas in saecula 
saeculorum Amen." 

Sanctissimus Dominus No3ter Leo Papa X I I I . in Au-
dientia habita die 21 Februari i 1880 ab infrascripto Secre-
tario sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praepositae, universis utriusque sexus Christifidelibus, qui 
corde saltem contrito ac devote praefatam Orationem cuius 
initium „Creator ineffabilis" etc. recitaverint, Indulgentiam 
bis centum dierum, semel tantum in die lucrandam, clemen-
ter concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla 
Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstan-

tibus. Datum Romae ex Secretaria sac. Congregationis In-
dulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 21 Febru-
arii 1880. 

Al. Card. Oreglia a S. Stephano Praef . 
Pius Delicati, Secretarius. 

II. Rómában sz. Mária szent szivének ünnepe ritu Dupl. ma-
iori tartható. 

Ex quo Apostolica Sedes cultum Purissimi Cordis 
Immaculatae Mariae virginis probavit, nedűm in pluribus 
Christiani Orbis Ecclesiis, verum et in nonnullis quoque 
huius almae Urbis. indultum fuit ut in illius honorem Fes-
tum, fervidis Fidelium votis expeditum, ageretur. Jam vero 
cum haec ipsa Alma Urbs singulnri pietate erga Deiparam 
Yirginem semper inclaruerit eiusque patrocinium validissi-
mum ccntinuo persenserit, expostulationes quamplurimae 
praesertim ab Ecclesiastico Coetu porrectae sunt Emo et 
l îmo Domino Cardinali Raphaeli Monaco La Valletta Sanc-
tissimi Domini Nostri Leonis Papae X I I I in Urbe Vicario, 
ut. suo interposito suffragio, facultatem ab eodem Sanctis-
simo Domino Nostro obtineret praefatum Purissimi Cordis 
Deiparae festum in omnibus Almae Urbis eiusque Disrtri-
ctus Ecclesiis celebrandi. Ilisce porro votis sibi acceptissimis 
obsecundans idem Einus Dominus Cardinalis Urbis Vica-
rius ad confovendain magis Romanorum avitam devotionem 
erga Dei Genitricem, eundem Sanctissimum Dominum Nos-
trum enixis preeibus rogavit, ut amodo Festum Purissimi 
Cordis Deipare sub ritu duplici maiori Dominica postOcta-
vam Assumptionis cum Officio et Missa a Sacra Rituum 
Congregatione, Decreto diei 21 julii 1855, approbatis, ab 
universo Clero Urbis eiusque Districtus recoli concederet. 
Sanctitas Sua, referente subscripto sacrorum Rituum Con-
gregationis Secretario, in omnibus annunere dignata est iuxta 
preces : addito etiam privilegio idem festum amandandi 
ad primam insequentem diem liberam iis annis in qui-
bus assignata Dominica impedita occurrerit; servatis rub-
ricis. Contrariis non obstautibus quibuscumque Die 30 j a -
nuarii 1879. 

D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus. 
Placidus Ralli, S. R. C. Seereterius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 18. Szabadság és korlát. — A libe-

ralismus évtizedek óta szabadság után kiáltoz mindazon té-
ren, melyeken az ember mozog, nem is lehet napjainkban 
valamit annyiszor hallani, mint vallásszabadságot, szólás-
szabadságot, sajtó-, kereskedelem és iparszabadságot ; de 
végre is a sok szabadság mellett megzavartatik a rend és a 
társadalom romlása idéztetik elő. Az egyház ugyan soha 
sem volt ellensége a szabadságnak, sőt azt minden tőle tel-
hető módon előmozdította, úgyannyira, hogy a mennyiben 
még szabadsággal birunk, a mennyiben azt a liberalismus 
önmaga részére le nem foglalta, az az egyháznak köszönhető, 
a mennyire azonban ez igaz, ugy bizonyos az is, hogy az 
egyház a korlátlan szabadságnak nem volt, nem is lehetett 
barátja és ezt semmiféle józan eszű ember nem is követelheti, 
mert a szabadság is csak akkor üdvös, ha az emberek, kik 
vele élnek, azt bizonyos korlátok közt élvezik, a korlátlan 
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szabadságnak barátai csak azok lehetnek, a kik a forrad a-
lomból és rombolásból, de nem a rendből élnek. 

Isenis, az emberi társadalomban a korlátozott szabad-ta ' 

ságnak kell uralkodni, hogy rend legyen, a korlátlan sza-
badság minden organismust felbont és az egyes tagok közti 
erőszakhoz vezet. Ezért létezik a társadalomban az Isten ál-
tal adott hatalom, melynek joga és kötelessége a rendet fen-
tartani, tehát nem valamely tan, melyet követni, vagy nem 
követni, az ember önkényétől függne. Ha már az emberi 
társadalom körét tekintjük, az ő különféle vonatkozásaiban, 
e körben helyet foglal a szellemi élet és annak vonatkozásai. 
E tekintetben két fő pontra találunk, ugy mint a tudomá-
nyosságra és a vallásra és mindkettőre nézve korlátlanságot 
követelnek. Lássuk azért most e két pontot, lehet-e szó elő-
ször korlátlan tudományszabadságról és azután korlátlan 
vallásszabadságról. 

Minthogy a tudománynak, ugy mondják, szabadnak 
kell lennie, ennek következtében szabad atheismust, ma-
terialismust, communismust tanitani, igy értik t. i. sokan a 
tudomány szabadságát és csakugyan e rettentő tanok hir-
dettetnek az egyetemen a nép pénzén és azok, a kik e tano-
kat hirdetik sokkal nagyobb tiszteletben részesülnek, mint 
azok, kik e tanoknak ellene működnek, mert hát azok f e l -
világosultak', ezek pedig még a középkori setétségben (?) 
élnek. De mit is mondtunk? Oh mi tévedtünk, hiszen a so-
cialismust mo3t üldözik. Valóban igy. van, de épen evvel az 
van bizonyítva, hogy még sem lehet korlátlan tudomány-
szabadságról beszélni ; mert ha ez állana, akkor egyik vagy 
másik, akár a sz. írásból akár az észből még azt is kiokos-
kodhatná, hogy a királygyilkosság erény stb. és e tant hir-
dethetné is. Az által tehát, hogy a socialismus tana üldöz-
tetik el van ismerve a korlátozás joga a tudomány terén ; de 
szabad-e itt megállapodui, az emberiség érdekében elegen-
dő-e, hogy csak a radicalismus tana tiltassék? Fog-e hasz-
nálni valamit e korlátozás egyedül ? Mind addig, mig a tan-
székekről az atheismus, a materialismus fog hirdettetni, mig 
a lélek hallhatatlansága tagadtatik, mig állíttatik, hogy az 
ember a majomtól származik, mind addig az emiitett korlát 
mit sem használ. Tudjuk ugyan jól, hogy a liberalismus-
nak még további korlátozása a tudománynak (?) nem tet-
szenék, de a mily bizonyos, hogy sem az atheismu3, sem a 
materialismus nem tudomány, oly bizonyos, hogy az embe-
riség érdekében csak az működik, aki követeli, hogy a tudo-
mány (?) szabadság e tekintetben korlátoltassék. Az az el-
lenvetés, hogy a szabadságot csak a tan és nem a cselekvés 
részére kell megadni, nevetséges; mert minden tan elvégre 
is meggyőződéssé lesz, a meggyőződés pedig tettbe és erő-
szakba megy át. Nem lehet a forrást megengedni és a vizet 
eltiltani, mert ez utóbbi akkor erőszakkal fog magának utat 
törni. Azt hisszük, hogy ebből minden józan ember belátja, 
hogy a tudomány korlátlan szabadsága nem érvényesíthető. 

Menjüuk át a korlátlan vallásszabadságra és lássuk, 
vájjon a korlátlan vallásszabadság megengedhető-e? Ha a 
korlátlan vallásszabadság megengedhető lenne, akkor meg 
kellene engedni a bálványimádást, az emberi áldozatokat, 
a mormonismust és mindazt amit csak valaha, valamely el-
tévedt phantasia a babona és fanatismus terén még kigon-
dolhatna, meg kellene oly vallást is engedni, mely magát az 

államot is megsemmisítené, mert különben, hogy volna k o r -
látlan' vallásszabadságnak nevezhető? De megengedhető 
lenne-e mindez ? Bizonyára senki sem lesz, a ki e kérdésre 
igenlőleg válaszolna és igy nincsen egyéb hátra, mint azt 
mondani, hogy a kik a korlátlan vallásszabagságról beszél-
nek, maguk sem tudják, hogy mit mondanak, mert állításuk 
következményét maguk sem szavaznák meg. E korlátlan val-
lásszabadság apostolainak egyébiránt az a hitük és óhajuk, 
hogy ez uton a katholicismus megsemmisül, azon vallas el-
len törnek, melyet zsinórmértékül kellene venni minden tör-
vényhozási ténykedés, minden állami intézkedésnél és kor-
látlan vallásszabadsági törekvéseikben is oda irányozzák 
terveiket, hogy a katholicismust korlátozzák, nem látva be, 
hogy a katholicismus isteni erejénél fogva a legnagyobb 
korlátokat, a pogány fejedelmek üldözéseit is megtörte és 
önmagának a létjogot 2000 éven keresztül nemcsak kivivta, 
hanem fenn is tartotta. 

De hagyjuk ezt most, hiszen csak azt akartuk bebizo-
nyítani, hogy sem korlátlan tudomány, sem korlátlan vallás-
szabadságról nem lehet beszélni, amint hogy a világon sem-
mi korlátlan nem létezik, hanem minden korlátok közt mo-
zog. Ez igy van az emberi társadalomban, igy van a termé-
szetben, ott tövi'ények alkottatnak, melyek mind ugyanany -
nyi korlátai az emberi tevékenységnek, itt pedig maga a 
Teremtő szabta meg a korlátokat. Korlát nélkül csak a fék-
telenség uralkodnék a földön és az emberi társadalom lehe-
tetlenné tétetnék. Tagadhatatlan, hogy a szabadság drága 
kincse az emberiségnek, de csak addig mig szabadossággá 
nem fajul, és szellemi téren e szabadosság sokkal nagyobb 
kárt okozhat, mint anyagi téren, ámbár bizonyos, hogy ez 
utóbbi mindig az előbbinek szüleménye szokott lenni és az 
utóbbi soha sem következik be, ha csak az előbbi erre elő 
nem késziti az embereket. Vagy a forradalmak, minek kö-
vetkezményei ? Legyünk tehát szabadok, de e szabadság 
soha se legyen korlátlan, legyünk szabadok, de a szabadság-
gal Isten törvényét soha se sértsük. 

Rónia. XIII Leo és a lengyelek. — Néhány nap előtt 
fogadta a szent atya Sapieha lengyel herczeget és családját. 
Sapieha-család Lengyelországban már régi időtől fogva is-
meretes lángoló hazaszeretete és a kath. egyház iránt való 
rendithetlen odaadása által. Tudta ezt a szent atya. és azért 
is a fogadtatás különösen szívélyes- és szeretetteljes volt. Az 
anyaherCzegnőt, ki egy igen tiszteletreméltó hölgy, és a kit 
mindnyáján, kik ismerik, kiválólag tisztelnek, azonnal üléssel 
kinálta meg. Midőn a herczeg azután fiát, egy 17 éves i f jú t 
mutatá be a szent atyának, a fiatal herczeg térde omlott éa 
megindulásában könyűkben tört ki. A szent atya kegytelje-
sen vevé az elérzékenyült fiatal herczegnek fejét kezei közé 
és atyai hangon kérdé tőle : „Fiam ! igéri-e nekem, hogy 
őseinek hitében és erényeiben kitartó és állhatatos leend?" 
Az ifjúnak megindulása oly nagy volt, hogy nem birt szólni. 
Ezért is az atya válaszol^fia helyett : „En Ígérem — úgymond 
— az ő nevében, nemcsak azt, hogy őseinek hitében és az 
egyház iránt való hűségében állhatatos leend, hanem azt is 
hogy kész leend Szentségednek az első szóra szolgálatát föl 
ajánlani." „Jóváhagyja és megerősiti-e Ön fiam ! — kérdezé 
tovább a szent atya — amit atyja az ismét megígért ?" E s 
a mig mindig térdelő ifjú herczeg határozottan föltekintve 
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— válaszold: „ Igen, szent a tya! Ígérem." Tartsa emléke-
zetében fiam ! — tevé hozzá a szent atya, hogy Krisztus 
helytartójának tett igéret, Isten előtt a fogadalom jelle-
gével bir." Erre azután a szent atya a berezegi család 
többi tagjaihoz fordult és a legszivélyesebben társalkodott 
velők. Eszrevevén azonban, hogy a fiatal herczeg megindu-
lásában, még mindig zokog : „Pál — szóllott hozzá jöjjön ide 
és iiljöti le mellém." Az ifjú herczeg meglepetésében és a szent 
atya iránt mély tiszteleténél fogva, elejénte vonakodott. 
„Pál — ismétlé a szent atya — Ön megígérte nekem, hogy 
első felszólításomra hozzám sietend." Azután, mielőtt a fo-
gadtatás végét érte volna, a szent atya még néhány szót in-
tézett valamennyi jelenlevőhöz : „Mi sem indit, mi sem vi-
gasztal meg annyira — úgymond — mint Lengyelország 
derék fiainak látogatása. En ismerem a hosszú utat és ne-
hézségeket, melyekkel idejöveteletetekben megküzdenetek 
kellett. A hódolatot, melyet nekem hoztatok, én nem saját 
csekély személyemnek, hanem Annak tulajdonítom, akinek 
e földön méltatlan helytartója vagyok. Tudva van előttem 
nemzeteteknek a kath. hithez való hűsége és a lengyel ne-
mességnek az egyházhoz való ragaszkodása és odaadása. Ez 
a ti legnagyobb dicsőségtek. Legyenek rendithetlenek ! H ű -
ségtek és kitartástok a mindennemű bajokban, melyek nyom-
nak benneteket, reménye kedves hazátoknak és reménye az 
egyháznak is." — El lehet képzelni, hogy a lengyel berezegi 
család mily lelkesültség — és emelkedett hangulatban hagy-
ta el a Vatikánt. 

Valóban, midőn az uralkodó sivár liberalismus polyp-
karjai a társadalmi viszonyok nemesebb nyilvánulásait min-
denütt megfagyasztja és elöli, midőn az együvétartozás és a 
ker. közcsaládiasság nagyra, szépre és dicsőre buzditó érzete 
mindinkább tűnni kezd köznapi életünkből : kétszer jól esik 
tudomást vennünk a kereszténység közatyja körében nyil-
vánuló ezen é3 hasonló megható jelenetekről, melyekkel 
szemben, midőn egyrészt az önző liberalismus hangoztatott 
humanismusa és hivalkodó érzelgései eltörpülnek : ugy más-
részt arról tesznek bizonyságot, hogy a valódi nemes örö-
mök virágai csak a kath. hit virányain teremnek meg. 

Angolország. A kath. RÍ2>on lorcljellemzéséhez. —Nem 
csoda, hogy a „kömives testvérek" minden módon ágaskod-
nak az ellen, hogy a nevezett Ripon lord India alkirályává 
lett, ahol ő az ő „czivilizatorius"-művüket bizonynyal nem 
fogja oly „testvériesen" előmozdítani, mint ezt eddigi számos 
elődje tevé. Nem kevesebbnek, mint csak 120 milliónak kor-
mányzója ő ott, és a nyilvános ügyek vezetésében is eléggé 
szabad keze van. Évi jövedelme, eltekintve állásának egyéb 
anyagi előnyeitől és saját igen nagy vagyonától, körülbelül 
800,000 márka, melylyel ő közhasznú, jótékony és egyházi 
czélok érdekében sokat tehet, és bizonyosan tenni is fog, ha 
csak a „testvérek" sziszegései nem fogják az angol kormányt 
arra határozni, hogy kinevezését visszavonja. 

H a ez a Ripon lord legalább „szabadelvű" katholikus 
volna ! De legkevésbbé. Már az egyházba való térése előtt 
néhány éven át esztendőnként sz. Ignácz lelki gyakorlatait 
tartá meg, hetenként többször járul az Oltáriszentség véte-
léhez, sőt — mint hallik — gyónóatyjául is egy jezsuitát 
akar magával vinni Indiába. És politikájára nézve sem li-
berális, e szónak szokásos értelmében, hanem egy kemény-

nyakú „reactionarius" bűnös. Tavali évben egy angol folyó-
iratba irt egy czikksorozatot : „Néhány észrevétel a nemzet-
közi erkölcsről" czim alatt, melyben abbeli sajnálatának 
ad kifejezést, hogy napjainkban a politikai kérdések nein 
keresztény, hanem pogány alapelvek szerint oldatnak meg 
és intéztetnek el. Ép ugy, mint egykor a pogány államok-
ban, mai napság is a hatalom- és államterületnek minél na-
gyobb mérvekben való kiterjesztése az egyedüli irányadó 
czél, anélkül, hogy az e czél elérésére felhasználtatni szo-
kott eszközök erkölcsi volta számításba vétessék. Ezen po-
gány elvekhez szabta cselekedeteit az utolsó harmincz évben 
az uralkodók és államférfiak egész sora. Közöttük legtehet-
ségesebb Bismtrck és I l l - i k Napoleon, mely utóbbi tetteiben 
az erkölcsi reflexiókat egyátalán nem tűrte. Az ily férfiak-
nál a czél mindenha szentesíti az eszközöket. Hogyha sike-
rül a világgal azt elhitetniök, hogy czéljok igazságos, töb-
bire nézve nem is látszanak bírni annak érzetével, hogy a 
czéljok elérésére fölhasználandó eszközök erkölcsi megen-
gedettsége vagy meg nem engedettsége iránt magokat iga-
zolják. Területnagyobbitás, saját államuk biztonsága, ter-
mészeti határvonalok, nemzeti erősbülés — ezen és más ezer 
hasonló ürügyek elegendők nekik arra, hogy az igazságos 
ságról való köznézeteket és gyengébb vetélytársaik jogait 
fölbillentsék. 

Ripon emiitett czikksorozatában ezután a keresztény 
politikának alapelveit fejtegeti, melyeknek követését mint 
„államveszélyestu megbélyegezni: rágalomnak mondja, és 
tovább igy folytatja : „Egy kereszténynek hazaszeretete 
sokkal nagylelkübb, mint egy pogányé. A keresztény örül, 
ha hazáját nagynak, hatalmasnak, becsültnek látja és ezért 
minden áldozatra is kész; de mindenekfölött kitűnni óhaj t-
ja hazáját az igazság szeretetében és ehhoz való hűségé-
ben. Avagy — úgymond — kételkedhetik-e, aki az Isten 
világkormányzásában hisz, abban, hogy egy nemzet bűneire 
nemzeti bűnhődések következnek be ? Előbb utóbb bekövet-
keznek ezek, és pedig majd nyilvánvalók és észrevehetők 
mindenki által, mint a villám, mely az égboltozatot ke-
resztül hasitja, majd csak igen nehezen vehetők észre gyenge 
láterőnk által; de mindig bizonyosak." 

Ripon erre példákkal bizonyitja be, hogy egyes nem-
zetek miként kótyavetélték el szabadságukat hadi dicsősé-
gért, és tovább ezt mondja: „Ha valamely nép felbátorítani 
szokta uralkodóit a törvényt és jogot más nemzetek irányá-
ban meg nem tartani, ugy azután legkevésbbé sem csodál-
kozhatik azon, ha azok ezután, ezen eljárást az ő belügye-
ikre nézve is kezdik érvényesíteni . . . A német nemzeti 
szabadelvűek siralmas szinházijátéka intésül szolgálhat min-
den időkre . . . . Isten törvénye mindenkire nézve egyen-
lően kötelező ugy az uralkodó- és államférfiura, mint az 
állam legutolsóbb polgárára ; ama törvény, mely minden 
egyes embernek embertársa iránti erkölcsi magaviseletét 
szabályozza, erkölcsi kötelezettségeket ir elő a nemzeteknek 
is." Igy Ripon Lord, az újonnan kinevezett indiai alkirály. 
És mi természetesebb, minthogy az ily szellemileg elfogult 
(?) korlátolt (?) egyéniség a „testvérek" előtt nem lehet 
grata persona. 
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IRODALOM. 
A keresztény iskolatestvérek rendje alapításának 

második százados évfordulója alkalmából, mely folyó hó 
24-kén köszönt be, indokoltnak tartjuk megemlékezni a Frei-
burgban, Herdernél ily czim alatt : Der ehrwürdige Johann 
Baptist de Lasalle und dasz Institut der Brüder des christli-
chen Schulen. Knecht 1'. J. plébánostól megjelent munkáról, 
melyben nevezett szerző a keresztény iskolás-testvérek in-
tézete alapításának történetét kapcsolatban a szentség híré-
ben elhunyt alapitónak életével a legjobb kutforrások nyo-
mán ép oly alaposan mint megfelelő modorban ecseteli. A 
keresztény nevelés egész történelmében alig találkozunk egy 
másik oly alakkal, mely a fiatal finemnek nevelésére mélyebb 
és tartósabb befolyást gyakorolt volna, mint épen Lassalle 
Bapt. János. Született Rheims-ben 1651-iki april hó 30-án: 
pappá szenteltetett 1678, és 1719 april hó 7-éu Ruenben el-
hunyt. Halálakor az általa alapitott iskolás testvérek inté-
zete 23 telepet számlált, több mint 200 testvérrel. Jelenleg 
négy világrészben számlál az intézet 1249 telepet 11,640 
testvérrel, 1329 ujonczczal, 1227 aspirans, — 8002 osztály 
— és 390,607 tanulóval. Ezen bő áldás könnyen megmagya-
rázható, ha egyrészt Lassallenak kiválólag feláldozó életét 
és intézete részére magasabb bölcseséggel előirt szabályait 
Knecht plébános nevezett művéből közelebbről ismerni ta-
nuljuk és másrészt azon körülményt fontoljuk meg, hogy 
1873-ik év november hó 1-én maga az egyház a boldog em-

o c^ o 
lékü I X . Pius által de Lassalleről ünnepélyesen kijelentette 

. hogy ő a 3 theologiai és 4 alaperényt heroicus fokban gyako-
rolta, ugy hogy beatificatiója közeli időben várható. Isko-
láink jelenlegi kritikus állapotában ez utolsó körülményt 
mindenesetre mint az isteni Gondviselés intését és különös 
kegyelmét kell tekintenünk. „Mert arról van szó — mondja 
lalálólag Pitra bibornok, a canonizatioi por referense, — 
hogy a keresztény iskolák ügye, a keresztény nép gyerme-
keinek nevelése, az egyház által adható legfőbb tiszteletben 
részesitessék." A nevelési tevékenység teréről egy időre sok-
szorosan leszorított kath. klérus nem tehet jobbat, mint lia 
addig is, mig az őt a nevelés terén méltán megillető helyét 
ismét vissza fogja foglalhatni, ennek áldásdus betöltésére 
már eleve de Lassalle erényeinek és nevelési elveinek köve-
tése és tanulmányozása nem különben fent emiitett biogra-
phiajának ismételt olvasása által késziti elő magát. 

Megjelent és beküldetett : Commentâmes historico-
logicus Capitis quint i ti. Evangelii secundum Matthaeum, 
quem ad obtinendum in alma ac celeberrima regia scientia-
rum Universitate Budapestana terminates exaniinibus rigo-
rosis Doctoris in SS. Theoloyia gradum acadcmicum exara-
vit Joannes Böhm, Archi-Divecesis Agriensis Presbyter, 
et in lycaeo Archi-Episcopali Agriensi studii biblici u. f. et 
linguae hebreae professor p. o. Agriae. Typis Lycei Archie-
piscopalis 1880. 68 oldal. Krisztus Urunk hegyen tartott 
örökké szép beszédjének egyik részét fejtegeti itt az uj tu-
dor ép oly tudományos készültség- és terjedt olvasottság-

gal, mint folyékony, ékes latinsággal. Sz. Máté Evangéliuma 
5 fejezetének lapis lydiusán, az az 31 és 32. versén sem teszi 
tul magát ugy könnyű szerrel a tudor ur és az egyháznak a 
házasság fölbonthatlanságáról szóló tanát a házasságtörés 
esetében is hangoztatva; a hermeneutica elvei szerint meg-
győző alapossággal kimutatja, hogy tévednek a görög és 
protestáns exegeták, midőn sz. Máté 5 fej. 31—32. versét a 
házasságnak, a házaságtörés esetében való fölbonthatóságá-
ról magyarázzák. 

VEGYESEK. 
Prága , junius 17. {Távirati iudósitás a ,Religio', szer-

kesztőjétől.) Ma fogadta Rudolf koronaherczeg ő fensége egye-
temünk küldöttségét. A Rektor beszédjére mondott vála-
szában ő fensége kiváló kegyességgel hangsúlyozta, hogy 
tudományegyetemünk virágzását különös figyelemmel fogja 
kisérni. 

