
RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

MDCCCXC. 

MÁSODIK FÉLÉV. 

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: 

B R E Z N A Y B E L A , 

j i s Z T E R G O M - F Ő M E G Y E I Á L D O Z O P A P , H I T T U D O R , K. M. T U D . E G Y E T E M I N Y . R . T A N Á R , 

P Á P A Ő S Z E N T S É G E T . K A M A R Á S A . 

B U D A P E S T , ~ 

R U D N Y A N S Z K Y A. K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B Ó L . 

1S90. 



T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1890. II. félévi folyamához. 

Vezéreszmék, Tanulmányok, Szózatok. 

Paptársak : figyeljetek, vigyázzatok. Szerk. 1. 
Mélt. és ft. Bende Imre beszterczebányai püspök ur be-

széde a beszterczebányai kath. legényegylet zászlószen-
telése alkalmából. 2. 

Az uj bibornokokról. 2. 
A vegyesházasságok hazánkban 1830—1840-ig. Dr Dudék 

János. 3, 4. 
A vegyesházasságok hazánkban 1840—1844-ig. Dr Dudek 

János. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
Visszhang a „Paptársak: figyeljetek, vigyázzatok" czimü 

czikkre. Kapisztrán. 7. 
Az 53. §. módosítását czélzó mozgalomhoz. Rusztikusz. 7. 
A klérus missziója a socziális kérdésben. Elnöki beszéd, 

melylyel Veszely K. az erdélyi r. kath. irod. társulat 
közgyűlését megnyitotta. 8. 

Fohász. (Költ.) JBabik József. 9. 
Kiadó. (Költ.) Gyürky Ödön. 10. 
A teremtés hat korszaka a szentirás és a természettudo-

mány mai álláspontja szerint. Fibiger S. 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39. 

Lig. sz. Alfonz levele egy szerzetes paphoz az apostolias 
egyházi szónoklásról. Í3, 14, 17, 19, 43, 45, 46, 47. 

A karlsbadi Mária-kápolna. (Költ.) Csicsáky Imre. 14. 
Szentbeszéd, melyet szent István első magyar apostoli 

király ünnepén a budavári ideiglenes pleb. templomban j 
mondott Rajner Lajos esztergomi prépost-kanonok 15,16. 

à revisió kérdéséhez. Dr Dudek János. 18. 
1890. évi kisasszony napja Esztergomban. Mélt. és ft. dr 

Steiner F. püspök ur fölszentelésére. (Költ.) Szerk. 20. 
A vegyesházasságok hazánkban 1844—1868-ig. Dr Dudek 

János. 20, 21, 22, 23,..24. 
Anyag. (Költ.) Gyiirky Ödön. 24. 
Szent Gellért imája a mennyben. Az uj csanádi püspök 

székfoglalására. Szerk. 25. 
A vegyesházasságok hazánkban 1868-ban. Dr Dudek Já-

nos 25, 26, 27, 28. 
A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. Dr Dudek 

János 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
Isten akarata ! Szerk. 33. 
Mi tehát most már az Isten akarata ? ! Szerk. 35. 
A házasíág felbonthatatlansága és az egységes házassági 

jog. Dr Áschenbrier Antal. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
Quousque tandem ? Rusztikíisz 39, 40. 
Igaz-e, hogy : dixit laicus clero, nunquam amicus ero ? 

*** 41, 42. 
Szent Szaniszló. (Költ.) 42. 
A vegyesházasság. Egyházi beszéd. Szentiványi Károly. 

43, 44. 
Dal a századhoz. (Költ.) Gyürky Ödön. 45. 
f Hergenrőther biboros. —cs. 47, 48. 
Elnöki beszéd, melylyel a Sz. L. Társ. XXIV. rendes 

közgyűlését megnyitotta dr Schlauch Lőrincz nagyvá-
radi püspök" ur. 48. 

Magyarország értelmiségéhez vallás- és rangkülönbség 
nélkül ! Szerk. 49. 

A másik kérdés. X. Y. Z. 50. 
Adventi levelek. Egy falusi pleb. 50. 
Karácsony ! Cs—pék F. 51. 
A történeti igazság érdekében. Rusztikusz. 51, 52. 
Az év végén. Szerk. 52. 

Egyházi Tudósítások. 
Rövid nekrológok. 

f Würtl Antal. 9, 
f Gróf Károlyi Gyula. 43. 
f Lokczán Pál kanonok. 48. 

a) Belföld. 
Aranyos-MarÓth. A mi kath. mozgalmunk a febr. 26-iki 

min. rendelet ellen. 11. — Bábeli nyelvzavar protes-
táns atyánkfiai között és a sajtóban. 14. — Gyulai 
Pál b. Eötvös Karthauziájáról. 15. — Még néhány szó 
arról a Gyulai Pál-féle felekezetiségtöl ment ker. val-
lásosságról. 16. — Nyelvujitó Kazinczy Fèrencziink 
mint szabadkőműves. 17. — Papp G. ref. superinten-
dens és az illetéktelen keresztelések. 18. 

Beszterczebánya. A kath. legény-egylet zászlószentelési 
ünnepe. 2. 

Budapest. Katholikus párt Magyarországban. 1. — ftüch-
wärtskoncentrirung. 2. — Sión őrei vigyázzatok ! 3. — 
Protestáns hangok a febr. 26-iki rendelet által keltett 
országos vitában. 4, 7. — Magyarország néptanítóinak 
nagygyűlése 10, 12, 15 — Hányat ütött Sión ormán 
az óra?! 11. — Schlauch püspök beszéde az orvosok 
és természetvizsgálók jubiláris nagygyűlésén és az 
„Egyetértés". 16. — Sión őrei vigyázzatok! 20. — 
Eötvös Károly enunciatiója Nagykőrösön ; királyláto-
gatás Debreczenben és még valami. 21. — A reformá-
tusok országos értekezlete 27. — Gr. Csáky A. nyilat-
kozata az egyházpolitikai helyzetről. 32. — A budapesti 
esperesi kerület gyűléseinek lefolyása. 34. — Legújabb 
hir a „revisió"-ról. 37. — Mole sua stat ! 38. — L>r 

Barta Béla röpirata a fődologról. 40. — Alea jacta est ! 
41. — Világraszóló mizériák országos kiállítása. 42. 

Budapest. Középiskolai tanárok ezidei gyűlése. 6. — A 
király nagyváradi nyilatkozata a kath. papság tisztelgő 
küldöttségéhez. 22. — Gróf Tisza Lajos contra Schlauch 
püspök és Szász Károly hadüzenete. 24. — Képviselői 
beszámolók és a febr. 26-iki rendelet. 26. —•* A pro-
testantizmus az egész harczvonalon mozgósítva. 36. -— 
A valláspolitikai helyzet Magyarországon. 44, 45, 46. 
— Katholikus autonomia. 48. — A legújabb fordulat. 50. 
— Az elővigyázat szülőanyja a biztonságnak. 51. 
Az év végén. 52. 



Csanádi egyházmegye, ötvenéves papi jubileum. 2. — 
Az uj püspök bevonulása. 28. 

CSUZ. Tisztázás. 5. 
Debreczen. Királylátogatás — protestáns diadallal. 23. 

— Debreczeni egyházpolitika. 39. — Egy kis felvilá-
gosítás. 45. — „Debreczeni egyházpolitika." 47. 

Eger. Rendszerváltoztatás az egri theologiai osztályok-
ban. 10. 

Erdélyi egyházmegye. Hálafölirat nm. és ft. Lönhart 
F. erdélyi püspök úrhoz. 2. 

FelSŐ-Lendva. Vivant se^uentes — a „Magyarország 
Nagyasszonya Ima-egylet" terjesztésében. 9. 

F. L. Messzevidéki hang az országgyűlés „elkeresztelési" 
vitái alkalmából. 45. 

Kassai-egyházmegye. Püspök-szentelés. Lelki gyakorla-
tok. 21 — Két csanádi püspöki székfoglalás örömnyi-
latkozatainak visszhangja. 34. 

LiptÓ-Rózsahegy. Évzáró vizsgálatok az irgalmas nénék 
leánynevelő intézetében. 1. 

Messzevidék. Védekezés a vegyesházassági mozgalom 
alkalmából. 39. 

Nagy-Ernye. Jelentés a Magyarország Védasszonya ima-
egylet megalakulásáról. ' 11. 

Nagyvárad. Főpapi és királyi nyilatkozatok a nagyváradi 
királyi audiencziákon. 22. 

Nyitra. A napi kérdéshez. 2. — Az eszmecsere befejezve. 
30. — Szász K. kálvinista superintendens szóda-fröcs-
cse. 35. — Napi esemény most a könyvpiaczon az 
„Aradi vértanuk albuma". 37. — A püspök senatusát 
a káptalan tiszteletre méltó tagjai képezik ! 38. — Ott 
álltam már a két lyoni zsinat helyén ! 40. — Kritikus 
napjaink. 43. — Az elmúlt idők feltétlen dicséröje nem 
vagyok ! 44. Altalános vallásszabadság, polgári házasság. 
46. — Emelkedjünk a helyzet magaslatára! 4 — 
Néhány szó másod-autonomiánkról. 49. 

Onnan, a honnan. Katholikus pap liberális szózata. 5. — 
Róma válasza. 13. — Elkeresztelés és proselytizmus. 
17. — Országos heccz. 35. 

Sopron. Hirek Norvégországból. 42. 
Szatmár. Főpásztori körút. 24, 25. 
Szeged. A jég is ott szakad, a hol legvékonyabb. 8. 
Székesfehérvár. Mi történt? 11. — Allocutio qua clerum 

saecularem et regulärem salutavit Philippus Steiner 
eppus. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

Szepeshely. Püspök szentelés. 30. 
Szombathelyi egyházmegye. Lelki szent gyakorlatok. 

21. — Az 53. §-ról. 32. 
Ungvár. A korszellem sajtója és mi. 22. 
Vörösvár. A protestáns papok elkeresztelése és a kath. 

papok passzivitása. 43. 

b) Külföld. 

*** A kath. egyház Lengyelországban. 4. 
Amerika. Indítvány Amerika felfedezése négyszázados 

felfedezésének 1892. okt. 12-én vallásos megünneplé-
sére. 12. 

Annecy. Turinaz annecyi püspök levele az „Anjou" cz. 
lap szerkesztőjéhez. 51, 52. 

Bécs. Az uj érsek első főpásztori levele. 18. 
Belgium. Liège. A liègei sociálpolitikai kath. kongresszus 

jellemzése. 35. 
Brazilia. A brazíliai püspöki kar tiltakozása. 35. 
Carthago. Uj székesegyház fölszentelés. Zsinat 1200 évi 

szünet után. 5. — XIII. Leo pápa levele Lavigerie bibor-
nokhoz. 10. 

Dánia. Egy pillantás a kath. egyház itteni helyzetére. 3. 
Dublin. A köznevelésügy Írországban. 41. 
Francziaország. Küzdelem az iskoláért Párisban. 6. — 

Az uj idők signaturája az ifjúság nevelésében beállt 
változás. 13. 

Hága. Katholiczizmus Hollandiában. 36. 
Koblenz. Németország katholikusainak 37. nagygyűlése. 

19. — Korúm Bódog trieri püspök beszéde a német 
katholikusok ezidei nagygyűlésének első nyilvános ülé-
sében. 20. 

Liechtenstein. (Felső-Stájerországban.) Osztrák-magyar 
misszió Afrikában. 29. 

London. A katholiczizmus jövőjéről Angolországban. 3. 
LourdéS. Magyar hang a csodák szent helyéről. 22. 
Madrid. A kath. egyház Spanyolországban a legújabb 

megvilágításban. 14. 
Németország. Vallási háború a szemhatáron. 9. 
Róma. Sanctissimi D. N. Leonis D. PP. XIII. Allocutio 

habita in consistorio die 23. junii 1. — Több nevezetes 
ünnepről. 3. — A pápa kikocsizása. 7. — Szépséges 
dolog. 8. — A szentszék és Oroszország. 9. — A szem-
telenség netovábbja, ravasz furfang és nagy kudarcz. 10. 
— Olasz nemzeti zarándoklat Lourdesba és még valami. 
15. — XIII. Leo pápa levele a maltai püspökhöz. 18. 
— Magyar pap primicziája Rómában. 45. — SS. D. 
N. Leonis D. PP. XIII. literae encyclicae de servorum 
causa. 48. -—- Rampolla biboros levele a st. flouri püs-
pökhöz a franczia katholikusok politikai magatartásá-
ról. 50. — A pápa és Lavigerie bibornok politikai 
programmja Francziaország számára 51. — XIII. Leo 
pápa karácsonyi beszéde a szent Collegiumhoz. 52. 

Santiago, A chilei állapotokról vallásügyi és állampoliti-
kai tekintetben. 7. 

A „Religio" Tárczája. 
Erzsébet császárné és királyné ő felsége levele Margit 

olasz királyáéhoz. 47. 

Katholikus Köztevékenység. 
Katholikus nagygyűlés. Gyürhy O. 4. 
Értsük meg egymást ! A revisió-követelés hibás formu-

lája s hibás indokolásáról. Dr Dudek J . 5. 
A győri egyházmegyei kisbéri kerület felirata gróf Csáky 

Albin m. kir. vallási és közoktatásügyi miniszterhez a 
febr. 26-iki rendelet ügyében. 7. 

A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanítók 
segélyalapja vagyonáról az 1889. évi számadás kivo-
nata. 9. 

Püspöki meghivó az erdélyi róm. kath. Statusgyülésre. 15. 
A magyar szentferencziek és még valami. Dr Duddk J . 
Még egyszer : értsük meg egymást ! Dr Dudek J . 23. 
Az erdélyi kath. státusgyülésről tudósítás. 25. 
Találó viszhang. A magyarország Nagyaszonya Ima-egye-

sület ügyében. Kador J. 26. 
Bende I. beszterczebányai püspök beszéde a róm. kath. 

tanitók egyesülete közgyűlésén. 27, 29, 31, 32, 33, 34. 
Vivant sequentes ! A Magyarország Nagyasszonya Ima-

egylet ügyében. Kapisztrán. 36. 
Országos kath. tanitógyülés. 42. 

Katholikus Egyleti Élet. 
Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. 1, 3, 7. 
Szen-István-Társulat. 26, 30, 42, 44, 50. 
A budapesti Katholikus Kör. 37, 42. 
Szent-Imre-egylet. 37. 
Szent-László-Társulat. 42, 47, 48. 

Irodalom. 
Mészáros K.,-"Egyházi beszéd a Sz.-László-T. védszentjé-

nek ünnepén. 1. 
Tizedik tanügyi értesitő a szegedi apácza-iskolákról. 1. 
Egy műről, a melylyel a magyar irodalom gazdagodott. 

(Griesswein, Az összehasonlító nyelvészet problémái.) 3. 



Horváth F., Mit beszélnek a kristályok a legfőbb törvény-
hozásról. 4. 

Mayerhofer J., Der Katholicismus und Akatholicismus in 
seinen Glaubenslehren. 6. 

Nostitz-Rieneck. A műveltség kérdése. Ford. a csanádi 
növ. papság magyar egyházirodalmi iskolája. 7. 

Babik J., Szent Anna asszony dicsérete. Egyházi be-
széd. 7. 

Lepsényi M., Szentbeszéd nt. Szabó I. első sz. miséjére. 7. 
Babik J., Rózsabimbók. A sz. olvasó királynéjának tisz-

teletére. 9. 
Atti e documenti del primo Congresso catechistico, tenu-

tosi in Piacenza. 10. 
Maynard., Traité de la vie intérieure. 19. 
Die kirchlichen Censuren. 19. 
A Szent-István-Társulat naptára. 21. 
A Szent Család képes naptára. 21. 
Világhy., A gróf Csáky-féle miniszteri rendelet törvényes-

ségéről. 28. 
Alex. Dessewffy., Sermo Pastoralis. 29. 
U. az, Főpásztori szózat. 29. 
U. az, Hirtenschreiben. 2y. 
Egy kis önvédelem. (A M. Sión ellen.) Több váradme-

gyei pap. 31. 
Dr Dudele J., Lessing bölcs Náthánja. 33. 
Néhány szó a Congrua-ügyhöz. 33. 
Dr Mally J., História sacra antiqui testamenti. 38. 
Némethy L., A pesti főtemplom története. 37. 
Nagykavics. Kath. Őrtüzek. (Költ.) 37. 
Horváth F., Ecuador vértanuja. (szinmü.) 37. , 

I Vagányi K., A hazafiság érzelmének ápolása a népisko-
lában. 37. 

Zempléni Csáky Gy., Az ünnepi és vasárnapi munka-
szünet. 37. 

I Válasz a „M. Sión" Aristotelesének. Több váradmegyei 
! pap. 38. 
! Antonio Silvio biboros. A keresztény nevelés. Ford. a 

budapesti közp. növ. papság magyar egyházirodalmi 
iskolája. 39. 

Kollányi F., A magyar kath. papság végrendelkezési 
joga. 39. 

L. Győrffy. Gesch. u. Beschreib, der graner Basilika. 39. 
Haller-Karácsonyi. Történelmi hazugságok. 39. 
Dr Barta B., A katholikus egyház és a keresztény val-

lásfelekezetek közötti viszonosság. 40. 
Kerkecz A., Hiszónoklati Folyóirat. 42 
Zámolyi V. A., A sátoros czigány. 42. 

j Őrangyal. 44. 
Roskoványi A., Supplementa et Collectiones et Litera-

turae etc. Dr Csősz I -tői. 45. 
Dr Aschenbrier A., A házasság felbonthatatlansága és az 

egységes házassági jog. 45. 
P . Soós I.. Karmelhegyi rózsabimbók. 51. 
U. az Liliomfüzér. 51. 
U. az, A bold. SZŰZ Mária zsolozsmája. 51. 
Knaus N., A Garammelletti szent-Benedek-i apátság. 52. 
Károly J., Az ős keresztény irodalom monographiája. 52. 
C'sicsáky I., Dante orthodoxiája. 52. 
Hivatalos, Vegyesek, Kegyeletes adakozások, Szer-

1 kesztöségi telefon. 



Megjelenik e lap heten-
ként kttszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-uteza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

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

ben, intézendők. : 

Budapesten, julius 2. 1. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszméli és Tanulmányok : P a p t á r s a k : figyeljetek, vigyázzatok ! — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Katho l ikus 
p á r t Magyarországban . — L i p t ó - R ó z s a h e g y : Évzáró vitesgálatok az i rga lmas nénék leánynevelő in tézetében. — R ó m a : Sanct is-
simi Domini Nos t r i Leonis Drvina Provident ia Papae XI I I . Allocutio. — Kath. Egyleti Élet : Az erdélyi róm. ka th . i rodalmi t á r su la t — 

Irodalom : Egyházi beszéd. — Tizedik t anügy i Ér t e s í tő a szegedi apácza-iskolákról . — Hivatalos. — Vegyesek. 

P a p t á r s a k : figyeljetek, v i g y á z z a t o k ! 

JSTem fárasztlak hosszú históriákkal és üres 
szószaporítással. In multi-loquio non deerit pecca-
tum. Röviden, egy lélekzetre végezhetünk. 

Ez a lap már a második nemzedéket lá t ja 
letűnni az Ur oltárától a föld gyomrába. Az 
első papi nemzedék, a 40-es évek papi nemze-
déke, a melynek ez a lap alapítását köszönheti, 
s a mely már — néhány antik tisztes alak ki-
vételével — csaknem végképp eltűnt a föld 
szinéről— nagy érdemek, nagy politikai, de vallás-
ügyi tekintetben nem szerencsés szereplés mellett, 
hivatásához mérten, nagy elégtelenségének és vég-
zetes mulasztásainak nem egy keserves gyümöl-
csét hagyta reánk örökségbe. En csak ket tőt 

• említek itt. Midőn a politikai napi sajtó klasz-
szicitásának te tőpont já t érte el s midőn a nem-
zet oly két genialis tehetségű vezére, mint 
Széchenyi István gróf és Kossuth személyesen 
szálltak le a sajtó küzdőterére vezérczikkeket 
irni és az országot vezérczikkek által inspirálni, 
vezérelni: a 40-es évek kath. papsága katholikus 
politikai napi sajtóról még csak álmában sem álmo-
dozott. Mint nagy urak szokták tenni, kinálta, 
szórta a pénzt az oly lapoknak, a melyeknek 
ezélja nem az volt, hogy Krisztus szellemét 
terjeszszék és az Isten ügyét szolgálják, hanem 
hogy Magyarország közügyeiről belátásuk szerint 
pap-nap után valami élvezeteset Írjanak és a 
kath. egyház iránt való tisztességes magukviselete 
"ejében a főpapok zsebeit megkönnyíteni segít-
senek. A katholikus nép megoktatásának, a ka-
holikus értelmiség felvilágosításának, egy or-
zágos katholikus közvélemény keltésének és 

irányításának — gondatlan elhanyagolása után, 
mint megérdemlett isteni ítélet csapott le fejünk 
fölé az 1848. XX. tezikk, a mely szent István 
és Pázmány örökségét gyökerestől felforgatta s 
az addig legalább de jure et officio, bár tényleg 
nem mindig katholikus Magyarországból — csinált 
egy dekatholizált Magyarországot, a me lyben az 
ország modern vallásügyi jellegének raegadásaért, 
természetesen a kath. egyház és vallás háttérbe 
szorításával, a protestantizmus kezdett sikra 
szállni, támogatást nyerve mindentől ez országban, 
a mi nem catholicum. 

A 48 előtti korszak egyházi szellemét drasz-
tikusan jellemzi b. e. Scitovszkynak mine pécsi 
püspöknek az a formulája, a melylyel az 1848. 
XX. tezikknek mint még tvjavaslatnak királyi 
szentesítés alá való terjeszthetését sok ellenzés után 
per „non m or amur" elfogadta s ezzel egyházpoli-
tikai, interconfessionális ügyeinkre nézve a bajok 
forrását megnyitot ta s a napjainkban már csak-
nem elodázhatatlan vallásügyi zivatarok Aeolus 
barlangját felállítani segítette. Hinc derivata 
clades in pátriám populumque fluxit. Magyaror-
szág kath. papságának egyházpolitikája 48 előtt 
se öntudatos, se egyöntetű, se erős nem volt. 

Következett az idegen uralom hazánk felett, 
s minthogy a bécsi kormány sok tekintetben 
barátságos szellemet muta to t t a kath. egyház 
iránt, a zilált politikai állapotot tetézte a zava-
ros egyházpolitikai felfogás, a melynek gyümöl-
cse a Concordatum vala, a mely Magyarországot 
egyházpolitikailag az örökös tartományokkal egy 
masszává akarta gyúrni. Voltak ennek a kor-
szaknak tagadhatatlanul jó alkotásai is, milyen 
például a népmissziók és papi lelki szentgya-
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korlatok meghonosítása, va lamint a zsinatok 
ta r tásának üdvös felfrissítése; ámde ez a kor-
szak katholikus egyházunkra mégis, éppen ugy 
m i n t á z 1848 előtti, deficzittel záródott . A bécsi 
kormány nagy igyekezettel igyekezet t tönkre 
tenni Magyarország hg. pr imásságát . Felülkere-
kedet t a nemzetiségi osztozkodás s lé t re j ö t t a 
magyar pr ímás jurisdiction a alól kiszabadult hor-
vá t metropolia Zágrábban s utóbb a román 
metropol ia Balázsfalván. Szent Is tván és Páz-
mány öröksége ebben az i rányban is összezsu-
gorodott . A régi ba jok pedig az u jabbak mel le t t 
mind megmarad tanak . 

J ö t t a pol i t ikai kiegyezés a király és a 
nemzet közöt t . Az egyházra ez a korszak ismét 
inkább rosszat min t jót , több kár t min t hasznot 
hozott. S e mel le t t a régi bajok, az önérdek haj-
hászása és az állam bármily kormánya i r án t 
való, enyhén mondva szolgálatkészség, nevén ne-
vezve byzantinizmus, továbbra is életben m a r a d t 
sőt izmosodott . Az ország kormánya karöl tve a 
törvényhozással, pár tkülönbség nélkül egyre ki-
méletlenebbül fo ly ta t t a az 1848-ban k imondo t t 
dekatholizáczió elvét. Dekathol izál ta a budapest i 
egyetemet , évekig vizsgáltat ta a ka th . alapok és 
alapí tványok jogi természetét , b iz ta tásokkal t áp-
lál ta a ka th . egyházi vagyonra leselkedő aspirá-
cziók te lhete t lenségét egyfelől, — másfelől pedig 
minden törekvést , mely a kathol ikus szellem 
önállóságának a kath. iskolák vezetésében, az 
egyházi j avada lmak betöltésében, a kath. alapít-
ványok kezelésében való érvényesülését tűzte ki 
czéljául, meghiúsí tot t , s ikertelenné te t t . 1868-ban 
az 1848. tczikket végrehajtva, meghozta a vegyes 
házasságokból születet t gyermekekre nézve a 
„tökéletes" egyenlőség törvényét , a mely szerint 
ezek a gyermekek életük 18 évéig szüleik val-
lását nem szerbit követik, vagyis a legújabb mi-
niszteri tvmagyaráza t szerint (1. febr. 26-iki 
rendeletet) követni tartoznak. Ez a törvény, 
evvel a miniszter i felfogással, a mellett , hogy 
a természet jog ellen hármas absurdumot követ 
el, a mennyiben 1. egy még meg se születet t 
egyénre nézve vallási illetékességet á l lapi t meg, 
2. ezt vallási t ek in te tben kötelezőleg ( tar tozik) 
mondja ki a csecsemőkre nézve is, k ik semmi-
féle kötelességeknek alanyaiul tényleg még nem 
tekin thetők és 3. ezt a „kötelességet" ki ter jeszt i 
az illetők 18 éves koráig, a mikor azok már 
régóta eszök használatánál, t ehá t le lki ismeretök 
szózata ál lami hatalom által nem korlátoz-

ható követésének szabadságában vannak. — ez 
a törvény, mondom, eme hármas jogtudományi , 
t ehá t pol i t ikai absurdum mellett , még abba a 
következetlenségbe is sodorja a magyar állam 
vallásügyi pol i t ikájá t , hogy ez, míg egyfelől, 
me r t ezt t agadni nem lehet, a kath. vallást, 
m in t törvényesen bevett vallást, hitelveinek sza-
bad követésére feljogosít ja, addig másfelől evvel 
az 1868-iki „egyenlősítő" vallásügyi törvénynyel a 
kath. egyházra nézve a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallására vonatkozó hitelveinek követé-
sét egyenesen lehete t lenné teszi, annak ú t já t 
vágja, és a mint példák, esetek muta t j ák , midőn 
a kath. papság e hitelvek megvalósí tására törek-
szik, az ál lami ha ta lom bünte tő kar jával kerül 
meg nem érdemlet t , mer t az állam részéről jogtala-
nul inscenirozott súrlódásba. 

És amikor ezt az 1868-iki törvényt a ma-
gyar törvényhozás meghozta, s mikor az apos-
tol i király azt szentesi tet te , vájjon kötelességünk-
nek tel jes öntudatában, tel jes magas la tán állot-
tunk-e mi, magyar kathol ikus papság ? 

Ezt a kérdést felvetni, annyi min t reá egy-
ú t t a l a feleletet is megadni. Sajnos, nem vol-
t u n k ! Az uj a lkotmányos korszak tehá t egyhá-
zunkra nézve deficittel kezdődött, azután folytonos 
deficittel fo lyta tódot t , egész a legújabb időig, a 
midőn a febr. 26-iki rendelet , és az ő sajátságom 
körülményei és még sajátságosabb előzményei, 
végre-valahára fe lnyi to t ták szemeinket, mert 
aku t t á , elviselhetetlenné te t ték helyzetünket. 

Meg fogja-e e deficitet vagyis a kath. egy-
háznak a magyar nemzet állami és társadalmi 
életében eddig f'olyton-folyvást növekedett ha-
nyat lásá t szünte tni az épp most sajátságos auspi-
ciumok közt megindult t i l takozó és peticzionáló 
mozgalom, annak csak az Is ten a megmondha-
tója. Ámde ez a bizonytalan jövő ne csak ne 
lankassza, sőt még nagyobb erély és állhatatos-
ság kifej tésére sarkal ja Magyarország kath. pap-
ságának ön tuda t ra ébredt kötelességérzetét és 
sok mulasztások u tán végre valami nagyot tenni 
vágyó törekvését. Alea iacta est. A püspöki kar 
együttesen megál lapí to t t nyi latkozata és utasí-
tása , a melynek szórványos, csak i t t -ot t , némely 
egyházmegyében tö r t én t megjelenése már egy-
maga is eléggé jellemzi az egyház helyzetének 
sajátságosan kr i t ikus voltát , a február 26-án 
kelt miniszteri rendelet szellemével szemben el-
men t — egész a pokol kapujáig, elment az álla-
mi hatalom rendeletei i r án t való tiszteletnek a 
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legvégsőbb határáig. Bebizonyí tot ta az egyház 
készségét az állami ha ta lom rendelete inek tel-
jesítésére. És ez a condescensio kezdetnek, a 
kath. actio kezdetének jó vo l t ; nagy mérsékle t 
t e t t e vala. A február 26-iki rendelet vallási bel-
ügyben basáskodni akaró szellemének az egyik, 
még pedig a legmérgesebb fogát , az egyházba 
belekötni akarás fogát, egy csapásra k iü tö t t e a 
püspöki kar fel tűnően békés megállapodása. A 
minisztér ium hadüzenetére remek volt a béke 
válasza: hogy i t t e hazában nincs ok a ka th . 
egyház ellen hajszákat rendezni, m e r t mi, ki-
lencz millió kathol ikus, mindnyá jan készségesen 
engedelmeskedünk minden felsőbbnek, t ehá t a 
miniszteri rendeleteknek is, ha . . .! S ezt a pro-
videncziális ha-t a püspöki kar együttes megál-
lapodása, — mer t föl tételezet t Magyarország 
kormányon levő ál lamférf ia iban annyi isten- és 
emberismeretet , hogy ezt a ha-1 tud ják és isme-
rik, — ki nem mondta . De k imondta első sor-
ban a kathol ikus sajtó, és pedig ez országban 
legelőször a „Religio1' ; aztán a „M. A." az e tá rgy-
ban rossz tanácscsal fé l revezetet t minisztér ium 
rossz t anácsá t osztogató szócsöve által inspirál t , a 
rendele te t bemuta tó czikkének titubácziói, minisz-
teriális uton való sánt ikálásai után, becsületes 
kötelességtudással elfoglalt á l láspont járól azóta 
százszor és ugyancsak hangosan ; k imondta és 
visszhangoztat ja végre ezt a ha-t Magyarország 
lelkészkedő papsága nagy lelki erővel megindí-
t o t t és fo ly ta to t t t i l takozásaiban országszerte. 
És ez a ha, mely a febr. 26-iki rendelet , vagyis 
az ennek alapul szolgáló 1868. 53. tczkk szelle-
mének m e g m u t a t t a a Rubicont, a melyen az 
ál lami ha ta lomnak vallási, lelkiismeretbeli ügyek-
ben tú l t enn i a lábát egy lépésnyire sem szabad, 
— ez a ha nem egyéb min t az az ős régi ke-
resztény életelv, a keresztény czivilizáczió egyik 
sarkalatos elve, t. i. hogy engedelmeskedünk szí-
vesen, ha a követel t engedelmesség Isten aka-
ra tába, Is ten törvényébe nem ütközik. Mert ha 
ez az eset beáll : Oportet Deo magis obedire 
quam hominibus. Az oly ember, a ki ezt tagadja , 
vagy eszelős — vagy is tentelen gonosz, á tok az 
emberiségen. A ki nem tudja , tuda t l an ; de a 
tuda t lanság ép elméjű, p láne ká té t tanul t , sőt 
egyetemet végzett embereknél — bűn. Ezt a 
tudat lanságot a püspöki kar nem aka r t a elhinni 
Magyarország minisztériumáról . I lyesmit elhinni 
első p i i lanat ra nem is szabad senkiről. Omnis 
habendus est bonus, nisi probetur malus. Ennek 

a próbának elvégzését Magyarország minisztériu-
mával , e minisztér ium febr. 26-iki rendeletével 
szemben a püspöki kar hagy ta az — időre, min-
den bajok legki tűnőbb diagnosist végző orvo-
sára. De nem sokáig kel le t t működni hagyni az 
időt. Nem évek, nem is hónapok kel le t tek a 
febr. 28-iki rendele t teljesít hetetl ens égének a k imu-
ta tasara . Egy pil lantás a rendelet szövegébe minke t 
i t t a Religio-ban m i n d j á r t kezdetben kellően 
tá jékozo t t a febr. 26-iki rendele tben rejlő csalfa és 
vallási, legbensőbb, lelkiismeretbeli ügyben durva 
erőszakot használni akaró kétértelműségre, a köte-
les egyeneslelküségnek a pol i t ikában e nagyigé-
nyű vetélytársára . Ez a kétér te lműség o t t rejl ik 
a minisz ter i rendeletben, a hol azt mondja, hogy 
teszem azt a ka thol ikus le lkipásztor á l ta l tel je-
s í te t t beanyakörfyvezés vegyes házasságból szü-
l e t e t t emberre nézve egyházi czélok tek in te tében 
érvényes aktus marad, a mi más szavakkal azt 
je lent i , hogy egy vegyes házasságból születet t és 
az 1868. 53. tczkk febr. 26-iki miniszteri ma-
gyaráza ta szerint bár kath . lelkipásztor á l ta l 
megkeresztel t és beanyakönyvezet t , de más p. 
p ro t e s t áns vallást köve tn i „tartozó" emberre 
a ka th . egyház f e n t a r t h a t j a ugyan azt az 
igényét , hogy reá nézve az az illető keresztség 
és beanyakönyvezés szerint ka thol ikus legyen, 
de egyút ta l elrendeli azt is, hogy a keresztelő 
és beanyakönyvelő ka th . lelkipásztor „hivatal-
ból," azaz m i n t kath . lelkipásztor adja á t az 
á l ta la megkeresztel t és beanyakönyvel t katho-
likus hivet az állam által ama gyermekre 
nézve „illetékes"-ül k imondo t t felekezet lelké-
szének, azaz hogy hivatalból szolgáltassa ki a 
kath . lelkipásztor az ő hivét a haeresisnek, s 
neki, a min t igen jól m o n d j a a k ipa t t an t röpke 
szó, „útlevelet ál l í tson ki — hivatalból — a 
pokolba." Azt mondani a kath. egyháznak: nem 
bánom, keresztelj ; azt sem bánom, hogy a meg-
kereszte l te t a kath. egyház anyakönyvébe, a 
mely egyszersmind az én polgára imnak is álla-
mi ányakönyve, bevezesd vagyis őt hitelveid 
szerint forumod előt t ka thol ikus hívőnek ta r t sd 
és követeld; de ha nem teszed meg azt, hogy 
ugyanezt a hívedet az illető, á l ta lad megkeresz-
te l t egyénre nézve á l ta lam il letékesnek h i rde te t t 
felekezeti lelkésznek kiadod dekatholizácziő végett: 
akkor neked;" kath . egyház és a t e lelkipászto-
raidnak, meglásd, az én közigazgatásom fogdmegei-
vel és pénzügyminiszteri végrehaj tóival fog meg-
gyülni a bajod, — ezt mondani, ha ez nem világos, 
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ököllel szembe ütő ké té r t e lmű és kétnyelvű őszin-
teség a kath. egyház hitelveinek és érdekeinek 
az ál tala vezete t t anyakönyvek katholikus vallási 
haszna és használata i rán t vegyes házasságból szü-
le te t t gyermeknek vallását il letőleg : akkor én nem 
tudom, mi a kétnyelvű őszinteség. Erre a ka-
tholikus részen mindenki á l ta l föltételezendő észt 
és be lá tás t mélyen sértő kétnyelvűségre a püs-
pöki kar szelid, elnéző és engedékenységgel tel-
jes válasza természetesen elégtelen válasz vala. 
A kellő választ a püspöki kar f en t a r t o t t a Ró-
mának és f e n t a r t o t t a — az életnek, a gyakor-
la tnak . És az élet, a kathol ikus lelkészkedő pap-
ság ajkain, a kellő választ a miniszteri rendeletre 
már megadta. A mily világos volt a miniszteri 
rendelet ké tnyelvű őszintesége és kétes j óaka ra t a 
a kath . egyház i rán t : oly világos most a kath. 
lelkészkedő papság t i l takozásainak kimélet len 
egyeneslelkü bátorsága annak kimondásában, hogy 
a mi t miniszter i rendelet az Is ten törvénye ellen 
akar megnyern i Magyarország kathol ikus pap-
ságától, abból nem lesz soha semmi, mer t mi, 
ha keresztelünk és anyakönyvelünk, csakis a 
kath. egyháznak keresztelünk és anyakönyvelünk, 
és a k i t egyszer megkereszte l tünk és beanya-
könyveltünk, nem azért keresztel tük meg és 
anyakönyvel tük be, hogy a haeresisnek kiadjuk, 
hanem hogy ha kell, é le tünkkel és vérünkkel is 
az egyedül üdvözitő vallásban és vallásnak meg-
ta r t suk most és mindörökre. 