— „Négy gyerek lovaggá avatva", ezen hangzatos czim 
alatt közölnek a bécsi szemitikus lapok egy történetecskét, 
melyet a Rómában megjelenő érdekrokon „Diritto"-ból vet-
tek át a hasonlókban nekik sajátos mohó étvágygyal. Ezen 
történetke elmondja, hogy X l I I . Leo pápa formális beteg-
ségben szenved: „naponként uj lovagokat teremteni," és pe-
dig azon okból, mivelhogy minden ilyen uj lovagnak „egy 
pár száz lirát kell a pápai hivatal részére lefizetnie." „Di-
ritto" igy adja elő a dolgot: „Néhány nap előtt a pápa is-
mét négy uj lovagot avatott fel, kik mind a négyen együtt-
véve alig számitanak még ötven évet (dieci lustri). Ezen 
négy gyerek, kik azért részesittettek kitüntetésben, mivel 
Rómának néhány templomában kis gyerekeket a hittanban 
oktatnak, a következők : Don Altieri Pál, Yianoi herczeg és 
Manari Ferencz, kik sz.Gergely nagykeresztjét kapták; Ba-
jola-Parisiani Fülöp, ki a Pius-rend és Recchia Ágoston, ki 
a sz. Szilveszter-rend lovagjaivá lettek. A négy gyerek lo-
vag fizetett a pápai cancelláriának összesen 4000 lirát." Igy 
beszél „Diritto." Mindenek előtt azonban jól megjegyzendő, 
hogy ezen lapnak szerkesztői mind egytől-egyig 18 próbás 
„echt" zsidók, akik X I I I . Leo ő szentségét egészen a magok 
modora szerint itélik meg, midőn azt hiszik, hogy ha va-
lakit kitüntet, ezt csakis G'scheft-ből, pénzért teheti. Ré-
gi német közmondás : „ Wie der Kerl denkt, so spricht er." 
Azután azzal a négv lovaggal is furcsán állhat a golog : 
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mert hisz ha ezek csakugyan azért avattattak lovagokká, 
mivel a templomokban hittanból oktatást adtak : ugy azok 
még is sajátságos „gyerekek" lehetnek. Ha e „négy gyerek" 
talán telivérü garibaldisták lennének, ugy ez mindenesetre 
más volna, mert akkor bizonyára azonnal „derék fiatal em-
berekké nőnnék ki magokat ; azonban mint pápai lovagok 
csak „gyerekek" lehetnek. Csak rajta ! Calumniare auda-
cter, semper aliquid haeret. Ismerjük e régi eljárást és fo-
gásokat. 

— Naponként öngyilkosság. A bécsi városi orvosi kar 
mult évi hivatalos működésének e napokban közzétett ki-
mutatásából kiderül, hogy a Bécsben véghezvitt öngyil-
kosságok száma nem kevesebb, mint 396-ra rug következő-
leg egy-egy napra több, mint egy öngyilkossági eset szá-
mitandó. Ha hozzávesszük e jelentékeny számhoz a gyil-
kossági kísérleteket, melyek bizonyára nem kevesebb- mint 
a fentebbi öngyilkosságok megketőzött számára tehetők : 
ugy a liberalismus nagyobb dicsőségére e téren is szépen ha-
ladunk! „Majd jobban lesz"! — mondá egykor egy ismeretes 
volt bécsi financzminiszter. 

— Berlin lakosainak száma a mult óv végével befejezett 
számláláskor 1,081,230 lelket tett, amely számból 1,060,057 
a polgári lakosságra, 21,173 pedig a katonaságra esik. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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egyetem küldöttsége a trónörökösnél. — Irodalom : Î X . Pius pápasága. — Vegyesek. 

A t ö b b n e j ü s é g r ö l . 
(Polygamia.) 

Miután Krisztus Urunk a férfi és nő közötti 
elválaszthatlan szövetkezést, azaz a házassági szer-
ződést, szentségi erőre emelte, — a kath. egyháznak 
különösen a sz. Írásban erre vonatkozólag letett el-
vekhez oly szilárdan kell ragaszkodnia, hogy bár-
melyikének is feladását hiába várják, kik a házas-
ság isteni eredetét megtagadni, s azt ingatag polgá-
ri szerződéssé lealacsonyitni törekszenek. Mily erőt-
len a ker. házassági tan elleneinek amaz állitása, 
hogy a házasságot az egyház tana szentségnek je-
lentvén ki, azt mintegy privilegizálta a maga ré-
szére : másrészt az, hogy emberi eredetét szembe-
szökően bizonyitja ama történeti tény, miszerint a 
házasság a maga lényegében már a kereszténység 
behozatala előtt az ó kor culturnépeinél meghono-
sított intézmény volt!1) Mert mig egyrészről ta-
gadhatlan, hogy a kereszténység a házasságot már 
készen találta, amint a Teremtő azt az első ember-
párnál elrendelte, és lényegileg meg nem változ-
tatta, — de másrészről kétségbe vonhatlan a ke-
reszténységnek a házasságra idomító, nemesítő ha-
tása, mely által túlszárnyalta az ó-kor legművel-
tebb nemzeteinek e tekintetben bárminemű intézke-
déseit. Hogy Isten már az emberinem bölcsőjé-
nél a férfi és nő közötti frigyről intézkedett, s hogy 
e tant — habár többé — kevésbbé megváltozva — 
minden népnél feltaláljuk, — erre a rationalisiák-
kal szemben vajmi kétes dolog hivatkozni; mertök, 
kik minden positiv vallást elvetnek, s tanait, ha le-
rontani nem birják, tagadják, csak szinte önmaguk-
hoz következetesnek akarnak feltűnni, midőn a há-

*) L. Sztehló Kornél : „Zsidó házassági jog" Grimm. 
Bpest 1880. 

zasság magasztos rendeltetését, melyet a vallás szab 
eléje, érzékies, társadalmi felforgatást eszközlö czé-
lokkal óhajtják felcserélni, s ez által kivetkőztetni 
nemesítő, erkölcsi hatásaiból. — A kereszténység 
ugyan a házasság polgárjogi eredményeire nézve az 
egyes nemzeti törvénykezési eljárást és jogszokást el-
fogadta, — igy különösen a római jognak házasságra 
vonatkozó szabványai kezdetben teljesen érvényben 
voltak, — de anélkül, hogy a mi a lényeges, szentségi 
jelleget illeti, világi tekintetekhez alkalmazta volna. 
A római birodalomban a kereszténység terjedtével 
csak lassanként ment át a gyakorlati életbe az egy-
ház változhatlan alapelvei szerint szabályozni a jog-
viszonyokat; s csak Justinián után ismertetettel 
teljesen az egyházi törvényeknek a házassági ügyek-
ben való illetékessége. A germán népeknél is csak 
idő multával vert gyökeret a hit, hogy a házassági 
ügyekben, különösen annak monogam természetét 
illetőleg, a rendelkezés az egyház megállapított el-
veken nyugvó joghatósági körébe tartozik. — Nap-
jainkban többször történik hivatkozás e vagy ama 
népnél divott házassági jogra s e tanokat szembe-
állítják az egyház házasságróli tanával ; majd an-
nak szentségi jellegét, felbonthatlanságát s mono-
gam természetét vonják kétségbe; majd a népek 
legrégibb szokásaira, hagyományaira, majd pedig 
az emberiség vagy az egyed czéljára, természeté-
re stb. hivatkoznak. Korunk mindenben humani-
táriusságot feltüntetni szerető törekvéseinek tulaj-
donitható, hogy mig egyrészről az egyház tanát a há-
zasságról amennyire csak lehet ellenezni és azt a pol-
gári joghatóságtól függővé tenni törekszik, — más-
részről a házasság monogam természetét szigorúan 

o o o 
védeni látszanak. A magukat felvilágosultak- és mű-
velteknek feltüntetni szerető nemzetek manapság 
mégis csak belátják ama felszámithatlan károkat, 
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melyek a társadalomra háramlanának, lia a polyga-
miát megengedhetőnek tartanák. Azonban mily kö-
vetkezetlenséget árulnak el ép az által, hogy midőn 
a többnejüséget — természetesen mindenkor az egy-
időlegeset értve — tiltják, az alatt a divortiumot oly 
könnyen megengedő polgári törvények altal ép az 
emiitett tiltott állapotot idézik elő. —De ez még mind 
nem elég, hogy a vallási házassági törvények töké-
letlenségét állítólag kimutassák. Hivatkoznak az ó-szö-
vetségre, melyben az egyidőleges többnejűség meg-
engedett volt, és ennek folytán — mint alább lesz al-
kalmunk bővebben kimutatni — a pátriarchákat a 
XVI. sz. „keresztény reformátorok" házasságtörésröl 
vádolják! Eine és egyéb e tárgy körül felmerült 
állitások folytán röviden ismertetni törekszünk a po-
lygamia ó-szövetségi álláspontját, fejlődését, Krisz-
tus urunk erre vonatkozó tanát és azegyház állás-
pontját. 

Mindenekelőtt meghatározását kell adnunk, 
mit ért az egyház többnejűség (polygamia, polygy-
neia) alatt? Mint a név is mutatja, ha valamely fér-
fiúnak több neje vagyon, többnejűség jön létre. Ez 
kétféle alakban jelentkezhetik ; vagy egy időben bir 
valamely férj több növel, feleséggel, akkor: egy idő-
leges többnejűség (polygamia simultanea) esete forog 
fenn. Ha pedig a férj neje halála után másodszor 
házasságot köt. bigamia, harmadszor trigamia. ne-
gyedszer tetragamia és igy tovább, vagy egy szőval 
egymásutáni többnejűség (polygamia succesiva) jön 
létre. Megemlíthető még a többférjüség (polyandria 
polyviria) azon alakja, midőn valamely nőnek egy-
szerre több férje van ; ez a legritkább ebetek közé 
sorolható, soha semmiféle népnél, mint természetel-
lenes állapot, megengedett nem volt. E zutóbbi és 
az egyidőleges többnejűség az egyház által tettleges 
kiközösítéssel sujtatik. A többnejűség successiv faja 
az egyház által is meg van engedve, tehát érdemle-
gesen csak a simultán-nal foglalkozhatunk, értve 
többnejűség alatt mindenkor ez utóbbit. 

Ha az ó-szövetségi sz. írást vizsgáljuk, ugy ta-
láljuk, hogy a vízözön után isteni felmentésnél fogva 
meg volt engedve, miszerint férjnek egy időben több 
neje legyen. A vízözön előtt egy igaz férfiúról sem 
emliti a sz. irás, hogy egy időben több feleséggel 
birt volna, hacsak Lámeket nem vesszük, kiről em-
liti Mózes : „Matuzael nemzé Lámeket, ki két fele-
séget vőn, egyiknek neve Ada, és a másiknak neve 
Szella,"2) a miért nem késnek házasságtörésröl vá-

2) Gen. IV. 18. 19. 

dőlni Lámeket oly férfiak, mint Tertullian3), sz. Jero-
mos4), I. Miklós pápa5) stb. Es valóban, a többne-
jűség a vizözön előtt az emberiség szaporítása czél-
jáből már csak azon okból sem volt szükséges, mi-
vel akkor az emberek igen hosszú életűek valának. 
Vizözön után isteni felmentésnél fogva volt megen-O Ö 
gedett a többnejűség, de neoi ugy veendő ez, mintha 
Isten termeszeti törvényre nézve dispensált volna, 
hanem igenis a positiv isteni törvény alól.*) A viz-
özön előtti isteni törvényt**) kifejezik Ádám e sza-
vai : „Ez mostan csont az én csontaiinből, és hus az én 
húsomból ; ez férjfiuinak hivatik, mert férfiúból vé-
tetett. Annak okáért elhagyja az etnber atyját és 
anyját, és feleségéhez ragaszkodik és lesznek ketten 
egy testben.'"''6) Határozottan ki van e szavakban fe-
jezve, hogy miután Isten a házasságot megállapí-
totta, egyszersmind elrendelé, miszerint csak ket-
ten, t. i. egy férfiú és egy nő legyenek egy testben. 
Hogy pedig Isten a vizözön után a positiv törvény 
alól felmentést adott,***) és a többnejűség megenge-
dett állapot volt, más ok nem képzelhető, minthogy ez 
által a valasztott népnél a szaporaság előmozdittat-
ván, — az egy igaz Isten tisztelete a paradicsomi 
igéret hordnokai közt annál nagyobb tért foglaljon. 
Ami magát a felmentés tényét illeti: Isten vagy 
már magának Noénak tette külső közlés által, vagy 
pedig inspiratio által közölte Noéval és fiaival és 
ezektől származott át az utódokra; erről a sz. Írás-
ban nincs emlités. 

Azonkivül a sz. iratokban ugy tüntettetik fel 
a többnejűség, mint szabad s általános szokás foly-
tán elfogadott állapot. Igy a Deuteronomiumban 
olvassuk : Ha valamely embernek két felesége leszen, 
az egyik kedves, a másik gyűlöletes stb.7) továbbá: 
„Mikor az atyafiak együtt laknak, és egyik közőlük 
magzatok nélkül hal el, a megholtnak felesége ne © ? o o 
menjen máshoz; hanem atyafia vegye el öt és tá-
massza fel ivadékát atyafiának.'"8) Ez utóbbi helyre 
nézve megjegyezzük, hogy a fivér elhunyt fivérének 
nejét, nemcsak ha még nőtlen volt, de ha már há-
zas vala is: — elvenni tartozott (ius leviratus). Ál-

3) Lib. de Exhortât . Castitatis Cap. V. 
4) Lib. I. contra Jovinianiim, item in Epist. X I ad Age-

ructriam I X . ad Saloniam. 
5) Epistola ad Lotharium Regem. 
*) Helyesebben : a többnejüséget tiltó természeti tör-

vény nem absolut hanem föltételes. E föltételesség alapján 
volt megengedve a polygamia. Szerk. 

**) Ez természeti törvény, mely minden időre szól. Sz. 
6) Gen. IL 23. 24. 

j e g V z e t szerint értendő. Szerk. 
—-•) X X I . Í5. — 8) U. o. X X V . 5. 
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talában a zzidóknál igen korán szoktak házasságot 
kötni s alig léptek ki gyermekéveikből, már mint 
házasok szerepelnek. — Továbbá a sz. atyák is tör-
vényesnek ismerik el az ó-szövetségi többnejiiséget; 
igy aranyszájú sz. János mondja: „Tunc enim, quia 
principia erant, permissum fuit cum duabus, vel 
tribus, vel pluribus uxoribus misceri, ut humánum 

r 
genus propagaretur."9) Sz. Ágoston: „Sufficiendae 
prolis causa erat uxoruin plurium simul uni viro 
habendarum inculpdbilis consuetudo."10) Theodore-
tus : „Ad haec etiam illud advertendum est, tunc tem-
poris nondum datum esse ullam legem, quae multi-
plices nuptias prohiberet."11) Ehhez járul III. Incze 
pápa véleménye: „Nec ulli unquam licuit insimul 
plures uxores simul habere, nisi cui fuit divina re-
velatione concessum, — per quam sicut Jacob 
a mendacio, Israelitae a furto, Samson ab homici-
dio, sic et Fatriarchae et alii viri iusti, qui plures 
leguntur habuisse simul uxores, ab adulterio ex-
cusantur."12) 

Az egyház véleményével több másokon kivül 
különösen Calvin hirdetett ellentétes tant, állitván, 
hogy az ó-szövetségben a vizözön után is Istentől 
tiltott állapot volta többnejűség. És ennek bizonyí-
tására hivatkoznak a sz. irásra, hol az egyedüli tör-
vényes feleségen kivül levő többiek ágyasoknak (con-
cubina) a szolgálóknak (ancilia) neveztetnek. Igy a Ge-
nesisben : „És Ábrahám mindent, amivel bir vala, 
Izsáknak adá, ágyasai fiainak pedig ajándékot ada." 13) 
„Elméne Ruben, és atyjának ágyasával Bálával há-
la."14) „Üzd ele szolgálóié s fiát."15) Tehát úgymond e 
helyeken a törvényes feleségtől való megkülönbözte-
tés kedveért neveztetnek a nem valódi feleségek ágyas 
és szolgálóknak. Ennek folytán levezetik, hogy a pat-
riarcháknak többnejű szövetsége házasságtörő volt. 
Ez ellenvetésekre szintén a szent Írásból felelhe-
tünk ; ugyanis a kik egy helyen ágyasnak mondat-
nak, ugyanazok más helyen feleség nevezettel illet-
tetnek ; igy pl. „Sára vevé Ágárt és feleségül adá 
őt férjének"''16) „Ábrahám pedig más feleséget vön, 
kinek neve Cetiíra vala."17) Tehát e helyekből kitű-
nik, hogy mindkét elnevezés ugyanegy fogalomról 
használtatik, t. i. törvényes házastárs jelzésre Erre 
nézve megjegyezhető még, hogy a szent iratokban a 
..feleség" (uxor) elnevezés tulajdonkép kétféle érte-

9) Hom, L V I . in Cap. X X X . Genesis. — I0) Lib. I I I . 
Je Doctrina Christiana Cap. X I I . — u ) Quaest. L X X X . in 
Genesin. — lil) Extrav. , de Divortiis Cap. Gaudemus. 

" ) X X V . 5. 6. - » ) U. o. X X X V . 22. — '5) u . o. 
XXI. 10. — 16) Gen. X V I . 3. - 17) Gen. X X V . 1. 

ményben használtatik: 1-ször, valódi érteményben, 
az első, ünnepélyes szertartással elvett feleség jelzé-
sére, — ki azután családanyának (mater familias) 
neveztetett; az ilyen különös előjogokkal volt felru-
házva, s gyermekei az atyai örökség részeseivé lön-
nek. 2-szor tágabb érteményben a második és többi 
feleségek jelzésére, kik különös kitüntetés és elő-
jogokkal nem dicsekedhettek, s inkább az ilyenekre 
vonatkozik az ágyas (concubina) elnevezés, de alatta 
mindig szintén törvényes „feleség" értendő18) Ily 
jelentménynyel nevezi Ábrahám is Ágárt majd „fe-
leségnek," annak kifejezésére, hogy mint törvényes 
férje teste fölött rendelkezik és joggal bir a házas-
ság végrehajtására, majd pedig „ágyasnak" meny-
nyiben Ábrahám földi javai felett nem rendelkezik, 
sem a ház kormányzásában részt nem vesz. Ennek 
folytán nemcsak azok véleménye — nevezetesen Cál-
viué — vetendő el, kik nem átallják Ábrahám, Já-
kob, s Dávidot, szóval a patriarchákat többnejüségük 
folytán alaki házasságtörésröl vádolni, mely vétkes 
állapotot azonban mint praedestináltaknak nem tud-
ják be bünül, — hanem az igazságtól igen messze el-
térnek azok is, kik a katholikusok egyhangú véle-
ménye ellenében azon esztelen állitásra vetemednek, 
hogy a régi pntriarchák nem ugyan alaki, hanem 
anyagi házasságtörést követtek el, és egyedül legyőz-
hetlen tudatlanságuk (ignorantia invincibilis) menti 
őket. Mindezek ellenében utalhatunk a Deuterono-
miumra,19) hol nem-e világosan ki van mondva, hogy 
a testvér minden körülmények között a megholt öz-
vegyét elvegye? Es a mózesi törvényről feltehetjük, 
hogy az ugyan házasságtörésre alkalmat sohasem 
nyitott, annál kevésbbé parancsolt ilyesmit. Ami 
pedig a legyőzhetlen tudatlanságot illeti, az semmi-
kép sem tehető fel, hogy ily tudatlanság esete forog-
jon fel oly fontos dologra nézve mint a házasság, és 
pedig annyi századon keresztül, ugy hogy ne talál-
kozott volna valaki a patriarchák és próféták kö-
zött, ki ez ellen fel ne szólaljon és a dolog mibenlé-
téről a népet felvilágosítsa. Az ó-szövetség szent fér-
fiait pedig többnejüségük folytán bármily nemű há-
zasságtörésről vádolni, — inkább megvetést, mint 
figyelmet érdemlő állítás. A zsidók hite és cultusa 
szent volt, mivel Istentől alapíttatott ; tanának szent-
ségével nem egyeztethető össze, hogy midőn a több-
nej üséget megengedi, vétkes állapotot idézzen elő, 
vagy pedig legyőzhetlen tudatlanságban hagyja hi-

18) D. Concina „Theol. Christ. Dogm-moralis" Aug. 
Vind. 1753. Tom. I I I . p. 376. 

19) X X V . 5. 6. 
5 1 * 
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vöit tévélyegni. Igen is, tnegengedett volt a zsidók-
nál az egyidőleges többnejűség szaporodás szempont-
jából, mivel Isten parancsolá Noénak és fiainak : 
„Ti pedig növekedjetek és sokasodjatok és járjatok 
a földön és töltsétek be azt."20) Krécsy K. 

(Folyt. köT.) 

A munkáskérdés megoldására a radicalismus által java-
solt segédeszközök.*) 

Németország két lxirneves munkás-vezérének, Scliulze-
Delitzschnek és Lassalle-nak az „önsegély s az államsegély-
ről szóló rendszerét" tekintve, meg kell vallani : Lassallenak 
io-aza van Schulze-Delitzsch ellenében, és Schulze-Delitzsch-
nek io-aza van Lassalle ellenében. Mindkettőnek io-aza van O ° 
egymás czáfolgatásában, de egyiknek sincs igaza ha javasla-
taikat önmagokban tekintjük, melyről azt hiszik,hogy azok 
gyökeresen segiteni képesek a munkások jelen nyomorhely-
zetén. Mindkettőnek igaza van a tagadásban, de nincs iga-
zuk az állításban. Igy járnak e világ bőlcseségének fiai, 
kik csak gáncsolni, az ellenfél hibáit kikutatni, s rombolni, 
de sohasem jobbat tanácsolni s alkotni képesek ; mivel t. i. 
pártszenvedélytől, ru t önzéstől, s uralkodási viszketegtől 
elvakítva az igazságot, a nép valódi érdekeit és szükségle-
teit sohasem látják be, vagy nem akarják belátni. Nem igy 
a keresztény bölcseség; ez nem tagadja el az igazságot az 
ellenségnél sem, s midőn hibáit czáfolja, egyúttal positiv 
javaslatokat is indítványoz, melyek mindig helyeseknek s 
üdvöseknek mutatkoznak a gyakorlati életben. 

Lassalle-nak s párt jának kétségkívül nagy érdeme 
van, mivel a munkásosztályok mai nyomorhelyzetének okait 
szigorú következetességgel s ritka elmeéllel feltárja s azok-
ból kiindulva a következő elvszabályt állítja fel : A ki ma-
nap a munkások nyomasztó sorsán gyökeresen javítani 
óhajt, annak oly segédeszközt kell alkalmaznia, mely az oly 
alanti s ingadozó munkabéren kivül u j s dúsabb kereset-for-
rást nyit meg számukra. Ez az igazi próbakő, mely szerint 
becsülhetjük a javaslatba hozott segédszereket. S ámbár 
Lassalle teljes elismeréssel adózik főleg Schulze-Delitzsch 
„socialis önsegély "-féle rendszerének, mely a munkások 
nyomorán enyhi t ; — de a mostan dívó nemzetgazdászati 
elveket szemmel tar tva czáfolhatlanul bebizonyitja, hogy a 
liberalismus összes javaslatai sem képesek a munkásokat 
végromlástól megmenteni, azért tehát az önsegélyezés mel-
lett egy u j segédszert hoz javaslatba ; ez az államseyély, 
ebből aztán egy egész rendszert alkot, melynek lényege a 
következő : 

Minden nagyobb vállalatnál három szempontból lehet 
tekinteni az összes jövedelmet. Ez magaban foglalja először 
a munkabért, melyet a munkások nélkülözhetlen életszük-
ségletei követelnek ; másodszor ama tőkekamatot, mely az 
üzletvitelre fordittatik ; harmadszor a tulajdonképeni vagy 
tiszta jövedelmet (nyeremény), mely az előállított áruk ela-
dása s az elősorolt üzlet-költségek levonása után megma-
rad. Ezen tiszta jövedelem kizárólag a vállalkozó tőketu-

a») Gen, I X . 7. 
*) Lásd Kel. márcz. 10. sz. 

lajdonosé leszen, mig a munkásnak legkisebb része sincsen 
benne. 

A nyereménynek egy kézben való összehalmozása a 
természetes jogérzet s az osztó igazság által követelte javak 
megosztásával ellenkezni látszik. Ugyanis a szegény mun-
kás testi erejét s vele egészségét koptat ja a munkában, mi 
életének bizonyos részét felemészti naponként. A tőkepén-
zes ellenben csak holt pénzösszeget fordít a munkára, azért 
nem jogos sem méltányos, ha a nyeremény tisztán a munka-
adónak s nem egyszersmind a munkásnak is jut osztályré-
szül. Igaz ugyan, hogy a vállalkozó nem egyedül pénzét for-
dí t ja a vállalatra hanem ehhez még más tényezők is szük-
ségesek, milyenek az üzletvitelhez kivánt fónsőbb művelt-
ség, szellemi munka, gondok, a tőke koczkáztatása, és száz 
egyéb eshetőségek, melyeket az üzleti könyvitel szabá-
lyai szerint nem lehet kiszámítani, s azért a vállalkozót 
vagyis a munkaadót, mindenesetre a nyereményben nagyobb 
osztalék illeti meg, mint a munkást. Mindennek daczára, 
ha sikerül oly módot találni, mely a vállalat tiszta jövedel-
mében bizonyos részt a munkásoknak is biztosit, akkor bát-
ran lebe: mondani, miszerint azoknak helyzetén gyökeresen 
van javítva. 

E czélra Lassalle szerint a következő ut vezet. A mun-
kás eddigelé puszta napszámos volt, munkabére a legalacso-
nyabb fokra szoríttatott ; ennél sokkal kedvezőbb a kis 
iparosnak s a kézművesnek sorsa sem volt, a gyáriparral s 
a nagy tőkével szemben ; azért, mindezek helyzete nem lesz 
jobb, mig a munkás a munkaadóval együtt azon vállalatnál, 
hol dolgozik, tulajdonos társsá nem válik. Ebhez pedig 
mindenekelőtt tetemes tőke kívántatik. Az általános verseny, 
az ipar- s kereskedelmi szabadság, valamint a szabad köl-
tözködési jog uralma alatt az emberi öszzes erők, tehetsé-
gek a természettörvényeinek megfelelőleg egyformán ki-
fejlesztetnek, következőleg minden javakhoz egyenlő joguk 
van. De ez csak jámbor óhaj fog lenni mindaddig, mig em-
berek versenyeznek egymással, kiknek physicai és szelem-
erkölcsi képességeik nem egyenlők, kiknek életviszonyai 
egymástól nagyon különböznek ; mig t. i. némelyek egye-
dül csak szép személyes adományokkal dicsekedhetnek, ad-
dig mások nagy tőkepénz s gépek fölött rendelkeznek. A 
megoldani való nehéz kérdés tehát abban áll, hogyan fog a 
munkás annyi pénzhez jutni, hogy, mint a vállalatnak egyik 
tulajdonostársa, a tiszta jövedelemben ő is osztozkodhassék. 

Angol- s Francziaországban sikerült is némely mun-
kásoknak ama kérdést megoldani, ugy hogy ők munkások s 
üzlettulajdonosok egy személyben. Társadalmi erényeik, 
vas szorgalmuk, ügyességük s takarékosságuk idézték elő 
ezen meglepő eredményt. Ezek példájára Lassalle az u. n. 
termelelö társulatokat (Productiv-Associationen) hozta ja-
vaslatba, vagyis a kisebb iparosok s munkások közt létre-
hozott különféle vállalkozó egyleteket, oly czélból, hogy 
azok által a termelés vagyris a különféle javak előállítása 
eszközöltessék. Ezeknek alakitásához azonban mindenek e-
lőtt nagyobb pénzösszegek szükségesek, melyeket az állam 
előlegezni köteles, s a melyeket sok papírpénz kibocsátása 
által könyen előteremthet. De mivel a jelenleg többségben 
levő politikai pártoktól, melyek a kormányokkal egy követ 
fújnak, ily államsegélyt nem remélhetni, oda kell töre-
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kedni, hogy az általános szavazatjog folytán a munkásosz-
tálynak nagyobb befolyás, — illetőleg a többség, mely őt szá-
marány szerint úgyis megilleti, —biztosittassék a parlamen-
tekben. 

Lassalle ezen indítványát tekintve következő két kér-
dés merül fel : 1) jogosult-e, 2) kivikető-e eme javaslat a 
gyakorlati életben? 

1) Vájjon joga van-e az államnak saját polgárai adó-
já t ily czélra forditani: vájjon oly képviselő testületnek, 
mely nagyobb részt nem birtokosokból áll, van-e joga több-
sége által ily módon a birtokot megadóztatni, s vájjon, nem 
ütközik-e ezen inditvány a tulajdonjog szentségébe ? Szerény 
véleményem szerint a munkásosztálynak ilyetén segélyezése 
az államhatalom jogkörét túlhaladja, s oly térre csap át, 
melyre az állami törvényhozás joga ki nem terjedhet. Is-
teni s természeti törvény szerint véginségben (in extrema 
necessitate) joga van az embernek a természet javaihoz 
nyúlni, a mennyiben azokra feltétlenül szüksége van életé-
nek föntartása végett ; azért az állam kötelezheti a közsé-
geket saját szegényei eltartásra. De ezentúl a ker. tör-
vény nem ismer jogi hanem csak erkölcsi kötelességet sze-
gény embertársaink segélyezésére nézve. Minden birtokos 
bírói uton is kényszeríthető jogkötelmeinek teljesítésére ; 
kényszeríthető, hogy megadóztatása által a községi s állami 
terheket viselje: de nem hiszem, hogy őtet kényszeríteni 
lehetne, miszerint ker. elveknél fogva szegény embertársai-
nak felsegélyezéséhez adójával is járuljon. I t t kezd szem-
betűnni a jog (justitia) s a szeretet (charitas) közti különb-
ség. Mindkettő ker. kötelesség, de mig az elsőnek mulasz-
tása végett már itt a földön az államtól, ugy a másiknak 
elhanyagolása miatt Istentől az Ítéletnapján fog kérdőre 
vonatni ; mivel t. i. az állam kényszerhatalmának az egyéni 
szabadsággal szemben csak annyi joga van a mennyi a köz-
béke s rend föntartására szükséges ; ezentúl kezdődik az 
erkölcsi szabadság tere, s ennek legszebb, legilatosb, legne-
mesebb virága, mivel szabad önelhatározásból, Istenhez, 
felebarátunkhoz és tulajdon birtokunkhoz való viszonynak 
helyes, felfogásából fakad ; — a könyürületesség, a fele-
baráti szeretetnek érzete, erénye, mely mindenét nyomorult 
embertársával, kiben Isten képét látja, megosztja. A ker. 
szeretet-szülte alamizsnával össze sem hasonlítható a parla-
mentek által megszavazott államsegély, mint ezt Angolor-
szágban a pauperismus története czáfolhatlanul bizonyitja. 
Figyelemre méltó azon különböző kép, melyet a középkori 
keresztény államok -— a mai u. n. szabadelvű államokhoz ké -
pest nyújtanak e tekintetben. Mig ama „sötét s barbár" kor-
ban társadalmi czélokra, u. m. tudományokra s művészetekre, 
egyházi s iskolai intézményekre, egyéb közhasznú, főleg az 
emberi nyomort enyhitő intézetekre mindent áldoztak :*) 
addig manap mindenemű közintézetek túlságosan felcsigá-
zott s alig leróható adókból létesülnek ; mi az önfeláldo-
zás és könyörületesség nemes s oly dúsan gyümölcsöző ér-
zetét véglegesen kiöli a szivekből. 

Bármily emberbaráti szeretetből sugaltnak is tűnjék 
fel Lassalle-nak indítványa az államsegélyről, én nem tar-
tom azt jogosultnak, mivel az államnak nincs joga ily mó-

1 Magyarországon is majdnem minden culturalis s jótékonysági 
intézetek egyházi s világi önkénytes adakozásokból alapitattak. 

don s czélból a magántulajdont megadóztatni s azon csorbát 
ü tn i ; ily rendszerrel az állam végzetes lejtőre jönne: mivel 
ha már egy képviselő testület megszavazná az államsegélyt 
a munkások számára, a következő párttöbbség még mélyeb-
re belemarkolázna a tulajdonjog szentségébe, s lia a so-
cialdemocraták jönnének többségre, ezek már csak követ-
kezetenségböl is törvényt hoznának, mely a tulajdonjogot 
megszüntetné s minden javakat egyenlően megosztaná. 

Másodszor vizsgáljuk meg : aszóban forgó javaslat 
fenndicsért államsegély képes-e munkászostályok nyomor-
lielyzetén gyökeresen javí tani ? 

A szabadelvűeknek azon ellenvetése, miszerint az ál-
lamsegély gyámságot von maga után, minek folytán az ön-
tevékenységi s tökélyesbiilési ösztönt a munkásokban elfojtja 
s az iparnak haladását akadályozza, az oly hatalmas önse-
gélyt egészen kizárja, Lassalletól s híveitől könnyen meg-
czáfoltatik. Ezek ugyanis jogosan szemökre lobbantják a 
szabadelvűeknek, hogy ők meg gazdag vállalkozó-társula-
toknak ismételten is államsegélyt nyújtanak, pl. kamatbiz-
tositásokat vasúti vállalkozásoknál, anélkül, hogy a gyám-
kodás iránti tekintet őket visszatartóztatná. Ép oly kevésbé 
elfogadható a másik kifogás, miszerint ily nemű segélyezé-
sek csak azon esetben engedhetők meg, ha azokat az állam 
érdeke követeli ; mivel t. i. nehezen volna bebizonyítható, 
vájjon mi nagyobb államérdek, valamely vasútnak kiépí-
tése, vagy pedig a legégetőbb társadalmi kérdésnek megol-
dása, a munkások nyomorának enyhítése. Azonkívül a sza-
badelvűek nagyon következetlenek : mig t. i. a socialis ön-
segélyt minden más anyagi segélynyújtás által annyira ve-
szélyeztetve látják, addig ők szellemi tőkéjöket, főleg nem-
zetgazdasági eszméiket boldog boldogtalanak feltolják, pl. a 
a német nemzetgazdászok 6-ik gyűlésén 1863 sept. 14-15-ig, 
mely leginkább a munkások érdekeivel foglalkozott, 137 
tagtárs között 25 államtisztviselőt számlált, 11 tanárt, 16 
ügyvédet, 8 bankárt, 14 szerkesztőt, 30 tudort, 16 kalmárt ; 
de csak 2 kézművest hívott meg s ezektől is azt követelték, 
hogy az előbbiek eszével gondolkozzanak, vagyis a szaba-
delvű chablon szerint készített eszméket egyszerűen fogad-
ják el az iparosok és munkások. 

Ezeket előre bocsátva azt mondjuk, hogy Lassalle és 
pártliiveinek, kik socialdemokrataknak is neveztetnek, — 
ezen javaslatai sem alkalmasak gyökeresen, a mint ők vélik, 
a munkáskérdést megoldani. A mit azoknak kivihetősége és 
sikere mellett felhoznak, époly bizonytalan s gyöngének 
fogna bebizonyulni a gyakorlati életben, mint a fent vázolt 
szabadelvű javaslat. Ugyanis nem kell valakinek nagy ál-
lambölcsnek s nemzetgazdásznak lennie, hogy bellássa, mi-
szerint az államsegély bár mily dúsan forrásozzan is az, 
minden kézműves s kisiparosra nézve egyszerre s ugyana • 
zon időben eszközölje, hogy azok különféle vállalatokba bo-
csátkozva munkások s üzlettulajdonosok egyszemélyben le-
gyenek. Mi több, ha feltételezzük is ennek lehetőségét -— az 
csak lassan, évek múlva, az államviszonyok békés rendes 
fejlődése mellett, fog némi sikerre vezetni. Ámde mivel köz-
tapasztalatilag különféle haszontalan culturczélok, főleg a 
fegyveres béke, ép ugy nyeli el az államok összes jövedel-
mét, mint maga a háború, azért előre sem láthatni mikor 
fognak ezek azon helyzetbejutni, hogy a munkásosztályoknak 
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az államsegélyt kiutalványozhassák ; s azért mai viszonyaink 
közt erre számítani nem lehet. Nem is emlitve egyéb ne-
hézségeket, csak vegyük ugy a helyzetet, a mint van, s te-
gyük fel, hogy a socziáldemokrata javaslat győzedelmesked-
nék. Eszerint a munkásosztály vagyis az öszlakosság nagy 
többsége jelen helyzetéből, melyben az oly alacsony s vál-
tozó napi bérre van szoritva, az által szabadittatik meg, 
hogy minden vállalatnál üzlettárssá, s mint ilyen az üzlet-
nyeremény részesévé válik E czélból u. n. termelési társula-
tok (Productiv-Associationen) létesíttetnek, a szükséges tő-
kepénzeket az állam adja, mivel épen ebben áll az államse-
gély. De hogy ez mindenkorra biztosittasék, szükséges, mi-
szerint az általános s direct választó jog folytán az egész 
országban a munkásosztály bizalmi férfiai, vagyis social-
demokraták választassanak, kik a munkások számarányához 
képest többségben levén a parlamentben, mindazon törvé-
nyeket fogják megalkotni, melyek a socialdemokrata javasla-
tot érvényre fogják emelni. Ámde itt mindenekelőtt ama nehéz 
kérdés oldandó meg, mily nagy legyen az első években az ál-
lamsegély, s mily termelési társulatok alakítására fordittas--
sék. E végett a választandó népemberek a különféle tájvi-
dékeket fogják bejárni, a választók kívánalmait meghall-
gatják, s mindezek teljesitésére a legszebb Ígéreteket teszik. 
Mindez természetesen a népben azon felfogást fogja előidézni, 
hogy a törvényhozók nincsenek bizonyos isteni s természeti 
tehát örök, megingathatlan jogelvekhez kötve a törvény-
hozásban, hanem, hogy mindaz jog s törvény, mit a parla-
mentáris többség minden emberi dologról, tehát a birtok s a 
tulajdonról is határoz. Ime a tulajdonjog elve nagyban t. i. 
az államsegély által megszegve.— A magántulajdonjog szent-
sége sem védhető továbbra, s azért a socialdemokratiát a 
communismustól csak az elv végrehajtása választja el. De 
az állami rend és szabagság első létfeltételének megingatá-
sával az emberi szivben szunnyadozó gonosz szenvedélyek 
azonnal lángot vetnének. Ez eddigi nélkülözéseket pótolan-
dók, minden munkás, minden ipar- s kereskedelmi társulat a 
legnagyobb államsegélyre tartana igényt ; minden népkép-
viselő saját választókerülete érdekében ugyanazon álláspon-
tot foglalná el, mig az általános zűrzavar társadalmi kata-
strophában, a communardok hőstetteiben végződnék. 

Ezek után tehát a Lassalleanusok javaslata az állam-
segélyről, jogosultságát tekintve, szerfölött aggasztó: czél-
szerüségét s kivehetőségét tekintve pedig elhibázott kisérlet 
a munkáskérdés megoldásánál. Dr. Surányi J. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 22. Liberális fenyegetés. — Mégis 

csak nyugtalan teremtések azok az ultramontánok, értsd ka-
tholikusok ! A helyett, hogy szépen megköszönnék és hálafél-
iratot intéznének a liberalismus koripaeusaihoz, ha a tör-
vényhozás, vagy kormányi rendelet által a katholicismust 
,rendszabályozzák', illetőleg mindenféle vallásfelekezet fel-
szabadításával a katholicismus elnyomására törekednek; a 
helyett, hogy az ily állapot fenntartására minden rendelke-
zésökre álló eszközt megragadnának, és felajánlanák szövet-
ségöket a liberalismusnak ; horrendum dictu, inkább minden 
alkalmat megragadnak, hogy a liberalismus által kovácsolt 

békókat széttördeljék és szabadságukat ugy, mint Isten adta, 
kivivják. Hát , nem vakmerőség ez? Nem inkább illenék-e, 
hogy az ultramontánok magukat összehúznák és birka türe-
lemmel viselnék az igát, melyet a liberális uraknak tetszett 
nyakukba akasztani? Ej, mégis csak valami, hogy azok az 
ultramontánok nem tudnak szerénységet tanulni a liberalis-
mustól. Vagy nem látják, hogy a liberalismus mily szeré-
nyen viseli magát ; mennyire elmulaszt minden alkalmat, 
hogy uralmát kiterjeszsze ? Ily szerénység minden esetre 
megérdemli, hogy magaszlaltassék ; de viszont az ultramon-
tán nyugtalan fészkelődés és uralomra vágyás is megérdemli, 
hogy féken tartassék és minden e czélra irányzott törekvése 
fenyegetés kíséretében adassék tudtul az elfogulatlanságáról 
ismeretes világnak. 

Bizonyára e gondolat vezérelte a ,Pester Lloyd' czik-
kezőjét is, midőn a legújabb tyroli eseményeket megbeszéli, 
hol a tartományi gyűlésen a püspökök tiltakozást nyúj tot-
tak be, a kath. hitegység ellen évek előtt intézett törekvés 
miatt. A ,Pester L. ' , mint a liberalismus előcsahosa, nem is 
késik vádolni a püspököket, hogy mig ők mindenféle párt-
tal jó lábon tudnak állani, még az ,orthodox zsidókkal' is, 
addig a jogállammal nem tudnak kibékülni. A ,L1'sehogy 
sem tudja felfogni, hogy honnan származik a püspökök gyű-
lölete és üldözési kedve, holott, ő nem ismer egyetlen egy 
esetet sem, mely a protestánsok vallási türelmetlenségéről 
tanúskodnék Tyrolban, vagy pedig nyilvános megbotrán-
kozást okoztak volna. Ausztria mindez ideiff meg- van ki-O O 
mélve a kulturharcztól. Ha ez kitörne csak a püspökök len-
nének okai, mert az bizonyos, hogy ha ők a concordatumot 
ismét életre akarnák ébreszteni, akkor ä polgárság és az ,in-
telligentia' azt visszautasítaná és bizonyára nem a liberális 
párt lenne oka, ha a defensivát offensivával váltaná fel. 

Ime igy tanitja a ,Lloyd ' szerénységre az ultramontáno-
kat, illetőleg a liberálisok buszujával fenyegeti őket, ha meg 
nem hunyászkodnak ha vakmerők lennének saját vallási 
meggyőződésüket érvényre emelni akarni és a hitegységet 
őseik öx-ökségét, a liberális erőszakoskodás ellen megőrizni. 
Csak merészeljetek mozdulni, ti katholikusok, mi liberálisok» 
kik megalapitották a szabad meggyőződés, a vélemény nyil-
vános szabadságát, titeket katholikusokat argumentum he-
lyett, majd oly ,törvényekkel' tanítunk meg a liberalismus 
iránti tisztességre, melyek botoknak is beillenek. Ha ti be-
szélni akartok saját ügyeitek érdekében, mi megköveteljük 
hogy hallgassatok ; ha lenni akartok, mi megköveteljük, hogy 
nyugton maradjatok, mert a mi szerénységünk megköveteli, 
hogy beszélni és tenni csak nekünk legyen szabad ; vagy ha 
a szép szóra nem hallgattok, akkor nem mi leszünk az okai, 
ha erőszakkal leszünk kénytelenek végrehajtani azt, a mit 
önkényt (?) venni nem akartok. De emelett ti is szabadok 
vagytok. 

Azt hisszük, nem tuloztunk, midőn a ,L1.' fenyegeté-
seit ily szavakba öltöztettük, mert azok szerintünk csak-
ugyan az erőszakos fenyegetés jellegét hordják önmagukon. 
Azonban mi mégis bátrak vagyunk, e fenyegetés daczára is, 
szavunkat emelni az igazság érdekében. Bégi és igy elkop-
tatott szokása az a liberalismusnak, hogy ha valamit az ál-
lami béke és rend ellen tesz, nevezetesen, ha a katholikuso-
kat oly módon rendszabályozza, hogy azok ezt ki nem áll-
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hatván, saját jogaik védelmére kelnek, hogy akkora helyett, 
hogy saját hibáját beismerné és a lapis offensionist, mely-
nek oka ő volt, elmozdítaná, mindig a katholikusokat vá-
dolja, mint a béke és rend megzavaróit. Tudjuk, hogy Po-
roszországban is a katholikusokat okozzák, mint a kultur-
harcz okait : épen igy lesz a liberális ,Lloyd' is. A farkas a 
báránynak szemére veti, hogy miért zavarja fel a vizet. A 
,L1.' ámbár tudja, de tudni még sem akarja, hogy Tyrolban 
nein a liberálisoknak, hanem a katholikusoknak van okuk 
panaszra és ha panaszkodnak, ha ennek daczára mégis ki-
ütne a kulturharcz még jobban, mint a hogy már létezik, 
mert az mese beszéd, hogy nem létezik : akkor annak nem a 
katholikusok, hanem a liberálisok lennének okai, hiszen nem 
a katholikusok sértették ott meg a liberálisok vallási jo-
gait, hanem megfordítva, mielőtt még liberálisok lettek 
volna, Tyrolban már voltak katholikusok, már volt kath. 
hitegység, a katholikusok ott elsőbbségben voltak, miért tá-
madta meg a liberalismus hitegységüket és ha megtámadta, 
tehát a kulturharczot megkezdte, miért fenyegetőzik most, 
midőn a katholikusok régi jogukat akarják megtartani és 
ez által a kulturharczot megszüntetni, mondjuk miért fenye-
getőzik most, hogy a defensivából (?) offensivába megy át, 
miért akarja a kulturharcz ódiumát a katholikusokra tolni? 
Minden józan ember előtt tisztán kell annak állani, hogy itt a 
liberalismns épen azon gyalázatos játékát akarja űzni a ka-
tholikusokkal, melyet máshol űz, csakhogy ürügye legyen a 
katholikusokat még jobban elnyomni. 

A nagy igazságtalanság különben e fenyegetésben és a 
tyroliak hitegysége ellen intézett támadásban azonban leg-
inkább kitűnik abból, hogy a liberálisok nem tudják még 
liberális szükségességgel sem indokolni álláspontjokat ; mert 
mi szükség van ott védelmezni a protestánsok lelkiismereti 
szabadságát, hol ilyenek nem is léteznek? A józan ész nem 
azt követelné-e, hogy hallgassanak oly kérdésről, mely alap-
pal nem bír? Az, amit felhoznak, talán csak nem elegendő 
ok arra, hogy a hitegység felbontassék. Az a néhány kül-
földi protestáns vendég, kik évenkint megjelennek, ellenben, 
talán csak nem elegendő ok arra, hogy az ő kedvükért a belföl-
di katholikusok lelkiismereti szabadsága megsértessék, hogy 
azok miatt az eddig ott uralkodott béke és rend megzavartas-
sék, hogy a hitegységet védelmező püspökök fenyegettessenek 
és mint a kulturharcz szerzői állíttassanak a világ elé? Vagy 
a kath. lelkiismeret szabadsága már épen semmi nyomaték-
kal sem birna az állam előtt? A katholikusoknak saját or-
szágukban nem lenne szabad szavukat felemelni vallási 
ügyeik érdekében ? Es az állam érdekébén a vallási egység 
szükségessége fontosságának semmi súlyt sem tulajdoníta-
nak a liberálisok? Többre becsülik az állam érdekében a 
kulturharczot, mint a vallási békét? Nem tanulták meg még 
most sem a hatalmas szomszédállamtól, hogy mily -követ-
kezményei vannak a kulturharcznak ; hogy még most is ked-
vük van avval fenyegetőzni ? 

Mi bizunk a tyroliak liithüségében és meg vagyunk 
győződve, hogy minden liberális fenyegetés daczára is ki-
tartóan fogják védelmezni vallásukat és kitartásuk győze-
lemre is vezeti őket és épen ők lesznek azok, kik Ausztriá-
ban visszavívják a katholicismus azon befolyását, melyhez 
joga van, és akkor reményünk lehet nekünk magyaroknak 

is, hogy mi is könuyebben fellélegezhetünk. Adja Isten, hogy 
ez mielőbb történjék. ^ 

Pannonhalma. Májusi ajtatosság Pannonhalmán. — 
A b szűz Mária tiszteletének terjedése a hitélet gyarapodá-
sára hathatós befolyással bír ; a szent Szűz ugyanis, mint 
sz. Bernát mondja, az irgalomnak anyja, ki az ő buzgó tisz-
telőire nagy gondot fordit és számukra sok kegyelmet nyer 
a jó Istentől; maga a tisztelet pedig csak ugy kedves, ha a 
tiszteletre méltó szüzanyának élete követésre talál. Ha te-
hát valaki igazán tiszteli és szereti a szűz Máriát, az, sz. 
Jeromos szavai szerint, annak szent életét követni is fogjn, 
mert ez a legkedvesebb szolgálat, melyet neki tehetünk. 

A győr-szentmártoni hivek hű tisztelői a b. Szűznek. 
A májusi ajtatosság már az ötvenes évek óta fennáll a pa-
nonhalmi b. r. kápolnában és mindig nagy részvétnek ör-
vendett ; de különösen ez idén a missiói kegyelem hatása 
alatt szokottnál nagyobb számmal jelentek meg a hivek e 
kedves ájtatosságon. Az isteni gondviselés ugy akarta, hogy 
a májushavi szent beszédek folytatásai legyenek a missió-
beszédeknek, a mi ezeknek eredményét Isten kegyelmével 
csak nevelte, és, szabad reménylenünk, maradandóvá is tette. 
A bevezető beszéd a. b. sz. Mária igaz tiszteletét adta elő ; a 
többi a szent Szűz életének egyes eseményeiből indult ki 
és szent hitünk legyakorlatibb igazságait fejtegeté. Névsze-
rint a következők tá rgyal ta t tak : az ember végezélja obiec-
tive és subiective; az igazság- és szentség állapota ; a bűn s 
annak következményei ; a tisztátalanság s óvszerei ; a megi-
gazulás ; a gyónás s a szent áldozás, valamint a méltatlan 
áldozás; a botrány ; a leki lanyhaság; az uralkodó szenve-
dély ; az emberi tekintet ; a megtérés elhalasztása, a halál, 
Ítélet, pokol és mennyország ; a szent kereszt tisztelete ; a 
teljes Szentháromság szeretete irántunk ; az isteni irgalom : 
Istennek és embertársunknak szeretete ; a megszentelő ma-
laszt; a szent olvasó; az ima s a végállhatatosság. Szent-
liáromságvasárnapján, mint az Isten szent neve védőinek 
főünnepén, a 3 személyü egy Isten szeretete volt a májusi 
beszéd tárgya, mely szeretetet viszont ugy fogjuk szere-
tettel meghálálni, ha az imaegvlet feladata szerint aka-
dályozzuk az isteni név megszentségtelenitését. Május 31-
kén a befejező ajtatosság a legszentebb Sziv asszonyának 
ünnepével együtt végeztetett. Junius 6-kán pedig az ur 
Jézus szentséges szivének ünnepe tartatott meg a boldog-
asszony-kápolnában ; a legszentebb Sziv jósága és szeretete 
érvvül szolgált a napi szent beszédben az Ur Jézus legszen-
tebb s a b. szűz Mária szeplőtelen szivéről nevezett imatár-
sulatok ajánlására. 