Magyarország kath. papságának ez a protes-
ta t ió j a, ez a bá tor kikelése és kemény t i l takozása, 
azonban, — hogy az érem másk oldalát is meg-
tekintsük, — mely a confessorok és vér tanuk fény-
korára emlékeztet , a mily nagy kötelességeket 
emel érvényre és fényes manifes ta t ió terévé 
teszi Magyarországot Isten és a kathol ikus világ 
szemében: épp oly kényes körülményekkel j á r 
és az Ígérkező dicsőséget csirájában tönkre 
tehető épp oly nagy veszélyeket hord méhében. 

A pro tes tan t izmus meghonosodása óta régen 
volt e hazában vallási küzdelem, a melyben 
annyi le t t volna koczkára téve, min t most. 
Nem csekélyebb dologról van i t t szó, mint arról, 
hogy mi katholikusok i t t , az apostoli királyság 
védszárnyai daczára, élhetünk-e vallási elveink 
szerint ál lami zaklatás és üldözés nélkül, vagy 
n e m ; érvényesi thet jük-e h i te lveinket a vegyes-
házasságokban és az azokból született gyermekek 
nevelésében, vagy — nem ? Tehát de capitibus 
nostr is agitur;. arról van a szó: élnie szabad-e, 

vagy halnia kell-e az uj Magyarország törvényei, 
rendeletei, hivatalos szelleme szerint a katho-
lika egyháznak szent István, a honalapí tó apos-
toli király honában ? 

Mielőtt az élet-halál harczát ellenfeleinkkel 
komolyan és há t rá lás t nem ismerő elhatározással a 
csa ta té r egész széltében elfogadnók: ke t tő re legyünk 
figyelemmel, ket tőt , az Isten szerelmére kérlek ben-
neteket paptársak , szem elől ne tévesszünk. Az első 
az, hogy mit akarunk, mi t teszünk; a másik az, 
hogy hogyan aka r juk , hogyan tesszük a mi t 
aka runk és teszünk. — Azt akar juk, ex casu 
incidenti, a fenforgó esetből kiindulva, hogy ha-
zánkban a ka th . egyház hitelvei a vegyesházas-
ságokban érvényesüljenek. Mármost akárhogy 
teszi ezt nekünk lehetségessé az állam, a kor-
mány és törvényhozás, nekünk az mindegy, csak 
lehetségessé tegye. Azaz : őrizkedjünk megcsökö-
nyösödöt t modorosság, divatba kozot t szólamok 
és jelszavak kedveér t a sikert koczkáztatni. A 
sa já t fausse positiója, hibás állásfoglalása által 
megvert ellenséget, ne akar juk éppen csakis a 
mi tetszésünk szerint i csapáson lá tn i visszavo-
nulásban. Hagyjuk őt visszavonulni tetszése sze-
r int , csak vonul jon vissza és hagyja a kath. hit-
elvek érvényesítésének ál tala az 1868. 53. §. 
erejénél fogva elfoglalva t a r t o t t t e ré t nekünk 
szabadon. Akár formaszer int i és nagy törvény-
hozási abrogatió, akár csendes rítussal insceniro-
zott ha l lgatás és az ellenkező praxis nagyranöve-
lése ál tal tö r t én ik a kath. hi telvek követhetésének 
t ehá t szabadságának in in tegrum rest i tut iója . 
nekünk, illetve a ka th . egyháznak, az mindegy. 
Hagy juk t ehá t az állami ha ta lomra magára ku-
darcza elismerésének a formulázását s ne akar juk 
e t ek in te tben szájába rágni még a szavakat is. 
A kaudiumi j á romba kényszerítés engesztelhetet-
lenné t e t t e Róma pol i t ikusai t és semmivel sem 
biztositá a Fülöp macedoni király ál tal képviselt 
Görögország függetlenségét . Tudjunk mértéket 
t a r t an i jogunk használásában. Qui habet aures 
audiendi, audiat . 

A másik tekinte t , a mi mia t t én a mi 
egyházpolit ikai jövő helyzetünket , és amitől ez a 
helyzet függ, katholikus hi téletünk integri tását , 
t i sz taságát és feddhetet lenségét féltem, az abban 
áll, hogy mi oly fába vágtuk a fejszét, melyet 
Is ten malaszt ja nélkül nemcsak széthasitani nein 
sikerülhet senkinek, de bele vágni se lehet soha 
szabad Isten kegyelmének nagy penitenczia, tel-
jes lelki megujulás és éjjeli-nappali imák esdek-
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lései á l t a l való megérdemlêse nélkül . É n l á t o m 

az egyházé r t harczba s ie tő t i l t akozások bá to r sá -
g á t és f enyege té se i t az országon végig vonu ln i ; 
de n e m l á t o m sehol, l ega lább a ny i lvánosság 
e lő t t nem l á t t a m , n e m h a l l o t t a m m e g n y i l a t k o z n i 
az t , hogy „omni s suff ic ient ia n o s t r a ex Deo 
e s t " , k i v á l t egy o lyan ügyben , a m i d ő n egy 
ez redéves á l l amtó l az t k i v á n j u k , hogy egy ünne -
pélyesen h o z o t t és s zen t e s i t e t t elvi t ö r v é n y t , 
a mi lyen az 1868. 53. t czkk , a k á r ünnepé lyesen 
visszavonjon, aká r csak ha l l ga t agon desavouál jon . 
E g y elvi t ö r v é n y n e k á b r o g a t i ó j a egy-egy ország 
sze l lemének r e g e n e r á l á s á t fö l t é te lez i vagy j e l en t i , 
— a mi csodával h a t á r o s dolog s I s t e n n e k k ü -
lönös k e g y e l m e és r endk ivü l i segí t sége né lkü l 
— agyrém. F ide i confessorrá l enn i i n k á b b az i s t en i 
ma la sz t gyümölcse m i n t az ember i akarásé . 

Azért , kedves pá lya t á r s ak , h u m i l i a m i n i sub 
p o t e n t i m a n u Dei, u t nos exa l t e t in t em-
pore t r ibu la t ion i s . A t i l t akozások zajos h a n g j á t 
zúg ja t u l a b ű n b á n a t s i rása és a vezeklő le lkek 
zsolozsmája. Mer t mi n a g y o t v é t k e z t ü n k , sok és 
n a g y m u l a s z t á s o k a t k ö v e t t ü n k el, m ig a n n y i r a j ü t ö t -
t ünk , hogy b e n n ü n k e t Magyarország min i s z t é r i uma , 
s benne a mi s a j á t k a t h o l i k u s hi ve ink és val lás-
ügyi p r o t e s t á n s e l lenfe le ink egy lé lekkel képesek-
nek Í t é l tek a r r a a le lke t len szolgale lkűségre , 
hogy m a j d v é g r e h a j t u n k egy min i sz t e r i rende le-
t e t , a mely h ive ink e lá ru lásá t , a haeres i s t e h á t 
az ö rök k á r h o z a t s z á m á r a való k i s z o l g á l t a t á s á t 
a k a r t a k ö t e l e s s é g ü n k k é tenni . 

P a p t á r s a k ! Ez a vé lemény, ez az Í té le t — 
I s t en Í té le te vo l t f e l e t t ünk . Az önérdek h a j h á -
szása a n n y i r a t ö n k r e s i l á n y i t o t t a r e p u t á c z i ó n k a t 
a vi lág e lő t t , hogy ez m i n d e n r e k é p e s e k n e k i t é l t 
m á r bennünke t . 

P o r b a a lázo t t szivvel m o n d j u k és hangoz ta s -
suk t e h á t , hogy — t i l t a k o z u n k és rev is ió t köve te -
l ü n k ; és hogy I s t en m e g a l á z t a t á s a i n k a t megelé-
gelje, i m á i n k a t megha l lgassa , t ö r ekvése ink re ped ig 
a siker á ldásá t adja , — igazán t e g y ü n k róla , hogy 

Nova sint omnia: 
Corda, voces et opera! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 1. Katholikus párt Magyarország-

ban. — F. hó 29-én tartotta dr Komlóssy Ferencz ország-
gyűlési papképviselő ur választói előtt beszámoló beszé-
dét. Hir szerint az igen tisztelt képv. ur ismét pártot vál-
toztatott, t. i. pártonkívüli lett, hogy alakítson egy kath. 
pártot. Először antiszemita párti volt. Mikor ez a párt 

a legutóbbi választásoknál megbukott, mérsékelt ellenzéki 
lett. Most önként kilépett belőle és elfoglalta harmadik 
pártállását : a pártonkivüliséget. Negyedik állásfoglalása 
az lesz, ha alakít egy katholikus pártot. A pártállásfog-
lalások ily változékonysága egy nagy hibára mutat : arra, 
hogy a képviselő urnái az iránytű nem mutat mindig 
biztos utat, mert ingadozik, tapogatózik. Egyébiránt az 
usus, a gyakorlat, a tapasztalás sokra megtanít minden-
kit s a sok csalódás talán végre elvezet az isteni malaszt 
forrásához, mely minden katholikus actio sikerének egye-
düli garancziája. ? ? 

Liptó-Rózsahegy, 1890. jun. 27. Évzáró vizsgálatok 
az irgalmas nénék leánynevelő intézetében. — A jelen kor, 
bár vannak nemesb vonásai is, nem egy tekintetben a 
hit s erkölcsi föloszlás időszaka. Hadd rajzoljanak mások 
ragyogó képeket szertelen napjaink törekvéseiről. Mi egy 
pár hasznos igazságot akarunk feljegyezni . . . Korunk jel-
szava a fölvilágosodás, mely hazánkban is visszhangzik 
onnan, hol Lomnicz délczeg csúcsa évezred óta nézi Árpád 
népe mozgalmait, addig, hol egekbe szállott ama hősnek 
lelke, kinek nándorfehérvári diadalát emlékkel a magyar 
meg nem tiszteié. Csakhogy e varázs-szónak érteménye 
sokaknál: hitrombolás. Mindannak, ami katholikus, irány-
zatos gyöngítése, ha lehet, megsemmisítése. Ilyetén le-
hangoló, majdnem elcsüggesztő körülményeknek közepette 
kettős a kötelesség az Istenember vérével megváltott s 
gondjainkra bizott hiveket, a fiatal nemzedékkel együtt, 
a világ szellemének gyilkoló mérgétől a lehetőségig meg-
óvni, az isteni hitben, a jó erkölcsökben megtartani, 
növelni és szilárdítani. — Két közeg áll pedig kiválóan 
rendelkezésünkre, melyek által a szivekhez juthatni, a 
lelkekhez szólhatni, t. i. a templom, és ennek előcsarnoka, 
veteményes kertje: az iskola. — Amabban is, ebben is ott 
áll a tanítószék. — Hogy minő fontos tényező az emberek 
életében, a népnevelésben az iskola, váltig kitetszik az 
ellentábor törekvéséből is, melylyel a tanintézeteket keze-
inkből minden áron kiragadni, modern szólammal élve, 
elközösíteni és saját szellemében kezelni akarja . . . Ne 
engedjük ! De azután lelkesen kell ám e téren a ránk 
váró feladatot megoldani. Kitartó, önzetlen, odaadó buz-
galommal ápoljuk iskoláinkban a tiszta kathol. szellemet, 
azon paedagogia szerint, melynek kezét az evangeliom 
isteni ihlete vezérli. Ebben neveljük a haza reményét, a 
fiatalságot, melynek szíve még olyan, mint a tiszta ívlap; 
Írassék rá torzkép vagy a megváltás keresztje, a rajzot 
egyiránt elfogadja. Mit eszközölhet egy-egy iskolában az 
isteni -malaszttal, mely minden szent ügynél titokszerüleg 
hat, közreműködő erős akarat, hivatásos buzgóság, szívé-
lyes készség, annak boldog tanúi voltunk f. hó 17—-27. 
napjain. — Ezen időközben ejtettek ugyanis meg a 
szatmári anyaház irgalmas nővéreinek szerető és önfeláldozó 
gondozása alatt álló, kisdedovóval összekötött, hétosztá-
lyu itteni leányiskola évvégi vizsgálatai. Az ezeken szerzett 
közvetlen tapasztalatok újólag megérlelték bennünk ama 
szent meggyőződést, hogy e nevelő-tanító-intézet ugyan-
csak derekasan tölti be fönséges rendeltetését, hogy méltó 
ama szép hirnévre, melyre a magyarság e végvárában 
néhány esztendei fönnállása óta szert tőn, és magára 
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vonta nemcsak a közeli, de a távolabbi vidék szüléinek 
figyelmét, kik oly nyugodt önérzettel adják az ott mű-
ködő lelkiismeretes nénék kezeibe legféltettebb kincsöket, 
szivök szerette gyermekeiket. — Az intézetbe belépvén, 
az első meglepő látvány az vala, bogy a szépen, valódi 
müizléssel földiszített iskolaterem a tanulók s a lelkéből 
érdeklődő hallgatóság által zsúfolásig tele volt. Ezt örven-
dezve szemléltük minden egyes osztály próbatételén, hol 
összesen 200-nál jóval több leánygyermek állotta vala ki 
a vizsgálatot. A törvényszabta tantárgyakból, melyeknek 
mindegyike után majd szayalat, majd ének tartotta élénk-
ségben mind a kisdedeket, mind az éber figyeletü közön-
séget, — a feleletek határozottak és szabatosak voltak, 
annak kétségtelen bizonyítékául, hogy a bátor föllépésü 
növendékek a tanultakat nemcsak fölfogni s megérteni, 
de, a mi fő, kellően alkalmazni is képesek. A vendég-
koszorú, melynek szemében, midőn még a tótajku leányo-
kat, a kisdedovó piczinyeit is, gyönyörűen, idegen szár-
mazást éppen el nem áruló kiejtés és hanglejtéssel haliák 
magyarul felelni, — egy-egy örömköny fakadt, teljes 
megelégedésének hangosan adott kifejezést. — Fölöttébb jól 
esett szemügyre vehetni az ékes és jól fogalmazott Írás-
beli gyakorlatokat, valamint a melléktermekben a jó 
izlés, szabatos és valóban művészies kidolgozás ajánlotta, 
szebbnél-szebb rajzokat, és a varrás, kötés, hímzésnek, a 
legegyszerűbbtől kezdve, majd minden nemét előtüntető 
női munkákat is, melyekről, a sok között, egy vidéki, 
nagyon illetékes urnő, ki boldognak vállá magát, hogy e 
vizsgálatokon részt vehete, nyíltan mondotta, hogy azok-
ban a tisztaság, finomság és gyakorlati czélszerüség egy-
képen megragadják a hozzá értő kebelt. Hasonlóan a 
meghatott lelkek köztetszését vívták ki a rendkívüli ta-
nulmányokban : német, franczia, angol nyelvekben muta-
tott szép előhaladás, valamint a vidám hangulatot keltő 
üdvözlő és kardalok, meg az, egy igazi hangversenynek 
is beillő, czimbalom, czitera, hegedű és zongorajátékok, 
melyekben a növendékek csakugyan bámulatos könnyed-
ség s avatottságra valló szabatosság által tündököltek . . 
A siker babérja, Isten után, az intézet éltető lelkét, a 
főnöknőt és vele együtt éjjel-nappal fáradozó nővéreket 
illeti, kik a jók hálájára méltóan terjesztik csöndes falaik 
között a valódi magyar kulturát, a szellem oly gyakor-
lati irányú képzése utján, mely a jámbor életben bírja 
kifejezését. Azonban a hódolatos kegyelet, főleg a magyar 
Sión egyik kimagasló őre és élő oszlopa, az apostoli 
buzgalma és jótékonysága fényével mindent betöltő sze-
pesi püspök, Csúszka György ő excellentiája felé száll, 
mint a ki a vallás védő szárnyai alatt egyedül biztosan 
haladó nemzeti közművelődés érdekében, az áldozatkész 
Rózsahegy városával kezet fogva, adott létet e nagyhiva-
tásu, igazi misszióval biró, intézetnek. 

Dr Csősz Imre. 

Róma, jun. 23. Sanctissimi Domini Nostri Leonis 
Divina Providentia Papae XIII. Allocutio. — Habita in 
Consistorio die XXIII junii an. MDCCCLXXXX. 

Venerabües Fratres, 
Priores curas Nostras hodierna die sibi merito vin-

dicat inclita catholici nominis natio, quae Montem Liba-

num tenet, profanis clarum litteris, divinisque saepe cele-
bratum carminibus ; ipsa loci amoenitate, et caeli solique 
dementia insignem. Regionis decus augent illustri nomine 
civitates, montis radicibus adiacentes, pietatis ac religionis 
monumenta et domicilia passim magno numero extructa, 
incolarum frequentia alteque in iis insitus loci amor, in 
quo scilicet eorum majores catholicae religioni securum 
tutumque perfugium calamitosis temporibus invenerunt. 
Libanum late Maronitae insident mollioribus fusi iugis ; o " 

illic Patriarchalis regiminis sedem habent ; gens factis 
clara quae olim S. Ludovico Galliae Regi in Saracenos 
inferenti signa, sumptis armis strenuam operam contulit; 
at constantiâ nobilior qua catholicam fidem inter plura 
discrimina laboresque integram atque illibatam servavit. 

In hac gente contigit aprili mense proxime elapso 
ut Patriarchalis Antiochena Sedes ob interitum Venera-
bilis Fratris Pauli Petri Massad, pastoris sui praesidio 
viduaretur. — Iustis Patriarchae extincto exsolutis, Ma-
ronitarum Episcopi die XXYIII eiusdem mensis, succes-
soris eius deligendi causa, communem conventum habuere. 
In eo concordissimis animis plenoque consensu, Venera-
bilem Fratrem Iohannen Hagg Archiepiscopum Heliopo-
litanum Maronitarum, virum prudentiae laude spectatum, 
qui in curandis Ecclesiae rebus sedulam operam extincto 
Patriarchae navaverat, Antiochenum Maronitarum Patri-
arcliam renunciarunt. Deinde, ut par erat, suffragatores 
Episcopi et Patriercha ab ipsis electus, suas ad hanc Apos-
tolicam Sedem dedere litteras rei gestae nuncias, a Nobis 
flagitantes, ut electionem ipsam Apostolica Auctoritate 
Nostra* probare et confirmare vellemus. — Cum rem om-
nem, ex more, Consilio Nostro Fidei propagandae nego-
tiis ritus orientális praeposito cognoscendam detulissemus, 
idem Consilium tota rei gestae ratione perpensa, suppli-
candum Nobis censuit, ut sanatis quatenus opus sit qui-
busque vitiis quae in ipsam electionem incidere potuerint, 
Maronitarum Antistitum precibus annueremus. — Paterna 
Caritas qua Maronitarum gentem prosequimur facit, ut 
libenter iis auctoritate Nostra praesto simus : et cum 
summopere Nobis cordi sit Maroniticae Ecclesiae prospe-
ritás, mandata, hac occasione, dedimus memorato Consilio 
Nostro negotiis ritus orientális praeposito, ut ea decernat 
as statuat quae eo pertinent, ut ecclesiastica disciplina ad 
praescripta Synodi Libanensis anno MDCCXXXVI habitae, 
accuratins pleniusque servetur. Nunc autem firma fiducia 
freti fore, ut Patriarcha delectus, quo maiore dignitate 
praefulget, eo impensius de religione et Ecclesia apud 
Maroniticam gentem sua vigilantia, opera, sollicitudine 
mereri studeat, Eius electionem seu postulationem ad 
Patriarchatum Antiochenum Maronitarum, probandam 
ratamque habendam existimavimus, eumdemque venera-
bilem Fratrem in luculentius dilectionis Nostrae testimo-
nium, sacro pallio de corpore B. Petri sumpto, ut postulat, 
decorandum censuimus. 

Quid vobis videtur ? 
Auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolo-

rum Petri et Pauli, et Nostra, electionem seu postulatio-
nem a venerabilibus Fratribus Episcopis Maronitis factam 
de persona Venerabilis Fratris Johannis Petri Hagg, sana-
tis quatenus opus sit quibusque vitiis quae electioni ipsi 
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potuerint officere, probamus ratamque habemus, Eumque 
solventes a vinculo, quo Ecclesiae Heliopolitanae Maroni-
tarum obstringitur, ad Patriarchalem Antiochenam Eccle-
siam Maronitarum, cum omnibus privilegiis quibus Deces-
sores eius ab hac Apostolica Sede ornari consuevere, 
evehimus et promovemus, et Patriarcham ac Pastorem 
Maronitarum fidelium, uti in decreto ac schedula consis-
torialibus significabitur, constituimus ac declaramus, con-
trariis quibuscumque non obstantibus. 

In nomine Patris f et Filii f et Spiritus f Sancti. 
Amen. 

His igitur quae ad Orientalem Ecclesiam pertinent, 
rite peractis, propositum est amplissimi vestri Ordinis 
honorem deferre praestantibus quatuor viris, qui sive in 
episcopali ministerio gerendo. sive in negotiis huius Apos-
tolicae Sedis agendiis, integritatem, fidem, prudentiam, 
studiosamque in Ecclesiam voluntatem, Nobis constanter 
probarunt. 

Hiautemsunt: Vincentius Vannutelli, Archiepiscopus 
titularis Sardianus, apud Lusitaniae et Algarbiorum Regem 
Fidelissimum ordinarii Nuntii Nostri munere perfunctus, 
quem S. R. E. Cardinalem creavimus et in pectore reser-
vavimus in Consistorio habito die XXX Decembris, anno 
MDCCCLXXXIX : item Sebastianus Galeati, Archiepiscopus 
Ravennatensis : Gaspar Mermillod, Episcopus Lausanensis 
et Genevensis: Älbinvs Dunajeivski, Episcopus Craco-
viensis. 

Quid vobis videtur ? 
Itaque auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorumque 

Apostolorum Petri et Pauli, et Nostra, publicamus S. R. 
E. Presbyterum Cardinalem 

VINCENT1UM VANNUTELLI . 
Insuper creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros 

Cardinalea 
SEBASTIANUM GALEATI 
GASPAREM MERMILLOD 
ALBINUM D U N A J E W S K I 

cum dispensationibus, derogationibus et clausulis neces-
sariis et opportunis. 

In nomine Patris f et Filii f et Spiritus f Sancti. 
Amen. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Meghívó az erdélyi róni. kath. irodalmi társu-

latnak f. é. julius hó 4-én Gyulafehérvártt a püspöki 
Lyceum egyik tantermében tartandó közgyűlésére. — 
Tárgysorozat: 1. D. e. 9 órakor „Veni Sancte" a székes-
egyházban. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 3. Titkári jelen-
tés. 4. Végleges jelentés az 1889. évi számadásokról. 
5. Altaláuos tisztújítás. 6. Indítványok, melyek 24 órával 
a közgyűlés előtt az elnöknek bejelentendők. Gyulafehér-
vártt, 1890. évi junius hó. Veszely Károly, elnök, Zlamál 
Ágost, titkár. 

IRODALOM. 
*** Egyházi beszéd, melyet a Szent-László-Társu-

lat védszentje ünnepének alkalmával, 1890-ik évi junius 
29-én, a Szűz Máriáról czimzett szent-ferencziek budapesti 
templomában mondott Mészáros Kálmán, szent-Ferencz-

rendi atya s magyar hitszónok. Mellékletül: a Szent-
László-Társulat és czéljának rövid ismertetése. Budapest, 
1890. 12-r. 15 1. 

— jBeküldetett: Tizedik tanügyi Értesítő a sze-
gedi apácza-iskolákról. Közzé teszi Oltványi Pál, pré-
post, pápai kamarás, Ferencz-József-rend lovagja stb. az 
apácza-iskolák igazgatója. Szegeden, 1890. 8-r. 

Történeti adatokban gazdag Előszó ismerteti a sze-
gedi apácza-iskola ezévi történetét, a mely a nagyérdemű 
alapító s fáradhatatlan igazgató tollát dicséri. Végül sta-
tisztikai táblázat mutatja ki a csanádmegyei apácza-isko-
lák népességét. Összesen C405 tanítvány és 285 benlakó 
növendék részesül apáczák gondozásában. 

-(- Tisztelettel vagyok bátor értesíteni a ft. papságot, 
hogy- a kik az 1891-ik évre szóló s már f. é. augusztus 
havában megjelenendő Szent Család Naptárt nagyobb 
számban szándékoznak intencziókra megrendelni, ha azo-
kat most talán könnyebben végezhetnék, mint az őszi 
és téli hónapokban, midőn saját intenczióik elvégzésére 
lehetnek kötelezve : ugy ebbeli szándékukat szíveskedje-
nek velem tudatni, és én a megrendelő naptárak számához 
mérten, az intencziókat a naptárkiadó ftisztelendő urak 
megbízásából, előre is aszignálhatom. A naptárak annak 
idején az előleges megrendelés szerint azonnal megkül-
detnek. Mészáros Kálmán, sz. Ferencz r. áld. (Budapest, 
IV. ker. Ferencziek zárdája.) 

H I V A T A L O S . 

— FelhiváS. Az oly ifjak, kik a szent István király-
ról nevezett erdélyrészi szent-ferenczrendi szerzet-tartomány 
növendék-papjai közé magukat felvétetni óhajtják, felszó-
líttatnak, hogy kérelmeket — a IV—VIII. gymnasialis 
osztályú bizonyítványaikkal — úgyszintén keresztlevelü-
ket és orvosi bizonyítványaikat, folyó évi julius hó 20-ig 
Medgyesre, a rendtartományfőnöki hivatalhoz terjesszék be. 

P. Simon Jenő, 
rendta r tományi főnök. 

VEGYESEK. 
— Rómában nagy dolgok történnek. Az örök város 

képviselőtestülete, két fantaszta fanatikus kivételével, a 
kik közt van Garibaldi Menotti is, tömegesen beadta a 
lemondását, — mert csak városi és polgári ügyekkel 
akarnak foglalkozni s nem akarják Crispi uramat a kath. 
egyház ostromában s az atheizmus terjesztésében tüskön-
bokron követni. A lelkiismeret először csak ébredezik, — 
azutáu jön a többi tette ! Róma földjét nem hiába öntözte 
annyi vértanú vére ! A hol az egyház szikla-alapja van, 
ott nagy lehet a küzdelem, talán véres is a harcz, elke-
seredettebb és véresebb mint bárhol a föld szinén, — de 
a vallás, a kereszt, az egyház diadala sem lehet bizto-
sabb sehol a világon. Ide koncentrálta a pokol támadá-
sainak minden erejét : itt veti tehát latba az Isten is vallás-
védő hatalmának teljességét, hogy bebizonyítsa a világnak 
századról-századra, perczről-perczre, mennyire igaza volt a 
kath. egyház isteni alapitójának, midőn kimondá az örök 
Ígéretet: nec portae inferi praevalebunt ! 
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— Az „Egri Egyházmegyei Közlöny" legújabb szá-
mában következő tájékoztatás jelent meg: „Eger. 1890. 
jul. 1. Az egri egyházmegyei papság reputácziója érdekében 
kötelességünk kijelenteni : hogy a „ Magyar Állam" folyó 
évi jun. 18-iki számában megjelent s állítólag Egerből 
vett azon indítvány, hogy a főpapi kar az anyakönyvek 
vezetését az államnak mondja fel — e papság felfogásától 
távol áll és csak sajnálatos egyéni aberrácziónak tekin-
tendő." 

— Roma locuta est. Azaz szentséges atyánk m. hó 
26-án tartott nyilvános consistoriumban dr DeSSewffy 
Sándor kassai és dr Steiner Fülöp nagyváradi kanonok 
urakat, az előbbit csanádi, az utóbbit székesfehérvári 
püspökké praeconizálta. A magyarországi vegyesházassá-
gok ügyében pedig, a „Magyar Állam" legújabb hire 
szerint, eltérőleg ugyané lap előbbi híresztelésétől, már 
döntött a pápa által megbízott Congregatio. A mi a kath. 
egyház elvei szerint mondatott és történt ebben az ügy-
ben e hazában, az Róma Ítélete által megerősítést fog 
nyerni ; a mi ellenben a kath. egyház elveibe ütközött 
be, legyen az szó, tett, eljárás vagy taktika, azt Róma 
ítélete ki fogja söpörni a katholikus szellem, a katholikus 
hitélet köréből. 

— A természetjogra való hivatkozásnak a vegyes 
házasságból született gyermekek kath. vallásának bizto-
sítása végett megindult kath. mozgalomban — mi nem-
csak hogy ellenségei nem vagyunk, de sőt tulajdonképpen 
mi adtuk azt mint legcsattanósabb argumentum ad homi-
nem-et a katholikus mozgalom két legkiválóbb szócsö-
vének keze-ügyébe, buzdítva őket ez argumentum erejének 
teljes kiaknázására. Ez históriai tény ! 

= A kalocsai egyházmegyében Márton Mátyás fő-
székesegyházi karkáplán nagyobb papnöveldei aligazgató-
nak kineveztetett. Ft. Majorosy János félsz, püspök ur ő 
méltósága az egyházirend szentségét kiszolgáltatván, jun. 
hó 24-én áldozárokká szenteltettek : Rausch Mihály, Demsa 
József, Horváth Győző, Cziráky Gyula, Katona István és 
Kandier János kalocsai végzett theologusok, továbbá 
Lekir Dominikus, Májlinger Erasmus és Martinov For-
tunatus szent Ferenczrendü szerpapok ; — szerpappá Kersch 
Mihály főegyházmegyei végzett hittanhallgató. 

— Gyászos biróválasztás volt f. hó 22-én Kalocsán, 
a melynek 3 halott és 9 részint súlyosan, részint köny-
nyebben megsebesült ember esett áldozatul. 

— Windhorst mondása. A „Courrier de Bruxelles" 
berlini levelezője kiemeli és nagy súlyt kíván fektetni 
Windhorstnak egy mondására, melyet a nagy államférfiú 
a Sperrgeld fölött tartott vitában mondott. A Centrum 
vezére azt mondá, hogy a Vatikán körül van véve porosz 
kémektől és hogy jó lesz nyitva tartani a szemeket. 

— A bajor protestantizmus csatlakozott a Porosz-
országból kiindult „Evangélikus Szövetség" (Evangelischer 
Bund) által kezdeményezett Róma-ellenes agitáczióhoz. 
A katholikus vallású regeus herczeg a kath. nagygyűlés 
megtartását Münchenben lehetetlennek tartotta, nehogy 
t i. a protestánsok zavarba jöjjenek : most ezek a dédel-

getett protestánsok hálából Nürnbergben pastorális kon-
ferencziát tartottak, a melyben kimondották, hogy az 
Evangélikus Szövetség által Róma ellen indított mozga-
lomhoz való csatlakozást helyeslik és minden protestáns-
nak ajánlják. 

— Beküldetett : A clevelandi magyar r. k. szt. Imre 
betegsegélyző-egylet Éjszak-Amerikában, rövid ll/2 évi 
fennállás után, levelezés utján egy az Oberbauer A. utóda 
czég váczi utczai üzletének kirakatában közszemlére kitett 
gyönyörű zászlót és szalagot rendelt meg, a melyeknek 
kivitele a következő : standard alakú zászló 150 cm., 200 
cm. nagyságban, nemzeti színű alap egyik oldalán hazánk 
czimere, cser- és babérfa koszorúval, valódi aranynyal és 
selyemmel himezve, másik oldalán az egylet védszentje 
selyemmel s körülötte a teljes egyleti czím valódi arany-
nyal hímezve. A rojtok és bojtok valódi aranyból vannak 
készítve. A csúcs keresztet ábrázol, — bronzból öntve, 
aranyozva. A himzési munkálatok az Oberbauer czég saját 
himző műhelyében készültek. E műhely bármikor meg-
tekinthető. Tudakozódhatni a váczi utczai üzletben. — 
Denique a magyar ember, ha Amerikába kerül, megtanul 
gazdálkodni és — vallását többre becsülni mint itthon. 

— A sz. Ferencz-rendiek általános rendfőnöke kör-
levelet intézett a szerzet valamennyi házfőnökéhez a III. 
rendnek XIII. Leo pápa szándéka szerint való felkarolása 
és terjesztése végett. 

— Figyelmeztetés. Az országos kathol. tanítói 
segélyalap mindazon tagjai, kik az alapszabályok 8. és 
15. §§-ai értelmében ösztöndijak és segélypénzek elnyeré-
sére joggal birnak, ezennel felhivatnak, hogy kellően fel-
szerelt folyamodványaikat az alapszabályok 20. §-ának 
e) pontja értelmében az alesperes kerületi alapgyüjtőbi-
zottság, illetve az alesperes-kerületi tanfelügyelői hivatal 
utján az illető egyházmegyei főtisztelendő hatósághoz f. 
évi julius hó 15-éig indokolt javaslat kíséretében beter-
jeszszék. Budapest, 1890. évi május hó 20-án. Markus 
Gyula, az orsz. kathol. tanítói segélyalap közp. bizottsá-
gának elnöke. 

- Felhívás ^ B 
az előfizetés megújítására. 

Tömeges, gyors megújítása az előfizetésnek a szer-
kesztőre nézve nagy jótétemény, annyiban, hogy ideje, 
melyet a foszladozó egészség elodázhatatlan gondozása és 
a szerkesztés kötelességének 12 év óta szakadatlan követ-
kezetességgel folyó személyes teljesítése, ugyancsak igénybe 
vesznek, — nem forgácsolódik el nap-napután egy álló 
teljes hónapig, ha a m. t. olvasóközönség ilyenkor siet az 
előfizetés megújításával és igy tömegesen jelentkezik. 

Uj előfizetők bármikor beállhatnak a sorba, s t. olva-
sóink, talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, szívességet 
tesznek bárkivel is, ha a „Religió"-ra figyelmeztetik s annak 
olvasására megnyerik. Azt mondhatjuk, hogy első rangú 
tudósok és államférfiak — várják a „Religio" egyház-
politikai nyilatkozatait — valláskülönbség nélkül. Mert a 
mi czélunk nem agitáczió, hanem felvilágosítás és meg-
győzés. megnyerés — igazság által az igazságnak. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik. 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként k'.tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 

NEGYVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden : 

tir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- £ 
tőnél, és Rudnyánszky : 
A. könyvnyomdájában, E 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes nyitott levél- ï 

ben, intézendők. ; 

Budapesten, julius 5. 2. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszméli és Tanulmányok : Bende I m r e beszterczebányai püspöknek a ka th . legény-egyle t i zászlószentelése a lka lmáva l 
m o n d o t t beszéde. — Az u j b ibornokokró l . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : R ü c k w ä r t s k o n c e n t r i r u n g ! - B e s z t e r c z e b á n y a 
Az i t t en i ka tho l ikus legény-egylet zászlószentelési ünnepélye . — C s a n á d e g y h á z m e g y e : Ötvenéves p a p i jub i leum. — E r d é l y i 
e g y h á z m e g y e : Hála fö l i ra t n iné l tóságu L ö n h a r t Ferencz erdélyi püspök ur ő excll jához. — N y i t r a : A nap i kérdéshez. — Vegyesei. 

Bende I m r e b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k n e k 
a kath. legény-egyleti zászlószentelése alkalmával mondott 

beszéde. 
(Beszterczebányán, 1890. j uu ius 29-én.) 

„In hoc signo vinces" 
„E je lben győzni fogsz." 