Igy folyt le e szép ajtatosság Istennek nagyobb dicső-
ségére és szüzanyjának tiszteletére. Engedje a minden jónak 
kegyes Adója, hogy az a híveknek is ideig s örökké tartó 
üdvére szolgáljon !*) r. I. 

Prága. A budapesti tud. egyetem küldöttsége a trónörö-
kösnél. (Ered, tudós )**) — Midőn a dr. Margó rektor, dr. 
Gregus és dr. Breznay dékánokból álló küldöttség f. hó 
16-án estve ide megérkezett, Rudolf koronaherczeg ő fens, 
ti tkári hivatalától már levél várta, mely értesité, hogy ő 
fensége másnap (16.) déli 12>/2 órakor lesz kegyes a tiszt, 
bölcsészettudori okmányt a küldöttség kezéből átvenni. Maga 

*) A mult szárara késő érkezett. Szerk. 
*) Győr, Pannonhalma refe ált. Egyebütt nem történt semmi? Sz, 
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e fogadtatás, melyben a magyar király fia a magyar tudo-
mány-egyetem küldötteit fogadta, a legünnepélyesebb s 
egyszersmind legbarátságosabb volt. Gróf Bombelles és két 
hadsegéd a főlépcső előcsarnokából benyiló első terem aj-
tajánál fegadták a diszmagyarban megjelent s az egye 
temi hatóságok diszlánczát viselő tanárokat. Pár percz-
nyi társalgás után, melyben Vakalovics őrnagy tiszta ma-
gyarsággal vett részt, a következő teremben megjelent a 
trónörökös. Erre a küldöttség eléje ment s dr. Margó Tiva-
dar következő beszédet intézett hozzá : 

Fenséges cs. és kir. Főherczeg és Koronaörökös Ur ! Ö _ O 
A budapesti m. kir. tudomány-egyetem százados jubi-

laeuma alkalmából a bölcsészeti kar indítványára és az 
egyetemi tanács határozata alapján ő cs. és ap. kir. Felsége 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy cs. és kir. 
fenséged, mint a tudományok nemcsak lelkes pártfogája de 
egyik ágának tettleges és önálló mivelője, ezen a tudomány 
körül szerzett kiváló érdemeiért tiszteletbeli bölcsészettu-
dori czimmel ruháztassék fel. 

Nekem, mint a nevezett egyetem rectorának, s az itt 
jelenlenlevő bölcsészeti és hittankari dékánoknak jutot t 
azon kiváló szerencse cs. és kir. fenségednek ezen tudori 
diszoklevelet az egyetem nevében hódoló tisztelettel átnyúj-
tani, azon legalázatosabb keréssel, miszerint azt legforróbb 
szerencsekivánataink mellett, magas személye iránti őszinte 
hódolatunk, legmélyebb tiszteletünk jeleül kegyelmesen el-
fogadni s tudományos anyaintézetünket magas hajlamaiban 
megtartani méltóztassék. 

Egyúttal bátorkodunk ez alkalommal a százados ünne-
pély megörökitésére készített emlékérmet s az erre vonatko-
zó disznyomtatványokat cs. és kir. fenségednek legmé-
lyebb hódoló tiszteletünk nyilvánítása mellett átnyújtani. 
Isten éltesse fenségedet. (Éljen !) 

A trónörökös szóról szóra következő beszéddel vá-
laszolt : 

„Magasztos örömömre szolgál, hogy személyesen elfo-
gadhatom a bölcsészeti tiszteletbeli tudori oklevelet, melyet 
önök a magyar tudomány-egyetem tanácsának megbízásá-
ból nekem átnyújtani szíveskedtek. 

Hazai tudományos egyetemünk tudorává történt ki-
nevezésem örömmel és megelégedéssel tölti el keblemet. Le-
gyenek meggyőződve, hogy kitűnő egyetemünket minden 
időben élénk érdeklődésemben fogom részesiteni, s nagyon 
szivemen fekszik, hogy a magyar nemzetnek e drága kincse 
viruljon s a szellemi s anyagi fejlődés utján folyton halad-
jon előre. 

Vegyék uraim őszinte köszönetem nyilvánítását, me-
lyet önök által az összes egyetemnek ezennel megküldök." 

A hivatalos beszédek után ő fensége a küldöttség min 
den egyes tagjával magyarul, huzamosb, igen barátságos 
és nyájas beszélgetést folytatott s még egyszer megköszönve 
a tudományos kitüntetést kézszorítással vált el tőlük.**) 

Délután 3 órakor fényes lakomával vendégelte meg ő 
fensége a küldöttséget, mely alatt ennek tagjaival foly-
ton a legkülönfélébb tárgyakról igen folyékony magyar-
sággal a legkedélyesebben társalgott, mit ebéd után is, 
maga kinálván meg a társaságot szivarral, jó sokáig folyta-
tott, a legmelegebb érdeklődést és ritka avatottságot tanú-
sítva magyarországi tudományos és társadalmi állapota-
ink iránt. 

IRODALOM. 
IX. Pius pápasága. I r ta Füssy Tamás. III. rész. Ki-

adja a Sz-István-Társulat. Kis VUl-ad 596 lap. 
A Sz-István-Társulat kiadványai ismét egy ujabb 
**)A tudori oklevél s a promotionalis formula felolvasásáról szóló 

hirrel a prágai Tagblatt újdondászának phantasiája czifrázta fel a tör-
ténteket. Szerk. 

complet munkával szaporodtak. Füssy befejezte IX . Piusát. 
Az előttünk fekvő harmadik kötetben szerző ama kinszen^ 
vedéssel teljes életpályát festi, melyet a Crux de Cruce az 
1856-iki párisi congressustól halála napjáig futott. — Leirja 
Cavour, III. Napoleon és Viktor Emanuel ama gaz cselszö-
vényeit s minősithetlen erőszakoskodásait, valamint Garibal-
dinak ama kalandos tetteit, — melyek a pápai államnak las-
sankinti elrablásával, s az örök városnak elfoglalásával vég-
ződtek. Egész magasztosságában megismerteti IX. Piusnak 
ellenségeivel szemben tanúsított hősies bátorságát és rendit-
hetlen magaviseletét. Érdekes vonásokban ecseteli a kath. vi-
lág episcopatusának páratlan ragaszkodását a minden oldal-
ról szorongatott Krisztus-helytartója iránt. Hü képet nyújt a 
vatikáni zsinatról s annak kihatásairól a különböző országok 
kormányaira. Elénk állitja a haldokló pápát s végül találóan 
és szellemes modorban ad róla jellemzést. — A mi jót és di-
cséretest e kitűnő mü első és második kötetéről elmondot-
tunk, — ugyanazt kell a harmadikról is mondanunk. Szerző 
művének ez utolsó részében is ugyanazon tárgyilagossággal, 
pártatlansággal és hűséggel írja le IX. Pius pápaságának 
utolsó 12 évét, mint a minővel e nagy férfiú előzetes élettör-
ténetét vázolta. — A fontosabb eseményeket nem saját sza-
vaival, hanem a történeti okmányok bő idézésével adja elő. 
Sem a meleg lelkesedés hőse iránt, — sem az undor, melyet 
hősének ellenségei iránt minden igazságszerető kebel önkény-
telenül érez, — nem tették szerzőt részrehajlóvá. — IX. 
Piusnak páratlan szellemi nagyságát, nem ömlengő szavak-
kal, túlhajtott dicséretekkel, hanem e pápa szavainak, iratai-
nak hű reproducálása, — cselekedeteinek keresetlen módoni 
elbeszélése által, tünteti elő. Viszont a forradalmárok aljas-
ságát és erkölcstelenségét nem szitkok, nem gyalázkodások, 
— hanem az eltagadhatlan bűnöknek egyszerű leleplezése ál-
tal tárja szemeink elé. Nem csupán IX. Pius élettörténe-
tét, hanem az összes kath. világnak e pápa uralkodási ide-
jére eső fontosabb eseményeit is felöleli. A biographia kere-
tébe, nagy ügyességgel az egyháznak 1846-tól 1868. elejéig 
terjedő történetét bekeblezi. És a mi fő dicséretére válik 
szerzőjének: — jóllehet a harmadik kötetben 12 esemény-
dús év megírására volt utalva, — mégis kimerítően, — s a 
két előbbi kötet terjedelméhez kellőleg arányosítva, — tudta 
e 12 év történetét ecsetelni. — Méltó örömet érezhet tehát 
ugy a Sz.-István-Társulat, mint az összes magyar haza, e ki-
tűnő mű szerencsés befejezése felett. — A nélkül, hogy a hí-
zelgés gyanújában esnénk, — el lehet mondanunk, hogy 
Füssynek ez utóbbi műve oly könyv, melyet egyaránt élvezet-
tel olvashat a hazának minden, — kath. és nem kath. polgára. 
Oly mű ez, melyben páratlan hűséggel visszatükröződve látni 
IX. Pius eletét, jellemét és korát. Oly mű ez, melyet a jelen 
és utó-kor bő adat, és okmánytárul tekinthet. Oly mű ez, 
melynek megírása által szerző egy ujabb hervadatlan babéi-
levelet fűzött irodalmi érdemeinek már amúgy is ékes ko-
szorújába. — Isten éltesse e kitűnő veterán irót ! Adjon 
neki erőt, egészséget, — bár mindenkor csendes, páratla-
nul szerény, de azért mindenben eredménydus működésének 
folytatására ! Kazaly. 

VEGYESEK. 
— A müncheni egyetemen a lefolyt évben volt 1768 

hallgató: 84 theologus, 517 jogász, erdészek 119, orvosok 
408, bölcsészek 503, gyógyszerészek 137. 

— Meghívás. A Szent-Lázzló-Társulat fővárosi tagjai 
a társulat védszentjének, szent László királynak teljes bú-
csúval egybekötött ünnepét f . hó 27-én a szent-ferencz-ren-
diek belvárosi templomában reggeli 8 órakor tartandó ünne-
pélyes szent-miseáldozattal s alkalmi szentbeszéddel fogják 
megülni, melyre a társulat t. cz tagjai s minden rendű ka-
tholikus hivek tisztelettel meghivatnak. Az igazgató-vá-
lasztmány megbízásából, Ágoston Antal titkár. 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában. Mu»ynn-körut 10. sz. alatt 
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— Vegyesek. 

A t ö b b n e j ű s é d r ő l . 
Ha keressük vájjon a pogány népeknél Krisz-

tus előtt megengedett volt e a siinultán többnejű-
ség, igennel felelhetünk, s bizonyíthatjuk először 
Eszther példájával, ki ellenkező esetben bizonyára 
nem megy feleségül Ahasvérus királyhoz, ennek 
törvényes neje Vasthi éltében ; — és a jámbor Mar-
docheus sem engedte volna meg e házasságot, ha az 
ottani törvények által tiltva van az ily nemű köte-
lék. 2-szor, a szent irás sehol sem kárhoztatja a po-
gányok többnejüségét, hanem egészen hallgatással 
mellőzi. 3-szor, minekutána Isten a vízözön után 
Noénak és fiainak megparancsolá az emberinem szapo-
rítását, ez által azok utódaira bizonyos ideig felmen-
tést adott a monogamia törvénye alól, s e felmentés 
a pogányokra is kiterjesztettnek vélelmezhető. Sz. 
Ágoston felhozza,1) hogy Jákob a pogányoknál la-
kott Mesopotámiában s minden fennakadás nélkül 
vett két feleséget; tehát e népnél is szokás vo t, és 
semmiféle törvény által nem korlátozott gyakorlat, 
hogy a férfinek egyidőben több neje legyen. 

Midőn pedig elérkezett az idők telje s a válasz-
tott nép missiója megszűnt, Krisztus Urunk is visz-
szavitte a házasságot eredeti rendeltetésére s atöbb-
nejüséget megszüntette, midőn a vizözön előtti ren-
deletet hangsulyozá : „és ketten egy testté lesz-
nek."2) Tehát csak két különnemű személy élhet 
egy időben törvényes házasságban, annak rendelé-
séből, „ki az embert teremtette, kezdettől fogva 
férfiúvá és asszonynyá teremtette őket."3) Továbbá 
azt is mondja Krisztus: „A ki elbocsátja feleségét, 
hanemha paráznaság miatt és mást vessen, paráznál-

*) Lib. X I I . contra Faustinum cap. X L V I I . 
s) Máté X I X , 5. Gen II . 24. 
3) Máté X I X . 4. 

kodik."4) Nem-e nyíltan ki van e szavakban jelent-
ve, hogy el lehet ugyan „paráznaság" miatt bocsáj-
tani a feleséget, de azért a kötelék érvénye annyira 
fenáll, miszerint paráznaságot követ el az is, ki da-
czára annak mást veszen. E szavak semmiesetre sem 
a kötelék végleges felbontására — mint némelyek 
vélelmezik — hanem igen is az ágy és asztaltóli el-
válásra vonatkoznak. Az ujszöv. iratokból mint a 
többnejűség elleni érvet vehetjük még fel sz. Pál 
eme helyét: „A férfiú, a mivel feleségének tartozik 
adja meg; hasonlóképen pedig az asszony is férjé-
nek."5) Ez intelem értelme a kölcsönös házassági 
szerződés természetéből Töly, melyben a férj és fe-
leség saját teste feletti rendelkezésről lemond. „Az 
asszonynak nincs saját testén hatalma hanem a fér-
fiúnak ; hasonlóképen pedig a férfiúnak nincs tulaj-
don testén hatalma, hanem az asszonynak,"8) s e 
szavakban nyiltan kifejezi sz. Pál, hogy egyenlő 
joggal vannak felruházva a házasfelek egymás teste 
felett. E kölcsönös jogból folyólag pedig a többne-
jűség ellen következő érvet meríthetünk : Mi a férj, 
vagy feleségnek isteni intézvény és kölcsönös há-
zastársi egyességnél fogva nem áll saját hatalmá-
ban, nem is adhatja másnak. Ekképen nem rendel-
kezik a férj és feleség saját teste fölött; s a ki ily 
módon két testet egy testben lenni parancsolt, min-
den másnemű megosztást véteknek, a házasság mo-
nogam természetével ellenkezőnek jelentett ki. Ter-
mészetes következmény; mert midőn a férj több 
neje közt osztja meg testét, nem ketten lesznek már 
egy testben s igy többnejüséget létesít, mi által az 
isteni rendelettel, a sz. irás fentebbi helyeivel, to-
vábbá a házasság természete és czéljával ellenkező, 
tehát vétkes dolgot visz véghez. Annakokáért sem a 
férj több feleséggel, sem a feleség több férjjel tes-

T M á t é X I X . G. — 5) I. Kor. VI I . 3. — 6) U . o. 4. 
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tét meg nem oszthatja. Ez eszmét fejezi ki arany-
szájú sz. János fentebb emiitett helyre vonatkozó 
értelmezésében: „Quando enim videris te tentari a 
fornicatione die, corpus non est meuin, sed uxoris ; 
haec etiam dicat mulier iis, qui volunt adeius ever-
tendain pudicitiam agere cuniculos, non est meurn 
corpus sed mariti."7) Sz. Jeromos pedig Máté evan-
géliumához való commentáraiban irja : „Ubicunque 
est igitur fornicatio et fornicationis suspicio, libere 
uxor dimittitur. Et quia poterat accidere, ut ali-
quis calumniam facérét innocenti, et ob secundam 
copulam nuptiarum veteri crimen impingeret, sic 
priorem dimittere iubetur uxorem, ut secundam 
prima vivente non habeat.9) A pápák közül I. Miklós 
feleli : „Duas tempore uno habere uxores nec ipsa 
orisfo humanae conditionis admittit, nec lex Chri-O ' 

stianoruin ulla permittit. Nam Deus, qui fecit ho-
minem, ab initio unum masculum fecit, et. unam 
foeminam tantum : cui potuit utique si vellet duas 
uxores tribuere, sed noluit."9) Tehát a többnejiisé-
get sem a sz. atyák, sem a pápák megengedhetó'nek 
nem tartják. Ezt bizonyitja az egyház általános vé-
leménye és gyakorlata is. Ez ellen nem mertek cse-
lekedni a leghatalmasabb fejedelmek sem, amint a 
IX-ik században Lothár lotharingiai király és a 
XVI-ik században VIII. Henrik angol király példája 
mutatja, kik — habár szenvedélytől elvakitva vol-
tak — első feleségük éltében második házasságra 
addig mégsém merészeltek lépni, mig mindenféle 
összetákolt érvekkel kimutatni nem törekedtek, hogy 
a még élő első házastársukkal a házasságot Isten-) 
vagy legalább is az egyház törvényeivel ellenkező-
leg érvénytelenül kötötték meg. 

Azonban vannak, kik még tovább mentek és 
annak bizonyítására, hogy a zsidók is vétkes álla-
potnak tárták az ó-szöv. többnejüséget, az uj-szöv. 
szentírásra hivatkoznak, hol egy helyen mondák a 
zsidók Krisztusnak: „Mi nem paráznaságból szü-
lettünk'-4,0) az az: mi nem az ágyas Agártól szár-
mazunk, mint az izmaeliták, hanem Sárától Ábrahám 
törvényes nejétől." Tehát e szerint a zsidók tuda-
tával birtak volna annak, hogy Ábrahám nem tör-
vényes viszonyban volt Ágárral. Azonban az egy-
ház értelmezése szerint e szavak nem a testi, hanem 
a lelki paráznaságról, vagy a bálványosásról érten-
dők, mert a bálványozásban a lélek törvényes hi-

Oper. Horn. X I X . in I. Corinth. VI I . 
8) Comment in Math. I X . 
9) Resp. ad Consulta Bulgarorum eap. LI. 
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testársát Istent mellőzve, idegen istennek köti le 
magát; innét az igaz Istent imádó izraeliták „Isten 
fiainak" a bálványozók pedig „korcs fiaknak" nevez-
tetnek. Es ha bővebben vizsgáljuk a dolgot ugy talál-
juk, hogy a fentebbi szavakhoz rögtön hozzá csa-
tolják a zsidók : „egy atyánk van az Isten," az az : 
Nem származunk a bálványozó pogányoktól, kik 
sok istennel mintegy paráználkodnak, hanem a pa-
triarcháktól vesszük eredetünket, nevezetesen Áb-
rahámtól, az egy igaz Isten választottjától, legval-
lásosabb követőjétől, kinek Istene a mi Istenünk is. 

Némelyek hivatkoznak a polgári törvényekre, 
melyekben az egyidöleges többnejűség megengedett 
lett volna. Fölhozzák Socratest, ki említi,11) hogy I. 
Flavius Valentinianus általános törvényt hozott, 
mely megengedi bárkinek is két törvényes feleség-
gel bírnia; sőt ő ment példával elő, miután Severa 
nején kivül — kitől Gratián nevü gyermeke volt — 
Just inát is nőül vevé. Mindazonáltal erre felelhet-
jük, hogy ha Socrates elbeszélését nem is vonjuk 
épen kétségbe, mégis ily nemii világi törvények ál-
tal az isteni parancsot kétségbe vonni, vagy azon 
változtatni — legkevésbbé hisszük. Egyébként ama 
kor hírneves történetírói, mint Zozirnus. Amianus 
Marcellinus határozottan állítják, hogy Valentinián 
császár Severa neje holta után vette volna csak nőül 
Justinát. — Ellenvetik még, hogy az evangeliumi 
törvény hozatala után szent férfiak is voltak, kik a 
simultán többnejüséget megengedhetőnek tartották ; 
hivatkoznak sz. Gergelyre, ki ezeket i r ja : „Propo 
suisti, sí mulier infirmitate correpta non valuerit 
debitmn viro reddere, quid eins faciet iugalis: bo-
num esset, si sic permaneret, ut abstinentiae vaca-
ret : sed quia hoc inagnorum est, i 1 le qui se non po-
test continere, nubat magis ; non tarnen subsidii 
opem subtrahat ab illa, quam infirmitas praepedit, 
non detestabilis culpa excludit."12) Azonban sz. 
Gergely e helyen házasságot megelőző betegségről 
szól. mely például örökös tehetetlenséggel vagyon 
egybekapcsolva, és igy mint bontó akadály jelent-
kezik, melynek fenforgása esetetén u j házasság köt-
hető. Máskép sz. Gergely nem értelmezhető ; mert 
mindenkor dogma volt az egyházban, hogy az im-
pedimentum subsequens, pl. az ilynemű impotentia 
folytán sohasem bontatik fel a házasság köteléke, 
amint nem bontható fel isteni jognál fogva a végre-
hajtott házasság. 

») Lib. IV, Mor. Eecl. Cap. X X V I . — « ) I I . Epist . 
X I V . ad Bonifacium ; előfordul Gratián Decretumábau is 
Causa X X X I I . Quaest. VII . Cap. Quod proposuisti. 
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Az uj-szövetségi törvény érvénye óta a többnejűség — 
értve természetesen az egyidőlegeset — tiltott és vétkes ál-
lapotnak ta r ta t ik ; mivel pedig az ó-szövetségben megenge-
dettvolt , kérdezhetjük, vájjon akkor positiv vagy természeti 
törvény alól dispensált-e Isten ? Es mai nap, mely törvény-
nyel áll ellentétben? Általánosabb vélemény, hogy Krisz-
tus óta a többnejűség a természeti törvény ellen van, mely 
alól nincs felmentés, s mint olyan, ellenkezik az Isten szent-
ségével, a házasság lényegével, anyagával, mely t. i. csak 
két személyből állhat. De vannak, kik állítják, hogy a több-
nejűség amint nem állott, ugy ma sem áll ellentétben a ter-
mészeti joggal ; mert hogy Ábrahám s a patriarcliák több-
nejüsége bűnös legyen — Isten nem engedhette meg, teliát 
felmentett alóla ; mindazonáltal kérdés vájjon természetjog-
ellenes állapot volt-e az? Bizonyos, hogy a természeti jog-
gal nem ellenkezik, mert ez altal csak azok tiltatnak, melyek 
már önmagukban intrinsece roszak. Minthogy pedig a több-
nejűség nem ilyen, nem is ellenkezhetik a természeti tör-
vénynyel.*) És ha az egyik többnejűség „de re" intrinsece 
rosz, ugy Isten az ó-szövetségben nem engedte volna meg. 
Mert tehetetlen, hogy Isten valaha megengedje, ami az ü 
szentségével, bölcseségével, jóságával stb. ellenkezik ; már 
pedig az intrinsece rosz cselekedetek ilyenek. Egyébiránt , 
amint nem lehet állitani feltétlenül,**) hogy ama törvényre 
nézve, miszerint okvetlen két személy közt legyen házasság, 
semmikép sem adathatnék felmentés, ugy más szempontból 
tekintve az is bizonyos, hogy ha két házasfél éltök fogytáig 
tartó kizárólagos kölcsönös szövetségre lép, akkor méltán 
állitható, hogy a többnejűség által nemcsak a házassági szö-
vetség, hűség, a természeti törvény és minden jogok ellen 
halálos vétkezés történik, hanem házasságtörés legfőbb bűne 
is fen forog. 

A többnejűség kérdésénél tehát a házasság tisztasága, 
a házasfelek közötti szerződés épsége, sértetlensége tartandó 
szem előtt. S a monogamiáróli törvényt a föltétes természeti 
jog törvényéből, vagyis nem absolut, hanem bizonyos kö-
rülmények közt korlátolt törvényből kifolyónak lenni állit-
juk. Mert ami a házasság változhatlan lényegéhez tartozik, 
megkülönböztetendő a positiv változhatótól. Az előbbi alól 
nincs felmentés, de az utóbbi alól bizonyos esetekben -— igen. 
Igy az megváltozhatlan, hogy a házasság nem kéj vágy, ha-
nem tiszta szeretetből, az emberinem szaporitására, a gyer-
mekek istenes nevelésére és kölcsönös segélynyújtásra létre-
jö t t jámbor és nemes czélu szövetkezés legyen. Azonkívül a 
józan ész tanitja, hogy a házasfelek olykép éljenek, nehogy 
a kölcsönös hűség, tisztaság és szeretet mások által veszé-
lyeztessék ; nehogy viszálykodások, egyenetlenségek, vagy a 
családi ügyek körül más kellemetlenségek támadjanak, — s 
mindezek elkerülésére, eltávolítására rendeltetett s ismer-
tetett el a mai művelt nemzeteknél a monogamia. De mind-
ezen bajok és nehézségek a patriarcliák többnejüségénél 
Isten altal különös rendelkezésnél fogva eltávolíttattak, s en-
nélfogva ők ez állapotban oly jámborság, tisztaság és egyes-
ségben éltek, akár a inonogamok. 