Az Isten által alkotott társadalmi rendből 
és azon örök érvényű törvényekből, melyeken 
ama rend áll, veendő azon természetes törekvés, 
hogy mindazok, kiket az általános nagy társa-
dalmi szervezeten beiül egy közös, nekik sajátos 
életút, az ezen uton vezérlő életczél, az e czélhoz 
kötöt t eszmék, és a közös munkássághoz fűzött 
czéltudatos élet-küzdelem egygyé fűzött, egyletté 
alakuljanak, egy közös zászló alá álljanak, hogy 
a közös életczélra legyen egy jelkép; és a jelige, 
melyet arra irtak, legyen kifejezője a kitűzött 
munkásságnak, és a közös czélra folytatet t küz-
delemnek. 

Igen nagy azon egyletek száma, melyeket 
korunk sokszorozott igényei folytán majdnem a 
parányosságig felosztott társadalmi szervezetének 
méhéből kifejlődni látott és lát folyton. Önök 
egyesülete, a tiszteletreméltó legényegylet, azok 
sorába tartozik, melyeknek végczélja Ő, ki az ut, 
igazság és az élet, az Ur Jézus Krisztus; a ma-
gasztos feladat, melyet egyletük magáénak vall, 
nem uj, nagyon régi az. Életet nyert, midőn 
először hangzott fel az evangelium szava: „Ke-
ressétek először Isten országát és az ő igazságát, 
és a többi mind hozzáadatik nektek." Életbe 
lépett, midőn az élet cselekvőségétől elvétetett 
a rideg önzés átka és az az Isten dicsőségében 
egy fenséges, és áldott életczél magaslatára emel-

te te t t ; midőn az emberi élet legmagasabb intéz-
ményei, a szi.v legfényesebb eszményei, maga 
azon szeretet is, mely bennünket az áldott 
anyafoldünkhöz köt, az örök haza fénye, a ke-
resztény szeretet tiszta melege által felmagasz-
tosít tat tak. 

Es a midőn ama feladat befolyása alatt ki-
fejlődtek a keresztény életmunkásság századai 
az ő munkájokkal Isten dicsőségére és egyben 
kifejlődött a keresztény haladás, a kereszténység 
szellemétől á tha to t t czivilizáczió, mely tanulva 
munkálkodott , és munkálkodva haladt : a legény-
egyletek boldog emlékű alapitója a keresztény 
élet e fényes hagyományait, melyeken a válto-
zott viszonyok módosítottak ugyan, de meg nem 
vál toztathat ták a bennök nyilatkozó halhatatlan 
eszméket, átül tet te az általa teremtet t egyletekbe. 
Im azért hasonló feladat és czél alatt állanak 
önök is, kedves fiaim, kik Isten dicsőségére, az 
áldott haza hasznára tanulnak, haladnak, mun-
kálkodnak. 

Azon életrend is, melyre önöket szerény, de 
Jézus szellemétől vezérelt egyletök neveli, vájjon 
másból meritheti-e indokait, eszméit és szabá-
lyait mint ama mennyei életrendből, mely az 
evangéliumból szól ki. és a mely meghozta az 
élet küzdelmei között a békét, és a keresztény 
életkedv, a kitartó türelem, a szükséges önura-
lom, a mértékletesség, a hivatás czél tudatossága 
és főleg az önfeláldozó testvéri szeretet által 
kiegyenliti azon mély ellentéteket, melyek az 
emberi társadalomtól elvégre is elválaszthatla-
nok, de romboló hatásukat csak azon kor fogja 
megérezni, mely a keresztény élerendtől elszakad. 

2 
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Önök zászlójukra sz. József képét helyezték. 
Egész helyesen ! az ö élete mély ér te lemmel vo-
natkozik önök élethivatására, önökére, kik szin-
tén egyrészt fáradsággal munkálkodnak életpá-
lyájukon, másrészt szintén szivökben hord ják azt, 
k i magá t nagy védszentünk nevelő, dajkáló gond-
ja i ra b i z t a ; kik szent Józseffel együt t az „igaz" 
férfiú nagy tu la jdonságá t avval akar ják kivinni, 
hogy az ö példája u tán munkások akarnak lenni 
Is tennel Is tenért . 

Ezek kapcsán engedjék meg, k. fiaim! mi-
előtt zászlójokra ráadnám az egyház áldását, meg-
szentelve azon jelet , mely a la t t gj^őzni akarnak 
és győzni is fognak, hogy pár vonással vázlatá t 
adjam a keresztény magas életczélnak és az élet 
szelleméből folyó vezérelveknek, a mennyiben 
azok önök különös é le thivatására a keresztény 
munkásság fe ladata i ra vonatkoznak. 

* 

Jézus evangeliuma első sorban az ember 
szellemi életét, ennek vallás-erkölcsi nevelését 
tűzi ki czélul. Bármily anyagi helyzetben, a leg-
ellentétesebb társadalmi vagy poli t ikai alakulások 
közepet te is minden egyes ember a megvál tás 
részese lehet. „Az én országom nem e földről 
való," mondja az Udvözitő, és a keresztény ez 
életet csak vándoru tnak tek in t i az örök élet 
hazá ja felé. „Oh ember — mondja sz. Ambrus, 
— haladj a te czélod felé. Vigyázz magadra, 
nehogy útközben elérjen az éjszaka, és a lkonyat ra 
szálljon élted, mielőt t az erényben előhaladtál 
volna. Utadban t a rka különféleségökben tűnnek 
fel szemeid előt t az élet t á rgya i ; csak futólag 
nézzed azokat, me r t czélod előre nógat , és kés-
lelkedned nem szabad. Majd virágzó fák, kedves 
zöldbe öl tözött mezők, csergedező pa takok azok, 
melyek figyelmeded lekötik. Mily örömest mé-
lyednél el nézésökbe; de sürget az idő, te tova 
sietsz, és lépéseid mögöt t maradnak e bájak. 
Majd ismét más tá rgyakra akadsz u t adban : durva 
köves ut, meredek sziklák, széditő magaslatok, 
sötét erdők ijesztenek. Lá t tuk ra szived félelem-
mel szorul össze, de áthaladsz ezeken is, elha-
gyod ezeket is. Ilyen az emberi élet. Sem örömei 
nem állandók, sem szenvedései nem tar tósak. 
Egyikök se akadályozza lépteidet . Czélod felé 
ta r t s , de időnkint válogasd meg a helyes utat ." 
(S. Ambros. in Psalm. I.) 

A czél tehát , mely felé a keresztény élet t a r t , 
és az eszmény, melyet elérni óhaj t , nem e földön 

van. A legfőbb jó, melyért küzd, melyet birni 
akar , a vál tozhatlan jó — az Isten maga. — 
Az ő lelkét ez élet mellékes czéljainak, javai-
nak nem szabad kizárólag lekötniök, ha nem 
akar ja eltéveszteni végczélját. Jézus Krisztus 
megadja az erőt, és világosan kijelöli azon esz-
közöket, melyekkel mindenki a ha ta lmas és az 
alat tvaló, a gazdag és a szegén}7, a tudós és a 
tudat lan egyaránt elérheti végczélját, az Istennel 
való egyesülést. Bizonyos tehát , hogy a keresz-
ténység, mely első sorban Isten országával és az 
örök igazságok közvetítésével foglalkozik, e földi 
élet tel sajátos- czélok, és a föld törekvései és 
küzdelmei fölöt t magasan felül áll. De épen oly 
annyira áll az is, hogy csak az fogja a fö ]di 
czélokat való értékökben önmagán, és a közösre 
nézve valósitani , kinek szemei előt t folyton a 
legmagasabb czél lebeg, ki az anyagi világban 
tel jesen el nem merül, ki Isten országa felé tö-
rekszik. Ez esetben minden j avá ra szolgál; ellen-
kező esetben egyik szerencsétlenség a másikat 
szülendi végzetszerű következetességgel egyesek 
ba já ra éppen ugy, min t az egész népekére nézve. 

Sokakra nézve visszatets7Ő, hogy Jézus a 
szegénység szeretetére t an i to t t , pedig ez valóján 
nem egyéb, min t magasabb indokokból véve a 
földi sorsunkkal való megelégedés, és az élet szent 
megnyugvása. 

A lelkek üdve érdekéből t an i t j a azért a 
kereszténység a szegénység szeretetét, a szegény 
életet a gazdagság közepette. A társadalom, mely 
köve t i azt, nemcsak a mennyet nyeri el, a föl-
dön is ezen kiváló lelki tu la jdon erejével kerüli 
ki azon két végletet, melyek annyira veszedel-
mesek reá nézve, a fényűzést és a nyomort . Nem 
a szegénység megvetése és a gazdagság hajhászata 
az, mely a jólét a lapjá t veti meg, hanem a meg-
elégedés és a takarékosság. 

Ha továbbá az LTr Jézus a gazdagság meg-
vetésére ok ta to t t , t e t t e ezt nem a gazdagok 
m i a t t ; nem a földi boldogság, az anyagi boldo-
gulás mia t t , melyek e földi javakhoz is kötvék, 
hanem te t t e azt oly feltétel mellett , ha hogy és 
a mennyiben a javak bősége a kéjelgő fény-
űzésre és a pazarló élvezetekre fordi t ta tnának. 
Nem a b i r tokot kárhozta t ja t ehá t a keresztény 
vallás, sőt egészen közönyös annak mennyisége 
i rán t . Az ő nagy elveivel csak azon folytonos 
társadalmi és erkölcsi el lentétet akar ja kiegyez-
tetni , mely a gazdagság és szegénység között 
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fennáll, miután a bir tokláshoz köté az önmeg-
tagadó mérsékletet , és övéi előtt ama keresztény 
tá rsada lmi loyal i tást hangozta t ja , mely az ön-
feláldozó, áldozatkész szeretetben áll. 

Az Ur Jézus evangeliuma a maga nagysze-
rűségében akkor tűn ik fel szemeink előtt , midőn 
a munka i rányában hangoz ta t j a örök irányelveit . 
A keresztény életben a munka kötelesség és 
maga az Üdvözitő is u tánzandó példájá t adá a 
munkásságnak. De a munkássághoz egyben oda 
köté a fensőbb indokokat ; azon erkölcsi indokot , 
hogy Is tenér t legyünk munkásak ; mer t a hivalgó 
tét lenség minden gonoszság szülőanyja. A mun-
kásság megtermi az emberiség számára a min-
dennapi kenyeret . Is ten dicsőségére végezve 
óvszer a kapzsiság, a munka önző kizsákmányo-
lása ellen, és igy az egyedüli ha ta lmas fék 
a t á r sada lmat felbomlással fenyegető törekvések 
ellen. 

Jézus Krisztus a felebarát i szeretetre t an í t ; 
mer t mindannyian egy a tyá tó l származunk, min-
denkinek egy ugyanazon ha lha ta t lan lelke van, 
mely magában hordja az isteni képmást . Mind-
annyiunknak egy közös Atyánk van a mennyek-
ben, és igy tes tvérek vagyunk. Az emberiség e 
nagy törvénye azonban magá t a t á r sada lmat 
is gyökeresen á t a l ak í to t t a . E tö rvény tö r t e 
szét a rabszolgaság lánczai t ; ez oltá be a né-
pek szivébe és ezek ön tuda tába az egyenlősé-
get , a szabadságot, a testvériséget, megalkot ta 
a nemzetek azon magas egységét és együvé-
tar tozásá t az élet fensőbb feladataival viszonyban, 
melyet sem a gőgnek, sem a rideg önzésnek 
nem sikerülhete t t tel jesen e lnyomnia. 

A testvériség nagy eszméje azonban, melyet 
az Ur az emberi szívbe ol tot t , éppen nem aka-
dályozta a kereszténységet abban, hogy ne fej-
leszsze, az erkölcsi eszmék magasára ne emelje, 
és nevelő erejével ne ápolja azon különös jelle-
get, melyet egyes nemzeteknek az ő fa j i sa já t -
ságaik, nyelvök, erkölcsi tu la jdonaik és nemzeti 
életök tör téne lme adott , és melynek élete a haza 
szent földjéhez kötö t t . 

Az Üdvözítő nagy példája u tán , ki oly sokat 
könnyezet t népe sorsa felet t , a kereszténység is 
együt t érzett a népekkel ; védte, megszentelte, és 
egy magas erkölcsi érzelem melegével h a t o t t a á t 
a szerető, önfeláldozó ragaszkodást a nagy nem-
zeti tűzhelyhez, a szeretet t hazához. Az ő szel-
leme ápolta a nemzetekben ama géniuszt, mely 

I azok érzelmeibe, gondolkozásába, és összes mun-
j kálkodásukba oltá azon életerős jelleget, mely 

a lkot ja és f en ta r t j a , fej leszti a nemzeti életet . 
A kereszténység e nembel i érdemét elismeri 
minden elfogulat lan vizsgáló. 

Nem is a kereszténységből, egy egészen 
más világnézetből fe j lődöt t az a félelmes koz-
mopoli t izmus, mely midőn az á l ta lános testvér i-
ség eszméjét a r ideg önzésre alapí t ja , lerombolni 
kész a nemzeties szellemet, anélkül, hogy meg-
adha tná az emberi tá rsadalomnak ama békének 
és szere te tnek még á rnyéká t is, mely csak a 
hamis í t a t l an szabadságban, testvériség és egyenlő-
ségben ál lhat meg. 

Ha az Ur Jézus lehozta az embereknek az 
Is ten országát, meghozta evvel együt t ígéretéhez 
képest a többi t i s : az igazi jó lé te t , a szegénység 
és gazdagság közti egyensúlyt, a valódi haladást , 
a természet fölöt t i ura lmat , megalapi tá a társa-
dalom erkölcsi r end jé t a szabadságban és egyen-
lőségben; a közös testvériség eszméjében pedig 
megadta a közös a tya gyermekeinek a leghatha-
tósabb védelmet a megalázás és kizsákmányo-
lás ellen. 

Végül minél életerősebben fognak érvénye-
sülni a keresztény élet alapelvei az emberiség-
ben, annál gyorsabban fog az a polgárosodás 
pá lyá ján haladni : annál könnyebben fogják a 
nemzetek önmagukban f en t a r t an i belső egysé-
göket , életközösségökben az összhangzatot, és 
annál erősebb bennök a te remtő , a munkás erő 
a művészetben, a tudományban , a kézművesség-
ben, a földművelésben, az emberi munkásság 
összes ágaiban. Ellenkezőleg — és ezt jegyezzék 
meg jól — minél inkább fogják a népek meg-
ve tn i a szegénységet és a munkásságot , annál 
erősebb lesz vágyuk csalárdul szerezni, az élet 
java iban zsákmányolni. Minél kevésbé fogják be-
csülni az önfeláldozó, a kibékél te tő szeretetet , 
annál bizonyosabban hanya t l anak a feloszlás, a 
szétmállás örvényébe, azon pusztaságba, melyben 
nem te rem kenyér, melynek szárító heve csak 
fokozza a szomjat a nélkül, hogy azt k iol thatná . 
A hol k ihal t a szeretet , o t t csak a gőg és az 
irigység, a gyűlölet, az önzés vaskar ja és a rab-
szolgaság lánczai te remhetnek . 

* 

íme kedves fiaim ! egynéhány azon magasz-
tos alapelvekből, melyeken a kereszténység vi-
lágnézete, é le t i ránya áll. melyekből a keresztény 
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gyakor la t i élet fejlődött. Nagyon sok tanulságo-
sat re j tenek azok magukban az önök életpályájára 
is. Az is teni dolgok fényével, az örök igazságok 
erejével vi lági tanak be azok az önök életébe is, 
kik szintén a keresztény élet munkásai, a ke-
resztény munka napszámosai. Mélyen véssék be 
azokat leikökbe és idomuljon életök a keresz-
tény élethivatás igazságai szerint! 

Az Ur Jézus gyermekei önök, kedves f iaim! 
és nagy örökének osztályosai. Keressék im azért 
mindenekelő t t lelkök üdvére az Isten országát 
és az ő igazságait. Leikökben először az ural-
kodjék, a mi ot t fönn van, a hol Krisztus van 
„a ki az Aty jának jobbján ül." Ne is azon szel-
lem szerint éljenek, mely csak ahhoz ragaszko-
dik, a mi i t t a földön van, mely csakis azt ke-
resi, a mi pi l lanatnyi szükségeit kielégíti , mely 
minden erői t k imer í t i a r ra nézve, hogy magának 
megszerezze azon múlékony javaka t , melyekbe 
oly sokan helyezik egyedüli boldogságukat . Oh 
ki csak e földnek és élveinek dolgozott, az i t t 
hagyja az élet tel együfct fáradsága minden gyü-
mölcsét! I t t hagyja minden haszon nélkül, lelke 
örök kárára hagyja i t t . 

Ne feledjék el, kedves fiaim ! hogy önök ke-
resztény munkások és a nagy nemzeti munkának 
is h iva to t t napszámosai. Szakadatlan törekvés, 
folytonos munkálkodás a földi é le t hasznáér t és 
dicsőségeért képezi egyben életök egyik lényeges 
feladatát . Tanulva munkálkodni , és munkálkodva 
tanu ln i s mindke t tőben folytonosan haladni, ez 
legyen jelszavok nemcsak műhelyeikben, hanem 
t isz te le t remél tó egyletökben még üdülésre szánt 
órá ikban is. Ezt k ivánja önöktől a keresztény 
élethivatás, mely a munkásságra egy kiválón 
szent kötelem pecsét jét nyomta . Ezt k ivánja 
önöktől a haza, mely övéinek törekvőségében, 
haladásában ta lá l ja fel virágzását. Legyenek ked-
ves fiaim meggyőződve, hogy életünk egyik fő 
ékessége, tu la jdonképi gazdagsága a komoly élet-
törekvésben a képzettségben és a szerény mun-
kálkodásban van. 

Es midőn, kedves fiaim ! lelkök telve van 
Isten félelmével és a k i t a r tó munkásság, a józan 
haladás komoly törekvésével, h ivatásuk komoly 
szeretetével, uralkodjék egyszersmind abban a 
keresztény élet rendje, mely oly gazdag erények-
ben ; a hit, remény és szeretet erényeiben. Ez 
é le t rend neveli a társadalmi élet sarkalatos eré-
nyeit is, a szerénységet, a rend szeretetét , a meg-
elégedést, a szorgalmat, a becsületességet és a 

törvények tiszteletét . Egyedül e magas életrend 
hozza meg és t a r t j a az élet küzdelmei között a 
lelkek békéjét és hata lmas fék azon mélyreható 
nyugtalanság és ál talános elégedetlenség ellen, 
melyek a tá rsada lom alapjai t i nga t j ák meg. 

Szeressék Istent , a legjobb Atyát tel jes erőik-
ből mindenek felett . Az ő dicsősége legyen éltök 
fő czélja. Szeressék törvényeinek engedelmes be-
ta r tásával . Szeressék fe lebará t jokat mint önnön-
magukat . A szeretet vezérelje önöket tiszteletre-
mél tó egyletökben is ; folyton szemök előtt tar tva 
az Üdvözítő azon nagy in te lmét : „Arról isme-
rendenek meg az emberek, hogy az én taní tvá-
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást." 

Szeressék lelkök egész erejével a hazá t ! nem 
puszta szavakkal, nem azon áradozó szintelen 
érzelmekkel, miknek sem erejök, sem tartóssá-
guk nincs : t e t t ekke l szeressék azt, az erős érzel-
meknek ez egyedül igaz nyilatkozataival . Hódoló 
t isztelet tel kövessék és védjék szellemét, intéz-
ményeit , törvényei t és felsőbbségeit, — első 
sorban a haza a ty já t , a dicsőségesen uralkodó 
kirá lyt , ki t Is ten áldjon és népei dicsőségére ve-
zérel jen! Munkásságuk legyen a hazáé. A munka 
nemcsak kenyérkereset , hanem törekvés is nagy 
czélok érdekéből, mikből a haza felvirágzásának 
is k i jut a maga tekintélyes része. Áldozat a 
munka , melyet Isten dicsőségének* a haza bol-
dogságának nagy o l tá rára tesznek le. — Ha 
fekete lenne is a kenyér, melvlyel önök fárado-
zásainak adóz, az anya kenyere az, ez pedig 
mindig jó, mindig á ldo t t ! Ha kevésbé fényes 
lenne is azon babér, melylyel elismeri önök jóra-
való törekvéseit , tudniok kell, hogy az anyai sziv 
szeretete szól ki abból ; az anya szive pedig min-
dig szép, mindig szeretetreméltó. — Áldozatok-
kal szeressék a hazát, ha kell éltök áldozatával 
i s ! Ki az, ki nem volna képes mindent felál-
dozni azért, kinek mindenét köszöni? 

Ez azon há rmas szeretet , melyet én ma 
zászlójokra irok : azon jel ez, mely a la t t g}7őzniök 
kell. Ezek azon magasztos elvek, melyeket szi-
veikbe akarok irni. Zászlójukkal együtt magasan 
fogják azokat t a r t an i , Istenért , a hazáért gyü-
mölcsöztetni ! Ezt Ígérjék meg Istennek, ezt édes 
magyar hazájoknak. Ez legyen esküjök azon 
zászló ala t t , mety köré sereglettek. És én meg-
áldom egyletök e szép jelvényét, megáldom ma-
gát a t iszteletreméltó legény-egyletet is. Áldja 
meg önöket a tel jes Szentháromsági! egy Isten, 

i az Atya, a Fin és a Szentlélek Ú r i s t e n ! Amen. 
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Az u j b i b o r n o k o k r ó l , 

kiket szentséges atyánk a f. hó 23-án tartott consistorium-
ban hirdetett ki, illetve creált uj méltóságukba, a „Moniteur 
de R." néhány jellemző vonásból álló életrajzot közöl. Át-
vesszük a következőket, kibővitve Mermillodra vonatkozólag 
a „M. de R." adatait saját tudásunkból. — Mgr Vannutelli 
Vincze, szardeszi cz. érsek' szül. 1836. decz. 5-én Genaz-
zanóban, a prenestei (palestrinai) egyházmegyében. Kitűnő 
tanulás után a pápai diplomaczia körébe lépett és IX. 
Pius utolsó éveiben Antonelli bib. oldala mellett al-állam-
titkár volt. XIII. Leo a Rota auditorává nevezte ki és 
1880. jun. 20-án kelt brévében szardeszi cz. érsekké prae-
conizálta, elküldve őt Konstantinápolyba apostoli delegá-
tusnak és 1. sz. pátriárkái vikáriusnak. Három évvel 
később apostoli internuntiussá és rendkívüli követté ne-
veztetett ki Braziliába, de különféle körülmények ez állása 
elfoglalásában megakadályozták. Ekkor ő szentsége uj 
rendkívüli küldetésben részesité. Elküldé őt Moszkvába a 
czár megkoronázására. Végre kinevezte lisaboni nuntiussá. 
Tettei, érdemei, keleten és nyugaton, történelmi neveze-
tességüek. — Mgr Galeoti Sebestyén, ravennai érsek, szül. 
Imolában 1822. febr. 2-án. Tanult otthon és Rómában, a 
hol a Sapienza-egyetemen doctor utriusque iuris-szá avat-
ták. A lelkipásztorkodás, egyházmegyei kormányzás és pap-
nevelés körül oly kiváló tevékenységet fejtett ki, az acqua-
pendentei egyházmegyében mint vikárius, mint canonicus 
theologus Imolában stb., hogy XIII. Leo figyelmét nagy 
mértékben felhívta magára, ugy hogy 1881. aug. 4-én 
Macerata és Tolentino püspökévé praeconizálta. 1887. 
márcz. 23-án az apostoli alapítású ravennai érseki székre 
emelte őt XIII. Leo szeretete és bölcsesége. Ajtatossága, 
buzgósága, tudománya csak alázatosságánál és egyszerű-
ségénél kisebb. — Mgr Mermïllod Gáspár, lausannei és 
genfi püspök, szül. 1824. szept. 22-én Carougeban, a 
genfi kantonban. Az uj bibornokok közt neki volt eddig 
a legagilisabb s változatosságban leggazdagabb élete. 
Szenvedélylyel védeni és az ékesszólás ritka ragyogásával 
hirdetni a keresztény igazságot, ez Mermillodnak egész 
élete.*) Benne az egész ember lelkipásztor a legjavából. 
Ugy látszik, mintha egy apostol támadt volna fel ő benne. 
Ilyen volt mindjárt kezdetben, mint saint-germaini káplán, 
azután mint az „Observateur Catholique", az „Annales 
Catholiques de Geneve" és a „Correspondance de Geneveu 

czimü lapok szerkesztője. Nyugtalan volt mint szent Pál 
apostol. Bejárta csaknem egész Európát mint hitszónok. 
Rómától Stockholmig, Bécstől Párisig, mint a katholikus 
értelmiség számára küldött, fensőbb ihlettségű misszioná-
rius egész beszéd-cyklusokat tartott, melyek nyomtatásban 
is megjelentek. S mikor egész Európa visszhangzott nevétől, 
eltökélé magában, hogy szalézi sz. Ferencz püspöki szé-
két Genfben újra felállítja. Mert a lausannei és genfi püs-

') E lap szerkesztője 1875 ben ismerte meg személyesen 
Paray-la-Monialban, a katholikus publiczisták ama kongresszusán, 
mely a Jézus szentséges Szive megjelenésének templomában sz. Pál 
apostol tiszteletére emelt votiv oltár felszentelése alkalmából gyűlt 
össze, Ketteler báró püspök azt mondá egyszer sz. Pálról, hogy ha 
szent Pál ma élne, ujságiró lenne. Ebből az apostoli publiczistai sz. 
páli szellemből igen sok van Mermillod lelkében is. Mint szónokhoz 
csak P. Klinkowström Józsefet tudom mérni. 

pökök Freiburgban székelnek és igy ez a két név csak 
czim. IX. Pius támogatta a nagy tervet. 1864. szept. 
22-én hebroni czimz. püspökké és a számára felállított 
genfi apostoli vikariatus első főpásztorává nevezte ki. 
Mintha a pokol maga is összeesküdött volna a rossz em-
berekkel, oly vihar támadt Mermillod genfi püspöki széke 
ellen. A kanton kormánya száműzte őt 1873. febr. 17-én. 
Mint hitvalló püspök újra misszionárius lett. Franczia-
ország volt tevékenységének főtere. A hol püspököt ki-
segíteni, katholikus gyűlésekben részt venni, nagy kath. 
egyházi és világi férfiak fölött parentálni, vagy más 
alkalmakkor ünnepi szónoklatot kellett tartani, Mermillod 
ott termett mindjárt, és oly méltóságosan, oly édesen, oly 
virágosán ömlött ki ajkain az apostoli szónoklás, mintha 
csak szent Bernárd született volna újra. Végre enyhült 
sorsa. A svájczi kulturharcz, a melynek Mermillod volt a 
legelőkelőbb áldozata, lecsillapult. 1883. márcz 15-én 
XIII. Leo beszüntetvén, illetve visszakebelezvén a genfi 
apostoli vikariátust a lausannei és genfi czim alatt isme-
retes egyházmegyébe, kinevezte Mermillod-ot lausannei 
és genfi püspökké. Más czim alatt, más körülmények 
között, mégis czélt ért a törhetetlen jellemű apostoli fér-
fiú. Mégis püspöke lett Kálvin székhelyének. — Mgr 
DunajewsTii Albin krakói püspök. Szül. 1817. márcz. 1-én 
Stanilawowban a lembergi főmegye területén. - A krakói 
egyházmegyében lett pappá és előkelő egyházi hivatalokat 
viselt. Pápai praelatus volt, mikor XIII. Leo pápa 1879. 
május 15-én krakkói püspökké praekonizálta. Hogy most 
bibornoki kalapot nyert, azt személyes tulajdonain kivül 
két körülménynek köszönheti. Először annak, hogy lengyel. 
A lengyel nemzet kath. nemzet. Szerencsétlen helyzetében 
csak az ap. szentszék tiszteli nemzeti nagylétét és méltó-
ságát. A kath. nemzetek körében mindig juttat egy-egy 
bibornoki méltóságot lengyel főpapnak is. Most a német 
protestáns császárság Gnesen-Posenben fel egész az érseki 
székig németesit ; Oroszországgal pedig bibornoki mél-
tóság adományozása tekintetében szóba se lehet állni. 
Hogy a krakói püspökre esett a pápa választása, azt 
másodsorban annak a körülménynek köszönhetik a len-
gyelek, hogy már eddig is nem egy krakói püspök viselte 
a bibornoki czimet. Igy Olynitz bibornok, IV. Eugén, 
Jagelló Frigyes Kázmér, IV. Kázmér király fia, VI. Sán-
dor, Lipski János Sándor, XII. Kelemen pápa alatt. A 
krakói bibornokok közt emlitendő Hosius Szaniszló bibornok 
is, kit IV. Pius 1561-ben creált bibornokká, pápai követül 
küldvén őt a tridenti sz. zsinatra. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 5. „Rüclwärtslconcentrirung /" — 
Ha igaz a hir, melyet Budapest valamennyi napi-

lapja a „M. A u t á n hangoztat, a kormány a febr. 26-iki 
rendelet által előretolt őrseit visszavonja és országszerte 
megindítja a katholikus hit és a szülők erkölcsi érzülete 
ellen megkezdett közigazgatási hajszára felállított had-
sereggel együtt"a Magyarország biboros hg-primása által 
előre megjósolt — visszavonulást. Mindhiába! Világos jog 
ellen csak gőgös vagy buta szellemek indíthatnak harczot. 
Vagy joga van kilencz millió katholikusnak hitelveik 
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szerint élni, vagy — nincs. Ha van ez a joga : akkor 
van joga arra is, hogy a vegyesházasságokra vonatkozólag 
hitelveit szintén követhesse. Ha nincs joga : akkor bene ! 
clara pacta — boni amici. Tudjuk világosan, hányat 
ütött az óra. De akkor aztán nem mondják a kath. hit-
vallásról és egyházról, hogy az „bevett" vallás. Az akkor 
— kidobott vallás." De tessék ezt megpróbálni. Jól tette 
tehát gróf Szapáry Gyula miniszterelnök, hogy — ha igaz 
a „J1. A." és a többi napilapok hiresztelése — utasítást 
küldött valamennyi főispánnak, hogy a febr. 26-iki ren-
deletet érintő ügyekben ezentúl semmiféle intézkedést ne 
tegyenek, hanem — mindent ez ügyben „elintézés" végett 
a belügyminiszternek terjesszék. 

Kezdetnek elég jó. ? ? 

Beszterczebánya. Az itteni katholikus legényegylet 
zászlószentelési ünnepélye 1890. évi junius 29-én. — A 
katholikus legényegylet eszméje nem újság; áldásait is 
élvezik már szerencsés pártfogoltjai számos helyen hazánk-
ban is, a hol csak az eszme jó szivek buzgalma által 
megtestesülvén, rátermett kezek gondozzák. Besztercze-
bánya lánglelkü püspökének védszárnyai és hathatós anyagi 
valamint szellemi pártfogása alatt itthelyütt is létesült a 
munkáskérdés megoldásánál lényeges tényezőként szere-
pelni hivatott ily egyesület, mely a nagy nyilvánosság 
terére zászlószentelési ünnepélyével úgyszólván első izben 
lépett. Ritkán látott városunk a helyi társadalom minden 
rétegébe annyira kiható ünnepélyt, mint a mostani alka-
lommal. Ezen körülmény oka a zászlószentelésen felül 
főleg abban keresendő, hogy a zászlószentelést maga egy-
házmegyénk apostoli buzgóságu főpásztora végezte, ki 
felhasználta ezen alkalmat arra, hogy a munka jelentősé-
géről és nemesítő hatásáról keresztény és hazafias szem-
pontból az értelem és szivre egyaránt mély benyomást 
tevő, remek szónoklatban a zászlószentelés színhelyét, a 
terjedelmes vártemplomot zsúfolásig megtöltött minden 
rangú és vallásfelekezethez tartozó közönség előtt a 
legmagasztosabb eszméket kifejtse. Altalános és mély be-
nyomást tett ezen gyönyörű, eszmegazdag egyházi beszéd, 
melyet a püspök ismeretes élénk, valódi szónoki s apos-
toli ihlettel telt előadása még élvezetesebbé tett ; és a legény-
egyesület a városi közönség óhajától is ösztönöztetve, 
megkérte az egyháznagyot, hogy eme nagyszerű szónoki 
müvet kinyomathassa, s a hasonegyesületek valamint a 
közönség között terjeszthesse, — mely kérelemnek a fő-
pásztor engedni, s a beszéd sokszorosításába beleegyezni 
kegyes volt. Az egyházi beszéd után a püspök teljes 
segédlet mellett ünnepélyes misét mondott, mely alatt a 
műkedvelőkkel megerősített egyházi zenekartól Reimann 
»Leo pápa misé"-jét gyönyörű harmóniában s telve dal-
lamos részekkel volt alkalmunk hallani. Mise után a püs-
pök maga szentelte be a szép egyesületi zászlót, melynek 
kötelékeihez a bőkezűen s adakozó főpap 100 írttal járult. 
A beszentelés végeztével a zászlóanya Bittera Kálmánné 
az „Erény és szorgalom" jeligével ellátott gyönyörű hím-
zésű szalagot kötötte fel, mit nyomban a püspök által a 
„Szentháromság" nevében megkezdett szögbeverés köve-
tett. Az ünnepély egyházi részének bevégeztével a zászló-

l) Lapunk élén közöljük. A szerk. 

anya, követve a 24 koszoruleánytól, a zászlaikkal megje-
lent budapesti és trencsénilegényegyesületek küldöttségeitől 
valamint az egyesületi tagoktól a takarékpénztár termébe 
vonult, hol az egyesületi elnök a zászlóanyának az egye-
sület köszönetét fejezé ki, s a koszoruleányok a zászlókat 
megkoszorúzták. Délben az egyesületi tagok a társas 
kuglizó helyiségében társas ebédre gyűltek össze, melynél 
a király, a haza, a megye kiváló püspöke stb. éltetve lőn. 

Délután 4 órakor nyittatott meg a mesterlegények 
a püspöki palotában elhelyezett munkáinak kiállítása, me-
lyek között főleg az asztalos, kárpitos és kerékgyártó 
munkák, ugv külső csin, mint szolid kivitel tekintetében, 
bármely fővárosi ipartermékkel vetekedhetnek, s méltó fel-
tűnést keltettek. 

Este bő és változatos pragammu estély volt, mely-
nél különösen Brükner Ferencz a bécsi katholikus legény-
egylet jubiláris tiszteletbeli tagjának bűvészmutatványai 
szórakoztatták a válogatott közönséget ; — az előadást 
táncz követte, melyben fiatalságunk szine java az egye-
sület tagjaival részt vett. 

Csanádegyházmegye, junius 24. 1890. Ötvenéves 
papi jubileum. — 

Temes-Rékas junius 24-én kettős ünnepnek volt 
tanuja, a templom védszentjének és tiszteletreméltó plé-
bánosának, főtisztelendő Tarsóczky György érd. esperes, 
I. Ferencz József r. lovag 50 éves aranymiséje alkalmá-
ból. — Megtisztelte a hivő nép Krisztusunk egyházának 
régi harczosát diadalívvel, mely alatt szerető és tisztelő 
ker. - tagtársaitól a templomba vezettetett, megtisztelte őt 
a helybeli politikai, juridikai hatóság, a rékasi választó-
kerület országgyűlési képviselője ngs. Janitsáry ur, — 
az uradalmi tisztség, — a tanitó-testület, a községi elöl-
járóság, az iskolaszék, a hivő nép nagy zöme, mely a 
templomot zsúfolásig megtöltvén, a künnrekedtek nagy 
része a templom előtti téren foglalt helyet áhitatos és 
tiszteletteljes érzelmének megfelelendő. Az istenitisztelet 
az összes számú kerületi paptársak jelenlétében 9 órakor 
vette kezdetét az alkalomszerű, a sziv, kedély és érte-
lemhez irányzott szent beszéddel, melyet főtisztelendő 
Kutányi Ferencz, az alsó-temesi esperesi kerületnek ez 
időszerinti rendes esperese tartott oly sikerrel, mely nevé-
hez, régi tisztéhez, mint volt székesegyházi hitszóno-
kéhoz, méltóan és jellemzőleg fűződik. Maga a tárgy elő-
adása hasonlított a szentély előtt szende fénynyel ragyogó 
lámpához, melynek olaja, kenete nem fogyatékos, felfel-
hangzott néha a régi hang, melynek hatása alatt a 
temesvári székesegyház, — tömve ájtatos hivőkkel, — 
egykor visszhangzott. Különösen sikerültnek mondhatók a 
jubilárishoz és azután a kerületi papsághoz intézett szavai, 
melyeknek a „Sión őrei vigyázzatok "-féle szavai eszünkbe 
juttatá szemben a szónoklóval a régi költő szavait: „Csak 
sast nemzetek a sasok, nem szül gyáva nyulat Nubia 
párducza!" Érzékeny jelenet volt, midőn az agg szónok a 
jubilánsnak átadta a kerületi paptársak ajándékát, egy 
értékes áldozó-kehelyt, melyre az egyenesszivü ünnepel-
tünk, visszhangoztatva a szivből eredő kenetes szavakat 
hivei német és sokácz nyelvén, a régi harczedzett s még 
mindig bámulatos vaserejü plébános beszélvén a plebiscit 
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elkerülésével a nép nyelve és érzelme szerint. Három-
negyed tiz órakor intonálta az ünnepséges „Te Deum 
laudamust" és bemutatá kerületünk legöregebb tagjai-
nak nt. Kubitsek János buziási, Yidovich Ignácz ében-
falvi, Vudy Antal temesvár-gyárvárosi plébánosok, továbbá 
két ifjabb nt. Tenyér Lajos vecseházi és Annau Mihály 
lelkész urak segédlete mellett a vérnélküli áldozatot, mely 
alatt a tisztelt tanítótestület méltó dicséretére legyen 
jelezve, szivet és kedélyt áhítatra emelő négyhangu sz. 
énekeket kellő szabatossággal énekelt. A szent mise vé-
geztével a jubiláris áldás kiosztása után a papság ünne-
pelt testvérét a plébánia lakba visszakísérte, hol ő, mint 
hitközségének szeretett és tisztelt atyja a papság, testü-
letek és híveinek szerencsekívánatát fogadta. 

Csak egy kívánságunk vau a látottak és tapasztal-
takkal szemben. Legyen azon diadal-ut, mely jubilánsun-
kat a diadalkapun vezeté keresztül, diadalszerü. Legyen 
az sima, rózsás, tövis nélkül, milyen volt, midőn hivő 
népe nem ruháját, hanem a virágokban szivét, bizalmát 
és tiszteletét szórá lábai alá és egy mindvégig visszhangzó 
Hosanna, a testvéri szeretetből felajánlott áldozó-kehely 
pedig legyen mint olyan az öröm, lelki vigasz, de egyszers-
mind az üröm kelyhe, mely ünnepeltünktől Istenünk 
akaratjában való megnyugvással sokáig használtassák. 
Egj, világíts, melegíts és kalauzolj még sokáig, Rékas 
hitközség szentélyének világítására püspökileg rendelt 
lámpa te, s majdha olajod fogyatékossága mutatkozik, ha 
testi erőd hanyatlik és a nyugalom révébe vonulva kény-
telenittetel, ha tevékenységed az óhajtás szárnya mögött 
elmaradozni kénytelen, világíts, pislogjál reánk további 
jó példád s tisztes öregséged életszentségével ! 

A templomi ünnepséget délután 1 órakor 40 terí-
tékű díszebéd követé, melyen magyar szokás szerint a 
pohárköszöntők nagy száma nem hiányzott. „l." 

Erdélyi egyházmegye. Hálafölirat a fel csíki esperesi 
kerület papsága részéről nagyméltóságú Lönhart Ferencz 
erdélyi püspök ur ő exczellentiájához a Congrua-ügy-
ben. — 

Nagyméltóságú Püspök Ur ! 
Kegyelmes Urunk ! 

A felcsiki esperesi kerület papsága folyó évi május 
21 -én tartott tavaszi korona-gyűlésén a legnagyobb öröm-
mel tette magáévá az elnöklő főesperes megnyitó beszé-
dében elmondott azon indítványt, hogy Nagyméltóságod-
hoz a kerületi papság nevében hálafölirat intéztessék, azon 
atyai kegyes jóságaiért, melyekkel egyházmegyénkben az 
egész ország előtt megoldásra váró congrua-ügyet felka-
rolni s szegénységgel küzködő paptársaink szomorú anyagi 
helyzetén uradalmi saját pénztárából ezerekre menő feje-
delmi áldozatok árán segíteni kegyeskedett. 

Nekünk jutott alattirtaknak a ritka szerencse, hogy 
Nagyméltóságodnak a kerületi papság nevében és meg-
bízásából a legforróbb hálás köszönetet tolmácsoljuk, 
ezen, az erdélyi egyházmegye történetében korszakot 
alkotó jótékonyságáért és atyai kegyes bőkezűségéért. 

Nagyméltóságú püspök ur ! Kegyelmes urunk ! 
Ha a jótékonyság egy régi pogány bölcs állítása 

szerint is az emberi sziv egyik foéke: akkor a hála az 

emberi kebel erényvirágainak szintén egyik legszebbike. 
Gyermeki szivünk ezen legszebb és legdrágább erényvi-
rágát, lelkünk legforróbb háláját nyujtjuk át exczellen-
cziádnak ugy a saját, mint megbízó paptái*saink nevében 
azért, hogy egyházfejedelmi nehéz gondjai s erdélyegy-
házmegyénk annyi sokféle közügyei felvirágoztatására 
fordított oly számtalan ezerekre menő áldozatai mellett is 
atyai kegyes szeretettel tekintett le szegénység és nélkü-
lözéssel küzködő paptársainkra s az ő szegény sorsukat 
tűrhetővé méltóztatott tenni. 

Míg ugyanis az ország bölcsei a congrua-bizottsá-
gok tanácskozó termeiben hasztalan izzadnak s eredmény-
telenül üléseznek a congrua nehéz kérdésének megoldása 
felett: addig exczellencziád nagy lelke s apostoli bölcse-
sége ezen nehéz ügyet a megoldás stádiumának oly pont-
jáig vezette előre, hol exczellencziád határtalan jótékony-
ságának s páratlan bölcseségének a jeleni és jövendőbeli 
papság a hála aere perennius oszlopát állítja fel. Azt az 
oszlopot, melynél szent Pál apostollal sokan a hála ezen 
szent imáját fogják elrebegni : „Áldott legyen az Isten és 
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, ki megáldott minket 
minden áldással, mennyei adományokkal Krisztus által." 
Efez. 1. 3. 

Fogadja el exczellencziád tőlünk e halvány szavak-
ban elmondott legforróbb hálás köszönetünk kifejezését. 
Fogadja ugy a saját, mint megbízó paptársaink nevében 
tolmácsolt azon leghűbb óhajunkat, hogy a jó Isten, „a 
mi Urunk Jézus Krisztus Atyja", ki megáldotta az erdélyi 
papságot exczellencziád magas személyében ily szerető jó 
főpásztorral és nagy jótevővel, exczellencziád legdrágább 
életét tartsa meg sokáig erdély egyházmegyénk népe bol-
dogitására és oly jóságos szeretettel kormányzott papjai 
örömére. 

Egyébiránt magunkat Nagyméltóságodnak főpásztori 
kegyeibe ajánlva, Nagyméltósógodnak áldott kezeit csó-
kolva, legalázatosabb fiúi engedelmességgel maradtunk 
Nagy méltóságodnak. 

Csik-Rákoson, 1890. junius 14-én. 
legkisebb fiai: 

Mur ányi Kálmá n, J a k ab L aj o s, 
főesperes-plebános. h. jegyző. 

Nyitra, jul. 3. A napi kérdéshez. — A „M. Állam" 
napilapunk jul. 2-án „Az uj helyzet" czimű vezérczikké-
ben ezeket irta : . . . . Mindezek igazolják, hogy csak egy 
ut van a szabadulásra, a tisztességes meghátrálásra : a 
revízió. Es mi a legkevesebbet kérjük. Mint az ország 
többsége, mint az egyedüli igaz hit vallói követelhetnők, 
hogy a vegyesházasságokból származott minden gyermek 
a kath. hitben neveltessék, de a kath. mozgalom nem 
kíván erőszakot tenni a lelkiismereten, s azért csak azt 
kéri, hogy azt a gyermeket nevelhessük katholikusnak, akit 
a szülök maguk bíznak lelki gondozásunkra." 

A vegyesházasság szentségéről van szó. Ebben a 
vegyes vallású jegyesek számára a természeti jog alapján 
oly szabadság követeltetik, mely szerint a születendő gyer-
mekeik ilyen vagy olyan vallási neveltetéséről ők magok 
intézkedhetnek a, így járulhatnak a házasság szentségéhez. 
A kath. mozgalom pedig csak azt kéri, hogy azt a gyer-
meket nevelhessük katholikusnak, a kit a szülők maguk 
biznak lelki gondolkozásunkra Ebből következik, hogy 
nincs a kath. mozgalom ellenére, ha a vegyesházasságra 
lépők s majdan szülők nem valamennyi gyermeköket biz-
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zák lelki gondozásunkra, hanem csak egyiket vagy mási-
kat, tegyük fel. nem szerint, — vagy ha esetleg egyet 
sem biznak ránk, mert a megegyezés igy is üthet ki. 

A ^Tiltakozunk* rovatban pedig ugyanezen számban 
ez áll : „Nekünk azonban teljesen elég, ha tudjuk, hogy 
Róma a mi álláspontunk érdekében döntött." 

Egybevetve a két állítást, bátor vagyok ama néze-
temnek kifejezést adni, hogy 1. a szülők természeti jogát 
a vegyesházasság szentségének kötésénél a gyermekekre 
nézve a fennebbi módon magyarázni nem lehet, mert 
akkor az esetleg ellentétbe hozathatnék a pozitiv isteni 
joggal, a mely valamennyi gyermeknek a kath. hitben 
való neveltetését kivánja és pedig függetlenül a szülők 
ilyen vagy amolyan megegyezésétől. Szentségről lévén 
szó, a természeti és a pozitiv isteni jogot ellentétbe 
hozni nem szabad. 2. Az ilyen módon magyarázott s a 
a szülőknek vindikált természeti jog mellett az egyház 
eddigi intézkedései értelmében a vegyesházasságot minden-
kor megáldani nem lehetne. Tehát 3. oly törvényt, amint 
pl. az udvárdi esperesi kerület projektálta, semmiképen 
sem kívánnék. 4. Előre lehet tudni, hogy a szentszék az 
ilyen álláspont érdekében nem dönthet. A szentszék dönt-
vényei nem ismeretlenek előttünk. 

Minden oly lehetőség, bárminemű jog alapján vi-
tatva, mely a vegyesházasságnál a gyermekek kath. nevel-
tetését kérdésessé teszi, a kath. egyház jóváhagyásával 
kötendő vegyesházasságtól ki van zárva. 

Tegyük fel, hogy a kormány a kérvények értelmé-
ben hozna törvényt a vegyesházasságról, megáldhatná-e 
azt a kath. pap minden esetben? 

A kérdés nem abstrakt, de a lehető legkonkrétebb. 
Dr Duclek János. 

VEGYESEK. 
*** A modem népek életének rákfenéje, az elkeresz-

tenytelenedes, a hol egyszer meggyökeresedett, egyre 
növekvő arányban fertőzteti meg a társadalom rétegeit 
és csaknem kiirthatatlan bajjá mérgesedik el. Csak egy 
vigasztalás van ilyenkor: az Isten mindenható irgalmas-
sága, a mely „ex lapidibus etiam potest suscitare filios 
Abrahae" és a mely „sanabiles fecit nationes orbis terrae." 
Az elkereszténytelenedett, a modern pogányságnak, a mely 
valóságos istentelenség, rabjaivá lett országok közt az első 
helyet foglalja el Francziaország. Csodálatos! Az a Fran-
cziaország jutott ennyire, mely a keresztény lelkesedésnek 
legragyogóbb példáit, a katholikus ̂ szellem legbámulato-
sabb alkotásait tudja felmutatni. Örökké igaz marad a 
szentirás mondása : „abyssus abyssum, invocat," az egyik 
véglet a másik végletet provokálja. Épp most jelent meg 
1889-ről statisztikai kimutatása annak, hogy a nevezett év-
ben hány „civil" vagyis vallástalan temetés volt Francziaor-
szágban. Megtudjuk e kimutatásból, hogy 56,773 temetés 
közöl már 10,580 nélkülözte a vallásos jelleget, azaz száz 
közöl már csaknem lmsz ember temetésekor lett nyilvánossá, 
hogy az illető atheus volt életében s mint ilyen ment át 
a más világra. Baromi állapotok ! Sőt rosszabbak. Bos — 
agnoscit possessorem suum, et asinus praesepe domini sui : 
a mai emberek nagyrésze az Istent, az ő Urokat — igno-
rálja. Isten őrizze meg hazánkat minden „civil" elfajulás-
tól, a mely „civil" házassággal kezdődik és „civil" teme-
téssel végződik, a melynél Lucifer énekli el a — „dolores 
inferni"-t. 

— Ötven család tért vissza egyszerre a kath. egy-
ház kebelébe Goleenben, Angolország Cork nevü megyé-
jében (county). „Meggyőződtek, igy szólt többiek nevében 

I egyikök, utaik téves voltáról." Vajha magyar protestáns 
családjaink legalább gondolkozni kezdenének már — utaik 
mineműségéről, mely őket őseik hitétől oly messzire elve-
zette s sziveiket tőlünk, pápistáknak csúfolt katholikus 
testvéreiktől, annyi előítélet és balvélemény bilincseibe 
verve elidegenítette ! 

— Egy király, a ki Jézus legszentebb szivének van 
felajánlva! XIII. Alfonz, a kis spanyol király ez, a kit 
édes anyja, sz. Márton templomaban Madridban, kis nő-
véreivel együtt az Ur Jézus legszentebb szivének fel-
ajánlott. 

— XIII. Leo pápa kiváló kegyességgel adta apostoli 
áldását a német katholikusok ezidei nagygyűlésére, me-
lyet Koblenzben fognak megtartani s a melyre a meg-
hívót a Löwenstein hg, állandó kath. nagygyülési biztos, 
elnöklő aláírása mellett a helyi előkészítő bizottság már 
kibocsátotta és szétküldte. 

— Budapesten a városi közgyűlés mult szerdán 
lipótvárosi plébánossá Lollok Lénárd, buda-ujlaki plé-
bánossá pedig Ott Aclám fővárosi káplánokat válasz-
totta meg. 

— A római Propaganda, Jacobini érsek közbenjá-
rására, a freiburgi kath. egyetem könyvtárának Svájczban 
nagy tömeg könyvet készül küldeni. 

— Az olasz trónörökös, a gyermek-ifju Viktor Manó, 
berlini látogatása alatt részt vett egy protestáns templom 
alapkőletételének ünnepében. A protestáns császár után ő 
tette a következő három kalapácsütést. Nem is egyébre 
való az az olasz királyság, mint eszközül szolgálni a kath. 
egyház minden ellenségének Róma ellen. Az ifjú Viktor 
Manóról szintén elmondhatjuk : Urit mature ! 

— Döllingerrel több püspök levelet váltott az in-
fallibilitás vitájának idején, sőt a definiczió után is. Ezeket 
a leveleket Reusch ó-katholikus hittanár most közrebecsátá 
Bonnban. Steichele volt müncheni érsektől és Hefeletől 
három-három, Ruffo-Scilla nápolyi érsektől két levél van 
a közlöttek közt. Kitűnik e levelekből kettő : mennyire 
dédelgetve volt, katholikus főpapok részéről is, a hires 
apostata ; és másodszor, hogy mily mód nélkül dölyfös 
és megátalkodott volt az a szerencsétlen Döllinger. 

SS?* Felhivás 
az előfizetés megújítására. 

Tömeges, gyors megújítása az előfizetésnek a szer-
kesztőre nézve nagy jótétemény, annyiban, hogy ideje, 
melyet a foszladozó egészség elodázhatatlan gondozása és 
a szerkesztés kötelességének 12 év óta szakadatlan követ-
kezetességgel folyó személyes teljesítése, ugyancsak igénybe 
vesznek, — nem forgácsolódik el nap-napután egy álló 
teljes hónapig, ha a m. t. olvasóközönség ilyenkor siet az 
előfizetés megújításával és igy tömegesen jelentkezik. 

Uj előfizetők bármikor beállhatnak a sorba, s t. olva-
sóink, talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, szívességet 
tesznek bárkivel is, ha a „Religió"-ra figyelmeztetik s annak 
olvasására megnyerik. Azt mondhatjuk, hogy első rangú 
tudósok és államférfiak — várják a „Religio" egyház-
politikai nyilatkozatait — valláskülönbség nélkül. Mert a 
mi czélunk nem agitáczió, hanem felvilágosítás és meg-
győzés, megnyerés — igazság által az igazságnak. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik. 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
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Budapesten, julius 9. 3. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A vegyesházasságok hazánkban 1830—1840-ig.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Sión 
őrei vigyázzatok ! — D á n i a : Egy p i l lan tás a k a t h egyház i t t en i helyzetére. — L o n d o n : A kathol iczizmus jövőjéről Angolországban. — 
R ó m a - O v e s t : Több nevezetesebb ünneprő l . — Kath. Egyleti Élet: Az erdélyi r. ka th . i roda lmi t á r saság közgyűlése. — Irodalom: 

Egy műről , a melylyel a m a g y a r i roda lom gazdagodot t . — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 
1830—1840-ig.) 

Scitovszky és Laitsák püspökök nemes önfel-
áldozással saját körükben érvénybe léptetni igye-
keztek az egyháznak a vegyesházasság szentségére 
vonatkozó tanát, mely az ötven éves intersti t ium 
alatt a közéletben csaknem feledésbe ment. Ez 
volt a magyar jozefinizmus virágzási kora. 

Scitovszky val a magyar kath. egyház életre 
ébredése, józanodása vette kezdetét, de éppen 
nem kedvező külső körülmények között. A poli-
tikai körülményeket értem. 

A vegyesházassági kérdés érdemleges felújí-
tása a. 30-as években ugyanis a ntmzet ébredési 
korába esett; a hazafiságot önmagoknak vindi-
káló protestánsokat s praetenziv jogaikat a leg-
közelebbről érintette s azért, amint felmerült, 
azonnal a nemzeti „reformkérdések" közé soroz-
ta tot t . 

De ez még nem volt minden baj. Hozzájá-
rult s a bajt igazán nagy bajjá csinálta a magyar 
katholiczizmusnak az a százados rákfenéje, hogy 
ugyan akkor is volt körülbelől kilencz millió 
tagja, mint ma, de kevés volt a hive, mint ma. 

A magyar kath. egyház vezetői ugyanis az 
utolsó időkben valamit elfelejtettek, éppen azt, 
a mi a katholiczizmust Magyarországon nagy-
gyá, virágzóvá, nevére méltóvá tet te a közép-
korban, s a mit Pór Antal a minap a régi 
okmányokból kiolvasott. „Minél többet tapogat-
juk a középkor üterét, mondta Pór ; minél figyel-
mesebben hallgatódzunk szive verésére: annál 
élénkebb tudatára jutunk annak, hogy a magyar 

') V. ö. az 1. félév utolsó számát. 

A n j o u - k k o r á b a n az egyház minden buzgalommal 
arra törekedett, hogy magát a vépélettel szorosan 
összekösse, arra irányadó befolyást gyakoroljon, 
azt erkölcsileg áthassa és megnemesítse". ( A l m a n a c h . 
1890. 26. 1.) 

Ezt a szorosan kötelező eljárási módot ná-
lunk az utolsó időkben elfelejtették. A papnak 
külön érdekei támadtak, de támadtak külön 
érdekei a világi katholikusnak is. A pap taní-
to t t a templomban, de a világi katholikus más 
tanokat vallott az életben, mert a pap vissza-
vonulva megtépte a kötelékeket, amelyek őt 
azelőtt per eminentiam a társadalom, a nép 
emberévé te t ték ; a hitélet ápolásában, eszközei-
nek leleményes kitalálásában pangás állott be; 
a szívélyes közlekedés embere hivatalnokká, úrrá 
lett, a ki a plébániai „hivatalban" foglalatos-
kodik. 

De a hivatal rideg terem, nem a sziv von-
zalmainak a tanyája. A katholiczizmusnak, a 
kath. világiaknak más a mozgató elemök, a mint 
azt az apostolok működési módja örökre hagyo-
mányozta az egyházra, s a mint azt követik is 
mindenütt , a hol ma virágzó hitélet van. 

A kath. társadalom kezdte nélkülözni a hit-
igazságok tiszta, alapos ismeretét ; érdeklődését 
semmi sem foglalta le saját egyháza i rán t ; hát 
lefoglalta őt — a protestantism us. 

Ha tehetném, ide irnám a 30-as és 40-es 
évek országgyűléseinek a jegyzőkönyveit; ide a 
megyék utasítással ellátott követeinek a beszéd-
jeit , hadd látná az olvasó, hogyan szállott lefelé 
a katholiczizmus, s kik szállították le? Hogyan 

í dolgoztak magok a katholikusok is azon, hogy 
3 
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ne csak a vegyesházasságban a kath . hi te lvek 
mellőztessenek, hanem hogy az összes honi val-
lások egyenlősítésével a kath. vallásnak akkor 
már csak a papiroson létező „uralkodói" czime, 
min t a korszellemnek meg nem felelő, onnan is 
töröltessék. 

A ki ismeri az 1848. előtti t ö r t éne lmünke t 
1791. óta, az megér t i az 1848. XX. t.-cz. 2. §-át, 
nincs többé kedve a kath. vallás „uralkodói" 
czimének védelmével a szélmalmok ellen har-
czolni, hanem minden jobb ere jé t arra fogja 
fordítani , hogy a konservat iv pá r t felál l í tásával 
s a mi mindennek az alapja és kiinduló pont ja , 
a katholikusok kath. hi téletének, ismereteinek, 
buzgalmának ápolása által, megmentse a kath. 
egyháznak azt, a mi még megmenthe tő Magyar-
országon. 

Lévay Imre például, ma nagyobb érdemeket 
szerez magának a magyar katholiczizmus körül, 
m i n t a mel löket feszitők s az „auf eigene Faus t" 
filozofálok egész serege. 

Az ilyen elhanyagolt , de a nemzeti érde-
keikér t nemesen lelkesedő katholikusok korában, 
a 30-as években, min t mondva volt, kerül t a 
vegyesházasságok ügye is a „reformkérdések" 
közé. Ennek az le t t a következménye, hogy a 
nemzet jogos k ívánalmai mel le t t k i fe j te t t buz-
gólkodás az elhanyagolt ka th . népet és intelli-
gencziát a vallási kérdésekben szélsőségekre 
ragadta , a mennyiben a haladást (olyan francziás 
felfogással), a mely a pol i t ikai téren sok tekin-
te tben jogos volt , a vallási t é ren is (és csodála-
tos, csak a kath. vallás terén !), a hol vál tozhat lan 
igazságok szerepelnek, a maga téves nézetei sze-
r in t hangsúlyozta. 

Lai tsák nagyváradi püspök fellépése általá-
nos nyugta lanságot idézett elő. Ilyen körlevelet, 
a milyen Lai tsáké volt, közel ötven éve nem 
olvasott az ország. Bihar megye fel ir t a király-
hoz s a többi megyéket is t i l takozásra szólí-
t o t t a fel. 

A megyékben a kérdés hevesen ka ro l t a to t t 
fel, természetesen más. akkor felszínen lévő or-
szágos kérdések kíséretében. A pár tok a vegyes-
házasságok, a nemesek adózása stb. kérdésekben 
Bihar, Fehér, Heves, Szatmár, Zala stb. megyék-
ben fegyveresen jelentek meg a közgyűlésen s 
o t t egymással összeütközvén, embervér folyt, sőt 
emberélet is esett áldozatul. 

Ekközben a hatóságok feliratai folytán a 

magy. udv. kanczellária 1839. ápril 30-án kelt 
rendeletben tud tá ra adta a püspököknek, hogy 
az ágostai és helvét vallástételüek egyházi viszo-
nyairól a lko to t t régibb törvényeket , s igy az 
1710. 26. t .-czikket is, pontosan meg ta r t an i szán-
dékozván, a püspököket ama törvények megtar-
tására azon hozzáadással int i ő felsége (Y. Fer-
dinánd 1835—48), hogy „buzgalmukat legfelsőbb 
k ivána ta i teljesítésében ama készség szerint fogja 
mérlegelni, melylyel e kötelességöknek megfele-
lendenek." 

Ily körülmények között képzelhetni, mi-
lyen hangula tban j ö t t össze az 1839—40-iki 
országgyűlés, amely junius 2-dikán kezdődött 
Pozsonyban s t a r t o t t 1840. máj . 12-ig; kép-
zelhetni, milyen u tas í tásokkal jö t t ek a me-
gyék követe i ; hozzáveendő még azaz ellenszenv 
is, mely a két táb la között jó ideje uralkodot t 
már , mivel a rendek t áb lá jának óhajait , jól-e, 
rosszul-e, az más kérdés, a főrendek „vetó"-jukkái 
folyton béní to t ták . (L. Kerékgyár tó Tört . VII. 
1, 5, 6, 45 1.) 

Az előbbi (1832/6-iki) országgyűlésen a táblák 
megnemegyezése mia t t e le j te t t fonalat a karok 
és rendek táb lá ja újból fe lvet te s izenetét a val-
lási ügyben nov. 11-én küldte á t a főrendekhez 
hozzájárulás véget t . A pro jek tum ugyanaz volt, 
mi az előbbi országgyűlésen, az 1790/1-iki 26. 
t.-czikknek oly i rányú módosítása, hogy az em-
berek között a béke és szeretet biztosíttassék. 
A reversálisok végképeni eltörlése, valamennyi 
gyermeknek az a tya vallásában való neveltetése, 
a rekopulácziók megszüntetése, a separat io ese-
tén a prot . félnek szabad házasodása, — voltak 
a pontok, a melyeket a rendek törvénybe ik-
t a t n i k ívántak. 

A viták hevesen folytak, u j és u j követelé-
sek merül tek fel, különösen kisér te t t a vallások 
egyenlőségének törvénybe iktatása. „Nem lehet 
a status-rendelkezés bölcseségének elveivel meg-
egyeztetni azt, hogy poli t ikai t ek in te tben egyik 
vallás a másik felében helyheztessen, s az supri-
ma t i a t gyakoroljon, hanem a' k ívántat ik még, 
hogy a törvényesen bevet t vallások polgárilag 
egyenlőknek tekintessenek s egymáshoz kölcsö-
nös viszonyosságban ál l janak," hangzott számos 
követ szájából. A Tr ipa r t i tum kath. vallását 
ezek többé nem ismerték. 

Fölöt tébb bántó ezenkívül, hogy a káptalani 
követeknek, a kik egy-két megyei követen kivül 
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már csaknem egyedül képviselték a kath. ügyet 
s különben is nem többet , hanem csak az 1791. 
26. t.-czikknek vál tozat lan f en t a r t á sá t k ívánták , 
a követek gúnyosan oda ve te t t ék az 1791. 26. 
t.-cz. bevezető szavait : contradict ionibus Dorai-
norum Cleri non obs tan t ibus! Azaz hiába be-
széltek, nélkületek is meg lesz a törvény. (L. 
Az 1839/40. Országgyűlés Jegyző Könyve. Po-
zsony. I. 353—64. II. 65—87, 299—310, 35—40 11.) 

A mi azonban a vallásilag „elnevelt" keb-
lekben re j tve volt, az miind felszinre jött , a mi-
dőn a rendek táb lá ja 1840. febr. 18-iki ülésén 
„a' Nagy-Váradi és volt Rosnyói Püspökök ál tal 
a' vegyes házasságok dolgába kibocsátot t körle-
vél és rendeletek e rán t i Izenet és Fel irás javal-
lat" tárgyalásába bocsátkozott . 

Beöthy Ödön bihari követ ny i to t t a meg a 
vi tát , min t a kinek küldői ezt a sérelmet a tábla 
elé ter jeszte t ték. Elsőbben is — mondta — 0 Fel-
ségének fe l te r jesz te t ték sérelmöket, onnan vár-
ták panaszaik orvosol tatását , és csak akkoron 
folyamodtak ide, midőn négy rendbeli Felirások 
felelet nélkül el hangozván panaszuk ez u toni 
orvosoltatásával felhagyni kénte lení t te t tek . Kül-
dőinek az az utasí tása, hogy a Nagy-Váradi püs-
pök ál tal k ibocsá to t t pásztori körlevél, a' világos 
törvényeknek megszegése lévén, a' kiadó püspök 
az 1647: 11-ik és Ulászló Decretuma követke-
zésében hivata lának megfosztásával b ü n t e t t e t n i 
kéret tessék, melly u tas í tásának pár to lására a 
Rendeket felszólítja. 

Az erre megindul t v i tára döntő befolyással 
volt a magyar egyháznak 50 éves praxisa, mely 
szer in t nálunk a vegyesházasságok eddigelé 1791 
óta reversálisok nélkül is „r i tu consueto" meg-
áldat tak. Könnyű volt t ehá t a követeknek argu-
mentálni , nehéz volt azonban a kápta laniaknak 
a nagyváradi püspököt védeni, s midőn ez utób-
biak, min t koruknak nevelt jei , az 50 évi praxist 
kárhoztatni nem tudták, másrészt pedig a váradi 
püspök ellenkező intézkedését is igazolni akarták, 
oly dogmatikai „ e x p e d i e n s r e " j u t o t t a k , a mely 
ezóta mint uj dogmatikai felfogás1) je lentkezik 
Magyarországon a kath. egyház részéről, s a 
melyet i t t , kiindulási pon t jáná l erősen kell hang-
súlyozni ! 

A nagyváradi körlevél a csend, béke és nyu-
godalmat, mely hazánkban mintegy 50 eszten-

') Az emberek a házassággal, a szentséggel és szentségi kö-
vetelményeivel nehezen tudnak tisztába jönni. Pedig vannak kér-
dések, a melyeknél a Kis-Katekizmus is eligazít. 
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dők óta fennállot t , felzavarni kivánja, — mond-
ták a követek. 

„A Nagy-Váradi Püspök azt mondja , bogy 
a vegyesházasság veszedelmes és azt t i l t j a ; ezt 
azért teszi, mer t az bűn, vagy bűnre vezet, mi-
dőn pedig illyes mi t mond a Nagy-Váradi püspök, 
nem csak ollyas mi t kárhozta t , mi t a törvény 
nem ellenz, hanem meg is enged, — ki fogja 
t e h á t ezeknél fogva tagadni, hogy azok által, 
mik tö r t én tenek , az 1791. 26-ik tövényczikkely 
meg nem s é r t e t e t t ? " hangsúlyozta Deák Ferencz 
Zala követe, a kinek je len tékeny része volt az 
an t ika thol ikus t anok hangozta tásában. 

„Ha a vegyesházasságok csakugyan ellen-
keznek a ka tho l ika h i t elveivel, mié r t nem ta-
n í t o t t ák és h i rdet ték ezt 50 esztendő óta, hanem 
csak most ? . . . . a mi 50 esztendő a la t t nem 
sér te t t , most azt a clerus sérelmesnek minden 
ok nélkül nyi la tkozta t ja , " mondá Palóczy László 
Borsod követe. S számos ehhez hasonló nyilat-
kozat. 

Es a káp ta l an iak? Főszerepet vi t tek Kováts 
Mátyás egri és Bezerédy Miklós veszprémi káp-
ta lan i követek. 

„Az 1791. 2 6 : 15-dik szakasznak egyik ren-
delete ez: „quae i. e. mix ta ma t r imon ia semper 
coram parochis catholicis e runt ineunda" , — 
beszélte Bezerédy, — ugy de ezt nemcsak nem 
t i l t j a a főpásztor, hanem inkább az öszveköttetés 
módjáró l s helyéről intézkedik (érti a passiva 
a s s i s t e n t i á t ) , o csak az áldást tiltja, de nem a 
házasságot.... A törvény másik rendele te ez : 
„quibus t a m e n imped imen ta quaepiam quocun-
que sub prae tex tu ponere cau tum esto," ugy de 
gátlása-e akadályozta tása-e a házasságoknak? 
mi nélkül ( á ldás n é l k ü l ) azok mégis megtörténhet-
nek, sőt már valósággal t ö r t én t ek is ? A kérdéses 
törvény a felhozott helyen azt az akadályt t i l t ja , 
azt a gá t lás t tör l i el, mi az előbb (1791. előtt) 
létezet t , azon megsemmisí tő akadá ly t t. i., mely 
k o r á b b i i d ő k b e n a gyermekek katholika nevelésé-
nek törvényes biztosí tása nélkül egészen lehetet-
lenné t e t t e a vegyes házasságot. Ily törvény által 
tiltott gátat vetni a v e g y e s h á z a s s á g n a k valamint 
nem szándéka az egyháznak (!), u g y e l l enben sem 
az 1791-ki sem pediglen a jelen törvényhozásnak 
czélja nem 4ehet , gátolni a Főpásztor t , hogy 
tu la jdon hiveit t isztán vallásbeli eszközökkel, 
oktatással , intéssel, vagy egyházi szertartás el-
vonásával visszatar tóztatni igyekezzék . . . A pa-

3* 
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naszos egyházi r ende l e t nem a n n y i r a a t ö r v é n y 
szavaival, v i lágos rendele tével , m i n t sem inkább 
ennek az egyházi Rend által eddig gyakorlott tel-
jesítése módjával ellenkezik." De a val lás i szer-
t a r t á s t az egyházi Rend a l a p i t j a m e g — okos-
k o d o t t Bezerédy — t e h á t az t m e g is v á l t o z t a t -
h a t j a és számos pé ldá t hoz fel, mily különfé le -
képen á l d a t n a k m e g a t i sz tán k a t h o l i k u s o k k ö z ö t t 
k ö t ö t t házasságok ; nem v e t t e persze észre, hogy 
ezek a pé ldák La i t sák in tézkedéséve l n incsenek 
összefüggésben. „ L á t h a t j á k ezekből a K a r o k és 
Rendek — végzé beszédét — hogy midőn a cath. 
egyház a bevedidiókról a jelen körülmények között 
máskép rendelkezik, a m a g a k ö r é b e n a t u l a j d o n 
meze jén m a r a d , eldődi n v o m d o k i t k ö v e t i (?) s 
n e m vág a vi lági h a t a l o m joga iba . " (Országgyül. 
J e g y z ő Könyve II. 5 2 — 6 4 1.) 

Ez a jó le lkű jozef inis ta , L a i t s á k fe l lépésében 
egyebet nem l á t o t t , m i n t h o g y a benedictiót m e g t a -
g a d j a a reversá l i s né lkül i vegyesházasság tó l , de ez 
s e m m i b a j ; ő csak az á ldás t t i l t j a , de n e m a házas-
s á g o t ; az egyháznak n incs szándéka a g y e r m e k e k 
ka th . neve l t e t é sének követe léséve l b á r m i g á t o t 
is v e t n i a vegyesházasságnak . De v a l a m i n t t e t -
sze t t neki 50 évig a reversá l is né lkül i vegyes-
házasságo t szépen megá ldan i , ugy m o s t t e t sz ik 
nek i ezt az á ldás t m e g t a g a d n i ; de a házasság, 
házasság ! 

T e h á t Bezerédy a pass iva a s s i s t en t i á t oly 
j e l e n t ő s é g ű n e k á l l í t j a , m i n t az a c t i v â t ; a m i t 
La i t s ák az egyház t a n a sze r in t csak szükségből, 
k ike rü lhe t l en k ö r ü l m é n y e k köz t m e g e n g e d e t t n e k 
n y i l v á n í t o t t , azt Bezerédy v a l a m i rendes, he lyes 
dolognak á l l í t ja , s ez á l t a l — a főrendiház pél-
dája után — oly néze tnék kész í t e t t u t a t a m a -
gyar t á r s ada lomba , ame ly a rczu lü tése a dogma-
t i kának . 