*) Az előbbi czikkhez tett megjegyzésünkben figyelmeztettünk 
arra, hogy az intrinsece rosz vagy absolute vagy csak föltételesen az. 
Ilyen a polygamia. Föltételesen ellenkezik a természeti törvénynyel. Sz. 

**) Íme szerző is a polygamia fültételes benső bűnös volta mellett 
nyilatkozik. Alább még világosabban. Szerk. 

Ellenvetik még, hogy onnét is következik, miszerint 
a sim. többnejűség ellenkezik a természeti joggal, mert a 
sim. többférjüség már magában véve azzal ellenkező. Ez érv 
gyengesége kiviláglik a fentebb mondottakból a természeti 
jog természetéről és az intrinsece roszról. De már nagyobb 
figyelmet érdemel amaz állitás, hogy a házassági szerződés 
természete azt hozza magával, miszerint a férfi és nő a há-
zasság végrehajtására egymás teste fölött egyenlő hatalom-
mal bir, — ergo házasság természeti jognál fogva, csakis, 
egy férfiú és egy nő között állhat fen. Továbbá a természeti 
jognál fogva a férj teste ép oly módon van neje hatalmában, 
mint viszont, amint ezt az apostol is kifejezi I. Kor . 7. fej. 
— tehát teljesen kölcsönös és egyforma az egymás teste fö-
lötti hatalom. Azonkivül a kötelezettség „reddendi et pe-
tendi debi tum" lényeges a házasságban, ennek pedig a több-
nejű férfiú nem tehetne eleget, pl. lia mind egyszerre kérnék 
a debitiumot. — Mindez ellenvetésekre felelhetjük, hogy 
megengedjük, miszerint a sim. többférjüség ellenkezik a há-
zasság czéljával, részint mivel a többférjü nő a fogantatásra 
úgyszólván teljesen képtelen, részint ha származnék is gyer-
mek, az atya bizonytalan lenne, mely körülmény a gyermek 
neveltetését nagyban hátráltatná. Bizonyos tehát, hogy a 
többférjüség már magában véve intrinsece rosz és ilykép a 
természeti jog által tiltott. Ellenkezőleg — egyedül a patri-
arcliák többnejüségének védelmezősére szoritkozván — a 
sim. többnejűség a fent emiitett házassági czélt nem akadá-
lyozza, ennélfogva intrinsece (föltétlen. Szerk.) rosz, termé -
szetjogellenes, állapot nem lehetett. A természeti jognál fogva 
is a házassági szerződés, szinte a főczélra tekintettel kivánja 
igénybe vétetni a test feletti hatalmat. A z apostol érintett he-
lye pedig inkább a házasság kezdetleges czéljának az evange -
liumi törvény által való visszaállítására vonatkozik. Azonki-
vül figyelembe vévén a házasság lényegét, a férfi csak annyi-
ban van kötelezve testének átadására, mennyiben a házasság-
fő czélja, a szaporodás, azt megkivánja; ez pedig a férj bár-
mennyi nejénél is nem akadályoztatik. Első rendű czélja a 
házasságnak gyermekek nemzése és nevelése — másodrendű 
a házasfelek kölcsönös, egymást gyámolitó élete ; és ezek 
egyikével sem volt ellentétben a sim. többnejűség, mert ez 
esetben mint intrinsece (föltétlen. Szerk.) rosz, Istentől az ó-
szövetségben semmiesetre sem engedtetett volna meg. Más-
részt azonban tagadhatlan, hogyha egy férj több feleséggel 
bir, ez utóbbiak által a házi béke könnyen megzavartathatik, 
cselszövény, féltékenység, egyenetlenség üthet tanyát, — s in-
nét következik, hogy inkább tanácsos és hajlandóbb az em-
beriség s az egynejüség követésére. Az idők teljével pedig, 
midőn már megszűntek amaz okok, melyek miatt az ó-szö-
vetségben a többnejűség megengedtetett, — a Megváltó az 
eredeti, s csak bizonyos időre felfüggesztett isteni törvényt, 
hogy t. i. csak egy férfi szövetkezzék egy nővel, minden 
időkre nézve megmásithatlan kötelező erőre emelte.13) Mind-
azonáltal Krisztus Urunk e rendeletét tévesen értelmezték a 
X Y I - i k század ujitói. Igy Luther Márton bigamiáróli téte-
leiben az egyidőleges többnejüséget védeni látszik : „Nóta 
sunt iura Mosaica de fratris defuncti uxore, et de filia cor-

13) Ednnindus Simmonet, Tract. XV1IL de matrim. Disput. IV. 
Artie. 111. — Josephus Biner in Apparatu eruditionis p. If. c. I. quaest. 
V. num. XXV1L — Ignatius Schwarz in Inst. Juris nat. et Gentium p. If . 
eis 1. de statu hominis adventitio. 
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rupta invito patre, quae cogunt plurium esse uxorum virum : 
quae non magis sunt abrogata, quam reliqua omnia, idest 
libera, nec prohibita nec praecepta."14) Hasonlóképen Com-
mentáraiban kérdést tesz (Gen. ad cap. X V I ) , vájjon a ke-
resztényeknek szabad-e Áb rahám példájára egy időben több 
feleséggel birniok? Feleli, hogy ez se parancsolva, se tiltva 
nincs, hanem kinek-kinek szabadságában áll bármely módot 
követni; ő ugyan ezt nem akarná szokássá tenni, de nem is 
helytelenítené, mivel a patriarchák példáján indulni szabad-
Luther e véleményét követik az anabaptisták is. Es habár 
Luther kijelenté, hogy nem akarná azt szokássá tenni, mégis 
Melanchton, Bucer és egyéb theologusainak beleegyezésével 
megengedte Fülöp hassiai őrgrófnak, miszerint Krisztina 
törvényes nején kivül 1540-ben saali Margitot házastársul 
vegye ; felmentés okául adták, hogy az őrgróf kijelenté, mi-
szerint tisztátalan élettől akarja magát megtartóztatni, azért 
akar másik feleséget is venni, — de háttérben az engedelem 
főokául a protestansismus terjesztése és megszilárdítása rej-
lett. É3 ama theologosuk, kik azelőtt a pápai felmentések 
ellen oly nagy zajt csaptak, most csak arra kérték az őrgró-
fot, hogy e házasságot kevés tanú előtt, lehető legnagyobb 
titokban kösse és tartsa azután is : „Ne si palam id fiat," 
mondák, „Evangelii hostes exclament: Evangelicos similes 
esse Anabaptistis, qui simul plures duxerunt uxores. Item 
Evangelicos eam sectari libertatem simul plures ducendi, 
quae in Turcia in usu est etc.„15) Hol van itt a következe-
tesség és ragaszkodás az evangeliumi törvényhez ! — Kál-
vin pedig — mint már érintők — ellenkező hibába esett, ál-
litván, hogy a többnejűség sohasem volt megengedett s a 
patriarchák is vétkeztek, midőn egyszerre több feleséget 
birtak, azonban mint praedestináltaknak nem tudatott ez be 
házasságtörés bünéül. Krécsy K. 

(Vége köv.) 

Az internationale keletkezése és szervezése. 
Mióta csak vannak e világon munkaadók s munkások, 

ez utóbbiak közt bizonyára sohasem hiányoztak olyanok, 
kik nem elégedve meg sorsukkal ezt javitani törekedtek. 
Ezen elégületlenség természetesen annál nagyobb volt, mi-
nél nyomasztóbbak voltak ama társadalmi viszonyok, me-
lyeknek járma alatt különféle időkben a munkások görnye-
deztek. Azért nem is csodálkozhatunk azon, hogy a pogány 
római birodalomban, hol a rabszolgák helyzete már nem 
volt emberhez méltó, azok uraik ellen fellázadtak, kik nem 
sokára 120.000 fegyverest állitottak Spartacus zászlója alá 
egyenjogúságot követelvén a szabadokkal; de 3 éves harcz-
ban sikerült a római légióknak őket legyőzni 17 Kr . előtt. 
A rabszolgaság lassankénti eltörlésével a munkásosztályok 
helyzete tetemesen javult s azért sorsukkal mindjobban 
megbarátkoztak. Az örökszolgaság, mely a középkorban a 
parasztságra nehezedett, uj elégületlenséget idézett elő, és 
csak egy Luthernak az evangeliumi szabadságról szo!ó> 
könnyen félreérthető tana kellett, hogy a lappangó elégület-
lenség tüze a parasztháborúban lángot vessen. 

É p oly keveset csodálkozhatni, hogy napjainkban, mi-
dőn a tőkepénz uralma mindent elnyeléssel fenyeget, s en-

u ) Prop. LXV és LXVI. 1528. 
I5) Bossuet, Hist. Variationum Lib. VI. 

nek következtében a munkások helyzete mindinkább sülyed, 
a törekvések is szaporodnak ennekifeljavitására ; s hogy 
azok, kik hivatlanul a munkások helyzetén segíteni Ígérkez-
nek, fájdalom ! hiszékeny fülekre akadnak. 

A mai socialisticus mozgalmak a franczia nagy forra-
dalomban gyökereznek. J . J . Rousseau Contrat social 6 fe-
jezetében imigyén szól : „Két nemét az egyenlőtlenségnek 
találom az embereknél, az egyik természeti, mely a ter-
mészeten alapszik s a kor, nem, testi erők és szellemi képes-
ségek különféleségéből ered; a másik a polgári, mely a kü-
lönböző kiváltságokon alapszik, melyeket egyesek mások 
rovásara élveznek." A természet állapotában az emberek 
közti egyenlőtlenség s ennek befolyása az életre alig volt 
érezhető ; csak a polgári társasággal kezdődött az egyenlőt-
lenség is, azután igy folytatja Rousseau : Az első, ki a szántó-
földet besövényelte s azt merte mondani, ez az enyém, s ki 
oly együgyüekre akadt, kik neki hittek, az volt megalapí-
tója a polgári társadalomnak." A természettörvény ellen 
van, hogy egy maroknyi ember bőségben legyen, mig a nagy 
többség a szükségesekben hiányt szenvedjen. 

A többi encyklopaedisták hasonló tanai élénk visz-
hangra találtak a forrongó tömegekben, s nagyon természe-
tes, hogy a 4-dik rend képviselői minden eddig fennálló tár-
sadalmi alapok gyökeres felforgatásával, annak minden ja -
vakban való egyenlőségét valósítani törekedtek. A konvent 
idejében különösen Babeuf volt az, ki a socialisticus világ-
forradalmat hirdette, s eszméi még most is minden comunis-
ticus kiáltványban villámlanak, kit méltán az International 
előhírnökének nevezhetünk. O alapitotta az „egyenlők társa-
ságát" (société des égaux.) Elvtársa Sylván Mareshal, a 
Dictionnaire des athées szerkesztője egyszersmind az egyen-
lők manifestumát" (manifest des égaux) szerkesztette 1796, 
melynek vezéreszméi a következők : Emlékezetet túlhaladó 
idő óta az egyenlőség elveit hirdetik ugyan a népnek, de ez 
csupa képmutatás, hisz épen annyi idő óta nehezedik az em-
beri nemre a leglealacsonyitóbb s a legszemtelenebb egyenlőt-
lenség. A franczia forradalom csak előcsatára egy sokkal na-
gyobbnak, a világforradalomnak, mely az utolsó fog lenni, 
mivel művét véglegesen befejezendi. — Az egyenlők" 
nemcsak azon egyenlőséget követelik, mely az ember- s 
polgárjogok magna chartájában bennfoglaltatik, hanem azt 
akarjak önmagok közt is a valóságban: e czélból a társada-
lomból mindenekelőtt fehér lapot (tabula ra3a) kell csinálni. 
Igazi társadalomban sem szegényeknek sem gazdagoknak 
nem szabad lenniök ; a gazdagok, kik a Fölöst nem adják a 
a szegényeknek, ellenségei a népnek. Senkinek sem szabad 
a javak öszhaltnozása által mást a jólétéhez szükséges esz-
közöktől megfosztania. Noha ezáltal tudományok és szépmű-
vészetek tönkre mennek, csak a teljes egyenlőség maradjon. 
El a magántulajdonnal, a föld mindnyájunk közös anyja. 
El minden rendi különbséggel, csak a kor s nem különb-
sége marad. Mivel minden embernek egyenlő tulajdonságai 
és szükségletei vannak, azért mindenkinek ugyanazon ne-
velése s tápszere legyen. Mindnyájan megelégszünk ugyana-
zon napvilággal s levegővel, miért nem elegedhetnénk meg 
ugyanazon minőségű eledelekkel ? — Nem kell többé sem 
kormány, állam, egyház, sem tulajdon, tudomány, vagy fön-
sőbb műveltség. Mivel a földmüvelés s ehhez szükséges 
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ismeretek az egyedül igaz tápláló eszköz, s minden em-
ber erre van hivatva, azért, minden nagyobb városok 
mint megannyi kór-jelek elpuszt itandók, az oktatás a nélkü-
lözhetlen szabálymértékre, u. m. olvasás, irás, számolás, tör-
vényisme, történelem, földrajz és statistikára szorítandó, a 
legszigorúbb censura ügyeljen a sajtóra ; elég egy hatóság, 
mely t. i. a gazdasági javak magtározását, forgalmát, s fe-
losztását vezeti." 

A franczia forradalom ugyan leveretett, de az eszmék 
nem lettek kiirtva, melyek azt előidézték. Ellenkezőleg 
azóta mindig arra törekedtek a socialisták, hogy eszméik a 
sajtó ut ján mindjobban terjedjenek; s valahányszor oly 
kormány jutott Francziaország élére, mely ama törekvése-
ket biztositani látszott, mindannyiszor újra megkisérlették 
a fönálló viszonyokat a munkásosztályok javára felforgatni. 
E törekvésnek köszöni eddigelé Francziaország minden 
forradalmát. I I I . Napoleon a socialisták törekvéseit nagyban 
elősegítette az által, hogy 1864-ben mindazon törvényeket 
érvényen kivül helyezte, melyek az 1791-ki hátározat s az 
1810jCode pénal értelmében mindazon munkásegyleteket 
betiltották, melyek tömeges munka megszüntetéseket, tulcsi-
gázott árszabásokat czélul kitűztek. Most tehát a socialisták 
kényökkedvök szerint alakithatnak munkástársulatokat, me-
lyekkel elveiket szabadon terjesztik s óriási hódításokat tesz-
nek. Ugyanis Francziaországból a socialista elméletek az 
egész polgárosult világot elözönlötték nemcsak a sajtó utján, 
hanem a különféle vidékekből egyes nagyobb gyáraknál ala-
kult munkás-telepek által, melyek a szélrozsa minden irá-
nyában terjesztik elveiket. 

1864-ig azonban a socialista törekvések nemzeti jel-
leggel birtak, azaz egyes országokra szorítkoztak ; s ámbár 
czéljok azonos volt, egységes vezérlet s szervezés hiányzott 
bennök. 1864 sept. 28-án Londonban, hova minden politi-
kailag commpromittált egyének összeseregleni szoktak, an-
golok, németek francziák, olaszok, lengyelek s magyarok 
gyűlést tartottak. Legközelebbi czélja ugyan a lengyel 
mozgalom segélyezése végetti tanácskozás volt ; de a socia-
lis ügy is szőnyegre került, s mivel ez iránt a gyűlés tagja i 
közt a nézetek tökéletes öszhangja uralkodott, határozattá 
lön egy központi munkás-társaságnak alapítása oly czélból, 
miszerint a különféle országok munkásai, kik a közös sege-
delem- s a munkásosztályok teljes felszabadítására törekesz-
nek, szerves egészet, egységes központtal képezzenek. Ezen 
uj társaságot nemzetközi mankásegyesületnek vagy röviden 
internationalenak nevezték. Azonnal megválasztatott egy 
ideiglenes bizottság az alapszabályok kidolgozására, melyek 
1866-ben a genfi congressuson elfogatattak. Azokat szer-o o O 
kesztette Dr Marx Károly, ki a congressus elnökének is 
megválasztatott; mint ilyen manifestumot is bocsátott ki 
az összes munkás-világhoz, mely a következő pontokból 
áll : 1) A munkások felszabaditása nem jelent harczot az 
emberi osztályok kiváltságaiért s az egyedáruságokért, ha-
nem inkább harczot egyenlő jogok s kötelességekért s az 
osztályuralom beszüntetése végett. 2) A munkásnak gazdá-
szati függése a munkaadóktól alapoka mindennemű szolga-
ságnak, társadalmi nyomornak, a szellemi eltörpültség- s 
politikai kiskorúságnak 3) A munkások anyagi emancipátiója 
azon czél, melynek minden politikai mozgalmat, mintczélnak 

alá kell rendelni. 4) A munkának felszabaditása sem helyi, 
sem nemzeti, hanem társadalmi probléma, mely minden or-
szágra kiterjed, s a melynek megoldása mindezeknek közre-
működése által fog sikerülni. 

Az internationalenak székhelye London, a mennyiben 
itt lakik a fő-vagy központi tanács; jelenlegi elnöke M a r x ; 
s oly munkásokból áll, kik különféle, a nemzetközi mun-
kás-egyesületben képviselt országokból valók. Tiszt jei : egy 
elnök, pénztárnok, főtitkár s egy sereg levelező t i tkár a 
különféle országok számára sat. (Lásd alapszabályait: Stim-
men aus Maria-Laach 1871. I . B. Zur Geschichte der In-
tern. 231 1.) Ezek szerint tehát az internationale nem egyéb, 
mint azon minden polgárosult államokra kiterjedő munkások 
társulata, kik közös élvek szerint egyesitik törekvésüket azon 
czélból, hogy a munkás-osztályok anyagi helyzetét feljavítsák. 

Ha csak futó pillantást vetünk az internationale szer-
vezetére, nem csodálkozhatunk többé, hogy tagjai egységes 
tevékenységgel s vállvetett törekvéssel a kitűzött czél felé 
haladnak. Tegyük még hozzá azon rendkivüli fürgeséget, 
melylyel tagjai az internationale elveit terjesztik s annak 
híveket szerezni iparkodnak, s már nem fogunk azon föna-
kadni, hogy lételének rövid ideje alatt villám-gyorsasággal 
majdnem az egész polgárosult világban elterjedt, s tagjai t 
már nem ezer vagy százezerenkint, hanem milliók szerint 
számítja. Richard Albert a lyoni internationalisták vezére 
már 1870-ben állitá, hogy az internationale Amerika s Eu-
rópában 7 millió munkást számlál. S ha némileg nagyított 
is, annyi bizonyos, hogy az internationale oly hatalommá 
nőtte ki magát, melylyel a kormányoknak is már nagyban 
megnőtt a bajok, különösen a mult nyártól kezdve, mióta 
már négy párthive gyilkos fegyverét királyok ellen emelte 
s azáltal ssemeíket legalább némileg felnyitotta. 

E nagy hatalmát az internationale kitűnő szervezete 
által érte el. Nem lehet feladatunk e helyen az internationale 
jelen helyzetét Európa minden államában leirni ; ezúttal 
csak monarchiánkra, Ausztria-Magyarországra szorítkozunk. 

A mi socialdemokratiánknak elvei azonosok az inter-
nationaléival ; s ha ez nem annyi életjeleket ad magáról, mint 
Európa más országaiban, ennek a következő okai vannak. 
Ausztria de főleg Magyarország nagyban s egészben véve 
földművelő ország, a műipar csak most kezd fejlődni, to-
vábbá a census szerinti választótörvénynél fogva még nincs 
képviselve a parlamentekben mint pl. Németországban ; azon 
kivül az osztrák socialdemokrata sajtó kevés figyelmet kelt 
külföldön, s mivel a nemsocialista újságok — a z egy Vater-
landot kivéve — a belföldi munkás mozgalomra kevésbé 
ügyelnek, azért a külföldi közönséghez csak gyér adatok 
jutnak a mi socialdemokrátiánkról. 

A mi mindenekelőtt e párt teljes szervezetét illeti, 
ilyen a rendőrség éber szeme és szüntelen beavatkozása foly-
tán ép oly kevéssé létezik nálunk, minta legujabbi socia-
lista törvény miatt Németországban. A socialdemokrata 
congressusok majdnem mindig betiltattak Cisleithaniában ; 
s ha a szomszéd Magyarországba átjöttek, itt is a megyei 
pandúrok azokat csakhamar szétugrasztották. Azért abban 
állapodtak meg, hogy kíilszervezet nélkül, titokban, folytas-
sák működésüket ; de ezen mérséklet nem tartot t soká, s 
nem talált mindenütt viszhangra, mint ezt a legújabb a 
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prágai orsz. tötvényszék előtt lefolyt socialista pör bi-
zonyítja. 

Az egyedüli nyom, mely nyilvánosságra jut , a mun-
kás-egyletekben sasa j tóban áll. Amazok száma összesen 260 
és pedig 206 tul s 54 innen a Laj thán. Soeialdemokrata 
hirlap van összesen 21 ; ezekközől 17 a monarchia túlsó- s 4 
innenső félre esik. A tagok száma 1869 márcz. 14-ki, Inter-
nationale cz. központi hirlap szerint Ausztriában 20,000 : Ma-
gyarországon pedig 5000 volt. E lap szerint nevezetesen 
Magyarországon socialista munkás-egyletek a következő 
városokban vannak : Budapesten, Pozsonyban, Komárom-
ban, Temesvárott, Debreczenben s Zágrábban ; a lapiroda-
lom képviselve van a „Munkás-Újság (Arbeiterzeitung) ál-
tal Budapesten. A mi socialista mnnkás-egyleteink a Las-
salle-Marx-féle elvek szerint vannak szervezve, melyeket a 
Németországból hazajövő iparosaink hoznak magokkal. 

A mi socialdemokratáink az osztrák, német, franczia s 
olasz socialistákkal élénk összeköttetésben vannak, kiktől 
tulajdonképen az internationale tana, a marhavészhez hason-
lóan, magyar földre importáltatott, ezek szervezték s vezé-
relték a pártot kezdetben ; s alig lehet kételkedni, hogy a 
magyarországi socialdemocratiának legnagyobb része idege-
nek u. m. német, cseh munkások, s a nélkülözhetlen zsidók-
ból áll ; főleg Budapesten, hol Franki Leo a párisi commun-
nek volt közmunka minisztere áll annak élén . Ez nem rég 
húsvét táján congressust tartott , melyben elhatároztatott, 
hogy az általános szavazatjog minél előbb nálunk is életbe 
lépjen ; e végett nevezett congressus manifestumot bocsátott 
ki a nemzethez, s kérvényt nyújtott be a képviselő házban. 
Szabadelvű sajtónknak s kormányunknak magatartása mind-
ezekkel szemben a strucz madárhoz hasonlit ; nem akarja 
látni, mi történik körülötte ; s ha mégis egyszer másszor a 
viszonyoktól kényszeritve rendszabályokhoz nyul. rendkívüli 
tájékozatlanságot s zavart árul el. 

A socialdemocratia gyors s fenyegető elterjedésének 
okai nálunk majdnem ugyanazok, mint külföldön t. i. tartós 
közgazdászati nyomor, a hirtelen meggazdagodási vágynak 
szédelgő vállalatok általi felcsigázása, a zsidó plutocratiának 
pazar fényűzése, melyet a legpiszkosabb nyerészkedésekkel 
szokott táplálni; a szabadelvű kormányrendszernek rosz 
példája, mely már magában véve nem egyéb, mint nagy-
szerű koncz-osztás. Azonkívül pedig a pártnak lekenyerezése 
végett a szegény nép adófilléreiből mindenféle haszontalan 
intézeteket állit, családi vasutakat épit, s műipar vállalato-
kat államsegélyben részesit. Mig igy a kormány s parlament 
folyton u j tápot ad a socialdemocratiának, addig másrészt 
az államadósságokat a végtelenig szaporítja, mi az ország-
nak bukását természetesen csak siettetni fogja. 

Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 22. Törvényjavaslat a gymnas'mmi 

és reáliskolai oktatásról. — Most, hogy a napi eseményeken 
tul vagyunk, legalább a mennyiben azok az országgyűlésre 
vonatkoznak, ámbár ugy látszik, és mi ezt nem bánjuk, hogy 
e törvényjavaslat in gratiam protestantium ad graecas ca-
lendas ismét elhalasztatik, mégis meg akarunk felelni igé-
retünknek, hogy e törvényjavaslathoz hozzászólunk. Midőn 

ezt tesszük, szemünk előtt természetesen csak az irány fog 
lebegni, melyet a törvényjavaslat követ, azt fogjuk t. i. 
vizsgálni, hogy mennyiben felel ez meg a katholicismus kö-
vetelményeinek, mennyiben volt az igazság irányadója ott, 
hol a katholicismusról szól ; a többit, ami ezen kivül esik, a 
szakemberekre bizzuk. 