A hősök e lha lván , ko rcs u tóda ik igy kezdtek 
űzni — „hogy a kecske is jó l l ak jék , m e g a ká -
posz ta is m e g m a r a d j o n " — p o l i t i k á t a ka th . h i t e lv 
rovásá ra . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 9. Sión őrei vigyázzatok! — A vég-

zetes febr. 26-iki rendelet által provokált belyzet nem 
oly rózsás szinü, mint a milyenben lenni némely híresz-
telések szerint látszik. A kormányhoz közel álló félhiva-
talos hangok szerint a febr. 26-iki rendelet végrehajtására 
vonatkozó legújabb belügyminiszteri rendelet nem enge-
dést jelent az 1868-iki 53. tcz. revisiója iránt való jogos 
követeléseinkkel szemben, hanem az csak taktikai fogás 

akar lenni, hogy bennünket tőrbe ejtsen, vagyis a mint a 
félhivatalos hang mondá, hogy elejét vegye a klerikális 
agitáczió tovább terjedésének. Mi gr. Szapáry Gyulát po-
litikus embernek tartjuk ugyan, de okosnak, a ki ismeri 
a kath. egyházat, ismeri a kath. papságot arról az olda-
láról is, hogy a mint nem egy könnyen lehet azt meg-
félemlíteni, ugy nem egy könnyen fog lehetni azt holmi 
taktikai fogásokkal kötelességének tudásában megzavarni. 

A másik hir, mely zavarólag hat, a bécsi ,N. Fr. 
Presse" tegnapi római távirata, a mely szerint egy vati-
káni praelatus oda nyilatkozott volna, hogy a febr. 26-iki 
rendelet s az 1868. 53. tczikk tárgyára vonatkozó pápai 
resolutio megtörténtéről a „M. Állam*' által forgásba ho-
zott hir — téves, mert a pápa még nem döntött, mert 
döntenie nehéz és még hosszú idő fog letelni addig, mig 
döntenie lehet. 

Ezekkel a híresztelésekkel szemben tartsa emlékeze-
tében a magyar kath. papság, hogy prudentia est omnium 
virtutum forma és azt, hogy Róma határozata akár előbb, 
akár utóbb történjék az, egy hajszálnyira sem fog eltérni 
sem a liberális részen legújabban oly bájosan hangozta-
tott békeszeretettől, sem a katholikus hitelvektől, melye-
ket a vegyesházasságokról mindenki jól ismerhet, a ki 
akar. ? ? 

Dánia. Egy pillantás a katli. egyház itteni hely-
zetére. — 

Ha a kath. egyház Dániában aránylag még igen 
csekély kifejlődést mutat, ez onnan származik, mert itt 
az egyház néhány évtized előtt még minden szabadságtól 
meg volt fosztva. Csakis 1847. jun. 9-én törülték el a 
katholikusok ellen irányult üldözési törvényeket, csak 
azóta kezdhetett az egyház Dániában némi élet keltéséhez. 
Az emiitett datum után azonnal két missziói állomás 
keletkezett : az egyik Kopenhága fővárosban, a másik 
Fredericiában, Jütland területén. 1856. jelentek meg Ko-
penhágában az u. n. reformáczió óta az első apáczák ; 
sz. József nővérek voltak Charubéryből, kiknek száma 
jelenleg már 110-re rug. Novicziátus és két kórházon 
kivül Kopenhágában még két fensőbb leányiskolájok van 
176 tanitványnyal (köztük 121 protestáns), 11 elemi isko-
lájok fiuk számára 355 tanonczczal és 11 elemi iskolájok 
leányok számára 374 tanitványnyal. A katholikus misszió 
Dániában összesen 1005 gyermeket oktat, kik közöl közel 
200 protestáns szülőké. Ezen kivül a kis-Mária-testvérek-
nek nevezett szerzeteseknek van 1 fiu árvaházuk és szent-
József-nővéreknek 2 leányárvaházuk, 2 kórházuk 130 
ágygyal. Az apostoli praefectura felállításával 1869-ben 
Dániában a kath. egyházra a gyorsabb fejlődés korszaka 
következett be. A katholikusok emanczipácziója óta a dán 
kormány a katholikusok iránt mindenkor igen elismerő 
módon viselkedett, és Izland kivételével, a hol a vallási 
szabadság még most sincs helyreállítva, a kath. egyház 
ebben a kis királyságban több szabadságot élvez, mint 
némely úgynevezett katholikus országokban. 1872-ben 
nyilt meg Kopenhága mellett az ordrupoei collegium, 
melyet egy urnő alapított és a jezsuiták gondozására 
bizott. A tanulók száma első évben 15 volt. Most ez az 
intézet az ország legvirágzóbb tanintézetei közé tartozik. 
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1890. jan. 1-én volt Dániában 14 misszió-állomás, t. i. 4 
Kopenhágában, és 1—1 Aarhusban, Odenseeben, Frederi-
ciában, Randersben, Horsensben, Swedenborgban, Kol-
dingban, Reyckiawickban (Izlandon) és Ordrupoeben. Ha 
összehasonlítjuk a kath. egyház 1890-iki állását az eman-
ezipáczió éveinek állásával, a következő adatok tűnnek ki : 
1850-ben volt 3 misszionárius^2 misszió-állomás, 300 ka-
tholikus. 1890-ben 1 apostoli praefectus, 37 misszionárius, 
14 állomás, 3700 katholikus, továbbá 45 jezsuita r. 
szerzetes, 3 Mária-testvér, 110 sz.-József-testvér Cham-
béryből és 6 német beteg-ápoló nővér. Egyházi felsze-
relésekben volt 1850-ben — semmi. 1890-ben: 10 tem-
plom, f nyilvános kápolna, 6 magán kápolna, 1 jezsuita 
collegium és egy felsőbb fiiskola. A dán katholikusok 
nemzeti szent patrónusa: sz. Kanut, a kinek 800 éves 
jubileumát a dán katholikusok 1886-ban jul. 10-én 
Odenseebe tett zarándoklattal ünnepelték meg. Itt feksze-
nek ugyanis ennek a nagy királyi vértanúnak hamvai a 
protestánsok kezén levő kathedrálisban, a hová akkor a 
protestánsok a zarándok katholikusoknak szives bebocsátást 
adtak. *) Engedje Isten, szent Kanut közbenjárása által, 
hogy Dánia egykor — nem sokára — egészen visszatér-
jen a kath. egyház kebelébe ! 

London. A katholiczizmus jövőjéről Angolország-
ban — nevezetes beszélgetés folyt le a napokban Manning 
bibornok jubileuma alkalmából. Megemlítendő, hogy 
Manning bibornok Angliában az angol nemzet minden 
rétege előtt annyira tisztelt személyiség, hogy róla ka-
tholikus és protestáns széltében-hosszában csak ugy beszél, 
hogy a „mi bibornokunk." O eminencziáját, a mint 
elbeszélni kezdém, jubileuma alkalmából meglátogatta a 
„Pali Mall Gazette" képviselője, a ki, tán mondani sem 
kell, protestáns vallású. 

A látogatásról szóló jelentés fonalán, az üdvözlet és 
hódolatnak szánt bevezetés után, a „Pali Mall Gazette" 
képviselője elbeszélését a következőleg folytatja: 

„Engedje meg eminencziád, hogy kérdést intézzek 
az iránt, mi a véleménye eminencziádnak a kath. egyház 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről Angolország területén, 
most midőn eminencziád hosszú és eredményekben gazdag 
pályára tekinthet vissza?" Könnyedén hátra emelve ha-
talmas homlokán bibor piros biretumát, a bibornok fel-
mosolygott és igy szólott : „Könnyen felértem kérdésének 
okát és jelentőségét. Tehetségemhez képest igyekezni 
fogok rá megfelelni. Mióta Angliában a katholikus hier-
archia teljesen újra van szervezve, vagyis a 40 utóbbi 
ev alatt, a kath. egyház itt rendkívül gyors haladást tett. 
Hanem hibát követne el az, a ki erről a haladásról fogal-
mat egyedül a kath. vallás követőinek jelenlegi számára 
támaszkodva akarna magának szerezni ; mert habár ha-
sonlíthatatlanul többen is vagyunk mi katholikusok most, 
mint e század elején, mégis mi ez a mi számunk az or-
szág összes millióihoz képest? Az egyház tényleges hala-
dását Angolországban először abból a végtelen anyagi 
fejlődésből kell megitélni, melyet templomaink, papságunk, 
tan- és nevelő intézeteink és szerzetes rendeink felmutat-
nak. Minden — kétszer, háromszor annyi lett, sok dolog 
meghatszorosodott, sőt megtizszeresedett. Másodszor: a 
kath. egyház viszonya a közvéleményhez és az ország 
közérzületéhez teljesen megváltozott, a mit én inkább 
önre hagyok megitélni, mintsem hogy én itt tökéletlenül 
kifejezni megkíséreljem. Harmadszor jön az a kiszámítha-
tatlan lelki befolyás, melyre â  kath. egyház itt saját 
gyermekeire nézve szert tett. Én azt állitom, hogy még 

') Lásd 1886-ki évfolyamunkat . A szerk. 

az a. n. reformáczió idejében sem volt az egyház szent-
ségeihez járuló hivek száma oly nagy mint jelenleg. 
Erzsébet kormánya alatt Angolország lakossága 4 millió 
körül járt. Most, a katholikusok száma 1 és fél millió, és 
— a mi igen figyelemre méltó — egy-két ritka kivé-
tellel, mind a másfél millió rendesen gyakorolja vallását. 
Es hogyha a felnőttek áldozásaihoz hozzá veszem a ha-
vonkint áldozó gyermekek számát, ugy hiszem, a valóság 
háta mögött maradtam, midőn azt mondám, hogy most 
több katholikus gyakorolja vallását, mint az u. n. refor-
máczió kezdetén, midőn a nemzet nagy többsége még ka-
tholikus vala. Én azt hiszem, elmondhatom önnek, hogy 
az angolok megszűntek gyanúsítani a kath. egyházat mint 
pápai támadást és benne valami idegenszerű vallást látni.1) 

Róma-Ovest, 1890. jul. 1. 
D. a J. Kr.! 

Nagyságos s Főt. Szerkesztő Ur! 
A nagy- és pénzes urak, ha egészségi állapotukban 

valami változás áll be, légváltoztatást keresnek, fürdőkbe 
futnak, mig ellenben szegényebb sorsú ember ugy kúrálja 
magát a mint telik. Itt Rómában a nagy hőség követ-
keztében gyakran változik az ember egészsége, mig bele 
éli magát. Szegény magam is junius folyamában kétszer 
estem egy kis változáson keresztül ; de minthogy hosszabb 
kirándulások, légváltoztatásokra, most egyelőre sem sza-
badságom, sem pénzem nem lévén otthon kőtáblás szobá-
ban, hol diétával, hol olaszosan hűsítő lemonádéval gyógy-
kezelém magam, ez az oka, hogy már jó ideje mit 
sem közöltem nagyságoddal, pedig junius harmadában 
több nevezetesb ünnep tartatott Róma falai közr'tt, igy 
21-én szent Alajos napja lojolai sz. Ignácz templomában. 
E fiatal dicsőséges szentnek, „qui prius coelo, quam terris 
nasci visits est", itt csak mellék oltára, kápolnája vagyon 
fehérmárványból való szobrával. Ez oltár táblája alatt nyug-
szik sz. teste. E .rendkívüli ártatlan életű szentet, kiről 
azt is elmondhatni, hogy „ember test nélkül, vagy angyal 
testben1,1, vala ő, XIII. Benedek pápa a szentek sorába iktatta 
és az iskolai ifjúságnak példányképül, patronusul adta, 
elnevezte. A római vallás- és erkölcs-nevelésben részesült 
ifjúság meg is tiszteli évenkint, sz. pátronusa ünnepét 
példás viseletével, és szentségekhez való járulással ; ez 
idén is előestéjén gyóntak és napján fél nyolczkor már 
áldoztak, először a fiuiskolások, minden intézet papja kísére-
tében és egyenruhában, ezeknek ájtatossága végeztével a 
leányok koszorú alatt fehér ruhában. Mindakét nembeli 
ifjúság körmenetileg rendezte be magát a tágas templom-
ban, először a felékesített szentnek sírjához, a hol ártat-
lanság jeléül számtalan virágcsokrokat nyújtottak be, 
azután a nagy oltárhoz, a hol az Ur sz. testét Masella 
bibornok ur kezéből vették magukhoz, azután ismét szép 
rendben körmenetileg vonultak vissza. A dicső szentnek 
„Coeleste Lilium" oltáránál az olvasott sz. misék reggel 

!) Sajnos, hogy mi ezt a magyar protestánsokról el nem 
mondhat juk . A magyar , ha protestáns, a pápát most is ellenségé-
nek ta r t ja , és a ka th vallásban valami idegenszerű vallást szem-
lél. Péld. Tisza K., mikor a ka th . autonómiáról nyilatkozott egy 
alkalommal, azt mondta, hogv a protestáns vallásnak, hitéletnek, 
egyháznak szabadságot és autonomiát adni az más dolog, mint 
a ka th . egyháznak adni szabadságot és autonomiát Miér t? Mert 
a kath. egyház feje — külföldön van. Szórói-szóra ezt mondta. S 
ekkor Tiszából az előítéleteiben és balvéleményeiben megcsökönyö-
södött protestáns szellem szólta el magát . A szerk. 
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öt órától déli 12 órán tul is szakadatlanul folytak, és a nép 
folytonosan, nagy mennyiségben hullámzott, rnig csak 11 
óra után a főoltárnál kezdődött ünnepélyes nagy szentmisével 
és püspöki áldással be nem fejeztetett a délelőtti ájtatosság. 

Junius 24-én keresztelő sz. János ünnepét Olasz-
országban, különösen Rómában, de praecepto ünnepnapnak 
veszik és a bivő nép az nap szolgai munkától tartózkodik, 
sz. misék hallgatásában részt veszen. Ez okból nemcsak a 
lateráni templom „mater omnium Ecclesiarum", a hol ki-
zárólag templom-iinnep vala és a hol mind a két ve-
csernyét, mind a pontificalis szent misét Monaco La-Val-
letta dekán bibornok ő emja teljes segédlettel, válogatott 
tanult énekesek, uj orgona hangszere kíséretében tartotta, 
megtelt az ájtatos hívekkel, hanem minden templom 
ünnepi szint öltött, a harangok zúgása versenyt tartott, 
igv például s. Giovanni dei Fiorentini, vagyis ker. sz. 
Jánosnak az Angyalhid közelében eső templomában Grasseli 
Antal minorita r. colossi érsek ő exja mind a vecsernyéken, 
mind a szent misén szokott ünnepélyességgel pontifikált 
nagy számú hivek jelenlétében. 

Junius 26-a, ez is nevezetes nap volt itten, nem 
csak azért, hogy ez idén ő szentsége ez napon két con-
sistoriumot tartott, hanem azért is, mert itt in monte 
„Coelio" létezik sz. János és Pál vértanuk, édes testvérek 
tiszteletére emelt basilika, melyben ez napon templom-
ünnepet ülnek a mellette lakó passionista atyák. Ez a 
basilika az emiitett vértanuknak volt házuk romjain épült; 
itt ölettek meg ugyanis Julianus apostata alatt titokban és 
itt is temettettek el. E háznak belső, a mostani templom 
alatti üregeit, szobáit, ő szentsége, valami három évvel ez-
előtt, rendbe hozatta, kitisztittatta és az ott talált bútorokat, 
korsókat, különféle edényeket, márvány szobrokat emlék-
tárgyak gyanánt megőriztetni rendelte. Azon hely, hol a 
dicső két martyr lefejeztetett, éppen a basilika hajójának 
közepére esik. Erre a helyre ily napon koporsó alakú állvány 
tétetik, virágokkal és gyertyákkal, mécsekkel feldiszittetik ; 
s ilyenkor a földalatti üregek is a publikumnak megtekintetés 
végett kinyittatnak. 

Hogy visszatérjek az említett consistoriumok meg-
tartására, érdekes tudatni, hogy ilyenkor az első mindig 
nyilvános, melyben részt vehet jegy mellett bárki is, hiva-
talból pedig a követségek személyzetei, bibornokok, helyben 
lakozó patriarchák, érsekek, püspökök, praelatusok, audito-
rok, pápai kamarások, szerzetesrendek généralisai, szóval a 
római curiához tartozó egyéniségek és a világi proceresek. 
Reggel fél 11-re o szentsége udvari papjai és a guardia 
nobilétől kisértetve kis hordszéken érkezett az egyházi 
ruhák termébe, hol ünnepélyesen felöltöztetvén, püspöki 
süveg és pluvialéban beült a 12 ember által vitt hord-
székbe és a sala ducalen keresztül érkezett a kápolna 
Xistina előtti hosszú nagy folyosóra, és ott annak a felső végén 
felállított pápai trónon helyet foglalt. Az alatt, a mig a 
jelenlevő cardinalisok sokásos tiszteletöket megtették, a 
pápai énekesek az ez alkalomra készített éneket felséges 
hangokban adták elő. Ezen aktus után a Diakon biborno-
kok és néhány praelatus sorrendben bevonultak Xistina 
kápolnába és onnan vezettek be ő szentsége elé a junius 
23-án kreált 4 kardinalis közöl kettőt : Galeotti ravennai 
érseket és Mermillod genfi püspököt, kik megjelenvén ő 

szentsége előtt, kéz- és lábcsókkal mutatták be hódolatukat 
és ő szentsége átkarolásában részesültek. Mig az ily átkarolási 
aktus tartott, a többi bibornokokkal sorban, az alatt a chorus 
megható éneke által tartotta ajtatos figyelemben a fényes 
publikumot, minek végével az uj két bibornok ismét trón elé 
járult és átvette ő szentsége kezéből a bibornoki kalapot. 

Ezen ritkán látható szertartás után előlépett Marinelli 
Guido consistorialis ügyvéd és előadta beszédjében (olasz 
nyelven) canonisationalis ügyét Pallotti Vincenzo római 
papnak, mi ellen más ügyvéd Promotor fidei, mons. Caprara 
megtette a szokásos ellenvetéseket, mire ő szentsége mind 
a két szónoknak beszédjére ezeket feleié : „Ad nostram 
sacrant Ritum congregationem, quae videat et refer at." 

Ezek végeztével ő szentsége felállván a trónusról, 
ünnepélyesen megálda mindnyájunkat és kíséretével vissza-
vonult áldást osztva a sede gestatoriából a térdrehullt 
jelenlévőkre. Egészséges színben van ő szentsége, csak a 
hangja kissé gyengébb, mint volt. 

Amint ő szentsége az egyházi ruhatárban letette 
az ornatust, termeibe ment pihenésre, mig a biborno-
kok két uj társukat sorrendben „Te Deum" éneklése 
mellett vissza vezették a Xistina kápolnába, hol a Dékán 
bibornok imát énekelt az ujon kreált társaikra, kik ismét 
egyenkint egymást megöleléssel illették és a vatikáni 
rendes consistoriumi terembe gyűlés tartása czéljából egy-
begyűltek. Itt ő szentsége az uj két egyházfejedel-
men szokásos szertartás közt szájzárást és szájnyitást 
végzett, végén pedig 23 érseket és püspököt praeconi-
zált, kik között két magyar püspök neve is elhangzott, 
főt. Steiner Fülöp és Desewffy Sándor ő méltóságaik be-
cses neve. Ad multos annos ! ! ! 

De mit irjak utoljára a szent Péter és Pál ünne-
péről. Röviden azt, hogy a tapasztaltak után ez Rómának 
legmagasztosabb ünnepe, mert habár sem ő szentsége, sem 
a bibornoki testület nem vett részt igen fontos okoknál 
fogva a megjelenésben, a maga napján, kivált a 2-ik vecser-
nyén, beláthatlan néptömeg, igen sok idegen uri család 
jelent meg az apostolok fejének sírjánál, mely sir a leg-
ékesebben vala feldíszítve és kivilágítva. A confessió és a 
c ithedra közti hajóban a főkáptalan és az összes vatikáni 
klérus foglalt helyet. Ott közvetlenül a confessió oltár lép-
csőzete mellett kisebb oltár rögtönöztetett, melyen az 
első vecsernyét és nagy a pontificalis misét mons. Lenti 
konstantinápolyi patriarcha mondotta a legfényesebb segéd-
lettel. Két oldalról volt felállítva a karzat és e karzatról 
egyszerre száznál több iskolázott hangot hallani, ez nem 
mindennapi esemény. Szent Péter piaczán egész nap 
hangyaseregként nyüzsgött a nép, robogott a kocsi és a rend 
föntartása végett nem csak a gyalog felügyelők megtízsze-
reztelek, hanem lovas karabinierik is mozgásba hozattak. 
A gyalogosok be is kisértek a hűvösre vagy négy ren-
detlenkedő suhanczot. A kivonulás a templomból 4 ajtón 
át, egy óránál tovább tartott, egyenlő hullámzásban. 30-án 
sz. Pál templomában is igen számosan vettek részt az 
ünnepélyben. Junius 16-án indult el innen Lourdesba gyalog, 
Pusztay Mária nevű magyar zarándoknő, ki a jubileum 
alatt is itt három hónapig tartózkodott. 

Gm itt er Alfonz, 
pápai m. gyóntató. 
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KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Az erdélyi r. kath. irodalmi társaság közgyűlése, 

a mint előre jelentettük, f. hó 4-én tartatott meg „Veni 
Sancte"-val és nm. és ft. Lönhart Ferencz püspök ur 
személyes jelenlétével. A nagytudományu Veszely Károly 
prépost-elnök nagyszabású elnöki beszédet mondott. „A 
klérus missziója a socialis kérdésben" czim alatt. A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után, a mely a társulat lapjá-
ban és külön füzetben is fog megjelenni, következett a 
tárgysorozat letárgyalása után a tisztújítás. Elnök lett 
közfelkiáltással Meszely K. prépost, ugyanígy alelnök dr 
Tódor József kanonok. A többi tisztviselők is mind újra 
megválasztattak. A társulat közlönye, a lelkes „Közmű-
velődés" szerkesztősége, szintén újból való megválasztás 
által a következőleg alakult meg: fel. szerk. Pál István, 
szerkesztőtársak: dr Cserni Béla, Kóródi Péter, Pál Antal, 
Zlamál Ágost. 

IRODALOM. 
Egy műről, 

a melylyel a magyar irodalom gazdagodott. 
A „Religio" ezidei 34 — 36. számaiban mutatványt 

közölt dr Giesswein Sádornak: „Az összehasonlító nyel-
vészet fő problémái" czimü legújabb müvéből. Az a pár 
lap is elégséges volt ugyan arra, hogy az ilyen kérdések 
iránt érdeklődők figyelmét e műre irányozza, mégis érde-
mesnek tartom róla külön is említést tenni, mert elolvas-
ván a most már teljesen megjelent müvet, arról is tanus-
kodhatom, hogy az elejétől végig minden tekintetben 
kiváló, magas színvonalon álló, hasznos és kellemes ol-
vasmány. 

Hasonló munkák olvasásakor fájó érzéssel gondolok 
vissza arra a hézagosságra, mely theologiai tanulmányain-
kat jellemzi, s melynek későbbi kitöltésére oly csekélyke 
utmutatás adatik. A pelagianusok és donatisták, s más 
ilyen levitézlett régi szekták ellen való proffessionatus 
harczolás, hitigazságainknak kizárólag eme régibb tévelyek 
tekintetéből történő, úgyszólván felesleges megvédése és 
körülsánczolása igénybe vette minden időnket, ugy hogy 
bizony sem tanárnak, sem tanítványnak nem igen lehetett 
alkalma azokkal a legújabb jelenségekkel foglalkoznia, 
melyek a theologiát oly közelről érintik, s amilyenek pl. 
e mű czimében említett nyelvtudományi felfedezések. 
Ilyen két kérdés: „A nyelvek sokfélesége összeegyeztet-
hető-e az ember egységes eredetével?" s a másik: „mikép 
keletkezett a nyelv, s minő volt az emberi nem ősálla-
pota?" — oly fontosak és egyúttal érdekesek, hogy puszta 
feltevésök a legteljesebb mértékben felkeltik a figyelmet, 
főleg azokban, kiknek a theologia szakmájuk, sőt min-
denkiben, aki a ker. vallásnak alaptanait tudományos 
szempontból is minden lehető támadások ellen megvédett-
nek látni szereti. 

Sok más téren, így a nyelvtudomány részéről is, 
nem egy csapást mértek a dogmák ellen, hogy azokat 
hitelvesztettekké tegyék. Isten ugy intézi, hogy az egyes 
tudományágakba behatoló szellemek éppen a tudomány 
saját fegyvereivel készítik a vallás legszebb és legdicsőbb 
igazolásait. 

Dr Giesswein müve az összehasonlító nyelvtudomány 
vívmányait használja fel, s éles kritikai korhol ássál feleli 

a felvetett kérdések elsejére: „A jelenleg rendelkezésre 
álló (nyelvészeti) anyag nem elegendő ugyan annak fel-
tétlen bizonyítására, hogy valamennyi nyelv egy ősnyelvből 
származik; s miután a legtöbb nyelv fejlődése ismeretlen, 
s ilyen is marad, nincs remény arra, hogy a nyelvészet 
valamikor minden kétséget kizáró tudományos bizonyítását 
adhassa annak, hogy valamennyi nyelv egy ősnyelvből 
származik. Mindazonáltal, minthogy az összehasonlító 
nyelvészet, különösen ott, ahol a nyelv fejlődését kisérhette, 
első tekintetre teljesen eltérő szókai közös gyökérre vezet-
hetett vissza, s ennek alapján oly nyelveket, melyek lát-
szatra különböznek egymástól, egy családba foglalt : nagyon 
is valószinü a föltevés, hogy valamennyi nyelv egy ősnyelvtől 
veszi eredetét 

Es ez a felelet széleskörű nyelvismeret és mélyreható 
búvárkodás eredménye. A theologia szempontjából pedig 
teljesen kielégítő. Azt követelik ugyan a theologustól, ki 
az emberi nemnek ab uno pari hominum származását 
vitatja, hogy mutassa ki valamennyi nyelvnek egyetlen 
közös eredetét: csakhogy ez túlzó és méltánytalan köve-
telés. Mert a nyelvészet maga sem lesz soha képes ezt az 
ősnyelvet kitalálni, mert számos nyelvnél még azt sem 
tudja, minő alakja volt csak a megelőző generatio éle-
tében. 

Azokat a nehézségeket, melyeket az egy ősnyelv 
lehetősége ellen felhoznak, hogy t. i. ugy a grammatikai 
szerkezet, tehát külső alak, mint a szókincs, azaz nyelv-
anyag szerint létező nyelvek olyan csoportokra oszlanak, 
melyek okvetetlenül több ősnyelvet feltételeznek, — e 
műben alaposan eloszlatva látjuk. A nyelveknek alaki 
tekintetben való különféle (elszigetelő, ragozó, hajlító) 
szerkezeteit vizsgálva arra az eredményre jutunk, hogy a 
nyelvalakok nem három neme a nyelvnek, hanem három 
fejlődésbeli stádiuma ; és hogy a morphologikus szerkeze-
tek többféleségéből már csak azért nem lehet több ős-
nyelvnek létére következtetnünk, mert végelemzésben 
mindegyik szerkezetnek kiinduló pontja, alapja az elszige-
telő szerkezet (isolatio, juxtapositio) volt. 

De épen igy a nyelvek anyagi vagyis szókincs sze-
rint való csoportosítása, illetőleg nyelvcsaládokra való 
elkülönítése sem azért történik, mintha azok közös erede-
tének képtelenségét az összehasonlító nyelvészet kimutat-
hatná ; hanem egyelőre csak azért van, mert azoknak 
rokonságát kimutatni eddig nem sikerült. Az összehason-
lító nyelvészet feladata, ezen rokonságot is kipuhatolni és 
legyőzni, s ha sikerült már eddig is az egyes családbeli 
nyelvek rokonságát,néha oly nyelvek összetartozóságát'meg-
állapítani, melyeket fonetikai és grammatikai elemzés nél-
kül soha sem mondhattunk volna rokonoknak : akkor 
van még remény arra, hogy az eddig külön-külön neve-
zett nyelvcsaládok egymáshoz való viszonyát, azaz közös 
eredetét is ki fogja deríteni. 

Szép áttekintést nyújt Giesswein müve azon különféle 
elméletekről, melyeket a nyelv eredetéről felállítottak. Tüze-
tes vizsgálat utáe abban állapodik meg : hogy nem fogad-
ható el sem a traditionalisták tana, mely szerint az ember 
a nyelvet egyenesen Istentől kapta és tanulta ; sem azoké, 
kik a nyelvet (in actu et in potentia emberi műnek 
tekintvén) az ember közlési ösztönéből magyarázzák^ 
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nem az u. n. naturalistikus és evolutionistikus elméletèk, 
melyek a nyelv készítését vagy egy gondolkozás nélkül 
való embernek (ens irrationale), vagy egy emberies állat-
nak (ens rationabile) tulajdonítják. 

Theologiai, bölcseleti és nyelvészeti szempontból 
leginkább megokolható az a vélemény, hogy a nyelv 
in potentiel, R.Z9.Z SJ beszélőtehetség, melynek alapja a 
gondolkodás, Isten adománya, de in actu azaz alkalma-
zása, működése emberi mű. 

Különös gondot fordít szerző az u. n. nyelvészeti 
darwinismus bírálására. A fentemiitett kérdésekre a dar-
winisták vagy evolutionisták tendencziózus következetlen-
séggel ugyan, de akkép felelnek meg: hogy több ősnyelv 
létezett, s épen ezért az emberiségnek is több faja van, s 
nem származott egyetlen pártól ; továbbá, hogy a nyelv 
az állatból fejlődött embernek produktuma. 

Látjuk, hogy Darwin az ő hypothezisét az ember 
eredetéről, a nyelv eredetét illetőleg is érvényesíteni 
akarta. Hasonérzelmü nyelvészek ezt az elméletet tudo-
mányos alakba öntötték. Nevezetesen Bleek volt az evo-
lutionistikus iránynak egyik fő szóvivője, kinek a nyelv 
eredetéről szóló nagyobbszerü értekezése 1872 ben ma-
gyar nyelven is megjelent. Mayr Aurél (jelenleg bpesti 
egyet, tanár), ki az értekezést lefordította, erről a fordí-
táshoz irt előszavában igy nyilatkozik: „Eredetileg néme-
tül megjelent értekezését „Uber den Ursprung der Sprache", 
rokona, hires jenai állattudós dr Haeckel előszóval kisérte, 
a melyben . . . az álláspontot, melyet az emberiség szár-
mazására nézve elfogad, kifejti. Ez természetesen csak 
ugyanaz, mint a jenai tanáré, vagyis teljesen darwini. 
Nem feladatunk e szempont elfoglalása felett ítéletet mon-
danunk. Az véljük, a mit Mill „On Liberty" czimü köny-
vében oly szépen taglal: hogy „e nézet, ha hamis is, már 
csak azért is terjesztendő, hogy minél előbb megczáfol-
tassék." 

Azt hisszük, Giesswein müve ilyen czáfolatnak töké-
letesen beválik, valamint hogy szerző fő czélja is bizony-
nyal az volt, hogy a darwinismus tarthatatlanságát nyel-
vészeti szempontból kimutassa. 

Azon kellemes benyomás hatása alatt, melyet e mű 
olvasása reám tett, azt mint a modern theologiai szük-
ségletnek teljesen megfelelő, nálunk hézagot pótló, nép-
szerű nyelvezetével vonzó, kitűnő irodalmi jelenséget 
lelkesedéssel üdvözlöm, s a m. t. közönségnek figyelmébe 
ajánlom.x) Páder Rezső. 

VEGYESEK. 
„** „Lehetetlen !" A III. egyetemes tanitógyülés 

végrehajtó-bizottsága a magyarországi néptanítók IV. 
egyetemes gyűlését Budapestre, 1890. évi augusztus hó 
2<)-ára egybehívta. Erre az összehívásra legtekintélyesebb 
katholikus népiskolai tanügyi lapunk, az egri „Népiskolai 

Megrendelhető e czim alatt : Dr Giesswein Sándor, szent-
széki jegyző, Győr. — Ara 1 ft . 50 kr. 

Tanügy", többször reflektált már. Ujabban egy „Lehetetlen* 
feliratú czikkben fejtegeti a katholikus álláspontot, a melv 
szerint katholikus tanítók, sem személvenkint, sem testü-
letileg, illetékes egyházi hatóságaik engedelme nélkül, 
oly gyűlésben nem vehetnek részt, a mely gyűlésnek fő-
fő jellemvonása az elvi „sokszínűség" által takart hit-
vallástalanság. Ez derék laptársunk érvelésének a veleje. 
Önként érthető, hogy mi állásfoglalását pártoljuk és teljes 
erővel támogatjuk, felhiva reá a lelkészkedő papság mint 
iskolaigazgatók és hitoktatók figyelmét. Az egyházmegyei 
hatóságoknak előbb-utóbb nyilatkozni kell e tárgyban, 
mert a kath. szaklapok épp ugy mint a kath. tanítótestü-
letek erre a nagy kihatású ügye uézve meg vannak 
oszolva. Jól jegyezzük meg! Nem a tanítók országos 
egyetemes gyűlésében való részvevést magát ellenezzük 
mi, hanem azt, ha az — az egyházi hatóság engedelme 
nélkül történik. 

— A jótettekben fáradhatatlan bíboros főpap, fm. 
dr Haynald Lajos ur ő eminencziája, a kalocsai Jézus-
társasági kollégiumnak 60 ezer téglát adományozott azon 
czélból, hogy a rendház a temetőben egy közös nagy sír-
boltot építhessen kimúlt rendtagjai számára. Ugyanezen 
czélra a városi elöljáróság kegyes volt a szükséges terü-
letet nagylelkűen dijmenteseu átengedni. Fogadják a nagy-
lelkű jótevők e helyütt is nyilvános elismerésünket és 
hálánkat. Isten fizesse meg ! — Raile Ede, igazgató. 

— Főpapjainkról. — Dr Samassa József egri érsek a 
kissingeni, dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök az 
ischli fürdőbe utazott. Dr báró Hornig Károly veszprémi 
püspök sümeghi kastélyában nyaral. Dr Dessewffy Sándor 
csanádi püspök f. évi szeptember 24-én foglalja el püs-
pöki trónját. Dr Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek 
ur Alt-Ausseeba utazott. Ugyanő Mária Valéria fgnő há-
zasságra lépése alkalmából 100,000 frtos alapítványt tett. 
Meszlényi Gyula szatmári püspök ur Akna-Szlatinán tar-
tózkodik. Hidasy Kornél szombathelyi püspök ur f. hó 
1-én Mária-Cellbe utazott. Mihalovits József bibornok leg-
újabban 100,000 frtig egészítette ki a főszékesegyház 
restaurácziójára szánt adományát. 

— Fenyvessy Ferencz orsz. képv. a köv, nyilatkoza-
tot teszi közzé : Nyilatkozat. A hirlapok azt újságolják, 
hogy én a kultuszminisztériumban magas tisztségre leszek 
kinevezve. E hírrel szemben kijelentem, hogy én semmi-
féle magas tisztségre nem vágyódom. Az eddig általam 
elfoglalt privát állásról is azért köszöntem le, hogy min-
den időmet tisztán a politikai pályának szentelhessem, 
melyet ott hagyni — mig polgártársaim jóakaratú bizal-
mát birom — semmiféle magas hivatalért vagy anyagi 
haszonért sohasem szándékoztam és ma sem szándékozom. 
Kelt Budapesten, 1890. jun. 23-án. Dr Fenyvessy Ferencz 
orsz. képv. 

Sajtóhiba. Mult számunk budapesti egyházi tudósításának a 
végén terjesszék helyett terjesszenek fel olvasandó. 

JÊS3" Felhívás ^ ë j u 

az előfizetés megújítására. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik. 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- • 
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A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1830—1840-ig. 

A rendeknek, a kik még akkor nem voltak 
olyan sima, amfibologiához értő politikusok, ha-
nem egyenes szavú emberek, sehogy se fért a 
fejőkbe az olyan Bezerédy-féle beszéd; ök látták, 
hogy Laitsák körlevelében valami más foglalta-
tik. Azért nagy többséggel megszavazták az ize-
netet, a mely szerint a „Főpásztorok rendeleteik-
nek visszahuzására utasíttassanak" s a püspöki 
körlevelek ezentúl placetum alá vetessenek. 
Beöthy indítványa a főpásztorok megbüntetésé-
ről nem fogadtatott el. 

Azonban a mit Bezerédy az alsó táblán a 
passiva assistentia jelentőségéről tévesen vitatot t , 
ugyanaz kisértett az 50 éves praxis befolyása 
alat t lévő püspökök körében is a felső táblán. 