Hogy mindenekelőtt álláspontunkat jelezzük a modern 
liberális állammal szemben az oktatás terén, megjegyezzük, 
hogy az állam, az ő felekezetnélküli természetének megfele-
lőleg, csak az esetben járna el következetesen, csak az eset-
ben felelne meg egészen a katholicismus követelményének, ha 
az oktatás terén a katholicismus autonómiáját, függetlensé-
gét fogadná el. E következtetés folyik ugy a felekezetnél-
küli állam természetéből, mint azon körülményből, hogy az 
állam a katholicismusnak iskolái fenntartása czéljából soha 
egy fillért sem adott, és nem ad jelenleg sem; de következik 
a katholicismus oktatási autonomiája abból is, hogy a fele-
kezetnélküli állam ez autonomiát elismeri a protestánsok-
nál, a görög keletieknél: miből világos, hogy a felekezeti is-
kolák feletti rendelkezési ós közvetlen vezetési jog nem tar-
tozik az állami attribútumok közé, mert különben fel lehet 
tenni, hogy ez attribútumáról nem mondana le semmiféle 
felekezet kedveért, vagy ha mégis lemondana, méltán kér-
dezhetnénk, hol itt az igazság, midőn a felekezeteknek meg-
adatik az oktatás terén az autonomia, a katholikusoknak 
pedig megtagadtatik? Tehát, ugy a modern felekezetnélküli 
állam természete, mint a tényleges viszonyok azt követelik, 
hogy a katholicismusnak adassék meg az autonomia az okta-
tás terén. 

E szempont levén irányadónk, a szóban levő törvény-
javaslatban is nagyobb örömmel és megnyugtatással szem-
léltük volna, ha a 2-ik §-ban felsorolt gymnasiumok, melyek 
vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt 
álló alapokból tartatnak fenn, vagy szerzetes rendeink által 
láttatnak el, nem a 2-ik §-ba tétettek volna, hanem az V-ik 
fejezetbe foglaltattak volna, mely a ,felekezeti' gymnasiu-
mokról szól. E követelésünk jogosultságát pedig óhajtjuk, te-
kintettel részint magára a törvényjavaslatra, részint a dolog 
természetére. Ami magát a törvényjavaslatot illeti, az, az in-
dokolásban elismeri, hogy „aző felsége kegyurasága és a val-
lás-és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt álló tanulmányi 
alapból fentartott gymnasiumok és jogakadémiák, tényleg 
kath. felekezeti jellegűek; ami pedig a dolog természetét ille-
ti, azt csak nem fogja tagadni senkisem, hogy katholikus 
szerzetesek által vezetett iskolák csakugyan katholikusok ? 
Az már a katholikus szerzetes fogalmából következik, hogy 
iskoláik kath. jellegűek, kath. szelleműek legyenek, de ha. 
igy van a dolog, nem természetes lett volna-e, hogy ezen 
most nevezett iskolák ne az állami iskolákkal tétessenek 
egy § alá, hanem a felekezeti iskolákról szóló fejezetbe vétes-
senek be ? E követelés alapossága ellen mit sem lehet fel-
hozni ; minthogy azonban az indokolás azt mondja, hogy a 
felosztás csak a jelenlegi állapotnak akar kifejezése lenni, 
minthogy a különben tényleg kath. iskoláink mégis meg 
vannak különböztetve azon iskoláktól, melyek kiadásai az 
állami költségvetésbe felvéve vannak, a mondottakat ugy 
tekintjük, mint a jogfenntartás kifejezését azon időre, mi-
dőn a katholikus oktatás függetlensége és szabadsága meg 
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lesz állapítva és egyúttal figyelmeztetésül, hogy egy ujabb 
törvényjavaslatban e megkülönböztetés figyelembe vétessék, 
nehogy ez alapon jóakaróinknak sikerüljön kath. iskoláin-
kat államiakká tenni. 

Ez volna ami első megjegyzésünk a törvényjavaslatra. 
Azonban ha itt még némileg megfejthető is, hogy miért van-
nak jelenleg a gymnasiumok igy felosztva, már a többi ben-
nünket is érdeklő intézkedéseknél mentséget minden jóaka-
rat mellet sem találunk. Az osztályozás a katholikus isko-
lákra nézve azért történt ugy, a hogy történt, mert még a 
tanulmányi alap természete nincsen eldöntve; de azt a tör-
vényjavaslat mégis elismeri, hogy azok az iskolák tényleg 
katholikusok; ha pedig tényleg katholikusok, ismét önkényt 
következik, hogy az ottani tanárokra a törvénynek csak azon 
-§-ai alkalmazhatók, melyek alkalmaztatnak más felekeze-
tekre. Talán csak mégsem igazságos dolog, hogy katholikus 
intézetek katholikus tanáraira oly intézkedések alkalmaz-
tassanak, melyek akkor alkalmaztathatnának, lia nem lenné-
nek azok a mik? Pedig a törvényjavaslat csakugyan liétféle 
mértékkel mért. Egy fictiót alkotott, mely szerint a tényleg 
batholikus iskolákat ilyenekül ugyan legalább in suspenso 
elismeri, de tanáraikat mégis ugy tekinti, mint államiakat 
«s ugy intézkedik velük, mintha ők állami és nem katholi-
kás tanodák tanárai lennének. 

Lássuk magát a törvényjavaslatot. 25. §. A szerzetes 
rendek, az általuk fentartott intézetekben maguk alkalmaz-
zák a tanerőket, de az alább (27. §.) felállított követelmé-
nyeket szintén kötelesek teljesíteni. A hivatolt 27. §. első 
kikezrlése igy szól: „rendes tanárokul csak oly egyének al-
kalmazhatók, kik a közoktatásügyi miniszter által kine-
vezett középiskolai tanárvizsgáló bizottságok valamelyike 
előtt sikerrel állották ki a képesitő vizsgálatot s attól az il-
lető tanszakra tanári oklevelet nyertek." Vegyük hozzá ezek-
hez a 72-ik első kikezdését, mely igy szól: „a tanárkép-
zést illetőleg, a hitfelekezetek jogosítva vannak középiskolai 
tanárképző intézeteket szervezni, azokban a tanár-képzés 
módját és rendjét meghatározni." stb. I Ia most a 27-ik §-t 
•összevetjük a 72-ik §-sal, lehetetlen, hogy azonnal szembe-
szökő ne legyen a kétféle mérték, mely itt alkalmaztatik. A 
72-ik §. megengedi a hitfelekezeteknek tanárképző intézetet 
alapítani, a 27-ik pedig a szerzeteseket utasítja, hogy az 
állami tanárvizsgáló bizottság előtt kell vizsgát letenniök. o o ö 
IIol itt az igazság? Tehát az egyenlőség e korszakában min-
denkinek megengedtetik tanárképző iskolát állitani, okleve-
let osztogatni, csak a katholikusoknak nem? Mi által tettek 
a. nemzetnek több szolgálatot a felekezetek, mint a katholi-
kusok, hogy azoknak privilégium osztatik, mig a katholiku-
sok elnyomatnak, — elnyomatnak a törvényjavaslat indo-
koló szavainak daczára, melyek kimondják, hogy a mai tör-
vényhozás feladata nem lehet, az önkormányzatot megszorí-
tani, vagy épen visszavenni, hanem inkább más felekezetek-
kel is megosztani. Ez elvnek alkalmazását a katholikusokra, 
bármily szorgalommal kerestük is, nem találtuk, hanem 
igenis megtaláltuk a kétféle mértéket, megtaláltuk, hogy az 
egész törvényjavaslat nem más, mint a protestáns iskolák-
ban létező állapotoknak csekély kivétellel törvényes meg-
erősítése. És mégis. . . . De erről majd közelebb. % 

(Vége köv.) 

Budapest, junius 24. A fővárosi katli. férfi- és nötanitó 
képezde kettős ünnepe. — O eminentiája Simor János, bibor-
nok s herczeg-primás ur kegyelmes főpásztorunk, mai ne-
venapját a fentnevezett két kath. intézet megható kegyelet-
tel ülte meg. Az itteni angol-kisasszonyok zárdájának dísz-
termében ma adták át mindkét intézet tanitói s tanítónői, 
tanitványaik élén, ngs és főt. Pellet József, cz. kanonok igaz-
gató urnák általok hálából s emlékül kőre metszetett arcz-
képét, mely alkalomból a tanintónőképezde részéről Lux 
Hedvig III. évi, a férfi tanítóképezde részéről pedig Iloffer 
Lajos szintén III. évi növendék tolmácsolták a hála, tiszte-
let és szeretet forró érzelmeit, melyekkel hőn szeretett igaz-
gatójuk iránt viseltetnek, kik után Koncsek Lajos I. évi nö-
vendék ez alkalomra szerzett költeményét szavalta el, melyben 
szép koszorúba fonta össze az előtte szóló növendéktársai által 
kifejezett nemes eszméket és érzelmeket. Fő mozzanata az 
ünnepnek ő eminentiája főm. s főt. Simor János bibornok 
herczeg-primás ur virágos állványra emelt arczképének le-
leplezése volt, mi által a megható ünnepély az ő eminentiája 
iránti hódolat s hála magaslatára emelkedett fel, mindazon 
nagy alkotások és számtalan jótéteményekért, melyekkel ha-
zánk áldornagya a nemzet vallásos művelése terén nevét a 
nemzet legnagyobb jótevői sorába irta fel. 

Az ünnep mindkét mozzanata leghívebben tükröződik 
vissza ngs és főt. Pellet József cz. kanonok s igazgató ur 
szívből fakadt sszivhez szóló beszédében, melyet teljes szöve-
gében im itt közlünk : 

Nagyságos főnöknő, t. képezde-tanári testület, kedves 
tanítványaim ! Huszonegy éve annak, hogy a budapesti 
elemi-iskolák, és 10 éve, hogy a kir. kath. tanitóképezdék 
élén állok, és életem legkedvesebb perezei közé számítottam 
mindig azon órákat, melyeket mint tanár és igazgató az if-
júság kiképeztetésének szenteltem. — Ki egyáltalában a 
tanügygyei foglalkozik, az legjobban érzi, hogy annak ke-
zelése és felügyelete nem csekély gonddal és felelősséggel 
jár , feladata levén az egyháznak jámbor, a szülőknek en-
gedelmes gyermekeket, a népnevelésnek példás, szakavatott, s 
szorgalmas tanítókat és tanítónőket-, a hazának pedig hasz-
nos honpolgárokat és leányokat nevelni; és ha abbeli törekvé-
semet talán némi siker koronázta, azt csakis a jó Isten kegyel-
mének-, és a t. tanári testület fényes szakavatottságának, 
kiváló ügybuzgalmának és minden oldalróli támogatásának 
köszönhetem. —- Működésemben elvből minden tüntetést ke-
rültem, megelégedve levén azon nyugodt öntudat ta l : nevel-
tem vallás- és erkölcsös gyermekeket, adtam a népnevelés 
fokozódott igényeinek megfelelő munkás tanitó és tanítónő-
ket, felügyeletemre bízott összes kath. népiskoláinkat ma-
gyarosítottam, miáltal egyházam, édes magyar hazám és ke-
gyelmes főpásztorom iránti köteles adómat leróni igyekez-
tem. -— Mindamellett fokozza örömömet azon váratlan ün-
nepély, melyet — nagyságos főnöknő, mindkét kath. képezde 
tanári testülete és kedves tanítványaim — igénytelen sze-
mélyemhez való ragaszkodásuk jeléül — mai napon rendez • 
tek, mely ünnepély a nagyrabecsült szeretetnek kifolyása 
levén, kitörölhetlen betűkkel marad szivembe vésve. — 
Megtiszteltek engem arczképemmel. Hálás köszönettel foga-
dom e kedves emléket; de viszont fogadják el ugyan azt tő-
lem is. Ha reá pillantanak, emlékezzenek, hogy szivem földi 



408 

és sirontuli boldogságukért mindig oly melegen dobogott, 
mint azt az arczképemet körüllobogó lángok oly találóan jel-
képezik. — De mivel háláljam meg — nagys. főnöknő, mind-
két képezde tanári testületének és kedves tanítványaimnak 
e gyengéd figyelmét ? — A t . testület iránt csak hálámat 
fejezhetem ki és biztositom, hogy tiszteletem és szeretetem 
örökké fogja kisérni : — kedves tanítványaim érdekében pe-
dig, ezen örömnap megörökítésére, örök alapitványkép le-
teszek 300 forintot m. úrbéri kötvényekben, melyeknek ka-
matjait mindkét képezde — de évenkint felváltva — azon 
I I I - ik osztályú róm. kath. növendéke nyeri el, ki példás vi-
seleténérés kiváló szorgalmánál fogva a testület által, egyet-
értve az igazgatóval, arra legméltóbbnak fog találtatni. — 
Fogadják tehát nagys. főnöknő, kedves tanár-társaim és nö-
vendékeim ezen lelki örömömért maradandó hálámat. Ké-
rem az Istent, áldja és gyámolitsa sz. malasztjával, melynek 
segélyével nehéz, de szép hivatásukat tovább is vidám ke-
délylyel, tartós egészséggel, a kath. tanügy kivánt felvirá-
goztatására mind végig betölthessék. Önök pedig kedves 
növendékeim azon legyenek, hogy majdan mint népnevelők 
az egyház és a társadalom javára működjenek ; az élet bár-
minemű viszontagságaiban megemlékezvén a sz. irás ama o © o 
szavairól : „Az értelmesek tündökleni fognak, mint az ég-
boltozat fénye ; és a kik igazságra oktatnak sokakat, mint a 
csillagok örökön örökké." (Dániel X I I . 3.1 

De kedves társaim és tanítványaim, a mai ünnepély 
zárpontját egy magasabb mozzanat képezi ! Az Isten igéje 
örökké igaz marad és igy azok, kik tanítanak és hivatásu-
kat hiven betöltik, ragyognak és ragyogni fognak. Fölöttünk, 
népnevelők felettáll, mint nap, a magyar nemzet főtanitója és 
nevelője, a magyar kath. egyház bíboros főpapja Simor János, 
hercseg-primás ö eminencziája, kinek magas névnapját ma 
ünnepeljük ;*) mert keresztelő sz. János az ő neve," kinél 
nagyobb, mint irva van, nem támadott az asszonyok szülöttei 
között. (Máté XI . 11.) — Mo3t tehát hozzád fordulok, Te, ki 
a tanítok napja vagy, és mint Józsue, hogy Izrael népének 
győzelmét, boldogságát és dicsőségét láthassa, kivánta, hogy 
a nap ragyogjon sokáig, kiáltván : „Sol ! contra Gabaon ne 
movearis," Nap, Gabaon féle megne mozdulj!" (Józsue X . 
12.) : ugy mi is kérünk Téged, állj meg dicső életed magas-
latán és áraszd el az ország virányait fényes sugáriddal még 
igen, igen sokáig ! — boldogítsd tovább is kegyességeddel ta-
nító-képző intézeteinket és azon számos általad több helyütt 
felállított elemi-iskolát, melyeknek fenmaradását örök időre 
biztosítottad ! — éleszd atyai jótékonyságoddal annyi ta-
nitó buzgalmát, kiknek jobb jövőjéről, a legközelebb le-
folyt időben, fejedelmi módon gondoskodtál ! — légy annyi 
özvegy, árva és szegénynek továbbra is atyja, kiknek nyomo-
rát naponkint enyhited ! — vigasztald hozzád forduló hű-
engedelmes fiaid szivét, kik széles főegyházi megyédből, és 
mindazokét, kik országszerte sőt hazánk határain túlról 
hozzád könyörögnek, és áldják nevedet ! — Az Isten na-

*) I t t ő eminentiája arczképéről a jelenvoltak lelkes éljenzései közt 
jehullott a lepel. 

gyobb dicsőségére és a hivek lelke üdvére, bőkezűséged 
által emelt templomokra és annyi diszes oltárra tekintve, 
mondhatod: „Domine! dilexi decorem domus tuae, et locum 
habitationis gloriae tuae. (Zsolt: X X V . 8.) Uram ! szeretem 
a Te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét ! — Foly-
tasd e dicső alkotások sorát ; szaporítsd és ékesítsd Is-
ten oltárait, hogy az ott bemutatott hálaáldozatok tömjén 
füstje közt szakadatlanul szálljanak föl az egek Ura felé a 
mi és a hálás utókor áldó imái ! — Légy tovább is a Mú-
zsák és szépművészetek pártfogója, melyek csak az utókor 
által teljes mérvben megitélendő áldozatkészségedben halha-
tatlan Mecaeinásukat Sión ormairól egykor hirdetendik. — 
Az U r angyalai őrködjenek drága életed felett, hogy e mai 
napot még számtalanszor ünnepelve, mink és sokan, születé-
seden örvendhessünk. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

V E G Y E S E K . 
— Üdvös emlékeztetés az űrnap méltó megülésére. A tar-

nopoli kerületbiróság elnöke az utolsó urnapi ünnep al-
kalmából valamennyi hivatalnokát szigorúan figyelmeztette 
arra, miszerint az ünnepi körmeneten, nemkülönben az egy-
ház egyéb főünnepén való testületi megjelenésük, a még 
1838-ik évi május hó 23-án kiadott legfelsőbb leiratnál fogva, 
most is érvényben levő kötelességök, a mely az alkotmány 
vagy az állami alaptörvények 14. czikke által legkevésbbé 
van megszüntetve vagy felfüggesztve. Nem volna fölösleges 
dolog, ha ily rendeletek másutt is emlékezetbe idéztetnének ! 

— Az Irland megtérítésére (!) alakult protestáns missiói 
egylet az 1878-ikévről közzétett kimutatásában összes azon 
évi bevételét 21*273 font sterlingre (212,730 frt) teszi. E té-
rítés munkájában fáradozó (?) „apostolok" száma e kimuta-
tás szerint körülbelül 140 volt. Biblia és egyéb iratkák ezré-
vel osztattak ki — és minden pénzáldozatok — és fáradal-
maknak mi volt eredménye ? Az, hogy tizenhat egyén 
és egy család téríttetett el a protestantismusra. Annyi igaz, 
hogy ezen missiói egylet működő tagjainak és még inkább 
angolországi gazdag és hatalmas pártfogóinak nem igen le-
het okuk az eredménynyel dicsekedni. Régi dolog. 

— Lateau Lujzáról nem régiben azt híresztelték a 
liberális lapok, hogy kiközösittetett volna, mivel az elmehá-
borodás folytán letett Dumont püspök mellett nyilatkozott. 
Gyóntatója, a bois-d'-hainei plébános, ezt hazug koholmány-
nak jelenté ki. 

= Vácz, jun. 20. 1880. Főtdő és Tudós Szerkesztő Ur! 
Kérem szíveskednék becses lapjában e sorokat közleni: „Meg-
jelent Váczott és alólirottnál kapható Vácz város története, I. 
kötet; a város keletkeztétől 1756. évig. Ára 1 frt. — Erga 
intentiones sacras persolvendas is kapható." Karcsú A. Ar-
zén a sz. Ferencz-rendi kolostor főnöke Váczott. 

Előfizetési fe lhívás . 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az előfi-

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével bíálló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből, 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő 
azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen ngy mint az idő, — nem fogy,, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félívre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagy a sze kesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi t-ándor nyomdai irodájára, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni 

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

Nyomatott Budapesten. 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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v Megjelenik e lap heten-v 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás-. Buda- • 
pest, VIII*.. Stáczió-utcza j 
55., hova a lap szellemi I 
részét illető minden kül- ! 

demenv czimzendő. 6 Î •36% 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HA11MINCZKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junius 30. 52. 

iL -^Előfizethetni minden kir.°? 
postahivatalnál ; • 

: Budapestenaszerkesztő- ! 
nél, és Kocsi Sándor ! 

: nyomdai irodajában.mu- : 
; zeum-körut 10. sz. alatt, j 
hova a netaláni reclama- j 

: tiókis. bérinentes nyitott ; 
/ levélben, intézendok. ^ 
S ' * W - . ß 
tr&s 

I. Félév. 1880. 

T A R T A L O M : Atöbbnejüségről. — A sajtó és a lelkipásztorkodás. — Egyházi tudósítások : Budapest. A szegedi katho-
likus egyetem. Róma. X I I I . Leo és a keleti keresztények. A jun. 10-iki bölcsészeti vitatkozás tételei. Francziaország. Mi-
ként védelmezi egy képviselő a franczia kamarában a vasárnap megülését. — Irodalom : Die Klöster in Preuszen und 

ihre Zerstörung, und was kostet der „Kulturkampf" dem preuszischen Volke ? — Vegyesek. 

A t ö b b n e j ü s é g r ö l . 
(Vége.) 

Ami a suecessiv többnej üséget, azaz a törvényes 
feleség elhunyta után kötött második (bigamia), 
harmadik (trigamia), negyedik (tetragamia) házas-
ságot illeti, — az ily házassági szövetség az egyház 
által mindenkor megengedett volt. Kárhoztatták 
azonban a montanisták1) novatianusok,2) és Tertul-
lián, — mint a monogamiáról irt könyvéből kitű-
nik. A bigamia vagyis a második házasság, mind a 
latin, mind pedig a görög egyház által egyenlökép 
törvényes és érvényesnek, tehát szentségi erővel fel-
ruházottnak ismertetett el, — a szent irás alapján, 
hol az apostol a rómaiakhoz irja ; „A férjnél levő 
asszony, mig férje él, törvény által kötelezve van ; 
ha pedig meghal férje, feloldoztatott férje törvényé-
től. Ugyanazért házasságtörönek mondatik, ha, mig 
fér jéé i , más férfiúval ta r t ; de ha meghal férje, 
megszabadult férje törvényétől, hogy ne legyen há-
zasságtörő, ha más férfiúhoz megyen;"3) és Timó-
theushoz irja a fiatalabb özvegyekről: „Akarom, 
hogy a fiatalok (t. i. özvegyek) férjhez menjenek, 
fiakat szüljenek, háziasszonyok legyenek, semmi al-
kalmat ne adjanak az ellenkezőnek szidalmazásá-
ra;"4) és a Korinthusiakhoz: „Az asszony kötve van 
a törvényhez a meddig férje 'él ; hogyha férje meg-
hal, fölszabadul; menjen férjhez, a kihez akar, csak-
hogy az Urban."5) Amit e helyeken az apostol az 
asszonyokról mond, a férfiakról is áll, és világosan 
ki van fejezve, hogy amigaz egyik házastárs él, tör-

1) S. Aug. Lib. de Haeres. Cap. X X V I . 
2) Theodoret. Lib. I I I . Haeretic. Fabul . cap. V . 
s) VII . 2. 3. 
i) I. Tim. V. 14. 

I. Kor. VII . 35. 

vény által vagyon lekötve a másik. Mig egyrészt ez 
által az apostol az érvényes házasság felbonthatlan-
ságát jelzi, másrészt kifejezi, hogy csakis az egyik 
társ halálával — és nem máskép — oldódik fel a 
kötelék és szabad második házasságra lépni. 

A sz. atyák hasonlókép megengedhetöknek tár-
ták a második házasságokat; igy sz. Ágoston: „Ne 
arbitreris vel secundas nuptias crimen esse, vel 
quascunque nuptias, cum sint nuptiae, malum 
esse."6) Sz. Jeromos: „Quid igitur ? Dainnainus se-
cunda matrimonia? Minime; sed prima laudamus. 
Abiicimus de Ecclesia bigamos ? Absit : sed mono-
gamos ad continentiam provocamus."7) — A zsina-
tok közül már az első nicaeai következőleg nyilat-
kozik a bigamnsokról : „De his qui se nominant Ca-
tharos, idest mundos (Novatiani intelliguntur), si 
aliquando venerint ad Ecclesiam Catholicam, pia-
cúit sancto et magno Concilio, ut impositionem ma-
nus accipientes, sic in Clero permaneant. Hoc au-
tem prae omnibus eos scriptis convenit profiteri, 
quod Catholicae et Apostolicae Ecclesiae dogmata 
suscipiunt et revereantur; idest, et bigamis se com-
municare, et his, qui in persecutione prolapsi sunt."8) 

Ami a harmadik, negyedik és további házassá-
gokat illeti, ha nem forog fenn canonjogi akadály 
— megengedettek, érvényesek és szentségi jelleggel 
birók. Kitűnik ez a sz. irás fent idézett helyeiből, 
hol az apostol nem szorítkozik csupán második, 
vagy harmadik házasságra, hanem általánosságban 
szól a további házasságkötésekről. A sz. atyák kö-
zül erre vonatkozólag igy szól sz. Ágoston: „Deter-
tiis et quartis et de ultra pluribus nuptiis soient, 
homines movere quaestionem. Unde ut breviter re-

6) Lib. de Bono Viduitatis Cap. X I . 
7) Epist. XCI . alias X I ad Ageructriam. 
8) Vers. Diays. Fxigui Can. V I I I . 44 
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spondeam, nec ullas nuptias audeo darnnare, nec eis 
verecundiam numerositatis auferre."9) Sz. Jeromos: 
„Non damnavi in Ecelesia bigamiam, immo nec tri-
gamiam : et ita licere quinto et sexto et ultra, quo-
modo et secundo marito nubere."10) — A pápák nyi-
latkozatai közül, hogy csak egyet emlitsünk, IV. 
Jenő mondja: „Quoniam nonnullos asseritur quar-
tas nuptias tamquam condemnatas respuere, nepec-
catum, ubi non est, e-se putetur, cum secundum 
Apostolum mortuo viro rnulier sit ab eius lege so-
luta, et nubendi cui vul t in Domino habeat potesta-
tem, nec distinguât mortuo primo vei secundo, vei 
tertio : declaramus non solum secundas, sed tertias 
et quartas, atque ulteriores, si aliquod impedimen-
tum non obstat, licite contrahi posse. Commendati-
ores tarnen dicimus si ulterius a coniiugiis absti-
nentes, in castitate permanserint : quia sicutvidui-
tati virginitatem ; ita nuptiis castam viduitatem 
laude acmerito praeferendam esse censemus."11) — 
Azonkiviil teljesen észszerű, hogy miután az egyik 
házastárs halálával a házassági kötelék felbomlott, 
— semmi nem akadályozhatja egy uj, érvényes há-
zasság kötését. Minthogy továbbá a házasság eltö-
rölhetlen jelleget nem nyom az ember lelkébe, te-
hát a további törvényes házasságok is szentségi erő-
vel birnak, mert mindaz meg van bennök, mi a há-
zasság lényegére elengedhetlenül megkivántatik. 