T. i. a kérdés veleje az 1839/40-iki ország-
gyűlésen ez volt. Az alsó tábla fennebb említett 
izenetéhez a felső tábla nem járul t hozzá, de 
abba beleegyezett most is, valamint az 1832/6-ki 
országgyűlésen, hogy a reversálisok teljesen meg-
szüntetendők. Eddigelé, mint azt a káptalani 
követek az alsó táblán s magok a püspökök is 
a felső táblán elismerték, 50 év óta szokásban 
volt az olyan reversális nélküli vegyesházasságot 
is csak ugy megáldani a templomban, mint mi-
dőn reversális adatott . Azonban a poroszországi 
események, XVI. Gergely allocutiói, Laitsák püs-
pök rendelkezése arra a tiszta nézetre vezették 
a püspöki testületet, hogy ezt a praxist igazán 
nem lehet tovább követni, tehát elhatározták, 
az i]yen esetre, ha a vegyes pár reversálist nem 
ad, a passiva assistentiához ragaszkodni. 

Igen ám, de ennek folytán két tűz közé 

szorultak. A két tábla a reversálisok eltörlését 
is elhatározta, de meg a passiva assistentiával 
sem akart megelégedni, hanem azt kívánta, hogy 
a vegyesházasságok reversális nélkül csakúgy 
ünnepiesen áldassanak meg ezután is, mint ad-
digelé; mert különben a papság megsérti az 
1791. 26. t.-czikket, amely bárminemű akadályt 
vegyesházasság elé gördíteni tilt. 

Igy boszulta meg magát az 50 éves hanyag-
ság, a mit akkor „béke-szeretetnek" czimeztek. 
Ha a főpapság 1791 után folyton követte volna 
Batthyányi és Andrássy példáját ; ha áldozatok 
árán is ragaszkodik a mult század annyira tisztán 
hangoztatot t egyházi elveihez; ha pásztorrá lesz, 
a vép közé vpgyiil, azt ki taní t ja s megnyeri tes-
testől-lelkestül az egyháznak: ezek az idők nem 
következhettek volna be; a rendek nem sújt-
hat ták volna a papságot azzal az éles fegyverrel : 
papok, a mit ötven éven át tehettetek, tegyétek 
azt ezután is ! Mert akkor az a 9 millió, csak-
ugyan mint 9 millió állott volna a csatasíkon. 
És most ? . . . 

Mit voltak tehát teendők*? — Azt nem 
mondták, hogy a mi eddig történt , az visszaélés 
volt, az egy Laitsák kimondta; Andrássy-féíe 
fellépésre sem bátorkodtak, hanem egyrészt til-
takoztak az oly projektum ellen, a mely a re-
versálisokat megszüntetni akarja, másrészt pedig 
a törvény megsértése ellen a passiva assistentiát 
ajánlották, hiszen hogy az is jó, amellett is meg-
v a n a házas ság ; szóval a zavarból a passiva as-
sistentia olyatén értelmezésével igyekeztek menekülni, 
a mely magyarázatot áz egyház soha sem ismeri el. 

Tehát az előbbiek csak rosszul cselekedtek, 
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ezek ineg már rossz taní tásra mentek á t ! Ko-
pácsy József prímás 1839. decz. 30., a midőn a 
főrendek a reversálisok eltörlésébe beleegyeztek, 
az elleni til takozásában a püspöki kar álláspont-
ját következőképen jelezte: „. . . his ducti obtu-
tibus et genuimo quoque Articuli 26. 1 790/J. sensni 
iimixi, hac occasione e dictamine conscientiae 
declaramus, nos subseque in mixtis matrimoniis 
prout ex nna par te legum civilium aut iurisdi-
ctionum sphaerae propria postulata adimplere 
haud intermissuros, i ta par te ex a l tera in spiri-
tualibus, s ignanter in sacrornm r i tuum admini-
strat ione, id facturas esse, quod Religionis et 
Ecclesiae vere intellecta ac per sedem Apostoli-
cam recentissime (csak ?) constanter defensa prin-
cipia a nobis proponerint." 

Hogy hogyan fog kinézni ez az eljárás, azt 
a püspököknek a királyhoz 1840. jan. 12-én be-
nyú j to t t repraesentatiója fej t i ki. 

Megemlíti a felirat, hogy a váradi püspök 
esete, a papság kérelme az iránt, mit kelljen 
ezután a vegyesházasságok körül követnie, a 
püspököket nyilatkozásra kényszerítet te s ez a 
pr imás által decz. 30-án a felső táblán meg is 
tö r tén t . „Ingenua hac et publica declaratione 
n o s t r a viam nobis ad ea agenda sternere voluimus, 
quae muneris nostr i rat io his in adjunctis fieri 
a nobis postulat." S azért e fel iratban a nehéz-
ségekre nézve akarnak nyilatkozni, a melyek 
sokak által a jövendő és szándékba vet t eljárá-
suk ellen (a passiva assistentiára) már is támasz-
t a tnak , hogy önmagokat s papjaikat a király 
előt t a netaláni zaklatások elől védjék. Az argu-
mentat io, mely most következik, s a melylyel 
a vegyesházasságnál a passiva assistentiát iga-
zolják, oly értelemben, hogy a vegyes pár ezzel 
bizony megelégedhetik, az ellen senkinek kifo-
gása nem lehet; az argumentatio, mondom, mely 
most a feliratban következik, olyan, hogy arra 
elszomorodik a dogmatika; mert nem az egyház 
szokta ojánlólag védeni a passiva assistentiát az 
emberekkel szemben, hanem ö maga védekezik a 
vegyesházasságok ellenében általán s a passiva as-
sistentiával szemben különösen. 

„Nulli iustae exceptioni relinquitur locus, — 
igy a felirat — si in matrimoniis mixtis, dum 
cautio de prolibus in religione catholica edu-
candis praest i ta non est, omnia quidem ad va-
lorem matrimonii rat i et validi requisita coram 
parocho catholico peragantur, benedictio tarnen 

et preces, ex quo conditionibus, quibus illas 
Ecclesia alligavit, non satisfit, non impendantur." 
Tehát az emberek nem panaszkodhatnak. 

De az 1790 1. 26. t.-czikket sem sérti ez az 
el járás; mert ez a t.-czikk „benedictionis vei 
r i tuum sacrorum velut extra sphaeram suam 
positorum ne memini t quidem." Annál kevésbé 
ér inthet i ez a törvény a r i tust , mert hiszen oly 
elvekre van fektetve, a melyek a házasságban a 
szentségnek a szerződéstől való elválaszthatá-
sát (!) feltételezik. „Sane principia haec in vicinís 
haereditariis provinciis hodieque vigent, nec 
t ameneo exporriguntur, ut inde benedictio matri-
moniorum in casibus copulationum e regulis 
catholicis denegatarum imperetur, aut in illa 
impert ienda Episcoporum et Cleri conscientiis 
quaecunque demum vis inferatur." 

Csak benedictiót ne kelljen adni a reversális 
nélküli vegyesházasságra, a többi benne mind jó! 
Majd XVI. Gergely brévejéből másképp fogjuk a 
dolgot hallani. 

„Piene quoque convincimur, hoc pacto (pas-
siva assistentia) illám legis dispositionem, qua 
mixtis matrimoniis impedimenta in contrarium 
quocunque sub praetextu ponere cautum est, 
n e u t i q u a m i n f r i n g i ; non enim impeditur ullus, 
quominus etiam in causu, quo absque cautelis 
per Ecclesiam catholicam requisitis matrimonio 
mixto se alligare vult, si aliud non obstat, matri-
monium tale coram parocho proprio in forma 
per Cone. Tridentinum praescripta inire, adeo-
que matr imonium omni sub respectu validum 
et ra tum contrahere possit." Nem ily könnyen 
és egyszerűen megy ez a dolog; az egyháznak 
még ezen szomorú esetben is vannak követel-
ményei ! 

„Non negamus, uswn a condita saepemen-
t ionata anni 1791 lege illum viguisse, ut etiam 
dum alterius religionis vir reversalibus vei alio 
cautelae genere ad proles omnes in catholica 
religione educandas non se obligavit, matrimo-
nium mixtum nihilominus ritu sacro administrare-
tur ; verum usus hic sicut ab initio non per legem 
civilem introductus (ime !) nec vigore illius con-
t inuatus fuit, i ta ut porro continuetur, illius 
virtute urgeri non potest. Indulgentia cleri catho-
lici a sincero colendae pacis studio profecta, pau -
citas mixtorum matrimoniorum (?) . . . in causa 
fuerunt, ut usus ille non interrumperetur . Ast 

I nunc aliter omnia comparata sunt . . . . Denique 
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is thoc disciplinae catholicae caput, in t a n t a m 
positum est hac ae ta te lucem, u t hanc sequi 
nolle t a n t u n d e m repu ta r i deberet ac pastor is 
officio deesse." — Ez volt az a rgumenta t io a 
passiva assis tent ia mellet t . 

Végre az előadottak alapján kérik a felsé-
get, hogy pár t fogol ja őket s a váradi püspöknek 
eléje te r jesz te t t ügyében vegye az egyház elveit 
tekinte tbe . 

I lyen fe l i ra tot egy mul t századi püspök 
nem i r t volna a királyhoz. Nagy szerencse volt, 
hogy püspökeink legközelebb Rómába fordul tak 
s onnan t a n í t t a t t a k ki katholice a vegyesházas-
ságokról. — Ekközben a táblákon tovább foly-
tak a viták. 

Az alsó tábla izenetéhez a nagyváradi és 
a volt rozsnyói (most már pécsi) püspököt ille-
tőleg a főrendek nem já ru l tak , hanem viszon-
izenetökben azt válaszolták, hogy miu tán az 
egész ügy amúgy is ő felsége elé van terjesztve, 
ezen tá rgy jelenleg elhalasztatván, ő felségének 
e részbeni válasza bevárat tassék. Az alsó táb la 
azonban első izenetéhez ragaszkodva, több viszon-
izenet vá l t a to t t a ké t tábla közöt t (1. Ország-
gyül. Jegyző könyve II. 307—10. 1.), de a főren-
dek első izenetöktől el nem ál lot tak. 

Hasonlóképpen tö r t én t a fennebb eml í te t t 
p ro jek tummal az 1790/1. 26. t.-cz. megvál tozta-
tásá t illetőleg a vegyesházasságok dolgában. A 
főrendek 1840. jan. 9-én ado t t viszonizenetökben 
a rendek projektumához nem já ru l tak , azt az 
egyet kivéve „in id assensum praebent , u t de-
liinc dandae l i terae reversales nullius sint roboris ; 
e contrar io u t huiusmodi l i terae hactenus d a t a e . . . 
plene cassentur, iam in pr ior i Diaeta factae de-
clarat ioni conformiter nec nunc admi t t e re que-
un t . . . Relata ad substernendum Suae Majesta t i 
legis projectum observationes suas ad ill ud tem-
pus differunt Proceres, dum quoad objectum 
ipsurn per t rac ta t ionis plena concordia fueri t ." 

Az alsó tábla azonban szívósan ragaszkodot t 
felterjesztéséhez. 6-szor vá l ta to t t izenet e m i a t t 
a két tábla közöt t (1. Országgyül. Jegyző K. II. 
b) 85. 1.) Mig végre sok heves huza-vona után 
máj . 7-én a ké t tábla egy közös p ro jek tumban 
megállapodott a vegyesházasságok do lgában ; „0 
es. kir. Főherczegsége (a Nádor) ér tes í t i a ren-
deket, hogy a vallás azon pont ja i , mellyek e rán t 
az egyesség a két Tábla közöt t megtör tén t , dél-
utáni hét órakor (Máj. 7.) t a r t andó elegyes Ülés-

ből fe lküldetni fognak," mondja a Jegyző Könyv. 
(II. b. 87 1.) 

Ez a projektum legis, m in t ké t országgyű-
lésnek (1832 6, 1 »39/40) az eredménye, a követ -
kező volt (a vegyesházasságokat illetőleg) : 

„Fnndamento Viennensis et Lincensis Paci-
ficationis lex anni 1790 1. 26. in sequentibus 
amplior reddi tur et respective modif îca tur : 

§. 1. Reversales religionariae, seu de pro-
lium gignendarum in qua religione educat ione 
ineundae conventiones invigorosae declarantur . 

§. 3. Mixta matr imonia , quae hucusque co-
ram parocho catholico, as t absque benedict ione 
sacerdotal i cont rac ta sunt, cum e t iam absque 
hac robore polleant , na tae ex hinc proles au t 
nasci turae pro legi t imis habeantur . 

§. 4. Matr imonia mix ta in i tur i in pos te rum 
semper a minis t ro Religionis Sponsi copulentur . 

§. 5. E mat r imoni i s mixtis in pos terum 
contrahendis nasci turae proles omnes in rel igione 
patris educentur." 

Gut ta cavat lapidem . . . , így ha ladtak előre 
a pro tes tánsok, még a katholiczizmus, elfelejtve, 
hogy a közéletben, a hozzá ragaszkodó, é r te 
küzdeni kész emberekben van az ereje, folyton 
lefelé haladt . 

A prímás, l á tva a főrendek hangula tá t , a 
pro jec tum ellen máj . 6-iki ülésen tiltakozott: 
„Quamquam rela te ad tenores nunc memora to-
rum legum rel igionariarum pro jec to rum, qui pr in-
cipiis fidei et ecclesiae catholicae, doct r inae i tem 
ac emolumento eiusdem adversantur , iam in 
singularibus e t iam per t rac ta t ion ibus palam decla-
raverimus, Nos iisdem assensum praebere non 
posse : nihilominus, conformiter muneri nostro, 
nunc insuper in solenni forma adversus memo-
ra t a legum pro jec ta cum Nostro , t um to t ius 
Sta tus Ecclesiastici nomine pro tes ta t ionem in ter -
ponimus, et u t haec in lege quoque memore tur , 
Tabulam hanc oramus." 

A király azonban a p ro jek tummal nem 
s ie te t t s igy ez idő szerint törvény sem le t t 
belőle. 

Mielőtt az országgyűlés befe jezte te t t s a 
főrendek a fennebbi pro jektumhoz hozzájárul tak 
volna, a püspöki kar a királyhoz (május hóban) 
még egy második repraesenta t ió t t e r j esz te t t fel. 
Magyarázták e fe l i ra tban a p ro jek tumnak egyes 
pon t j a i t és k imuta t t ák , mennyire ellenkeznek 
azok a ka th . h i t elveivel. A mi azonban uj e 

4* 
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f e l i r a tban , a püspöki ka r erősen t i l t akoz ik a, 
s zándéko l t vallásegyenlöség és viszonosság elén, 
mely a ka th . va l lás t ezen o rszágban eddigi ki-
v á l t s á g á t ó l megfosz t an i a k a r j a . „Ex eo, quod 
t e n o r e s Pac i f i ca t ionum Yiennens is e t Lincensis 
Evangel ic is l i be rum re l ig ionis u sum et exerci-
t i u m concédan t , arbitrantur Status et Ordines 
p e r f e c t a m iis in cunct i s re l ig ionar i i s corre la t io-
n ibus cum Catholicis c o m p e t e r e a e q u a l i t a t e m e t 
r e c i p r o c i t a t e m ; e t h inc est , quod absque ul lo ad 
d i v e r s a r u m re l ig ionum p r inc ip i a respec tu leges 
q u o q u e re l ig ionar ias huic r ec ip roc i t a t i s e t aequa -
l i t a t i s p r inc ip io ve l in t supe r s t rue re . " Ped ig n e m 
ugy áll a dolog, f o l y t a t j a a f e l i r a t : „po tes t en im 
n o v a in s t a t u a l iquo rel igio p e r f e c t a m consequi sui 
exerc i t i i l i b e r t a t e m , quin p r o p t e r e a aequalitatem 
cum praevigenti Ecclesía, a u t r e c i p r o c i t a t e m pos-
s i t p r a e t e n d e r e . " Azé r t ké r ik ő felségét , legyen 
r a j t a , „ne Ecclesia H u n g a r i c a , priscis suis iur i -
bus inde a Divo P r o t o r e g e pe r apostol icos Reges 
in se col la t i s exuaturíme a p rae lud ium az 
1848. XX. t.-cz. 2. §-ához ! 

Ez vo l t a vegyesházasságok á l l a p o t a ná-
l unk az 1839/40- ik i országgyűlés berekesz tésekor . 
E g y e t t a n u l u n k be lő le ; az t t . i. hogy legyen a 
k a t h . papság p á s z t o r a népének , t e g y e ő t élőén 
k a t h o l i k u s s á , a k k o r az e l lenfél soha sem fog ja 
t a l á l n i készü le t l enü l ; m e r t a m á r vá lságos idő-
b e n t ö r t é n ő tiltakozás, ha e lő t te , h a u t á n a a 
közé le tben üresség t á t o n g , — n e m i m p o n á l ; 
i m p o n á l akkor , ha h á t a m ö g ö t t a buzgó és 
á l l andó cselekvés dicsősége áll ő r t s e n n e k 
f o l y t á n az a b izonyos 9 millió, a me lye t az 
e l l enfé l nem a s c h e m a t i s m u s o k b a n , de a cselek-
vés t e r é n ta lá l . 

Ez azonban n á l u n k m é g m i n d i g a mego l -
d a n d ó p r o b l é m á k so rába t a r t oz ik . 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 12. Protestáns hangok a febr. 26-iki 

rendelet által keltett országos vitában. (I.) — 
Megígértük, hogy egy kis visszapillantást fogunk tenni 

arra, a mit a napi sajtó és a protestáns felekezeti folyó 
irodalom a febr. 26-iki rendelet megjelenése óta, s illetve 
annak alkalmából, jeleset, már t. i. az ő hitök és véle-
ményök szerint jeleset, nagyot, a mi meggyőződésünk 
szerint pedig mindenesetre emlékezeteset mívelt, akarom 
mondani mondott, ebben a kath. egyház hitelveit, ház-
ostromló, illetve fenyegető és — védő vitában. -

Kezdjük a protestáns időszaki irodalom vezérén, a 
budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap"-on. T. laptársunk 

már kétszer foglalkozott tüzetesebben s bizonyos ünnepé-
lyesebb hangon, a febr. 26-iki rendelet által akuttá tett 
kérdéssel. Az első czikksorozat április végén jelent meg 
benne „Az illetéktelen keresztelés és anyakönyvezés tár-
gyában kiadott miniszteri rendelet" czim alatt dr Bartha 
Béla eperjesi jogtanár, tehát valószínűen lutheránus tol-
lából. A másik czikksorozat most van folyamatban. Czime : 
„Tiltakozunk ! Revíziót követelünk !" T. i. a „M. Állam" 
ez ismeretes jelmondatait akarja czikkiró, véres kard gya-
nánt országszerte az eklézsiákban meghordozni, hogy 
harczra tüzelje a harczra mindenkor kész protestáns ke-
délyeket. Valószinüleg kálvinista irta. Amabból nagyobb 
gyűlölet s több rossz kiváuság rí ki; emez mérgesebbnek 
látszik, de sokkal jámborságosabb. Amaz erősen hangoz 
tatja az 1868. 53. tczikk 12. §-ának a „jogosult"-ságát a 
erősen kapálódzik annak fentartása mellett; emez némi 
kis csatározás után egész szeliden kijelenti, hogy — 
„egyébiránt, ha mi (protestánsok) a törvénynek ilyetén 
revízióját nem is követeljük (igazán szerények és — 
szelidek !), azt nem is elleneznők mint protestánsok, mint 
a lelkiismereti szabadság őszinte (mily!) hivei." 

És ennyi már tulajdonképpen elég is lehetne, tájé-
kozásunk végett, a protestáns táborban nyilatkazó szellem 
megismerésére a febr. 26-iki rendelet s alapul szolgáló 
1868. 53. tczikk 12. §-ának tárgyát illetőleg. A lutherá-
nus hang „jogosult"-nak tartja a törvényt, tehát minden-
esetre fentartandónak és végrehajtandónak az azon ala-
puló miniszteri rendeletet is. A kálvinista hang ez egyszer 
lutheránusabban jár el a lutheránus hangnál és bár ter-
mészetesen, ő is jogosultnak tartja az 1868-iki hivatott 
tvényt, mert hiszen a protestantizmus malmára hajtja a 
vizet; mégis mint a „lelkiismereti szabadság őszinte hive", 
bár nem követeli a törvény revisióját, azt mégis nem 
ellenezné, ha t. i. napirendre kerülne. Ha ez — az, hogy 
nem ellenzi az 1868. 53. tczikkének a revisióját, — ha ez a 
Prot. egyh. és isk. Lapnak és talán jelenleg már az 
egész magyar .protestantizmusnak és ebben az ügyben az 
utolsó szava : akkor hát éljenek ! Üdvözöljük a megtérést 
a szülök rendelkezésének tiszteletére s elfogadjuk az 
adott szót a revizió elfogadására. Majd ha a revizió igy 
vagy ugy napirendre kerül, leszünk bátrak atyánkfiait a 
revizió nem ellenzésének Ígéretére figyelmeztetni. ? ? 

*** A kath. egyház Lengyelországban.l) — 
Mult május hónak utolsó napjai a legkülönfélébb 

hatást hoztak reánk a lengyel püspököket illetőleg, vegye-
sen keltve vigasztalást és nyugtalanságot, szomorúságot és 
örömet. A krakói püspöknek bíbornoki méltóságra emel-
tetése, a poseni érsek halála, a régi wilnai püspöknek egy 
örökös száműzetéssel felváltott eltávolításból való vissza-
térése, négy üres püspöki széknek a muszka határon uj 
főpásztoraik által való elfoglalása : ezek azok az esemé-
nyek és egymást felváltó emotiók, a melyek oly gyorsan 
követték egymást, s a melyek oly élénken éreztették 

i) Felhívjuk t. olvasóink figyelmét erre a tudósításra, meg-
jegyezve ezúttal, hogy, ezentúl még inkább mint eddig, a világ 
minden tájékáról oly egyházi tudósítások bir tokába j u t t a t h a t j u k 

olvasóközönségünket, a melyek a maguk nemében mintaszerűek es 
párat lanok. 
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velünk szerencsétlen hazánk végzetes felosztottságát ; 
éreztetik még legjobb esetben is az ellentétes hatások 
szakadatlan váltakozása által, és soha sem engedve meg, 
hogy nyugodtan élvezhessük localis vigasztalódásainkat, a 
nélkül t. i., hogy rögtön ne következnék valamely ujabb 
aggodalom, mely megzavarja lelkünknek alig keletkezett 
vidámságát. 

Mondhatom, a legélénkebb lelkesedéssel üdvözölte 
mindenki, Krakó városában, a krakói megyében, az 
egész országban, a krakói püspöknek uj méltóságra tör-
tént emelését. Mgr Dunajewski igazán egy Isten szive 
szerinti főpásztor mintáját állítja előnkbe. Buzgósága a 
lelkek gondozásában, kenetessége a püspöki kötelességek 
teljesítésében, erényei az ő papi életének berendezésében 
reá vonták az ég áldását és az emberek tiszteletét egy-
huzamban. 

A pápa és Ausztria császárja igen nagyra becsülik 
mgr Dunajewskit, a minek eddig is nem egy jelét adták. 
Egy év sem mult el a nélkül, hogy valamely uj kitünte-
tés ne érte volna az Ur ez alázatos szolgáját, a ki soha 
sem kereste a kitüntetést. Nemrég állította vissza pél-
dául a császár a krakói püspöki székkel járó herczegi 
méltóságot, a mi által a lengyelek nagy háláját keltette 
fel, kik boldogoknak érezték magukat, hogy ezt a törté-
nelmünk legszebb lapjaihoz fűződött czimet feléledni 
látták. Nagy örömünkre szolgál az is, hogy most egy-
szerre ismét két lengyel bibornokunk van a szent collegium 
kebelében, s meg vagyunk győződve, hogy mgr Dunajewski 
méltóan fogja kitölteni a Czaczki bibornok halála által 
támadt hiányt. Ledochowski bibornok barátsága, melylyel 
iránta régóta viseltetett, megpecsételést nyert akkor, mi-
kor két évi dicső fogsága után hitünk e bátor confessora 
Ostrowóból egyenesen Krakóba ment uj erőt raeriteni első 
vértanúink sírjainál. 

Tehát most ismét két egyházfőnök ül bíborban, ha-
zánk képviseletében, abban a halhatatlan testületben, a 
melynek hivatása tanácsával és erényeivel körülvenni 
Jézus Krisztus megcsalatkozhatatlan helyettesét. J Néha 
igazán dicső rendeltetés éri az igazi érdemeket. A Duna-
jewskiek nemes, de szegény és most még nemrég is csak-
nem elfeledett családja most egyszerre lengyel királyaink 
városának egy herczeg-püspököt és bibornokot, Ausztriá-
nak pedig egy pénzügyminisztert adott, a ki, amannak 
édes testvére, már innen s tova 10 év óta őrködik e nagy 
birodalom budgetje fölött, oly éles látással oldva meg 
nehéz feladatát, a mely a genialitással határos. 

A mig igy a krakói egyházmegye ritka de méltó 
örömben áradozik, Gnesen-Posen, Lengyelország hajdani 
prímásainak székhelye elhunyni látta Ledochowski bibor-
nok utódját, a kit az a fájdalmas emlékű egyezkedés 
ültetett Gnesen-Posen érseki székébe, a mely egyezkedés-
nek köszönhetjük a kulturkampf végét. Önök Magyaror-
szágban, kik annyi rokonszenvvel és oly érdeklődéssel 
viseltettek lengyel ügyeink iránt, mint senki talán e vilá-
gon, önök bizonyára emlékezni fognak a fájdalom ama 
kettős kitörésére, a mely Posent érté arra a hirre, hogy 
meg kellett szűnni a szent kapocsnak, mely a nyájat sze-

i) Ez a tudósítás még akkor kelt, midőn Dunajewski ó emi-
nent iá ja bibornoknak még nem volt kihirdetve. Innen a mgr czim. 

retett pásztorához fűzte és hogy az ő, Ledochowski bibor-
nok, helyébe egy ismeretlennek, egy idegennek, egy német-
nek kellett következni. 

A nép izgatottsága és fájdalma oly nagy volt, 
hogy magát a vallás ügyét komolyan lehetett félteni 
és kitöréstől lehetett komolyan tartani. Azonban az 
Isten akaratában való megnyugvás ősi katholikus érzel-
me és a Róma iránt való öröklött tisztelet keresztény 
népeink lelkében felül kerekedett az izgalmakon. És 
habár a fájdalom igen éles és keserű maradt, s a 
helyzetből magából folyó nehézségek soha sem szün-
tenek meg, mégis legalább soha schismára vagy más bot-
rányra nem vezettek. S ebben a hívek vallásossága nem 
egyedüli tényező volt. El kell ismernünk az uj érsek, 
mgr Dinder Gyula érdemeit is, a ki teljesen felfogta azt, 
mennyire fájdalmasan eshetik az ő jelenléte annak a 
kettős egyházmegyének az élén, a mely egészen lengyel. 
Megbocsájtatni magának azt a részéről nem akart intrusiót, 
ez volt, ugy látszik, az ő életének czélja, a mióta Posenbe 
megérkezett. Igyekezett híveinek nyelvét elsajátítani, és 
habár ez neki tökéletesen nem sikerült, mindenki tisztelte 
benne a jóakaratot. Dinder érsek született 1830-ban az 
ermlandi megyében, iparos szülőktől. Pappá szentelték 
1856-ban, azután falun káplán volt, végre 1868-ban plé-
bános lett Kőnigsbergben. Látni való, hogy nem volt fel-
készülve arra a magas állásra, a melyre őt a Poroszor-
szág és a Vatikán közt létre jött béke porosz alkudozói 
szánták. 

Ez utóbbiak a béke nélkülözhetetlen feltételeiül azt 
tűzték ki, hogy a gnesen-poseni székre egy német nevez-
tessék ki. Róma kénytelen volt ezt az engedményt meg-
tenni, bármennyire nehéz volt is azt az egyház hagyo-
mányaival összeegyeztetni, a mely örökös őre és támasza 
a gyengéknek és elnyomottaknak. A porosz kormány mgr 
Dínderben készséges eszközt vélt bírhatni a germanizáczióra, 
de e tekintetben hatalmasan csalódott. Főpásztori székbe 
ültetve a legkényesebb körülmények között, körülzárolva 
a duzzadó protestantizmus, az engedést nem ismerő ger-
manizáczió és a hátrálni nem akaró nyomás által, főtisz-
telendő Dinder érsek valamennyivel a katholikus pap 
méltóságát és a jó pásztor önfeláldozását állította szembe, 
ha valaki őt eszközül akarta felhasználni. 

Telve részvéttel a szerencsétlen nemzet iránt, mely 
őt környezé és szilárd elhatározással az egyház független-
ségének védelmére, lelkének egyszerűsége és isteni félelme 
által kifogott minden tőrön, melyet megfogására elébe 
vetének. Hogy ha belátása nem mindenkor volt elég nyílt 
a veszélyek felismerésére, a melyek fenyegették, lelkiis-
merete mindig elég erős volt arra, hogy lényeges dol-
gokban egy hajszálnyit sem engedjen. Nem egyszer talán 
meghagyta magát lepetni ravasz leselkedők által, kik 
nagy viszonzásokat ígértek neki látszólag csekély enged-
mények fejében. A mint azonban az engedményt megkapták, 
rá sem gondoltak többé az ígéret megtartására. E tekintet-
ben főt. Dinder érsek nem egyszer szomorú tapasztala-
tokat szerzett porosz rosszlelküség körül. 

Hanem mindé megpróbáltatás még inkább növelé 
alázatosságát és a vágyat, hogy pszinte és a dolgokat 
helyesen megítélő tanácsosok jussanak környezetébe. Igazi 
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bátorsággal sikerült neki ebben az igyekezetben álta-
lános helynökeivé kinevezni két oly papot, kiket a 
kormány ki nem állhat, de a kikről Dinder érsek meg-
győződött, hogy erre a méltóságra a legalkalmasabbak. 
Sajnos, hogy káptalanainktól nem sikerült távol tartania 
a germanizácziót. Négy esztendő elég volt arra, hogy a 
gneseni és poseni káptalan tele legyen oly kanonokokkal, 
a kiknek nagy része egyházmegyénktől és nemzetünktől 
idegen. Még azt sem lehet ám mondani, hogy a német 
papság szine-java közöl választották őket ! Az igaz, a jó 
pap nem könnyen hagyja el egyházmegyéjét, akár válto-
zatosság, akár dignitás végett ; s az átjárók, kik egyik 
megyéből a másikba vándorolnak át, gyakran igen em-
beri okokat tudnak csak eljárásuk mellett felmutatni ; az 
ambitió ezek között még a — legjámborabb inditó ok. 
A kormány beavatkozása a káptalanok ügyeibe, különösen 
a kanonokok kinevezésébe — hozta létre a jelenlegi hely-
zetet, a mely nagy fokban veszélyes most, a midőn az 
érsek halála a competitióknak szabad tért nyitott meg. 
Ez a halál a legváratlanabbul jött minden tekintetben. 

Azt tudta mindenki, hogy ft. Dinder érsek egész-
sége gyenge lábon áll ; diabetesben (czukorbetegségnek is 
nevezik) szenvedett, vakság is fenyegette, és legutóbb 
operácziónak volt kénytelen magát alávetni ; de azt, 
hogy oly hamar érje utói halála, senki sem sejtette. El-
lenkezőleg, minden készen volt már arra, hogy junius 
havában főpásztori körutat tegyen, a mire nézve már 
minden intézkedés megtörtént a központban és a vidéken. 
Egyszerre, május 30-án, éppen fölszenteltetése évforduló-
ján, vérömlés támadt gyomrában és halála oly gyorsan 
következett be, hogy alig volt idő a szentségek feladására 
a nagynevű haldoklóra. Ez a váratlan halál mélyen meg-
hatotta főt. Dinder érsek nyáját. 

Feledve a kineveztetése és Posenbe jövetele által 
okozott keserveket, most nem jut eszébe senkinek, csak 
az ő jószive és szeretete, és az ő erélyes ellenzése, hogy 
az egyházat a germanizáczió eszközeül használhassák. 
Emlékezetes marad igyekezete az iránt is, hogy a nagy 
seminariumot visszaállítsa, a mi neki sikerült is. Minde-
nek fölött pedig feledhetetlen marad hivei előtt az ő 
alázatossága és okossága, a melyek jellemének fő vonásai 
maradtak haláláig. 

Ki lesz az utódja? Ez a gondolat foglalkoztat 
mindenkit. Vájjon a kormány ismét konokul németet 
fog kívánni az érseki székbe beültetni ? Nemzeti nagy 
ellenségünk, Bismarck hg megbukott. Az ifjú császár azt 
mondja, hogy minden jogos kívánságot ki akar elégíteni, 
még a lengyel kívánalmakat is.Hanem Gossler jelenléte 
a minisztériumban semmi jót sem igér, mert ez a férfiú 
valóságos incarnatiója maradt a kulturkampfnak, és azt 
teljes szigorában alkalmazza a lengyel egyházmegyékre, 
hogy ott egyszerre fojtsa el a katholikus vallást a len-
gyelséggel. 

Míg a gnesen-poseni primási szék ekként gyászba 
borult, az alatt Wilna, Lublin, Plotsk és Tyraspol özvegy-
sége Oroszlengyelországban végre megszűnt és két segéd-
püspök fog ezentúl az uj főpásztoroknak támogatására 
lenni. Az orosz-lengyel püspököknek ebben a szent 

') Tettei után kötve hiszünk neki. J . szerk. 

felkenésében és székfoglalásában sajátságos, fölöttébb tra-
gikus sors nyilvánul. Mig az uj wilnai püspök székének 
elfoglalására indult, az alatt ennek a széknek most is élő 
volt tulajdonosa, mgr Kryniewiecky megszűnni látta az e 
széktől való hosszú eltávolítását (deportatióját) Jarosz-
lavban, Oroszország mélyén, a hol öt év alatt ő helyét 
tartá elfoglalva egy másik dicső száműzöttnek, mgr 
Felinski varsói érseknek, a kinek megkegyelmeztek az 
által, hogy őt az orosz birodalom területéről mindenkorra 
kiűzték. Ezt az eljárást tette magáévá a czári hatalom 
Lengyelország püspökeivel szemben. Mgr Kryniewiecky 
május hó 18-án jött át Oroszország határán s Krakóba 
érkezék, hol már nem egy áldozata az üldözésnek talált 
mendéket, köztük az ő elődje mgr Krasinski wilnai püs-
pök, miután 20 évig deportálva élt a fehér tenger part-
ján. Valamennyi uj püspök ily szomorú emlékek elé kerülr 

midőn székét elfoglalja. Nem ok nélkül mondtam sorsukat 
tragikusnak. 

Plotsknak két legutóbbi püspöke egymásután Szibé-
riába került. Most e székre a lengyel papság gyöngye 
mgr Nowodworki, a lengyel „Egyházi Szemle" szerkesz-
tője neveztetett ki. De kivált az uj lublini püspöknek a 
sorsa hivja fel szánalmunkat. Az ő egyházmegyéjében 
támadhat a legtöbb zavar az egyesült görög katholikusok 
miatt, a kiket a muszka kormány önkéntes zsákmányának 
tekint és a legszigorúbb büntetések, az illető plébánia 
megszüntetésének terhe alatt tiltja, hogy lat. szert. kath. 
pap még a végső szükségben is egyesült görög katho-
likusnak lelki gondozását elvállalja. 

Néhány püspöknek kineveztetése korán sem azt mu-
tatja, hogy az üldözés korszaka vége felé halad és most már 
a vallási türelmesség fogja elfoglalni az elnyomás hosszú 
korszakának a helyét. Ellenkezőleg, mint minden évben, ugy 
most is, a legolvasottabb orosz lapok egyike, a „Praw-
Wiest", a szent synodus prokurátorának, egy kimutatását 
közli az „orthodoxia" (értsd schisma), — terjedéséről é» 
térfoglalásáról. Ez a jelentés tele van ravasz utalásokkal 
és világos uszitgatásokkal a katholikus papság állítólagos 
propagandája ellen, a melyről az van jelentve a czámakr 

hogy az legnagyobb s legveszedelmesebb ellensége a hi-
vatalos, állami vallásnak. A katholiczizmus gyűlölete va-
lóságosan kicsap medreiből ebben az okmányban,x) a 
mely a schisma annexióit ugy dicsőíti, mint a háborúk 
diadalmait szokás dicsőíteni. Ez alatt a régi Lengyelország 
területén kifejtett tevékenység a schismatikus templomok 
építésében és a muszka pópák szaporításában kézzelfogha-
tóan mutatja, hogy mily súlyt fektetnek itt a kereszténység 
e részének dekatholizácziójára. 