Különös, hogy a görög egyházban — már á 
X-ik századtól fogva — a trigamia többnyire, a tet-
ragamia pedig mindig tiltottnak és érvénytelennek 
tartatott, azonban nem isteni ,—hanem egyházi tör-
vény erejénél fogva. E szokás a konstantinápolyi 
patriarchatus alá tartozó tartományokban uralko-
dott. Határozott törvény azon időkben hozatott, 
midőn Miklós konstantinápolyi patriarcha, bölcs 
Leót, Basilius Macedo fiát, Zoevali negyedik házas-
sága miatt az egyház kebeléből kiközösítette, — 
miért is székéből elűzetett, és csak a császár halála 
után, III-ik Constantin uralma alatt helyezretett 
vissza. Ezután a patriarchatussága alatt levő püs-
pökökkel részleges zsinatot tartott, melyben a csá-
szár beleegyezésével következő szigorú határozat 
hozatott: „Decernimus sententia iudicioque com-
muni, ne ab hoc anno praesenti (920) quartas nup-
tias ullus contrahat, sed et omnino eae reiiciantur : 
Quod siquis ad eiusmodi coniugium progredi decre-
verit, ab omni conventu Ecclesiastico exclusus esto 

9) Lib. de Bono Yiduitat is cap. X I I , 
10) Epist. Ev. Apologia adv. Jovinianura. 
u ) Decr. pro Jacobitis. Tom. I X . Colum. 1028. 

et ab ipso in s&crosanctam aedem ingressu tantis-
per alienus, donee in hoc conjugio permanserit; — 
— — de tertio quoquematriinonio definimus, ne sim-
pliciter atque temere perficiatur."12) Tehát amint e 
határozatban kifejezve van, a negyedik házasság 
semmi szin alatt sem tartatott megengedhetőnek, ö O 7 

sőt érvénytelennek jelenték ki az által, hogy az ily 
viszonyban levő mindaddig kiközösített fog ma-
radni, — mig ez összeköttetést meg nem szakitja. 
Már a harmadik házasságot előbb elnézték, de csak 
különös esetekben, és szigorú vezeklés mellett, mint 
a decretum folytatásában ki van fejezve : „Ut si 
quis sit triginta annorum, et careat prole, mereatur 
veniam, et facile ipsi condonetur matrimonium, con-
sueta nimirum imposita poena; sin habeat prolem, 
permittatur etiam, sed graviore poena inulctetur. 
Si autem ad annum quadragesimum provectus careat 
liberis a prioribus uxoribus relictis, tertiam ducere 
possit, diuturniore etausteriore imposita sibi poeni-
tentia. Sin extent liberi, tertium ei coniugium nulla 
ratione permittatur.1,1 Mindazonáltal, hogy a görög 
püspökök a tetragamiát határozottan kárhoztatták, 
mégis meg voltak arról győződve, miszerint a tiltó 
parancs nem isteni, — hanem emberi jogon alap-
szik, amint kitűnik a fent emiitett zsinat későbbi 
határozatából, melynek erejénél fogva Leo császár 
negyedik házassága elnézetik, s az ebből származott 
fiu törvényesnek elismertetik. Végre Miklós patri-
archa X. János pápa elé terjeszté az ügyet, s ily 
módon a béke-egyesség helyre állott.13) 

A trigamiát és a tetragamiát különösen már a 
IV-ik század atyái is határozottan kárhoztatják ; 
igy nazianzi sz. Gergely i r ja : ,.Primuin (sc. matri-
monium) lex est; secundum venia et indulgentia ; 
tertium iniquitas: qui autein hunc numerum exce-
dit, porcinus plane est, utpote ne multa quidein vi-
tii exempla habens."14) Sz. Vazul pedig következő-
leg nyilatkozik : „Trigamorum et polygamorum 
eundem canonem definimus, quem in dygamis pro 
proportione. Annum enim in dygamis, alii vero duos 
annos, trigamos autem saepe tribus et quatuor an-
nis segregant. Id autem non amplius coniugium, sed 
polygamiam appellant, vei potius casiigatam for-
nicationem."15) Továbbá ugyanaz a LXXX. canon-
ban : „Polygamiam (mely alatt okvetlen a tetraga-

12) Ju s Orientale Lib. I I . 
13) P . Arcudius Corcyraeus Lib. V I I . de Concordia 

Cap. X X I X . Edmundus Simonnet Tract . V I I I . de matri« 
monio. Disput. IV. Artie. I I . 

H ) Ora t X X X V I I de matrimonio. 
" ) Epist . I . ad Amphilochium Can. IV . 
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miát kell érteni, minthogy a trigamiáról az előbbi 
IV. canonban szólt) Patres silentio praetermisere, ut 
belluinam, et omnino ab hominum genere alienam. 
Nobis autem probatur earn maius esse fornicatione 
peccatum. Et ideo consentaneum est, ut ii canonibus 
subiiciantur, ut scilicet postquam anno íieverint, et 
tribus substrati fuerint, ita demum suscipiantur." 
Azonban megjegyzendő, hogy sz. Gergely és Vazul 
egyházatyák a tri- és tetragamiát nem azon oldal-
ról kárhoztatják, mintha az ilyenek valódi érvényes 
házasságok nem lennének, hanem igenis azért, mert 
az ily házasság többnyire csak a féktelen szenve-
dély kielégitése czéljából köttetik. Ez okból a har-
madik és negyedik házasságokat tiltottaknak vélel-
mezték, de érvényteleneknek nem tartották. Sz. Va-
zulfent idézett helyén kijelenti, hogy a tri-és tetra-
gamusok csak kitöltött poenitentia után bocsátassa-
nak a közösséghez, de egy szóval sem jelenti ki, 
hogy az ily házasságok előbb felbontassanak. És 
csak a X-ik században vált Keleten szokássá, hogy 
a harmadik és negyedik házasságban levők, csak az 
ily kötelék előleges felbontása és néhány évi vezek-
lés után bocsáttattak a szentségek vételéhez; mert 
az ilyeneket mint nyilvános paráználkodókat tekin-
tették. A görög n. e. egyház fegyelme tehát, — mely 
szerint a negyedik és bizonyos esetekben a harma-
dik házasságok is érvénytelenek, — a X-ik század-
ban keletkezett. — A görögök e fegyelmet nem iga-
zolhatják a sz. irás helyével, hol Jézus a szamariai 
asszony feleletére: „Nincs fér jem' 'válaszolá: „Jól 
mondád, hogy nincs férjed. Mert öt férjed volt és 
aki most van nem férjed."16) E szavakban Jézus 
nem az ellen szól, hogy az asszonynak több férje 
volt, hanem inkább határozottan kijelenti, miszerint 
az előbbi öt valóban „fér j" volt, mig a hatodikkal 
parázna összeköttetésben van. Máténál pedig17) a 
szadduceusoknak, kik kérdezék Jézust, vájjon azon 
asszony, kinek két férje volt, feltámadás után, me-
lyik lesz neki valódi férje, — feleletében sem az el-
sőt, sem a másodikat, sem a többit nem mondá ha 
tározottan törvényesnek, hanem mind a két törvé-
nyességét megengedé s kijelenté, hogy a jövő élet-
ben a házassági kötelék nem jön tekintetbe „mert a 
feltámadásban nem házasodnak, sem férjhez nem 
mennek" és a megdicsőült test szellemi természete 
ment leszen minden földi kivánságtól, — hasonlóan 
az angyalokhoz. A sz. irás e helyére nézve sz. Ágos-
ton a következő észrevételt teszi: „Sed nec ipsain, 

iß) Ján. IV. 17. 18. — 17) X X I I . 2 3 - 3 0 . 

ut videmus, tot mnritorum mulierem ulla suae sen-
tentiae significatione (Christus) damnavit. Quaprop-
ter nec contra humanae verecundiae sensum audeo 
dicere, ut quoties voluerit, viris mortuis nubat foe-
mina: nec ex meo corde praeter scripturae sanctae au-
ctoritatem quotaslibet nuptias audeo condemnare."18) 

Azonkivül nem forog fenn semmi észszerű ok 
arra nézve, hogy a polygamia successiva szentségi jel-
legét tagadni lehetne. Ha megkívántatik, miszerint 
a házasság vagyis a két személy közötti törvé-
nyes egyesülés jelképezze Krisztusnak egyházávali 
egyesülését, ugy a további házasságoknál is felta-
láljuk eme mysticus jelentést, mert ezekben is csak 
két személy, t. i. egy férfi, és egy nő szövetkezik egy-
mással. Mindazonáltal eme szövetség mystikus je-
lentése még sem tekintetik oly tökéletesnek, mint 
az első házasságnál, s ép ezért az egyházjog szerint 
a bigamusok szabálytalanoknak tekintetnek az egy-
házi rendek felvételére, nem ugyan vétek folytán, 
hanem szentség vagyis mystrium hiánya miatt (ob 
defectum Sacramenti sive Mysterii). „Qui iteravit 
coniugium culpam quidem non habet coinquinati, 
sed praerogativa exuitur Sacerdotis" mondja sz. 
Ambrus.19) Az egyház is a további házasságoktól — 
habár ugyanoly módon kötetnek, mint az első, t. i. 
a plébános és két tanú jelenlétében, az ünnepélyes 
áldást megtagagja, mely „pro sponso et sponsa" 
különösen e czélra szánt szent misében történik; ré-
szint azért, mivel nem jelképeztetik oly tökéletesen 
Krisztusnak egyházávali szövetsége, részint, III. 
Urbán pápa megjegyzése szerint: „Cum alia vice 
benedicti sint, eorum benedictio iterari non debet." 

Ily elvektől vezéreltetve kárhoztatja az egyház 
a polygamia simultaneát, és engedi meg a successi-
vát, mely intézkedés nemcsak a sz. irás, a legrégibb 
hagyományokon és józan észen alapszik, hanem az 
emberiség jól felfogott érdekével is a legszebb össz-
hangzásban van. Mily téves a kath. tan ellenei-
nek ama felfogása, hogy mig egyrészről meg van-
nak arról győződve, miszerint a házassági kérdés 
fejtegetett szempontjából az egyház tanát lerom-
bolni vajmi veszélyes lenne, másrészt a polg. házas-
ság intézménye által, melylyel a házasság szentségi 
jellege támadtatik meg, valami üdvöset vélnek az 
emberi társadalomra nézve megalapitni. Ha ók tá-
madnak, az egyház nem fog jogos téren egy tapod-
tat sem engedni, s mégis csak az lesz igaz : „et por-

18) Lib. de Bono Viduitatis. Cap. X I I . 
19) Extrav. de secundis nuptiis. Cap. Virautem. 
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tae inferorum praevalebunt." Kijelölte szentsége^ 
atyánk XIII. Leo legutóbbi magasztos encyclicájá-
ban a teendőt: „Praecipuas curas in id insumite, u t 
populi abundent praeceptis sapientiae christianae, 
semperque memoria teneant, matr imonium non vo-
luntate hominum, sed auctoritate nu tuque Dei fuisse 
initio constitutum, et hac lege, prorsus ut sit 
unius ad unam : Christum vero novi Foederis au-
ctorem illud ipsuin ex officio naturae in Sacramenta 
transtulisse, et quod ad vinculum spectat, legiferam 
et iudicialern Ecclesiae suae adtribuisse potestatem." 

Krécsy K. 

A sajtó és a lelkipásztorkodás. 
Ezen czim alatt közöl Poroszország elsőrendű kath. 

napilapja, a „Germania" 133-ik számában egy czikket, mely 
nem annyira valami u j eszmék pengetése, mint inkább egy 
oly tényállás constatálása folytán érdemli meg a figyelmet 
és e lapban való közlést, mely közérdekű és különösen a lel -
készkedő papság által megszívlelendő. — A megboldogult 
Ketteler püspökről mondják, hogy bizonyos alkalommal oda 
nyilatkozott, miszerint sz. Pál apostol, ha a jelen időben 
élne és az evangéliumot hirdetné, újságíróvá lenne. Ezen 
nyilatkozatban nagy és fontos igazság rejlik. Általa el van 
ismerve az, hogy a sajtó oly hatalommá fejlődött napjaink-
ban, mely a szószéket és az egyházi hitszónoklatot kiterje-
dés- és befolyásban fölülmúlja. A szószék és a sajtó kétféle-
képen különböznek egymástól. A hitszónoklat hetenként 
csak egyszer, vasárnap látogattatik, a sajtó termékei azon-
ban naponként olvastatnak; a szószék körül csak olyanok 
jönnek össze, kik Isten igéjét meghallgatni akarják, az uj-
ságlapokat ellenben napjainkban boldog-boldogtalan ol-
vassa : a nőnem románok és vegyes hirek kedveért, a férfiak 
pedig politikai- és üzleti jelentések végett. Mellesleg azon-
ban ugy a férfiak, mint a nők elolvassák többé-kevésbbé 
az egész lapot é% ily módon — anélkül, hogy észrevennék — 
magokba szijják lassan a szellemet, melyben a lap szerkesztve 
van. A lelkész tehát, aki plébániabeli hivei egy részének 
csakis vasárnaponként hirdeti az üdvigazságokat és erkölcsi 
törvényeket, a sajtóban oly hatalmat bir oldala mellett, mely 
naponként beszél a néphez, amelynek hatszorta gyakrabban 
van férkezése hiveihez, és akiktől is azután ugy szólva az 
egész napon át olvastatik. Ebből pedig kitűnik, hogy a 
sajtó befolyása sokkal terjedelmesebben, és maradandób-
ban hat, mint a szószéké. 

A nyomdai vállalatok szabadsága folytán lassan még 
a legjelentéktelenebb helyeken is létesültek nyomdák, ame-
lyek napilapokat adnak ki. Hogy pedig az ily napilapok 
fennállhassanak, sokszor kényszerítve vaunak az uralkodó 
korszellemmel tartani, különben napjaik meg vannak szám-
lálva. Ez uralkodó szellem pedig jelenleg a „liberális," 
mely a hivő kereszténységgel ellenségesen áll szemközt. 

Megfontolván e körülményeket, melyek az életből 
vannak véve, kiviláglik, hogy a sajtó a lelkipásztorra nézve 
a legnagyobb fontosságú. A mint egyrészről támogathatja 

őt működésében : ugy másrészről minden fáradozása't ke-
resztezheti és megsemmesitheti. Fájdalom, hogy ez utóbbi 
eset a gyakoribb ! A lelkész előtt nem lehet tehát közömbös 
dolog, hogy mily ujságlapokat olvasnak plébániabeli hivei. 
Föltéve azon esetet, hogy az ily ujságlapok olvasása csupán 
csak az üzleti jelentésekre szorítkoznék, már ebből is igen 
sok kár származhatik. Sok újságlap ugyanis, és pedig első 
sorban a „liberálisok", hirdetési rovataikban az erkölcste-
lenségre formális utmutatást nyújtanak. Meg ártalmasab-
bak számtalan, első sorban ismét csak liberális ujságlapnak 
tárczái és mulattató mellékletei. A ki e tekintetben az ol-
vasó közönséget kielégíteni akarja, csiklandoznia és feltű-
nési vágyának eleget kell tennie. Még jövedelmezőbb ezen 
irodalmi üzérkedés, hogyha sikamlós regények közlésére 
adja magát, melyek Páris és Berlinből az ujságlapok tár-
tárczáiba, mint az erkölcstelenség mindmegannyi iskolái 
csempésztetnek be. Ily olvasmányoknak folytonos érzékiz-
gatása tompitóíag és rombolólag hat észre és szivre, és 
ily újságlap egy napon többet ront, mint amennyit a lelki-
pásztor hosszú időn át épiteni képes. Azonban az ily liberá-
lis ujságlapok politikai része is nem kevésbbé a legéberebb 
szemmeltartásra inti a lelkipásztort; mert legtöbben közü-
lök a „culturkampf" malmára haj t ják a vizet és nyilván 
pártjához szegődtek. Sokan az úgynevezett Sybel-i levelezési 
egyletnek izgató czikkein kapva kapnak, amely egylet pedig 
még csak nem régiben is sajnálkozott afölött, hogy a katlio-
likusokat mind agyon nem verték. Ha mármost ily körülmé-
nyek közt e sajtó a papság ellen minden kigondolható bo-
trányos dolgot összehord, többnyire hazugságokat és rágal-
makat, melyek azonban daczára megczáfoltatásuknak rend-
szerint vissza nem vonatnak, — ha a kétely, a hitetlenség 
mérgét kiszámított terv szerint csepegteti magoknak a ta • 
nitással foglalkozóknak szivébe, ha a vallás iránt közön-
bösségre tanit, vagy a csodák- és kinyilatkoztatásban való 
hitet, mint babonát és a papság találmányát tünteti fel: — 
vájjon mindezekkel nem bénittatik, nem ásatik-e alá teljesen 
a papság állása és minden tevékenysége ? Tapasztalhatni na-
ponként, mily rombolólag hat e tekintetben a liberális sajtó 
a családok vallási nézeteire, és hogy mennyire kezd az ter-
jedni. H a a hivő szülők bizonyos liberális lapot csak mel-
lesleg, „a jelentések" vagy pedig a „tárczák," végett tarta-
nak i s : a következő nemzedék már egészen a liberális lap 
táborába csap á t ; a vallási közöny és hitetlenség, melyeket 
a szülői házban az ily ujságlapból szíttak, azután lassan át-
megy náluk vallási gyűlöletbe és a kereszténység üldözte-
tésébe. Ily módon lesz egyik család a másik után liberális-
sá, igy vezettetik át a meglepetett keresztény társadalomból 
a modern pogányság táborába. 

Ekként állván a dolgok, világos, hogy a lelkipásztorra 
nézve, kinek egykoron számadást keilend adnia nyájáról, 
lelkiismereti kötelesség éber figyelemmel lenni a sajtó ter-
mékei és üzelmei iránt. Az ellenséges érzületű sajtónak 
azonnal hadat kell üzennie, és azt erélylyel viselnie, mert 
midőn ezt teszi, kötelességszerűleg küzd a gondjaira bízot-
tak hitéért, és ennek föntartásáért. Hasonlóképen a lelki-
pásztor lelkiismereti köteles«égeül jelentkezik, minden meg-
engedett eszközzel a jó sajtót az ártalmas ellenében támo-
gatni, hogy a jó sajtó mindazzal rendelkezhessék, a mi neki 
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a romboló liberális sajtó elleni egyenlő verseaytusát lehet-
ségessé teszi. Ezáltal maga magának könnyebbíti meg a 
lelkipásztorkodást és a sajtó megnyerésével benne fr igytár-
sat nyer, mely a családoknál naponként megfordul és neki a 
vallás fentartásában segítségére van. 

o o 
Hogy az itt felhozottak megfelelnek a tényállásnak 

nálunk is, gondolom nem szükséges bővebben fejtegetni. Az 
igaz, hogy nálunk a vidéken az újságolvasási kedv, mely a 
nagy városokban valóságos mániává és életszükségletté lett, 
még nem oly mérvű, mint p. o. a franczia, angol és részben 
a német népnél, és ha ebben kellene a műveltségnek állnia : 
ugy azt óhajtani legkevésbbé sem volna okunk ; mindamel-
lett a szaporodó nyomdák gomba termekei, a ponyvairoda-
lom és könyvcolpolteür ök altal mindinkább utat törnek 
magoknak a mi vidékeinken is. A lelkipásztornak tehát e 
termékekről tudomással kell birnia és ítéletét róluk a nép-
pel a szószékről is suo modo kell közölnie. Hogy a harcz si-
keres legyen, elsősorban a barátot és ellenséget és ez utóbbi-
nak fegyvereseit kell kiismernünk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , junius 29. A szegedi katholikus egyetem. 

— Az ország az első pillanattól kezdve nem kedvezett ama 
tervnek, melynek értelmében Pozsonyban lett volna egy 
u j egyetem alapitandó ; a figyelem ennélfogva azonnal Sze-
ged felé fordult, sőt mióta Szeged elpusztult és reconstruc-
tiójáról kezdtek beszélni, meg is indult a vizsgálat Szeged 
mellett Pozsony ellen ; törvényhatóságok állást foglaltak e 
magyar város mellett és ez irányban feliratot is intéztek az 
országgyűléshez. A nagy bökkenő, hogy sem Pozsonyban 
nem létesíttetett mindez ideig egyetem, sem pedig mióta ez 
eszme Pozsonyra nézve fel van adva, ujabb tervről a kor-
mány részéről hallani nem lehet semmit, a nervus rerum, a 
pénz; az akarat bizonyosan meg van ott, a hol, az építendő 
egyetemre nézve, de a mi nincsen, ez a pénz, a mi nélkül még 
egyetemet sem lehet alapitani. 

Honnan, honnan nem, miért, miért nem, nem keressük, 
elég az, hogy a ,Pesti Napló' az uj egyetem eszméjét nem 
engedi elaludni, hanem előveszi ismét e kérdést és nagy böl-
csességében két egyetemet akar felállítani, egyet Debreczen-
ben, a másikat Szegeden, ez utóbbit mint katholikus egyete-
met a — püspökök zsebéből. Igazán, bennünket meglepett a 
,Pesti Napló' hallatlan jóindulata és mint el lehet képzelni; 
mi, mélyen el voltunk érzékenyülve és feltesszük, hogy ol-
vasóink példánkat követni fogják, mert azt velünk együtt 
bizonyára senki sem képzelte, hogy a ,Napló 'még kath. egye-
tem alapítása mellett fog buzgólkodni ami — pénzünkön, 
hiszen már az is nagy kegyelem, hogy egy liberális lap kath. 
egyetem létezhetését megengedi, bár mi uton, módon alapit-
tassék is az, hogy nem fél tőle, mily rettentő setétséget fogna 
az terjeszteni, ha majd létre jönne, mert tudvalevőleg a ka-
tholikus egyetemek a liberalismus szemében a setétség szol-
gálatában állanak és akadályozzák a világosság terjedését. 
A ,Napló' mint látszik ez egyszer nem igy gondolkozik, sőt 
még attól sem fél, hogy a magyar nemzetiség ellen conspirá-
lunk, mert megengedi, hogy magunknak egy egyetemet ala-
pítsunk Szegeden, sőt odáig megy concessiójában hogy meg-

engedi, miszerint az orvosi facultas költsége mint nem fe-
lekezetié, felvétessék az országos költségvetésbe. 

' D O 
Biz ez mincl igen szép és ha időnk engedné, még egy-

szer elérzékenyülnénk, de elég legyen, e helyett azt jelez-
nünk, hogy nekünk ugyan semmi kifogásunk az ellen, sőt 
örülnénk, ha Szegeden csakugyan katholikus egyetem léte-
sülne, mert a népesség arányához képest, bennünket katho-
likusokat hamarább megilletne, lia két egyetemünk lenne, 
mint bármely más vallás felekezetet, lia már arról van szó, 
hogy uj egyetemek alapíttassanak. Ad vocem ,két egyetem, 
jut eszünkbe, hogy a ,Napló'-nak, ha már azt akarja komo-
lyan, hogy a katholikusoknak egyetemök legyen, ha helye-
sen akart volna beszélni, nem is azt kellett volna fejtegetni, 
hogy a még nem létező, hanem csak a, majd a püspökök ál-
tal alapitandó szegedi egyetem legyen a katholikusoké, van 
valami más, amit felemliteni, követelni sokkal igazságosabb, 
és teljesebb leendett, mint a szegedi egyetem. Mi bátrak le-
szünk ezt ajánlani a ,Napló' figyelmébe. 

Az Atheneumtól nem messzire van egy három emele-
tes épület. Ezt az épületet egyetemi épületnek hivják, mely-
hez a fővárosban még számos más épület is tartozik, melyek 
összesen képezik a budapesti tudományos egyetemet. Nem 
vagyunk tájékozva a felől, ha vájjon van-e tudomása a 
,Napló'-nak, miszerint ez az egyetem de iure még ma is ka-
tholikus, mert még mind ez ideig, semmiféle törvényszék 
nem confiscálta el a katholikusoktól, habár de facto protes-
tantizákatik és részben judaizáltatik. H a a ,Napló'-nak e 
körülményről tudomása volt, akkor csodálkozunk, hogy e 
közeli tárgyát meg nem találta, hanem Szegedre vándorolt 
kath. egyetemet alapitani ; ha pedig nem volt, ugy ezennel, 
hogy megtudja, figyelmeztetjük e körülményre, figyelmez-
tet jük, hogy van nekünk katholikusoknak egyetemünk, mely-
re azonban, nem lehet tudni, hogy mily joggal, a kor-
mány kezeit rátette, ámbár még nem találta meg mai napig 
sem annak állami jogi természetét, hanem csak keresteti, ha 
valamikép azt megtalálni lehetne. 