Az uj püspökök felszentelése, a mely nem régen 
sz. Pétervárott ment végbe, ismét csak azt bizonyította, 
hogy muszka katholikus tulajdonképpen nem is létezik. 
Ezen a szertartáson ugyanis, a melynek hivatalos, állami 
jelleget igyekeztek adni, csak néhány lengyel vett részt, 
a kiket vallásuk daczára az udvar szolgálatában hagyott 
vagy a kormány hivatalba helyezett ; láttunk ott még 
néhány magasrangu idegent, a diplomáczia tagjait; de 
oroszt, tulajdonképpeni muszkát egyet sem, mert ilyen 

Mi már egyszer te t tünk említést erről az okmányról az-
I. félév folytán. A szerk. 
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katholikus nincsen, ámbár egyre kiabálják a világnak, 
hogy Oroszország nem kiván egyebet, mint hogy a kath. 
templomokban az orosz nyelv legyen használatban. Ugyan 
ki fogja ezt használni, mikor lat. szert, orosz ember — 
tulajdonképpen nem is létezik ! M. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Kath. nagygyűlés. 

Erről a nagy jelentőségű és kiszámíthatatlan hatású 
ügyről az alulirt jeles ifjú katholikus férfiutói a követ-
kező vezérczikk jelent meg a „Veszprémi Közlöny"-ben. 

„Az erők egyesítését, az egyesek tömörítését egyetlen 
kor, egyetlen század sem karolta ugy fel, nem ragadta 
meg annyira, mint épen a mienk. A tudományos, a tár-
sadalmi tevékenység minden ágában, minden terén láthat-
juk ma már ezt az egyesülést, ezt a tömörülést ; s a 
különböző egyesületek, társulatok, az időnkint tartani 
szokott nagygyűlések világos jelei annak. Mikéntha jobban 
érezné a mi korunk, mint bármelyik is, hogy a nagyobb 
feladatokkal, a nagyobb vállalatokkal szemben az egyes 
ereje vajmi kevés, s csak az egyesült erő képes hatha-
tósabb eredményt létre hozni. 

Az egyesülésben rejlő emez erő, a század eme szük-
séglete hozta létre a külföldön a katholikusok nagy-
gyűléseit. S ez vezette bizonyára, ez lelkesítette a Budapesti 
Kath. Kör tagjait is, midőn egy magyar kath. nagygyűlés 
eszméjét felvetették *) s annak érdekében az előkészitő 
munkálatokat megtenni szándékoznak. 

Olyan terv ez, mely tekintettel eredményeinek, ki-
hatásainak nagy fontosságára, sikerének jelentőségére, 
kell, hogy minden magyar katholikus szivében a lelkese-
dés, a kitörő öröm érzelmeit ébreszsze fel : s a terv kivi-
tele, az eszme megvalósítása érdekében mindenkit — 
tehetsége szerint — a válvetett, a serény munkálkodásra, 
támogatásra lelkesítsen. 

Vannak azonban mégis. — és pedig nem kevesen 
— kik nem viseltetnek teljes rokonszenvvel egy ilyen 
kath. nagygyűlés iránt. Részint politikai okokból és tekin-
tetekből, mikhez pedig a kath. nagygyűlésnek semmi 
köze ; részint a más felekezetek iránti tekintetből, me-
lyeknek jogait pedig a kath. nagygyűlések bántani nem 
szokták; de leginkább pedig azért, mert nincsenek tisztá-
ban a kath. nagygyűlések fogalmával, azok czéljával és 
feladataival. 

Mi is a czélja tehát egy ilyen kath. nagygyűlésnek ? 
Szépen megfelelt erre a kérdésre a német katholikusok 
XXXIV nagygyűlésén az akkori elnök gróf Ballestrem. 
„Vallani, — úgymond — a kath. hithüségét; tanúságot 
szolgáltatni a katholikusok egyetértéséről, egységéről ; mű-
ködni a kath. élet megújítására, megszilárdítására, s ta-
nácskozni mindezek módja felett." Bizonyára oly czélok 
ezek, melyekre nekünk magyarországi katholikusoknak 
különösen szükségünk van, s a melyekért tenni, fáradozni, 
a legszentebb kötelesség. 

Mint az oldott kéve szétszórtan, szétziláltan vagyunk 
l) Jobban mondva : felkarolták ; mer t a kath . nagygyűlés 

eszméjét és szükségességét a Religio már régóta hirdet i . 
A szerk. 
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évtizedek óta, megbénulva, elgyengülve ettől a szétszórt 
ságtól. Itt az idő, hogy végre mi is a „hitegység gyűrű-
jében" egyesülve, tömörülve tanúságot tegyünk hithűsé-
günkről, összetartozásunktól, egyetértésünkről. Hogy pél-
dával igazoljuk be azt, mit az ország bíboros hercze^ 
prímása egyik szt. István társulati beszédében mondott : 
„hogy az egyház érdeke nem kizárólag az egyházi rend 
érdeke, hanem a papság és hivek közös ügye, közös 
érdeke." Ennek az összetartozásnak, ennek az egységnek 
és hithűségnek akarunk imponáló módon kifejezést adni 
egy katholikus nagygyűlésen, hogy erőt és támaszt nyer-
jünk ebből az egységből a további működésre és cselek-
vésre is. 

Szükségünk van továbbá egy kath. nagygyűlésre még 
azért is, hogy kifejezést adjunk az összes katholikusok 
nevében követeléseinknek, melyeket elérni óhajtunk, 
jogainknak, melyeket megvédeni szándékozunk. Az egyes 
felszólalása, egyesek tiltakozása, legyen az bármily eré-
lyes, bármily szilárd hangú is, soha oly hatással, olyan 
erővel nem bir, mintha azt egy testület, vagy a nem-
zet egy bizonyos és pedig nagy többségben lévő része 
teszi meg. 

Azonkívül a kath. élet és tevékenység bármely 
részére irányozzuk is figyelmünket, igen sok tenni, igen 
sok rendezni valót találunk. A kath. művészet és tudo-
mány, a sajtó és irodalom, az iskola és nevelésügy, a 
ker. Charitas, a szocziális kérdések, az egyleti ügyek, me-
lyek pedig mind egy katholikus nagygyűlés keretébe tar-
toznak — részint csak most kezdenek fejlődni, részint 
csak tengődnek, de valamennyi rendezetlen, szervezetlen 
állapotban van. Ezekről tanácskozni, ezekre nézve üdvös 
határozatokat hozni, ezen ügyeket országosan rendezni, 
művelésükre, fejlődésükre az irányt adó elveket és szem-
pontokat kijelölni, szintén a kath. nagygyűlés feladata. 
Hogy ez által mennyi hasznot, mennyi üdvös eredményt 
érhetünk el, legjobban mutatja a nagy Németország 
példája, hol a kath. nagygyűlések kezdete a kath. élet-
ben, a kath. köztevékenység mezején egy egészen uj 
kornak kezdetét jelenti. 

A legnagyobb örömmel, a lelkesedés kitörő érzel-
meivel, munkára készen üdvözöljük tehát a Budapesti 
Kath. Kör által megindított mozgalmat, s aggódó figye-
lemmel, élénk rokonszenvvel kisérjük a kath. nagygyűlés 
ügyének további fejlődését, további munkálatait. 

Gyürlcy Ödön. 

IRODALOM. 
*** Mit beszélnek a kristályok a legfőbb törvény-

hozásról ? Irta Horváth Zoltán, érs. főgymn. tanár. Nagy-
szombat, 1890. 8-r. 25 1. 

Igen szép physico-theologiai értekezés az Isten lété-
nek bebizonyításáról egy oly specialis fénytenger álta1, 
milyen a kristályok törvényszerűsége. Szerző Madách 
angyalainak következő énekével igen találóan zárja be 
értekezését : 

, 0 az erő, tudás, gyönyör egésze, 
Részünk csak az árny, melyet ránk vetet t . 
Imádjuk őt a végtelen kegyért hogy 
Fényében ily osztályrészt engedett." 

• 
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VEGYESEK. 
A mire nem neveljük az ifjúságot, azt ne vár-

juk tőle! Gondolom, ez oly világos igazság, hogy bizo-
nyításra nem szorul. Áttérek tehát alkalmazására. De 
példával kezdem. Minap olvastam az „Augsb. Postzei-
tung"-ban, hogy a müncheni egyetem fekete tábláján egy 
érdekes felhívás volt kiszögezve. Az egyetemi ifjúság 
mind az öt katholikus egyletének képviselete alá volt 
irva a felhívás alá. Nem egyébre szólította pedig fel 
a felhívás a müncheni egyetem katholikus vallású ifjú-
ságát, mint egy egyetemi Bonifác-egylet alapítására. 
A Bonifác-egyletnek Németországban tudvalevőleg czélja 
a kath. egyháznak az u. n. diasporában, vagyis az ország 
elprotestánsodott és katholikus népség által csak elvétve 
vagy szórványosan lakott vidékein a kath. vallásnak támo-
gatása, oltalma, terjesztése. A müncheni egyetem kath. 
ifjúsága, ime, már erre is vállalkozik, erre is készül : a 
kath. hit és egyház terjesztésére ! Természetesen, az ifjúság 
maga nem mehet hitet és egyházat terjeszteni a diaspo-
rába. De megteszi, a mit tehet. Egyesül imádkozni és 
adakozni a kath. hit és egyház terjesztésére. 1890. május 
30-án volt az alakuló gyűlés. A felhívás a többi között 
azt mondá, hogy „a kath. ifjúság szükségleteinek akart e 
tekintetben eleget tenni." Édes jó Istenem, a német 
egyetemi kath. ifjúság már annak is érzi szükségét, hogy 
az ő hitének és egyházának erősítésében, terjesztésében is 
részt vegyen ! Egy katholikus embernek, különbség nél-
kül akár pap akár világi, hite és egyháza iránt hármas 
fokozatban kell teljesítenie kötelességét : 1. gyakorolni 
kell hitét s szeretnie egyházát, 2. védelmezni kell azt 
minden kitelhető eszközzel, és 3. közre kell működnie 
terjesztésében, hogy az emberiség egyre nagyobb szám-
ban részesüljön a kath. egyházban letéteményezett ke-
gyelmeiben Krisztusnak. Vájjon neveljük-e mi magyar 
katholikusok a mi katholikus ifjúságunkat — péld. az egye-
temen arra, hogy a mi, egyetemet végzett katholikus hí-
veink 1. hitöket gyakorolják és egyházukat szeressék, 
2. minden körülmények között minden kitelhető eszközzel 
védelmezzék és 3. — még terjeszszék is ? . . . Az ország 
minden tc'rvényét, mely a kath. vallás megrövidítésére 
szolgál, katholikus országgyűlési többség hozta és az apos-
toli király szentesítette ! Gondolom, nem lesz nehéz lekö-
vetkeztetni ebből, hogy tulajdonképpen hogyan is neveltük 
mi magyar katholikusok a mi katholikus ifjúságunkat — 
eddig ! Persze, hogy a mire nem neveltük, azt nem is 
kívánhatjuk tőle ! Igy következett be aztán, hogy most 
tiltakoznunk kell hitünk isteni elvei nevében katholikus 
híveink törvényalkotásai és rendeletei ellen. Igy állunk 
híveinkkel, hogyha ezek a mi „híveink" a törvényhozás, 
vagy a kormányzás hatalmának kezelői lesznek ! Mily fel-
fordult — katholikus élet ez ! Az iskolai év végén, gon-
dolom, nem volt felesleges ennek a fájdalmas és vesze-
delmes sebnek felfedése . . . Ur Isten, könyörülj rajtunk ! 
Nyisd fel szemeinket és adj erőt szent akaratod végre-
hajtására ! 

— Az esztergomi főpásztori körlevelek XIV-ike közli 
a véderőről szóló 1889. évi VI. törvényczikknek és az 
arra vonatkozólag ugyanazon évi 16,300. sz. a. kiadott 
m. kir. honvédelmi miniszteri rendeletnek azon szakaszait, 
melyek a hadköteles és tényleges szolgálatban levő egyének 
házasssági tilalmával, a védkötelesek összeírásával, a csa-
ládi kivonatok szerkesztésével, a mennyiben mindez a 
a tndő egyházmegyei papság jogkörét érinti, továbbá a 
papnövendékek, papjelöltek és felszentelt papok, valamint 
a tanítójelöltek, tanítók és tanitóképezdei növendékek 
kedvezményeivel foglalkoznak. Valóságos arzenálja a tudni 
valóknak és papi teendőknek a modern militarizmus által 
a lelkészkedő papságra terhül kiróva. 

— Papi lelkigyakorlatok Kalocsán, a Jézus-társasá-
giak Collegiumában, ez évi julius hó 21-én este, másod-
ízben augusztus Lló 4-én e^te kezdődnek s tartatnak tetszés 
szerint 3 — 5 vagy 8 napig, világi papok s szerzetesek 
számára. Az ezen lelkigyakorlatokban résztvenni óhajtók 
szíveskedjenek szándékukról, megjelenési idejök s vég-
zendő lelkigyakorlatuk időtartamának jelzésével alulírottat 
idején értesíteni. Napi eltartási s lakdij egy forinttal 
födöztetik ; szűkebb anyagi helyzetű azonban e kiadástól 
teljes készséggel fölmentetik. — Akikre templomunk kifes-
tésének foganatba veendő munkálatai netán zavarólag 
hatni látszanának, azok Lainzban, társaságunk házában 
augusztus hó 4-én este kezdhetik német előadá^u lelki-
gyakorlataikat, előzetesen értesítvén erről azon ház P. 
rectorát, kinek cime : P. Aemilius Bülow, S. J. in Lainz 
bei Wien, Hauptstrasse 16. — Breviáriumon kivül Kempis 
Tamást is szíveskedjenek magukkal hozni. — Kalocsán, 
junius hó 24-én 1890. Raile Éde S. J. a kalocsai Colle-
gium házfőnöke. 

4— Kiváló érdeklődéssel kisérjék t. olvasóink a német 
katholikusok ezidei koblenczi nagygyűlését. Annak ügy-
rendje s tárgyalásainak lefolyása igazán mintaszerű. Mint-
hogy az Isten, ugy látszik, nem sokárá talán bennünket 
is itt Magyarországban megsegít egy kath. nagygyűlés 
tartására, a katholikus életrevalóságnak e példa-képeit 
nagy figyelemmel kisérjük és behatóan tanulmányozzuk. 

K S - Felhívás ^ g j j 
az előfizetés megújítására. 

Tömeges, gyors megújítása az előfizetésnek a szer-
kesztőre nézve nagy jótétemény, annyiban, hogy idejeT 
melyet a foszladozó egészség elodázhatatlan gondozása és 
a szerkesztés kötelességének 12 év óta szakadatlan követ-
kezetességgel folyó személyes teljesítése, ugyancsak igénybe 
vesznek, — nem forgácsolódik el nap-napután egy állá 
teljes hónapig, ha a m. t. olvasóközönség ilyenkor siet az 
előfizetés megújításával és igy tömegesen jelentkezik. 

Uj előfizetők bármikor beállhatnak a sorba, s t. olva-
sóink, talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, szívességet 
tesznek bárkivel is, ha a „Religió"-ra figyelmeztetik s annak 
olvasására megnyerik. Azt mondhatjuk, hogy első rangú 
tudósok és államférfiak — várják a „Religio" egyház-
politikai nyilatkozatait — valláskülönbség nélkül. Mert a 
mi czélunk nem agitáczió, hanem felvilágosítás és meg-
győzés, megnyerés — igazság által az igazságnak. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik, 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840—1844-ig. 

I. 
Ha hibás volt is a klérus okadatolása az 

országgyűlés alkalmával a passiva assistentia 
körül, az inkább a dolog szokatlanságának nálunk 
és annak a hosszú gyakorlatnak tudandó be, 
amely szerint a vegyesházasságokat reversális 
nélkül is szokásban volt megáldani. Mert külön-
ben a szentszék a passiva assistentia körül mind 
elméletileg, mind gyakorlatilag akkor megjelölte 
volt már a határokat ; a nekünk 1841-ben adott 
breve is egyértelmű azzal, a melyet a szentszék 
1830-ban Poroszországnak és 1834-ben Bajor-
országnak adott. 

Azt azonban meg kell adni a püspöki kar-
nak, hogy eljárása a vegyesházasságok körül 
korrekt volt, és a mi fő, a püspöki kar 1840 
óta a már majdnem feledésbe ment egyetértés-
sel jár t el és ki tar tó bátorsággal, pedig a kifej-
let t események ugyancsak próbára tet ték akarat-
erejét. Belejöttek az egyház feje által kijelölt 
kerékvágásba. 

1840. máj. 12-én befejeztetvén az ország-
gyűlés, a püspöki kar azonnal 14-én konferen-
cziát ta r to t t Pozsonyban a prímás (Kopácsy) 
elnöklete alatt azon eljárás iránt, a melyet 
székhelyeikre térve a vegyesházasságok ügyében 
egyértelmüleg foganatositaniok keilend. Dicsé-
retreméltó egy eljárás, kár hogy ez jóval előbb, 
ugy 1791. után, vagy legalább a mostani század 
elején nem történt, mert hiszen még most 
1840-ben sem kellett a püspököknek más tör-
vénynyel szemben védekezniök, mint az 1791. 
26. t.-czikkel szemben. Most is csak azt tet ték, 

amit 1791. után mindjárt kellett volna tenniök, 
sőt akkor még kedvezőbb is volt a helyzet, mi-
után nem praejudikált maga a papság által ké-
sőbb meghonosított szokás, a vegyesházasságok-
nak különbség nélküli megáldatása, a melyről 
magok a püspöki levelek konstatál ták most, hogy 
„usus hic ab initio non per legem civilem erat 
introductus, sed indulgentia Cleri." 

De hát jobb későn is, mint soha; a püspö-
kök most megállották hely őket. 

A konferencziában felvett protokollumot ide 
i rom; mer t vele ujabb éránk kezdetét vette. 
„In Conferentia apud Cels. ac Rmum D. Princi-
pem Primatem die 14 Maii 1840 per infraseriptos 
Episcopos celebrata sequentibus in punctis coali-
tum est; 1. Ut, usquedum vigor articuli 26: 
1790/1. persti terit , in mixtis matrimoniis prin-
cipium passivae, ut aiunt, assistentiae locum 
sortiatur. 2. Ut in singillativis casibus, ubi vide-
licet relate ad ineundum mixtum matr. quaestio 
per concernentem parochum Officio Dioecesano 
facta fuerit, iam nunc illico inviationes dentur 
conformes assumtis quoad passivam assistentiam 
principiis. 3. Ut ad Suam Sanctitatem nomine 
Praesulum Hungáriáé relatio adornetur, tenore 
cuius Summus Pontifex de hac Praesulum deter-
minatione eo addito edoceatur: quod, cum in 
Hungaria positiva adsit lex de mixtis matr . 
semper coram parocho catholico ineundis, Cle-
rus omnem assistentiam simpliciter negare ne 
brevissimo quidem tempore possit, sed sub spe 
benignae ratihabitionis Suae Sanctitatis passi-
vam assistentiam exemplo etiam nonnullorum 
aliorum Praesulum adoptaverit, rogetque hanc 
suam agendi rationem benigne probari. In eadem 
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por ro relatione Sua Sanct i tas filiali cum fiducia 
edocebitur, quod Clero Hungár iáé longe graviora 
et iam in tu i tu mix torum mat r . i rnmirean t , quem-
admodum ex projecto legis in negotio religio-
nar io a postremis Comitiis Regiae Majes ta t i 
subst ra to debet col l imari ; idque eo fine Suae 
Sanc t i t a t i insinuari, u t pro re na ta congruis in 
rem remediis subvenire dignetur. 4. Ut mox 
ins t i tu t io solida de mat r imonio ad Clerum Dioe-
cesanum per singulum Praesulem d imi t t a tu r : 
t um vero ipsae Encyclicae Li terae in tu i tu pas-
sivae assistentiae adornatae , prout illae is thic 
in Conferentia adopta tae fuerunt , la t ino idio-
ma te conceptae dd. 2. Ju l i i scriptae non impres-
sae expediantur. 5. Yice-Archi-Diaconi, p rou t 
semet obtuler i t occasio, coram et iam admone-
an tur , e t informentur , quanta cum prudent ia , 
mansue tud ine et moderat ione hac in par te agen-
dum habeat Clerus Curatus. Eo porro inviandi 
in orali hac informat ione, ut, si propter nega-
t a m benedict ionem aliquis e Curato Clero urge-
re tu r vel impe te re tu r : impr imis respondeant , se 
cont ra conscientiae suae dic tamen agere non 
posse, secus autem etiam, ad iussa Episcopi sui 
pro re nata possint provocare. Posonii die 14. 
Maii 1840. Josephus Kopácsy, AEppus Strig. et 
P r imas Regni. Joannes Ladislaus Pyrker , Pa t r . 
AEppus Agriensis. Franciscus a Pau la Comes de 
Nádasd, Eppus Vaciensis. Joannes Hám, Eppus 
Szathmariensis. Joannes Scitovszky, Eppus Quin-
queeclesiensis. Emericus Palugyay, Eppus M t r i -
ensis. Josephus Lonovits, Eppus Csanadiensis. 
Josephus Kukovich, Eppus Diakovariensis. Baro 
Ladislaus Barkóczy, Eppus Albaregalensis. Geor-
gius Haulik, Eppus Zagrabiensis, Joannes Sztan-
kovits, Eppus Jaurinensis ." 

Ez világos, ha tá rozot t beszéd volt . Minden 
dicséretet ér te az egyetér tő püspököknek! Lám, 
lám, a derék Scitovszky és Laitsák mi t ered-
ményeztek ! 

Miután e dicséretes kezdetnek közvetlen 
megindí tója Lai tsák volt, a k i t a konferencziás 
püspökök sorában többé nem ta lá l tunk, végsor-
sáról e helyüt t külön meg kell emlékeznünk. 

Alig ad ta ki i smer t körlevelét 1839. márcz. 
15-én, József nádor tó l ápril 4-én intő levelet 
kapo t t , „ut in similibus eam tenere velit ra t io-
nem, ne noxiae exinde sequelae in conservatio-
nem animorum inter Regnicolas unionis, ipsius-
que Pat r iae t ranqui l l i ta tem dimanare valeant." 

Szomorú egy dolog, hogy már akkor is csak a 
kath . hitelvek feladásával óha j to t t ák nálunk a 
közbékét f en ta r t an i . Rothadt béke az i lyen! 

A nagy püspök nem késet t a válaszszal. 
Válaszolt a nádornak ápril 15-én és pedig ugy, 
a min t az a vér tanuk unokájához illett. Azon 
kezdte, hogy másképp nem tehe te t t , min t a mint 
t e t t . Ins t i tu t ionem in re mixt. matr . gravissimis 
ex rat ionibus summe necessariam imper t i r i co-
actus, urgente conscientia vique mei officii diu-
t ius différé haud potui . Nyilvánosan, a szószékről 
ki kel le t t azt h i rdet te tn ie , mondja , hogy min-
denki világosan tudja , mi van a dologban, ilyen 
ügyben occulte e l járni nem lehet. S nem is sér-
t e t t ő azzal sem törvényt , — végzi levelét, — 
sem másval lásuakat , dummodo concives nostr i a 
sacris nostr is alieni pro iusto et aequo, liberum 
nos t rae religionis iux ta essentialia eiusdem prin-
cipia exercit iuin . . . . nobis quoque admit tere , 
nosque Catholicos esse sinere velint. 

Azonban a dicsőség hősének sz. Is tván or-
szágában t rag ikus hőssé kellet t válnia ; e lbukot t 
ő, hogy az á l ta la védet t hitelv megdicsőüljön. 

Látván a mozgalmakat , a melyeket a me-
gyék-, e lől járván sa já t megyéje, Biharmegye éa 
az országgyűlés ellene ind í to t tak , látván, hogy 
nálunk csak az ősi igazság nem ta lá l t többé 
pár t fogóra , de főképen betegsége ál tal sanyar-
ga t t a tván , 1840. novemberében a pápához, XVI. 
Gergelyhez fordult, mentené őt fel püspöki tisz-
tétől . 

A pápától 1841. ápril 21-én kapo t t választ. 
A pápa a brevében dicsérettel emelte ki hős-
lelkü k i t a r t á sá t a kath . hitelv védelmében, tá-
moga tásá t igéré, de lemondásá t nem fogadta el. 
Insignis plane ex tuis illis instruct ionibus utili-
tas consecuta est, quae in al iarum quoque Dioe-
cesium fideles plaudent ibus et connitentibus 
earundem sacris Pas tor ibus redundavit , atque 
hinc nos quidem an imum inducere non possu-
mus, u t hoc calamitoso tempore , Te Ven. Fráter , 
e candelabro, super quod positus es, descendere 
ac sub modio posthac delitescere permit tamus, 
— ir ta válaszul Lai tsáknak XVI. Gergely. 

De végtére is Laitsák i sméte l t kérelmének 
engedet t a pápa ; le tűnt a hős a színpadról, 
de példája ál landó ha tás t eredményezet t ; bizo-
nyára első sorban a püspöki kar együttes fel-
lépésének s további k i t a r tó el járásának Laitsák 
esete nem volt a legutolsó motívuma. 



RELIGIO. 

A pozsonyi diétáról székhelyeikre térő püs-
pökök, — hogy a konferencziára visszatérjünk, 
— a közös megállapodás szerint azonnal hozzá-
lá t tak a munkához. 

A konferencziának 4-ik pon t j a ér te lmében 
legelőször is körleveleket bocsátot tak ki a lel-
készkedő papsághoz a házasság szentségéről ; elől-
j á r t a primás jun. 10-én. 

Ugyancsak jun. 10-iki kelet te l a sz. a tyá-
nak re la t ió t küldtek, amelyet azután Lonovits 
József csanádi püspök személyesen vi t t Rómába. 

Azután a konferenczia 4. pon t j ában foglal t 
további megállapodás szerint jul . 2. ad ta ki az 
egész püspöki kar a hires körlevelet a vegyes-
házasságról, mely villám szikraként h a t o t t az 
amúgy is nyugta lan megyékre. 

Szép egy levél, illik legalább röviden ismerni 
t a r t a lmá t . Legnagyobb részében a pápák körle-
veleiből ve t t szavakkal lévén fogalmazva, k imu-
t a t j a , miér t k ivánja az egyház a caut ióka t s 
ezek hiányában a vegyesházasság kötéséhez ün-
nepies áldásával mié r t nem já ru lha t . Haec velut 
in praecipuis fidei nostrae principiis f unda t a Yobis 
omnibus plana esse . . . lubenter nobis persuade-
mus. — Azért az eddigi szokással, mely szerint 
a reversalis nélküli vegyesházasságok is megál-
dat tak , fel kell hagyni. In te res t i taque, dilecti 
in Christo F ra t r e s et Filii, u t operám, conatus-
que Vestros ad propulsanda ul ter iora discrimina, 
restabiliendamque rectam Ecclesiae praxim Nobis-
cum iungere non tardetis . 

Si demum sponsi diversae religionis ad 
ineundum mat r imon ium Yobis se s i s t an t : 
di l igenter monea tu r catholica sponsa, . . . se . . . . 
in filios, quos a Deo exspectat, iam nunc ini-
quissime ac turam, si tales contraxer i t nuptias, 
in quibus sciat illorum educationem facto suo a 
fide catholica alienam f u t u r a m esse; non minus 
i taque obligari ipsam, u t sponsum suum eo flec-
te re adni ta tur , quo is sponsione in scr iptum 
relata, vei coram idoneis tes t ibus depromta, 
val idam caut ionem de prolibus utriusque sexus 
in religione cath. educandis in terponat . 

A körlevélhez csatolva volt külön instruct ió, 
hogyan kell jen el járniok a lelkipásztoroknak, ha 
a vegyes-pár cautiót nem ad, vagyis a passiva 
assistentia esetén, u t uniformis in procedendo 
modus . . . . servetur. Egészen Lai tsák i smer t 
intézkedése értelmében. A mi hiányzot t ebből az 
instrukczióból az ilyen passiva assistentia mellet t 
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k ö t ö t t vegyesházasság kathol ikusának s a szüle-
tendő gyermekeknek gondozását illetőleg, azt 
később pótol ta XVI. Gergely brevéje. 

Az u j praxis természetesen sok részletes 
kérdéssel j á r t , a mi mia t t a lelkipásztorok további 
felvi lágosí tásér t fordul tak püspökeikhez. A püs-
pöki ka r azért i smét egy bővebb ins t ruct ió t 
bocsá to t t ki nov. 16-án, a melyben előirta, hogy 
a kaucziók a kath . jegyes á l ta l eszközöltessenek 
ki a nem kath . fé l től ; hogy abban az esetben, 
ha kauczio nem ada to t t , a ka th . jegyest a házas-
ságkötést megelőző gyónásban feloldozni nem 
lehet, s azért előre intendő, hogy ne is j á ru l jon 
a sz. gyónáshoz ; hogy ebben az esetben a ka th . 
nőj egyest sem a házasság, sem a szülés u t án i 
áldásban részesí teni nem lehet . 

Elrendelték egyút ta l : si t andem propter hanc, 
principi is fidei et legibus Ecclesiae Nostrae 
adcommodatam procedúrám al iquem e Sacris 
Curionibus in quaest ionem vocari, et nequidquam 
op i tu lan te conscientiae l iber ta te , quam adversarii 
e t iam revereri deberent , act ione publica impet i 
cont ingeret , de hac cum submissione ipsius 
Actionis officium nos t rum Yicariale e vestigio 
informent . Azaz a felelősséget a következménye-
ké r t a püspökök maguknak t a r t o t t á k fenn. 

Nagyszerű az ilyen fényes tes tü le tnek össz-
hangzó együt tes fellépése ; ez imponál az ellen-
félnek is. Concordia res parvae crescunt . . . . 

A püspöki ka r levelei s foganatos í to t t intéz-
kedéseik a vegyesházasságok körül , rendkívül i 
za j t t ámasz to t t ak a megyékben. Elől jár t Pest-
megye, amely 1840. aug. végével t a r t o t t köz-
gyűlésén a vegyesházasságnak az 1791. 26. t. cz. 
rendele te elleni gátolását val láshábor i tásnak 
tek in tvén , azon plébánosok ellen, kik a reversális 
nélküli vegyesházasságban az áldást megtagadnák , 
az 1647. 14. t. cz. ér telme szerint 600 f r t n y i 
birság megvételére t iszt i keresete t ha tározot t . 

Erre a ha t á roza t r a nagyban befolyt a poli-
t ika. T. i. ebben az időben, min t már emi i te t t em, 
nagyban fogla lkozta t ták az embereket a nemzeti 
reformkérdések, szaporodott az ellenzék, különö-
sen Pestmegyében. A király ápril. 29-én azon 
egyéneket, a kik a mul t országgyűlés óta poli-
t ika i okok m i a t t fogságban t a r t a t t ak , szabadlábra 
helyeztet te s^ ezek között volt b. Wesselényi 
Miklós és Kossuth Lajos. Nagy volt ekkor az 
öröm Pesten. Tör tént azután, hogy Kossuth La-
jos egy kath. hölgygyei, Meszlényi Terézzel lépe t t 
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házasságra , de a pes t i p l ébános az egyházi áldást 
m e g t a g a d t a . A l u t h e r á n u s Kossu tha l s zemben 
egy k a t h . p a p i lyesmit merfc e lköve tn i ; ez cri-
m e n laesae m a j e s t a t i s vol t m á r a k k o r o n ! Ez az 
eset a d o t t oko t a P e s t m e g y e f ennebb i h a t á r o -
za tá ra . (L. K e r é k g y á r t ó Tör t . VII. 20. és 70. 1.) 

A pes t i végzést a megyék , kevés kivétel le l , 
m a g o k é v á t e t t é k , sőt f e l i r a t b a n m e g k é r t é k a 
k i r á ly t is, hogy a t ö r v é n y b e ü tköző egyházi 
r ende l e t eke t legfelsőbb h a t a l m á v a l s emmis í t s e 
meg s a főpapokat a t ö r v é n y t i s z t e l e tben t a r t á -
sá ra u tas i t sa . Igy t e t t Zala megye is 1841. jun . 
12. Ez a f e l i r a t a leghí resebb vol t a m a g a ide-
j én , egész kis i r o d a l m a t v o n t m a g a u t án , m e r t 
ez vol t a l e g k e m é n y e b b s Deák Ferencz t ek in -
té lye á l ta l kü lönös f o n t o s s á g o t nye r t . Azonos 
t a r t a l m ú Deák Ferencznek, a zala i köve tnek , 
o r szággyű lés i beszédjeivel a reversá l i sok e l l en : 
i n n e n k ö v e t k e z t e t h e t n i , hogy ő vo l t a f e l i r a t n a k 
é r t e lmi szerzője. 

A ka th . Deák Ferencz, az á l t a lunk is a n n y i t 
m a g a s z t a l t haza bölcse ! ? 

A püspökök azonban n e m t á g í t o t t a k s a 
k o r m á n y a f e l i r a t o k r a nem a d o t t választ . 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Csúz. Tisztázás. — 
Nagyságos Szerkesztő ur ! 

Becses lapja julius 2-ki számában egy közlemény 
jelent meg, mely személyemet közelről érdekli. Ezen köz-
leményben az íoglaltatik, hogy ismét pártot változtattam. 
Ezen közlemény téves informatiókon alapul, mert én 
1884-ik év óta mai napig pártállást nem változtattam s 
azon programm alapján állok, mely programm alapján 
első alkalommal országgyűlési képviselőnek választattam. 
A mérsékelt ellenzéki párthoz nem tartoztam, abba belépni 
soha meg nem kísérlettem. A lefolyt hat év alatt, anti-
szemita elveim fentartása mellett, pártonkivüli állásfog-
lalásra voltam utalva s ezen álláspontomat felszólalásaim-
ban is mindenkor hangsúlyoztam. Utóbbi beszámolómban 
örömömnek adtam kifejezést a beállott miniszterelnöki 
személy változás felett, de megjegyeztem, hogy jövőre is 
pártonkivüli állást fogok elfoglalni. A mi pedig a kath. 
párt alakítását illeti, hajlandónak nyilatkoztam elvbarátaim-
nak egy tervezetet avagy programmot bemutatni; többre 
nem vállalkoztam. Midőn a m. t. szerkesztő urat jelen 
soraim felvételére, illetve közlésére, felkérném, vagyok 

hazafias üdvözlettel alázatos szolgája : 
Dr Komlóssy Ferencz, 

a szempczi vál. ker. orsz. képviselője. 

Onnan, ahonnan, julius 9. Katholikus pap liberális 
szavazata. — Réges-régen egy classicus adomát olvastam, 

a mely azonban valóban reális módon tünteti fel, hogy 
mennyire elébb helyezik az emberek az anyagi érdeket a 
szellemi érdeknél. Egy anglikán pap t. i. a kath. vallásra 
akart áttérni. Hosszas oktatás, vitatkozás után, melyben 
egy jezsuita atya vitte az oktatói szerepet, az anglikán 
pap, ki különben nagy jövedelemmel rendelkezett, kijelen-
tette, hogy meg van győződve a kath. egyház hitigazsá-
gairól és áttér, a nap ki is tüzetett az áttérésre ; de az 
anglikán papnak ujabb nehézségei támadtak; ezek is 
eloszlattattak, ujabb terminus tüzecett ki az áttérésre ; de 
másodszor és harmadszor is ujabb nehézségei támadtak 
az anglikán papnak: a jezsuita átlátott a szitán és meg-
unva a huza-vonát, egyszer beállít az anglikánhoz és azt 
kérdezi, hogy mi lesz ? Ujabb nehézség ; a jezsuita erre 
elővesz egy Krisztus-képet és azt kérdezi: látja a Krisz-
tust? Felelet: látom; erre a jezsuita elővesz egy darab 
ezüst pénzt és a Krisztus képet befedi, látja most is a 
Krisztust, kérdé ? Felelet: nem látom. De látja az ezüst 
pénzt? Látom. 