Tehát mint mondtuk, van nekünk katholikus egyete-
münk, mert katholikus pénzből tartatik fenn, csakhogy a 
a kormány vi fortioris lefoglalta és rendelkezik benne ugy a 
mint neki tetszik, azaz nem kedoezöleg a katholikusokra néz-
ve. Ez levén a tényállás, mi felfordított dolognak tar t juk 
egy u j katholikus egyetem alapításáról beszélni. A dolog-
rendje nem ezt, hanem azt követeli, hogy ha van a katholi-
kusok tulajdonát képező egyetem, ugy azt visszaszerezni tö-
rekedjünk attól, aki ezt lefoglalta és csak azután beszéljünk 
egy uj egyetem alapitásáról. A ,Napló', ha e térre forditotta 
volna fáradságát, sokkal üdvösebb dolgot cselekedett volna, 
mint oly obiectumról beszélve, mely nem létezik, hogy an-
nak kapcsán a püspököket inegleezkéztesse. 

Elismerve tehát ismételten, hogy szép eszme egy Sze-
geden alapitandó katholikus egyetem, e kérdést mi most füg-
gőben véljük hagyandónak és inkább azt sürgetjük, hogy a 
budapesti egyetem az igazságnak megfelelőleg adassék visz-
sza a katholikusoknak. E mellett mi mindig szavunkat emel-
jük és figyelmeztetjük az ország katholikusait, hogy ne en-
gedjék magokat tévútra vezettetni bármily látszólagosan 
szép és nekünk a külszinre kedvező terv által. Az ilyen 
,Napló -féle projectumok csak arra valók, hogy a figyelmet 
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elvonják a tulajdonképeni tárgytól és elfelejtessék a katho-
likusokkal, hogy nekik van már egyetemük, vagy legalább 
azon látszatot terjesszék, mintha az egykori katholikus egye-
tem törvényes uton már az államnak szolgáltatott volna át, 
melyről tehát a katholikusoknak egyszer mindenkorra le 
kell mondani. Mi óvjuk katholikus hitfeleinket minden ily 
téves vezérczikktől, melyek liberális szerkesztőségekből ke-
rülnek ki, mert a budapesti egyetem sorsa törvényes uton 
még nincsen elintézve; nekünk tehát első sorban nem az a 
teendőnk, hogy u j egyetemet alapítsunk, hanem az, hogy a 
létezőt visszaszerezzük és abban mint saját házunkban be-
rendezkedjünk. Ha tehát a ,Napló 'a katholikusok iránt jó 
indulattal van, vegye kezébe e kérdést, inditson meg egy 
mozgalmat ez irányban, vezérczikkezzen a katholikusok ér-
dekében, követelje részünkre a budapesti egyetemet: ezt te-
heti a nélkül, hogy bárki ellen igazságtalanságot követne 
el ; sőt mi biztosítjuk, hogy soha igazságosabb ügyet nem 
védelmezett, mint, lia a budapesti egyetem catholicitását 
védi és annak, rendeltetésének megfelelőleg, a katholikusok 
részére átadását követeli. Erre kérjük a ,Napló'-t, teljesitse 
kérelmünket. 

Rónia. XIII. Leo és a keleti keresztények. A.jun. 10-iki 
bölcsészeti vitatkozás lételei. — Hassun konstantinápolyi ör-
mény patriarka, miután ügyeit a szent atyának több kihal-
gatáson előadta, Ischia szigetére vonult vissza, hogy kissé 
inegpbihenjen, és a pápa határozatát bevárja. Mgr Hassun 
igen meg van elégedve a török kormány magatartásával, 
az u j konstatinápolyi apostoli delegátusról szintén a legjobb 
hireket hozta. Mgr Yanutelli egyaránt meg tudta nyerni 
ugy a magas porta, mint a keleti keresztény felekezetek ro-
konszenvét és vonzalmát annyira, hogy azon szakadár ör-
mények, kik mind ekkoráig sem akartak Hassun patriarkának 
meghódolni, késznek nyilatkoztak az unióra, ha mgr Vanu-
telli közvetlen joghatósága alá fogadja őket ; a mibe a szent 
szék azonban semmi esetre sem fog beleegyezni, hagyomá-
nyos szokása levén a keleti rítusokat a maguk valóságában 
és teljességében fenntartani. A szent atya általában igen 
élénk érdeklődéssel viseltetik a keleti keresztény hitfeleke-
zetek iránt, melyekből az isteni gondviselés nagy kárpótlá-
sokat készit egyházának a Nyugat-Európában szenvedett 
veszteségekért. Mossulban Mesopotania városábun a chald 
szertartásuak számára collegiumot alapítottak a jezsuiták, 
kiknek a szent atya megengedte, hogy a chald ri tusra me-
hessenek át. Ugyanily intézetet alapítottak ugyanők Cairó-
ban a koptok számára, itt is engedélyt kapván a kopt. ritusra 
átmenni. Most ily tan- és nevelő intézetet szándékoznak fe-
lállítani az örmények számára Erzerum vagy Trapezunt-
ban. — Az angol kormány hajlandónak mutatkozott a szent 
szék abbeli törekvéseit támogatni, hogy Athénben egye-
sült-görög seminarium alapitassék. Mennyire haladtak a 
tárgyalások, nem tudni ; az mindjárt kezdetben kitűnt, hogy 
a hellén kormány a tervet ellenzi. Vau itt Romában egy 
görög-ruthen collegium. A szent atya e tanintézetet keleti 
egyetemmé akarja kibőviteni, hogy ott a különféle keleti 
szertartású collegiumok növendékei és tagjai fensőbb kiké-
peztetésöket befejezzék. 

A jun. 10-ikén ő szentsége előtt tartott bölcsészeti 
vitakozás következő tételekre terjedt ki : 

1. Definita veritatis et certitudinis notione, et variis 
utriusque respectibus enucleatis, et multiformis scepticismi 
história leviter delibata, scepticismus vulgaris, transcenden-
talis et hypotheticus universalis generatim refutatur. 

2. Praestituta conscientiae notione, descriptisque variis 
eiusdem respectibus, declaratur contra scepticos idealistas et 
empiricos, conscientiam intra limites sui obiecti esse critérium 
subiectivum veritatis. 

3. Sensus externi sunt veraces; videlicet sunt subiec-
tiva veritatis criteria in referenda realitate corporum extra 
nos existentium contra scepticos idealistas et empiricos. 

4. Determinata intelligentiae et rationis notione, de-
claratur intelligentiam in iudiciis sibi propriis errori obno-
xiam esse non posse. Tum multiplex horum iudiciornm utili-
tas contra adversarios vindicatur. 

5. Ratio humana in iis iudiciis quae communem sen-
sum constituunt, est subiectivum veritatis cri térium: quod 
quidem tum in genere, tum in specie adstruitur. Veritates 
autem sensus communis non solum philosophiae caeterisque 
scientiis, sed etiam artibus magno usui esse ostenditur. 7 o 

6. Ratio humana in iudiciis mediatis per ratiocinium 
deductivum inferendis per se falli non potest. Uberes ratio-
cinii deductivi utilitates adversus negantes asseruntur. 

7. Inductionis nativa indoles et species definiuntur, 
eiusdemque valor propugnatur adversus recentiores positi-
vistas et praesertim John Stuart Mill. 

8. Conditiones exponuntur, quibus auctoritas praedita 
esse debet ut certain fidem eidem adhibeamus. Porro aucto-
ritatem divinam esse omnium firmissimum veritatis crité-
rium facile comprobatur. Plurima demutn eaque magna emo-
lumenta quae ex hoc criterio in philosophiam praesertim pro-
fluunt, recensentur. 

9. Humani inagisterii natura et elementis definitis, t ra-
ditio universalis sapientium ut certurn veritatis critérium 
adstruitur. Iluiusmodi vero traditio tamqnam conditio ne-
cessaria habenda est ad scientiam provehendam. 

10. Evidentiae notione statuta, facili declaratione in-
fertur evidentiam esse obiectivum ac supremum veritatis 
critérium. 

11. Systemata, quae supremum veritatis critérium ÍD 
principio aliquo intrinseco consituunt, exponuntur atque ad 
trutinam revocantur. 

12. Refutantur quoque systemata, quae supremum ve-
ritatis critérium in principio quodam extrinseco reponendum 
esse contendunt. 

13. Singula subiectiva criteria sive intrinseca sive ex-
trinseca cum obiectivoac supremo evidentiae criterio intim» 
nexu coniungi demonstratur. 

Francziaország. Miként védelmezi egy képviselő a fran-
czia kamarában a vasárnap megülését? — Nem régiben a 
képviselők kamrájában a mezei gazdászatról folytatott tár-
gyalások alkalmával egy ép oly érdekes, mint megható jele-
net adta elő magát. Kerjégu, egy hittel biró képviselő ugyanis 
bátran szállt s ikraa vasár- és ünnepnap megszentelése ocsár-
lói ellenében annak védelmére. Igen uraim, — mondá ő 
többi között, — a mezőgazdászati haladás elérhető a tudo-
mány által támogatott munka és munkásegyletek segélyé-
vel, csakhogy valami más is szükségeltetik még hozzá. Ki-
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vántatik hozzá még Annak akarata és áldása is, ki az esőt 
és a napfényt adja és az aratást kezében tar t ja ." Erre Guyot 
képviselő megjegyzé: És aki az időjárásban vajmi gyakran 
megbotlik! (Nevetés és lárma) Kerjégu: „Igen a jövő annyi-
ban a mezei gazdászaté, uraim, amennyiben a tudomány és 
egyleti szellem által észszerüleg vezéreltetik és amennyiben 
az Ur Istenhez való viszony által megszenteltetik, ki nélkül a 
tudomány meddő és a munka eredménytelen. (Nagyon jól 
van! jobbról) A majoritás legtehetségesebb tagjának egyike, 
Bert Pál, néhány nappal ezelőtt szomorú dolgokat közölt ve-
lem volt tanítójáról, hogy ennek t. i. elébb kellett meghal-
nia, mintsem bizonyos tárgy fölötti tanulmányait bevégez-
hette volna. Ezen hires természettudós a legnagyobb boszan-
kodást érezte a fölött, hogy ő a természetnek egy egyszerű 
és természetes actusát, t. i. a csirázási processust tudomá-
nyosan kipuhatolni nem birta. A földmives ezt naponként 
lá t ja és egyszerűen Istent ismeri el annak okául. Ebben rej-
lik nyitja ama titoknak is, miért borul le térdeire épen e 
föld tnives esténként, családjával, hogy elmondhassa ama 
fölséges imát : „Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, add meg 
mindennapi kenyerünket. (Nagyon jól van.) Egy hang bal-
ról : Le kell-e térdelni, midőn ezen imát mondják ? „Igen, 
uraim — folytatja Kerjégu — önmagukat tisztelik meg, ha 
ezt teszik. És aki ezen imádság erejében nem hisz, — az 
eléggé sajnálatra méltó, mert a szerencsében nem ismeri a 
mérsékletet, a szerencsétlenség és fájdalom napjaiban nem 
azon vigaszt, mely őt rosz helyzetében fölemelné. (Igen jól 
van ! jobbról) Nem sokára 14 kalapácsütés fog elhangzani, 
és mi bucsut veszünk egymástól, hiszik-e azonban önök 
uraim, hogy egész Francsziaország szerencsétlennek fogja 
érezni magát? (Nevetés, jobboldalon.) Lám ! a földmives 
nem ismer szünetelést, neki folyvást kell dolgoznia, mozog-
nia, hasonlólag az idők folyamának habjaihoz, melyek az 
Isten hatalmas keze alatt szüntelen mozgásban vannak. Ez 
helyzete a földmivesnek, vájjon ki rój ja le iránta az őt meg-
illető tiszteletet? A földmives valóban egy hős, ő izzadtsá-
gával megtermékenyíti a talajt és vérével védelmezi azt. 
Senkinek sem kell ugy, mint őneki naponkint a harcztéren 
állania. Naponkint látunk osztályokat letűnni és ismét fel-
tűnni, a földmives azonban évszázadokon át hasonló marad 
önmagához, és ezt hagyományának, a munkának és vallásos 
-érzületének köszöni. Nem szabad tehát megvetni őt, nem is 
szabad őt akadályozni, ha a keresztjárónapok alatt könyö-
rögve vonul földjein, hogy azokra az ég áldását leesdje. (Gú-
nyos megszakítások balról, tetszés jobbról.) Ruvier. Az idén 
legálabb roszul lettek megfizetve könyörgései. Kerjégu. 
Uraim ! engedjék kinyilatkoztatnom, hogy önök roszul is-
inerik a földmivest. Nekem jogom van ezt megmondani 
önöknek. Hányan vannak önök közt ügyvédek? Nem három 
százan ? Gasté : Legalább. Kerjégu. És hányan jegyzők,"orvo-
sok és tanárok, akik a földmives fáradságait nem Ízlelték meg? 

1 O O 
(Balról : Nyújtsa be elbocsáttatását.) Kerjégu : Elébb azon-
ban még meg kell mondanom, hogy a földmivesnek fillérje 
az, mely egyszersmind Francziaország minden társadalmi 
rétegein annak szivébe összefoly és pedig önkényt, lelkiis-
meretesen foly össze, ami lelkének nagyszerű nyilvánulása, 
ami azon milliókat is megalkotja, melyek segélyével a Pa-
rist és Francziaországot uraló halmon amaz emlék is emelke-

dik, amely homlokán . . . — (Jethou közbevág : Ugyan hisz 
nem emelkedik.) — Kerjégu . . . amely emlék homlokán az 
istenkáromlás ellen ezen hangos óvást fogja viselni: Sacra-
tissimo cordi Jesu Gallia poenitens. (Jethou. Ez gyalázat !) 

A franczia képviselő kamarában előfordult e jelenet 
hiven tükrözi vissza a franczia nép sajátos jellemét, ugy a jó-
ban mint a roszban. Azon vallási cynismus, mely Ker-
jégu bátor fölszólalása alatt a kamara bal részén nyilvá-
nult és mely egész az utalatosságig hajtatik, nagyon is va-
lószínűvé teszi azon sejtelmet, miszerint a franczia nemzet-
nek még egy katasztrófán, még egy vérfürdőn keilend át-
mennie, hogy a jobb útra térés általanos és határozottabb 
legyen. 

IRODALOM. 
Die Klöster in Prenszen und ihre Zerstörung, 

oder was kostet der „Kulturkampf" dem preuszischen 
Volke? Von Arn. Bongarte, Redadeur der „Chrisztlich-so-
cialen Blätter."Berlin, Verlag der „Germania" 1880. 

E nagyon időszerű munka 3 részre oszlik. I. részében 
el vannak számlálva mindazon kolostorok, lakóik- és tevé-
kenységükkel, melyek Poroszországban a „kulturharcz" kez-
dete előrt léteztek. A II. rész felsorolja a szerzetesrendeket, 
melyeket a kolostortörvény ért, föloszlatásuk nemével és 
módjával, tevékenységük idejével sat. és a föloszlatásból a 
közönségre háramlott káros eredményekkel. A mű ezen része 
io-en sok érdekes részletet közöl a kulturharcz történetéből. Ö 
A III. rész tárgyalja a kolostorok egyházi és társadalmi 
jelentőségét. Végül megbeszélteinek mindazon u j adónemek, 
melyeket a culturharcz a porosz népre, különösen pedig a 
katholikusokra rótt. 

A számadatok, melyeket Bongartz munkájának sta-
tisztikája a föloszlatott szerzetesrendek és egyéb vallási 
társulatokról közöl, furcsa világot vetnek az „isteni félelem és 
jó erkölcsök" hazájának kormányára s intéző köreire, nem-
különben a sokszor oly előszeretettel hangoztatott porosz 
humanismus- és műveltségre. Beszéljenek azonban magok a 
számok. 1872—79-ig, tehát a kulturharcz időközében, 379 
helyen összesen 407 szerzetesi vagy egyéb vallástársulati 
ház, részben vagy egészben, megbénittatott tevékenységében. 
Közülök 206, 1181 férfi- és 2776 nőszerzetes személylyel, tel-
jesen föloszlattatott és lakóik nagyobbrészt külföldre — szám-
űzettek. 407 kolostor által kormányoztatott : a) 134 gyer-
mekóvoda 10 000 2 — 6 éves gyermekekel, b) 150 árva és men-
ház 7260 gondozottal, c) 730 elemi osztály 54-150 fi és 
leánytanulóval; d) 63 ipariskola 2200 leánytanulóval, e) 
75 leányiskola 6800 tanulóval, f) 61 nevelőintézet 3250 ta-
nulóval és g) 15 leányképezde 540 tanulóval. Együttvéve 
tehát 407 kolostor által összeszn 84,150 fiu és leány ápolta-
tott és neveltetett. 

Az összes évi kiadásokat, melyek a különféle cultur-
harczi-törvények által az országra rovattak, a szerző ötöd-
fél millió márkánál többre teszi, és jogosan kérdi, hogy vájjon 
ki leend felelős azért, hogy a nép szegénysége a kulturharcz 
dúlása folytán még folyvást nyer dimensiókban ? — Ezen 

munkának becsét a kolostorok barátjai és ellenségei, a tör-
ténészek, politikusok és államférfiakra nézve egyaránt nem 
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csak az összes kath. hanem a józan és méltányos protestáns 
sajtó is elismerte. A „Kölner Volksztg", a „Histor.-poli-
tisch. Blätter" és a „Stimmen aus Maria Laach" beható 
és legfőbb fokon elismerő ismertetéseit e könyvről mellőzve, 
csupáncsak a protestans-conservativ „Culturkämpfer" itéle-
letéből teszünk rövid kivonatot. Ez ugyanis 6. füzetének 14. 
és kk. lapjain a többi között ezeket mondja: „Ha valaki 
tudni akarja, — úgymond — hogy Dr. Falknak culturhar-
cza mily áldást hozott az országra, ugy olvassa el a nem 
régiben ezen czim alatt megjelent művet ; „Die Klöster in 
Preuszen und ihre Zerstörung." Egy keresztény, legyen 
katholikus vagy protestáns, egy valódi német sem fogja 
ezen munkát mély fájdalom s valószínűleg keserű szégyen-
érzet és méltó felháborodás nélkül tanulmányozni. A múlt-
nak és jelennek e statistikája, e kérlelhetlen számok hango-
sabban és meggyőzőbben beszélnek, mint minden egyéb 
panaszai az elárvult kath. porosz népnek és szétszórt lelki-
pásztorai- és jóltevőinek." — A cseréplábu német birodalom 
történetének tanulmányozója Bongartz munkáját nem nél-
külözheti könyvtárában. 

Megjelent és beküldetett : Társulati értesítő, mint 
Jézus sz. szivének hírnöke. Kiadó s felelős szerkesztő : Ku-
binszky Mihály. 1880. junius hó. Tar ta lma: Junius hónapra 
az általános szándékhoz. — Loyolai sz. Ignáez élete (folyt.) 
— O. Schauenburg Ferenez S. I. „Jézus szeretetre legmél-
tóbb szive" (folyt.)— Jézus szent Szive ünnepén, (költemény,) 
— Isteni Megváltónkat szeretnünk kell, mivel önmagát adta 
nekünk (folyt.) Hippich Istvántól. — Mértékletességi egy-
letek Angolországban (folyt.) Jáky Ferencztől. — Részletes 
szándékok junius-hóra. Jézus szent gyermekségének műve 
a magyar-osztrák monarchiában. — Hálanyilatkozat. Mel-
léklet: Paulai sz. Vincze egyletének kézi könyve. 5-ik iv-
Kalocsán 1880. 

V E G Y E S E K . 
— Ö eminentiája, főm. s ft. Sinior János bibornok, 

herczeg-primás, esztergomi érsek ur, érseki szertartóvá és 
levél tárnokká dr Csernoch János papneveidei hittanárt ne-
vezte ki. Mondanunk sem kell, hogy a ,Religio' szép tehet-
ségű és nagy tudományu munkatársának e kitüntetéséhez 
szivből gratulálunk. 

— A párisi pápai nuntius köszönő levelet intézett Dr. 
Stablewski képviselőhöz Berlinbe, melyben köszönetet mond 
az ellene Falk által emelt hamis vád erélyes visszautasi-
tásaért s kijelenti, hogy az ily koholmányokat csakis azon 
czélból eresztik világgá, hogy a minden becsületes ember 
által óhajtott béke az egyház és állam közt létre ne jöjjön. 

— D' Esclaibés Kóbert gróf néhány nappal ezelőtt a 
párisi Sorbonneon a mennyiségtani tudományok tudorává 
avattatott. D' Esclaibés jezsuita. A szigorlat alatt annyira 
kitüntette magát, hogy a vizsgálat elnöke őt dicséretekkel 
halmozta el és kijelentette, hogy a facultás constatálja, misze-
rint a tudomány a legfényesebb szolgálatokat várhatja 
tőle, ugy minta ki egy kitűnő tanár kellékeit a legfőbb fok-
ban birja. Daczára azonban ezen fényes binyitványnak D' 
Esclaibésnek a jövő évben nem leend többé szabad Párisban 
a Rue des Postes-ban laknia, és ha tanárakar maradni, elébb 
szerzetét kell odahagynia. 

— A protestánsoknak nem tetszik, ha valamely szín-
darab az ő vallásukkal nem oly kímélettel bánik, mint 
a hogy ők óhajtják, s még az ily darab előadását is meg-
akadályozyák, mint e napokban Lipcsében és Drezdában 
történt, hol a „Hexe" czimű darabot „aus unbekannten 
Gründen", mint a lapok mondják, de mint nyilt titok, azért, 
mert a .protestáns vallásos érzületet' sérti, a színpadról le-
tiltották. Igy tesznek, ha róluk van szó. De bezzeg, ha a 
katholikusokra kerül a sor, akkor már a dolog más. A ka-
tholikusok vallásos érzelmeit sérteni szabad, sőt irodalmi 
haladás és nagy érdem ; az övéket bolygatni vétek. Egalité, 
fraternité liberté ! 

— Shakespeare műveiben, mint ezt Dr. Wordsworth 
anglikán püspök „Shakespeare' s Knowledge and Use of 
the Bible" czimü művében kimutatta, 600 helyen történik 
hivatkozás a szent-irásra, mi által a nagy dramaturg szin-
darabjai s egyéb költeményei erkölcsi fenségre nézve messze 
felülmúlják Aeshynes és Sophokles műveit. 

— Az amerikai allapotokat már Amerikában is kez-
dik megsokolni. A házasságok felbontásának megkönnyí-
tése hallatlan romlást okoz. Ez reactiót szült. Connecticut-
ban egylet alakult, mely a házassági elválásról szóló törvény 
megváltoztatását tűzte ki czélul. 

— Pie bibornoknak emléket készülnek emelni a poiti-
ersiek. Most közlik a franczia kath. lapok az ottani káp-
talani helyettesek felhívását ez ügyben. Egész Francziaor-
szágból sőt hazájok határain túlról is várnak adományokat, 
mert, — igy szólnak, — ama szomorú véletlen veszteség 
napján szeretett hazánk határain tul is hultak a könnyek, 
feljajdultak a fájdalmak és szokottnál nagyobb tisztelet 
nyilvánult mindenfelé. 

— A Propagandát tudvalevőleg fosztogatni kezdé az 
olasz kormány. Hogy e hivatalos brigantiság abban maradt, 
mint a Tablet-et Rómából értesitik, az apostoli felség eré-
lyes közbelépésének köszönhetni. Az angol alsó házban Er-
rington intézett ez iránt kérdést a kormányhoz. Sir Charles 
Dilke kijelenté, hogy hivatalosan ez ügyben egy kormány 
sem nyilatkozott. Errington fentartotta magának a jogot e 
tárgyra az angol alattvalók érdekeinek szempontjából még' 
visszatérni. 

— A müncheni kath. kaszinó szívesen látja, ha a 
Münchenen átutazó vagy ott időző katholikus papság he-
lyiségét (Bayerstrasse, 7) meglátogatja. Ajánljuk a magyar 
papság figyelmébe. 

Kegyeletes adakozás. 
A pannonhalmi főapátság hivei 

a szent atyának 53 frt 40 krt. 
a szent sir őreiuek 19 frt —• 

Előfizetési felhívás. 
Tisztelettel kérjük azon mélyen tisztelt olvasóinkat, kik az előfi-

zetés iránt még nem intézkedtek, hogy ezt, a II. félév kezdetével beálló 
expeditiói rendezkedés gyors és pontos elintézhetésére való tekintetből, 
mielőbb megtenni szíveskedjenek. Semmi nehézségtől vissza nem rettenő 
azon törekvésünk, hogy a ,Religio' magasztos rendeltetése pályáján foly-
ton tökélyesbülve előre haladjon, — épen «gy mint az idő, — nem fogy, 
hanem növekszik. 

Előfizethetni 
félévvé 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. postahivatalnál, a kül-
deményt vagy a sze'kesztőre czimezve Budapest, Stáczió-utcza öö.T 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Budapest. Muzeum-körut 10. sz. 
Legjobh postautalványukat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó 
postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1880. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
I F O L Y O i R A T 
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