A liberális jelöltre szavazó pappal is igy áll a dolog, 
mint az adoma végén áll. Eljön a kortes, a pap szabad-
kozik, még látja Krisztust és az anyaszentegyházat, még 
küzd benne a lelkiismeret a kötelesség teljesitéseért, a 
liberális kortes fogásos argumentumai még nem használ-
nak ; de ime jön a döntő argumentum, a kortes lefesti 
előtte, valamely gazdag, talán többszörösen gazdag java-
dalom képét, a pap szemei kezdenek elsötétedni, Krisztus 
és egyházának képe elhomályosul, de a gazdag javadalom 
képe mindjobban kidomborul előtte, a kortes kifejti, hogy 
szavazat nélkül nincsen javadalom és végre Krisztust és 
egyházát nem látja, de látja a javadalmat, azokat elhagyja, 
ezt átöleli, és — megy szavazni, liberális kormányokat 
derüre-borúra támogatni ; hiszen Krisztus majd gondos-
kodik magáról és egyházáról, ő is magáról — e földön. 

Igen, Krisztus és az ő anyaszentegyházának érdeke, 
nem nyom annyit a liberális pap előtt, mint a liberális 
kortes argumentuma, a javadalom, azaz a liberális pap 
— fí'ldi érdeke ; a földi érdek az előtt, kinek egyedül 
egy érdeknek kellene szeme előtt lebegni, az égnek, maga 
és a hivek részére ! De hát nem kell mindezt oly nagyon 
tragikusan venni, hiszen a liberális papnak is van lelki-
ismerete és hogy van, látszik abból, hogy törekszik meg-
nyugtatni és ő rá nagyon vigasztaló (!), hogy oly szeren-
csés (!) lelkiismerettel bir, melyet mi sem zavar meg, 
melyet tehát, minden körülmény közt, bármily oknak 
látszó okoskodással igen könnyen meg lehet nyugtatni, 
ha nyugtalankodik lecsillapítani. 

Az egyik vigasztaló, megnyugtató ok (!), mely tu-
lajdonképpen az önérdeket van hivatva elfeledni, az, hogy 
kis helyen, mi alatt még a 45—50,000 lakossal biró város 
is értetik, nem vonhatja ki magát a pap a szavazás alól ; 
ez az ok, előttem semmi ok; mert arra nézve, hogy men-
jen valaki szavazni, nem bir befolyással a város, hol va-
gyunk, nagyobb, vagy kisebb volta, e kérdésben az aka-
rattól függ minden ; megy, vagy nem megy az ember a 
szerint, amint akar, vagy nem akar menni, akár nagy, 
akár kicsi a város ; az elv, a meggyőződés, az ezekhez 
való szigorú ragaszkodás, vagy az önérdek túlsúlyának 
engedve csak az akarat az, ami dönt, jobbra, vagy balra. 
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Magam sem lakom a fővárosban és mégis ki tudom ma-
gamat vonni a szavazás alól, mert akarom ; lelkemet, papi 
meggyőződésemet, semmi árért nem viszem vásárra, pedig 
engem is eléggé unszoltak, de amint egyházam ellen nem 
irtam soha egy betűt sem, hanem e helyett a liberalis-
must üldöztem, ugy szavazatommal sem fogom a libera-
lismust támogatni, egyházam ellenségeinek ügyét előmoz-
dítani, papi állásomat arczul csapni : igy joggal önérzettel 
emelhetem fel fejemet és nem kell a szégyenpirnak 
arczomat elfutni azért, mert kath. pap létemre azokat 
támogatnám, kik gyalázzák, üldözik mindazt, amit én 
szentnek tartok és tisztelek. A hithű meggyőződés edzi, 
aczélozza az akaraterőt; az önérdek hajhászás gyengíti és 
ebből származik a kath. pap liberális szavazata és párt-
állása. 

A gyöngéd (!) lelkiismeretet avval a másik okkal 
is igyekeznek megnyugtatni, ami természetesen sikerül is, 
hogy : hiszen azt a liberális jelöltet ugy is megválaszta-
nák, többsége megvan. Oh szegény liberális észjárás ! Ha 
tehát a többség úgyis megvan, nem lehet joggal azt 
kérdezni ; hogy mi kereseted van akkor neked ott kath. 
pap ? Ha a te szavazatod úgyis felesleges, mit akarsz hát 
szavazatoddal elérni ? Miért nem engeded át a felelősséget 
egészen azoknak, kik már úgyis kiteszik a többséget ? 
Ha a te szavazatod a döntéshez ugy sem szükséges, ugy 
mi czélt akarsz elérni? Nem látnád be, vagy talán nem 
merészled bevallani, hogy szavazatod tényleges tüntetés 
az egyház ellen és a liberalismus mellett? Es te evvel 
akarod lelkiismeretedet megnyugtatni ? Szánlak lelkemből, 
ha ez neked sikerül, örülnék, ha nem sikerülne ; mert ha 
megnyugszol, már elveszítetted iránytűdet, mely a biztos 
nyugalom révpartjába vezet, holott ha meg nem nyug-
szol, kath. papi iránytűd oda még elvezet. 

Felemlítek még egy harmadik okot, melyek száma 
legio, mert a ki mindenáron megnyugtatni akarja magát, 
az mindenáron találni is fog okot, mely őt megnyugtassa. 
Azt mondják t. i. hogy a papnak politikai meggyőződését 
követni szabad. Ez én előttem olyan phrasis, mint min-
den egyéb phrasis ; van benne valami igaz, de nincsen 
benne az egész igazság ; szabad, de csak secundum quid, 
szabad, ha az a politikai meggyőződés nem ütközik az 
egyház tanába, szellemébe, nem szabad, ha beleütközik. 
De kérdem, van-e csak egyetlenegy ember is, a liberáli-
sokat sem véve ki, aki állítani merészelné, hogy a libe-
ralismus nem ütközik az egyház tanaiba és szellemébe ? 
Es ha beleütközik, amint beleütközik, ugy kérdem ismét: 
szabad-e kath. papnak bármely liberális pártot is, mint 
saját politikai meggyőződésével egyezőt követni, azt támo-
gatni ? Es igy megállhat-e egyszerűen az a phrasis, hogy 
a kath. papnak politikai meggyőződését követni szabad ? 
Nem ; ez a tétel igy meg nem állhat ; a kath. pap csak 
oly politikai meggyőződését követheti, mely megegyez az 
egyház tanával és szellemével ; az ellenkező meggyőződést 
követni hitárúlás, hivatásának megtagadása; mit mond-
junk mi még akkor, ha az önérdek kielégítése czéljából, 
kölcsönös megegyezéssel történik ? Ez az ok is tehát nem 
menti a kath. papot, ha liberális jelöltre szavaz és csak 
szánalomra méltó önámitás. , 

Különben is a püspöknek, amint joga és kötelessége 

papjaitól a kath. érzületet és eljárást megkövetelni, éppen 
ugy joga és kötelessége a mondottaknál fogva a liberális 
szavazást megtiltani, e kettő correlativum. Vagy hogy is 
tűrhetné azt meg a püspök, hogy mig egyrészt a kortes 
p. o. a plébánost, bocsánat a kifejezésért, orránál fogva 
vezeti, talán szerzett hálajog következtében, az urnához, 
másrészt a plébános is kortes szerepre sülyedne alá, 
küldve káplánjait a szavazásra, megrontva ezek papi szel-
lemét? Igen, minő sülyedés lenne ez, nem csak menni, de 
kortesnek is szegődni, hogy annál biztosabban győzedel-
meskedjék az egyházat letiporni törekvő liberalismus, 
melynek talán fényét és gazdag javadalmát az .illető con-
kortes pap élvezi ! Nem rút, nem minden képzeletet felül-
haladó gyalázatos hálátlanság lenne ez az egyház ellen, 
ha valaki ezt tenné ? Türhetné-e ezt valamely püspök ? 
Bizonyára nem. 

Ne keressen tehát közülünk senki okot lelkiismerete 
megnyugtatására, hogy igy liberális jelöltjére szavazhas-
son, mert ilyen ok nem létezik és bármennyire ámítsa 
magát, a hitárulás bűne lelkén marad, melyért egykor 
felelni kell. Pedig az embernek csak egy lelke, csak egy 
örökélete van. Ezt törekedjék mindenki biztosítani, nem 
pedig a liberális képviselőjelölt győzedelmét ! 

Dr Veterán. 

Carthagó. Uj főszékesegyház Carthagóban. Zsinat 
1200 évi szünet után. — 

Krisztus Urunk menybemenetele napján volt a con-
recratiója a carthagói uj főszékesegyháznak, melyet a 
nagy Lavigerie bibornok és karthagói érsek épített — 
semmiből, azaz a maga lángoló lelkesedéséből, fáradha-
tatlan munkásságából és a franczia katholikusok kifogy-
hatatlan bőkezűségéből. A mondott ünnepnapon reggeli 
8 órakor a 4. zuáv-ezred zenekarának hangjai mellett 
volt ünnepélyes átvitele sz. Lajos franczia király ereklyéi-
nek az ideiglenes kápolnából az uj főszékesegyházba. 
Körülbelül 20 főpap : püspökök, apátok és más egyházi 
dignitáriusok vettek részt e menetben. Ez alatt a gaz-
dagon fellobogózott és megkoszorúzott templomban he-
lyet foglaltak Massicault franczia residens miniszter 
nejével és a főváros előkelő nő-közönségével, Taieb-bey hg 
kiséretével, továbbá Surinney tábornok számos tiszttel. 
Miután a körmenet a templomba megérkezett, a püspö-
kök közöl egyik felolvasta Lavigerie bibornok s carthagói 
érsek alkalmi főp. körlevelét, mely régi pogány és ke-
resztény múltját ismerteté Byrsának, Carthago városa 
akropolisának, a hol a jelenlegi főszékesegyház épült. 
Mire szószékre lépett maga Lavigerie bibornok és egyi-
két monda megható szentbeszédeinek. Következett a nagy 
mise-áldozat, melyet mgr Brincat püspök mutatott be az 
Urnák. Ennek végeztével az óriási néptömeg pápai áldás-
ban részesült. Mise alatt a bey hadseregének tüzérsége 
sűrűn adta a tüzet. Délután a bibornok vendégeit lako-
mára gyűjtötte össze. — Minthogy Carthago romjai a 
jelenlegi püspöki városon, Tunisen kivül esik, szükségessé 
vált, hogy emitt, magában Tunis városában, helyettes 
székesegyházat építsenek, a melynek alapköveit a főszé-
kesegyház felszentelése előtt néhány nappal tették le. Az 
alapkőletételt megelőzte a carthagói zsinat, a mely három 
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napig tartott, s a melyen következő határozatok állapít-
tattak meg: 1. A régi afrikai egyház kánonjai, azok ki-
vételével, melyek elévültek, kinyomassanak és minden 
plebánia-egyháznak megküldessenek. 2. XIII. Leo pápa 
főbb tanításai, kivált azok, melyek a keresztény népek 
közt a béke helyreállítására és a világon a rabszolgaság 
eltörlésére vonatkoznak, összegyűjtve minden plébánia-
templomban felolvastassanak és kihirdettesenek. 3. Az 
1873-ban Algírban tartott zsinaton hozott határozatok 
Tunisra is kiterjedjenek, hogy a két egyházi tartomány-
ban teljes egyformaság uralkodjék. Ez a carthagói zsinat 
az első, a mely 1200 év óta Carthago romjai mellett uj 
élet jeleül összeült. E mellett népes is volt. Gesta Dei 
per Francos ! 

KÀTH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Értsük meg egymást! 

A M. Állam jul. 8-iki számának Győrbe szóló szer-
kesztői üzenete, valamint az ugyanezen napilapban már 
előbb megjelent czikkek a természeti jogról a vegyes-
házasságban kedves kötelességemmé teszik, hogy részle-
tesebben elmondjam : mi nehézségeim támadtak a vegyes-
házasságot illetőleg a természeti jog alapjára támaszkodó 
mai kath. mozgalommal szemben s miért tartottam szük-
ségesnek azokat nyilvánosságra hozni ? 

A ki szíves figyelmére méltatta azokat, a miket 
eddig a Religióban a vegyesházasságokról irtam s még 
folytatólag irok, az észrevette, hogy először dogmatikai 
szempontból fejtegettem a vegyesházasságot, mivel a 
dogmatika ebben az egész kérdésben irányadó ; abból 
tudjuk meg, mit kell tartanunk a vegyesházasságról, s 
mit kell követelni annak, mint afféle szentségnek a fel-
vételénél a felvevőktől. Azután hozzáfogtam a vegyeshá-
zasságok történelmének a megírásához, — s ezt még foly-
tatom, — hogy ismerjük meg mindnyájan : milyen állást 
foglalt el az állam nálunk időről-időre a vegyesházassági 
feltételekkel szemben s hogyan küzdöttek kath. elődeink 
az állam beavatkozásai ellen. 

Ezekhez az alapokoz mértem a mai tiltakozásaink 
tartalmát s abban kettőt különböztettem meg. Megkülön-
böztettem magát az ünnepélyes óvást a febr. 26-iki ren-
delet ellen s megkülönböztettem azt a további igényt, a 
mely a tiltakozás keretén tul megy s a természeti jog 
alapján az 1868. LIII. tvczikk 12. §-ának a revízióját 
követeli. 

A mi az elsőt, a febr. 26-iki rendelet elleni tilta-
kozást illeti, az rendületlen hivőre talált bennem, miért? 
megmondtam czikkeimben ; mivel ez a rendelet a ka-
tholiczizmusnak eddig hallatlan meghamisítását czélozza . . . 

A mi a másodikat, a revízió követelését illeti, annak 
is lelkes szószólója vagyok ; de a revíziót azon formában, 
azon indokolással, a mint azt a M. Állam inicziativája 
után a tiltakozások és kérvények projektálták, — fölötte 
meggondolandónak találtam, és pedig 1-ször a magyar 
kath. egyház vegyesházassági küzdelmeinek kontinuitása 
szempontjából, 2-szor a mai általános államegyházi hely-
zetünk szempontjából ; ugyanis azt a kérdést tettem ma-
gamnak : mi jelentősége lehet ma ezen uj lépésnek, 

követeléseinkben a merő természeti jog alapjára való 
helyezkedésnek ? 

A mi a történelmi kontinuitást illeti : a katholikusok-
nak ez a mai állásfoglalása, a revíziónak a merő termé-
szeti jog alapján való követelése, újnak tünt fel a magyar 
kath. egyház küzdelmi terén. Az tény, hogy a hivatolt 
1868-iki történy sérti a szülők természeti jogát is, amidőn 
mint idegen tényező előírja, mely vallásban nevelendők a 
vegyesházasságból származó gyermekek. De tette-e ezt 
már azelőtt is valamikor az állam ? Tette. Három esetet 
említek a múltból. II. József türelmi pátensében 1781-ben 
elrendelte, hogy a vegyesházasságban, ha az atya katho-
likus, akkor minden gyermek legyen katholikus, ha pedig 
az anya katholikus, a gyermekek nem szerint kövessék 
szüleik vallását. Ez az egyik eset. 

Az 1790/1. "26. t. cz. törvénybe iktatta József rende-
letét, azon módosítással, hogy ha az anya katholika, a 
leánygyermekek anyjuk vallásában nevelendők, a fiuk 
pedig követhetik az atya vallását. Ez a második eset. 

Az 1839/40-iki országgyűlés egy törvény-tervezetet-
terjesztett a király elé, mely szerint a vegyesházasságból 
származó gyermekek mindenkor az atya vallásában neve-
lendők. Ez a harmadik eset. 

Ez a három intézkedés, a családi jognak mind meg-
annyi sérelme, a katholikusok részéről hatalmas tiltakozást 
vont maga után ; ujabb egyháztörténelmünk legszebb lapjai 
ezekkel vannak beírva. 

Es mi foglaltatott akkor a katholikusok tiltako-
zásaiban ? Talán a természeti jog restituczióját követelték ? 
Nem,* ezt akkoron a protestánsok tették ; ilyesminek 
hangoztatása ma a katkolikusok körében — uj gondolat ! 

Elődeink akkoron nem azt nézték, hogy az ilyen 
intézkedések egyszerűen a szülő természeti jogát sértik, 
hanem ők az ilyen intézkedésben a kath. szülő sérelmét 
látták ; a kereszténységbe iktatott természeti jog,*) a kath. 
egyház sérelmét látták abban. Azt hangoztatták, hogy az 
ilyen intézkedések a kath. hitelvekbe, az egyház változ-
hatlan intézményeibe ütköznek. Tehát ők a szülőben az 
embert a katholikustól el nem választották, a midőn a 
házasság szentségéről volt szó. 

Az 1868. LIII. t. cz. 12. §-a csak egyik variácziója 
a fennebb emiitett három illetéktelen intézkedésnek ; csak 
olyan megsértése a katholikus szülő jogának, mint azok 
voltak. 

A mai küzdelem azonban ezen 1868-iki törvény ellen 
a merő természetjogi álláspontra helyezkedve megszakította 
a múlttal a kontinuitást; pedig a küzdelem tárgya, az ok, 
a vegyesházasság jelentősége, minden ugyanaz, a mi volt 
a múltban, sőt ha a küzdelem intensivitását vesszük, mi 
ma még boldog emberek vagyunk az 1840—44 közti 
időkhöz képest. 

De a mai harczban nemcsak a kiindulási pont vál-
tozott, hanem maga a természeti jogra való hivatkozás a 
vegyesházasságnál sem történt oly praecisióval, hogy 
abban megnyugodhattam volna. 

Igen, a szülő természeti jogát követelni kell az 

Ez az ! így kontemplál ja a természetjogot, véleményem 
szerint, mindenki , a ki ebben az egész mozgalomban catholice érez 
és él. A szerk. 
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állammal szemben ; de lehet azt a természeti jogot a 
szülőnek biztosítani a szentség rovására. A szülőnek ter-
mészeti joga az állammal szemben megvédve egyúttal 
irányoztassék a pozitiv isteni jog betöltésére olyképen, 
hogy a szülőknek gyermekeik feletti joga az állam által 
elismerve : a vegyesházasság szentsége feltételeinek telje-
sítésére vindikáltassék. 

Igy nézem én a ker. embert természeti jogával a 
vegyesházasságban ; azért tettem eddig kifogást a ter-
mészeti jog azon magyarázata ellen, a melyet a tiltako-
zásokban olvastam. 

Ha ugyanis a mai küzdelemben azt olvasom, hogy 
„az 1868. LUI. t. cz. 12-ik §-ának eltörlésével adas-
sék vissza a szülőknek azon természetes joguk, mi-
szerint gyermekeiket azon vallásban nevelhessék, a mely-
ben nekik tetszik, miután ez felel meg leginkább ugy a 
vegyes vallású házasságok terméssetének (hallatlan beszéd !), 
mint az abban élő szülők természetes jogának", — akkor 
tisztán áll előttem, hogy az ilyen hangulat mellett a 
kérdéses törvényczikknek eltörlésével, módosításával, meg-
menthetem ugyan a szülő természeti jogát, de akkor sze-
retném tudni, ki fogja megmenteni a házasság szentségé-
nek a jogát, a felvételéhez szükséges feltételeket a szülő-
vel szemben ? 

Az keveset segít a dolgon, hogy a kath. mozgalom 
nem kívánja azt, hogy az egyház solemnis assistentiával 
áldja meg azokat, akik közös megegyezésből gyermekei-
ket protestánsoknak akarják nevelni, — hiszen még csak 
ez kellene ! De az a kath. mozgalom, mely a mai hit-
hideg, tanulatlan időben minden további szó nélkül han-
goztatja : l ) a szülők neveljék gyermekeiket azon vallásban, 
a melyben nekik tetszik, — nem respektálja a XVI. Gergely 
brevéjét és Lambruschini instrukczióját, a mely mindkettő 
hangsúlyozza, hogy a kath. lelkipásztor még azon szomorú 
esetben is, ha a vegyes pár passiva assistentiával vagy 
éppen a prot. lelkész előtt köti házasságát, még akkor 
is — mondom — a kath. félnek és valamennyi gyermek-
nek kath. neveltetéséről gondoskodjék. Haud impari imo 
maiori etiam conatu, — mondja az instrukczió. 

De — a pápával valamennyi gyermeknek a kath. nevel-
tetését hangoztatni — és azt mondani : neveljék a szülők 
gyermekeiket azon vallásban, a melyben nekik tetszik, — 
két jócskán különböző mondás ! Ha máma a feltétlen ne-
velési szabadságot hangoztatom és holnap az ilyen vegyes 
pár hozzám jön és én — a mint kötelességem — a 
Gergely-féle breve értelmében beszélek hozzá, és azt 
mondom, nem a hogy tetszik, de kath. módon neveljétek 
gyermekeiteket: ezek a jegyesek legalább is nem fogják 
érteni eljárásomat. Azután jó lesz a kis katekizmus 4-ik 
kérdését is a házasságról másképpen fogalmazni, mert az 
már nem illik be a mai frazeológiába. 

Más ugyanis a vegyesházasságnál, ha az ellenfél a 
kath. egyház feladatát a gyermekek nevelésére lehetet-
lenné teszi és egészen más, ha én, mint katholikus, előre 
hangoztatom, neveljék a szülők gyermekeiket, a mint 
nekik tetszik, és igy a szülők természeti jogában magam 

M Ez volt az öreg hiba a természetjogi álláspont felkarolóitól. 
Kezükbe vették az argumentum ad hominem-et. de nem tud tak 
vele min t ilyennel élni. A szerk. 

állítok oly ellenfelet, amely XVI. Gergely brevéjét és 
Lambruschini instrukczióját lehetetlenné teszi. 

Tehát a katholikusok küzdelmében a kontinuitás 
megszakítása s az az eddig hallatlan frazeologia volt 
egyik oka annak, a miért nekem a kath. mozgalom iránt 
nehézségeim támadtak. 

Azonban a mai általános állam-egyházi helyzetünk 
szempontjából is megfontolandónak találtam, vájjon helyes-e 
egy fölöttébb finom distinkczióval a vegyesházasságok 
ügyében egyszerűen a természetjogi álláspontra helyez-
kedni ? 

Ezt a szempontot annyira sőt kizárólag hangoztatni 
ma, midőn a világ amúgy is elvesztette a természetfeletti 
rend iránti érzékét s legtöbb ember csakugyan kizárólag 
a természeti jog és rend körében bolyong ; midőn a val-
lási ismeretek nálunk jócskán megfogyatkoztak, ugy hogy 
azt a finom distinkcziót ma kevés ember teheti hiba nélkül, — 
a Magyar Államnak magának sincs sok Bácskai-ja ; — ma a 
szülők szabad egyezkedését hangoztatni minden további 
hozzátétel nélkül, a mindőn amúgy is az ilyenféle esz-
méken nyugvó polgári házasság kisért; a midőn ország-
gyűlési helyzetünk oly pogányul szomorú, hogy ottan a 
kath. elvek vajmi kevés tekintetben részesülnek s igazán 
csak a természeti jog a természetfeletti rendtől elszakítva 
dominál : ilyen helyzet keretében azt a mai kath. állás-
foglalást meggondolandónak találtam. 

Nagyon tudok különbséget tenni az állam és egyház 
között, mert a kath. küzdelmekre nézve azt a különbség-
tételt azon dicső kath. püspökeinktől tanultam, a kik a 
múltban sokat küzdöttek a kath. elvekért, de a mai 
„expedienst" nem ismerték. 

Tegyük fel, hogy az állam a mi kívánságunkra tör-
vénybe iktatandja, a mit Ausztriában nem az egyház, de 
a legvadabb liberalizmus ikatatott törvénybe: „Vegyes-
házasságoknál a házasfelek állapítják meg — a házasság 
megkötése előtt, vagy után, — hogy mely vallásban, 
vagy felekezetben kívánják neveltetni gyermekeiket. Ha 
eziránt megállapodás nem történik, a fiuk az atyának, a 
leányok az anyának vallását követik," ha mondom, az 
állam ezeket törvénybe iktatja, és ha ez a törvény ,nem 
végczél :" melyek lesznek azok az utak-módok, a melyek 
ettől az igazán nem kath. elvű törvénytől a végczélhoz : 
a XVI. Gergely brevéjéhez, Lambruschini instrukcziójához 
és a S. Officii 1880-iki dekrétumához vezetendenek ; mi-
kor lesz az és ki fogja azt eszközölni nálunk ? és addig 
mi lesz ? 

Tudom én azt, hogy mindig jobb előre tenni pár 
lépést, mint minduntalan dobálni hagyni magunkat; de a 
mai mozgalomban mi az a pár lépés előre az 1868. 
LIII. t. cz. 12. §-ához képest, ha a fennebbi módosítást 
helyébe tesszük ? A kettő közötti különbség a mai magyar 
világban, a vallásilag elhanyagolt emberek között — in 
praxi — inkább látszat, mint valóság. Csakhogy mig azt az 
1868-iki törvényt az ellenség csinálta, ezt a hozzá hasonlót 
a papság maga^akarja diktálni ! 

A febr. 26-iki rendelet eltemetése — vívmány ; de a 
követelt revizió : a nagy kath. tradicziók és a vegyeshá-
zasság szentségének keretében tekintve, nem egy pár 
lépés előre, hanem hátralépés, a melynek a mai viszo-
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nyok között, a mint azt ma széltében hangoztatják, vesze-
delmes, praejudikáló következményei lehetnek. 

Különben is ne gondolja senki, hogy annak a hiva-
tolt 1868-iki törvénynek a revíziója, és pedig olyan reví-
ziója, a mely a kath. elveknek csak némileg is megfeleljen, 
olyan könnyű dolog. Az egy systema keretében áll, az 
nyugszik az 1848-iki törvényeken — a melyekről más 
alkalommal beszéltem ; — bogy ez megváltozzék, ahhoz sok 
kell Magyarországon : első sorban egy olyan hithű és 
tanult konzervatív párt, a melyet mindig hangoztatok; 
ahhoz kell Magyarországnak társadalmi regenerácziója. 
Azért én ma inkább még megmaradok az ellenség által 
alkotott 1868-iki törvény és a S. Officii 1880-iki dekretuma 
mellett, minthogy hirtelenében még többet veszítsek. 
Ilyen mai-féle hirtelen mozgalmas pillanatokban mi eddig 
csak veszítettünk. Készüljünk előbb társadalmilag — 
az akcziókra ; készüljünk éveken át, de készüljünk ! 

Ennélfogva a revízióra vonatkozó megjegyzéseimmel 
a megindult mozgalmat megakadályozni nem áll hatal-
mamban, de egyszerűen zavarni sem akarom. Nem tőlem 
függ az ügy eldöntése. A Religio t. olvasói meggyőződhet-
tek róla, hogy én vallási mozgalmaink történeteit tanul-
mányozom, a levegőből nem beszélek ; egyedüli czélom 
mindenkor az eszmék tisztázása — tanulás alapján. 

A többire nézve vannak egyházunknak Istentől ren-
delt vezetői, azoké legyen az irányadás. 

Dr Dudek János. 

VEGYESEK. 
— Itt a példa — arra nézve, hogy mit szokása 

egy katholikus nagygyűlésnek tárgyalni. Bemutatom a 
franczia katholikusok legutolsó nagygyűlését. Május 6-tól 
10-ig tartott. Voltak bizottsági szakülések, a hol az illető 
ügyeket megvitatták és a reá vonatkozó határozatokat 
előkészítették. Voltak közös nagy ülések, a melyeken 
egyes szónokok a szakbizottságok ülésein megvitatott 
ügyeket nagy szónoklatok keretében előadták s megfelelő 
határozatok, eltökélések hozatalára buzdítottak. így pél-
dául az első nap főülésének első szónoka a hires Ches-
nelong senator volt. Szólott a vasárnapi nyugalomról. 
Minthogy ezt Francziaországban törvény nem parancsolja : a 
franczia államtól, úgymond, legalább annyit kell megkö-
vetelni, hogy azt respektálja. Buzdított arra, hogy min-
denki belépjen a vasárnap megtartása végett alakult tár-
sulatba. Mások más tekintetben szóltak az ügyről. Egy-egy 
főülés idejét 2 — 3 szónok beszéde kimeríti. A második 
nap az ebő szónok ismét Chesnelong senator volt. Ülés 
tárgya az iskola-kérdés vala. Kiemelte, hogy a katho-
likusok által önkéntes adakozásból nyitott és fentartott 
szabad iskolák a keresztény szellemnek utolsó menedékei. 
Francziaország katholikusainak tevékenységét ez irány-
ban az iskola-egylet vezérli. Mgr d'Hulst, a párisi kath. 
egyetem rektora, ajánlotta, hogy mindenki havonkint 
legalább 10 centimet (5 krt) adjon; ebből, úgymond, 
annyi jön össze, hogy az egyházmegyék és az egylet 

által fenntartott iskolákon valamennyin segítve van. Har-
madik nap a főülésen szóba kerültek a kormány eljárása 
a szerzetes-rendek és congregatiókkal szemben és az 
állami felsőbb leányiskolákban tapasztalt nagy bajok és 
visszaélések. Ugyanaz nap este szó volt a temetések val-
lási jellegéről, a vallásos életről a kaszárnyákban a kö-
vetkező eucharistikus kongresszusról, a párisi kórházak 
laiczizácziójáról vagyis elvallástalanitásáról. Negyedik nap 
P. Lallemand az egyetemi tanulmányok és a gymnáziumok 
klasszikus tanulmányainak reformjáról szólott. Erősen 
bírálta a franczia állam uj középiskolai tantervét, a mely 
szerint annyit fog kelleni az ifjúságnak az iskolában ezen-
túl tanulnia, a mennyinek alapos elsajátításához egy egész 
élet kellene. A nevelésre, az igaz, ezentúl nagyobb súlyt 
akarnak fektetni, de éppen e tekintetben nélkülözi a 
franczia állami közoktatás a leghathatósabb nevelő ténye-
zőt : az egyházat! Dorlodot belga vendég ismertette ha-
zája közügyeinek állapotát. Dicsekedett, hogy nekik — 
katholikus kormányuk van ; hozzátette azonban, hogy az 
— „nem paradicsom" ám. ^égül Harmel Leo a franczia ka-
tholikus munkások nagy patriarkája jelentést tett a fran-
czia munkások legutóbbi római zarándoklatáról. 

— Egy vasúti vaggon, mint templom. Fithiben ké-
szült. Négy tengelyen, tehát nyolcz keréken jár. Elfér 
benne 70 ember. Többen ülhetnek is. Az oltár az előtér-
ben áll. Felette kint a vaggon tetején egy nagy aranyo-
zott kereszt jelzi a vaggon rendeltetését. Az orosz kor-
mány építtette. Minden katonai kerület fog ily vaggon-
templomot kapni. 

— Philadelphiában f. évi jun. 30-án szentelte fel 
Gibbons bibornok baltimorei érsek a sz. Péter és Pálról 
nevezett főszékesegyházat, a mely az Egyesült-Államok 
területén a legnagyobb templomok egyike. 

— A kapuczinus rendnek jelenleg az egész világon 
803 konventje, hospitiuma, missziója van, 7881 taggal, 
557,213 tertiariussal. 54 tartományra van felosztva. A 
hitterjesztésben következőleg vesz részt: Európában van 
6 apostoli vicariatusa és praefekturája (igy péld. Kon-
stantinápolyban, Philippopolban, Sophiában), Ázsiában 4, 
Afrikában 3, Amerikában 3, a Karolina-szigeteken Óceá-
niában 1. Egy-egy apostoli vicariatus, illetve praefektura 
tudvalevőleg annyi mint egy egyházmegye az ő kezdet-
legességében. 

— Fdjedelemnőből irgalmas nővér. Cuza Sándor hg, 
Románia volt fejedelmének özvegye, Ilona fejedelemnő, 
Jászvárosban a betegápoló irgalmas apáczák közé lépett be. 

Szerkesztőségi telefon. 
Cs. F. ur. Pozsony : En szerdán és szombaton reggel 9—11-ig 

található vagyok. 

I X s Felhívás 
az előfizetés megújítására. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik. 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840—1844-ig. 

II. 

A pozsonyi püspöki konferencziának máso-
dik jelentős intézkedése az volt, hogy a szent 
a tyát a történtekről értesítik s tőle eddigi eljá-
rásuk jóváhagyását, valamint további utasítást 
kérnek. Maga a király is buzdította erre püs-
pökeinket s követjöket, Lonovits Józsefet, Csa-
nád nagynevű püspökét, az ausztriai püspökök 
hasonló kérelmének képviseletével is megbízta a 
szentszék előtt. 

Püspökeink relatiója a szent atyához egész 
terjedelmében tá r ta fel a magyar egyház bajait 
a vegyesházassági ügyekben. Az első részben 
eléadták az 1790/1. 26. t.-cz. intézkedéseit, az 
arra következett egyházi praxist s miként ügye-
keztek a legújabban a passiva assistentia beho-
zatala által a bajon némileg segíteni, ut ad 
eorum (Pontificum) amussim nostrum quoque 
hac in re usum observantiamque exigamus, ac 
sicubi deflexisset, revocemus. Erre nézve kérik a 
pápa jóváhagyását. 

A levél másik részében jelzik, hogy az 
utolsó országgyűlés által a király elé terjesztet t 
törvény-tervezet folytán nagyobb bajok is kö-
vetkezendenek a magyar egyházra, nevezetesen 
abból, ha a vegyesházasságoknak a prot. pásztor 
előtti köthetése is megengedtetik. Akkor az ilyen 
vegyesházasságok érvénye a forma tridentina 
meg nem tartása miat t fog jönni szóba. Azért 
kérik a pápát, ut viam commonstrare dignetur, 
qua ab errandi periculo tut i ingredi, prosequive 
valeamus. 

Az ügy eldöntése nem ment egy könnyen 
Rómában; ez az eset is mutat ja , mennyire üd-
vös. de egyszersmind mennyire sziklaerős köz-
pont ja az egyház egységének a szentszék, ad 
quam perfidia habere non possit accessum, mint 
sz. Cyprián mondta. 

A sz. atyánál, XVI-ik Gergelynél, decz. első 
napjaiban kapot t első audienczia után, Lonovits 
1840. decz. 8-án a pápa kívánatára Írásban adta 
be a magyar püspöki kar óhajait. Repraesenta-
tiójában ket tőt kért : 1. hogy a sz. atya Magyar-
országra nézve is akként intézkedjék, amint a 
ra jnai tar tományokra 1830-ban s Bajorországra 
1834-ben intézkedett a szentszék, vagyis hogy 
hagyja jóvá a passiva assistentiát; 2. hogy mi-
után a passiva assistentia nálunk fölötte gyű-
löletes és az igy megesketett vegyes párok több-
nyire a prot. lelkészt keresik fel ünnepélyes ösz-
szeadás végett, kegyeskedjék a sz. atya a prot. 
pásztor előtt, tehát citra formám tridentinam 
kötöt t vegyesházasságokat meg nem engedettek-
nek ugyan, de érvényeseknek (valida) nyilvá-
nítani. 

A második repraesentatiót decz. 22-én az 
államtitkárnak, Lambruschininak, nyúj tot ta be, 
ennek abbeli felszólítása következtében, hogy 
mondja el még, a mit tud, kérelmének támogatá-
sára. Lonovits az országos mozgalomra, a megyék 
heves tiltakozásaira, a püspökök zaklattatásaira 
hivatkozott, hogy az elkerülhetlen nagyobb ba-
jokon csak azon két postulatum teljesítése által 
lehet segíteni, a melyeket előadott. Az állam-
t i tkár azon ellenvetésére pedig, hogy a szentszék 
engedményeit nem lehet különbség nélkül min-
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denfelé ki terjeszteni , azt felelte, hogy azért volt j 
bá tor a már meglévő példákra hivatkozni, mer t 
Magyarországon is ugyanazok a körülmények 
igénylik a szentszék kivételes engedményét, a 
metyek azt másu t t vonták maguk után. 

A 3-ik memóriá ié t 1841. jan . 14. nyú j to t t a 
be az á l lamt i tkárnak s eléadta érveit a föne-
hézségre, a melyet a szék támasz to t t , t . i. a 
forma t r iden t ina nélküli vegyesházasságok érvé-
nyességének kimondására Magyarországon. Hi-
va tkozot t a resensusra, a melyet a passiva assis-
t en t i a országszerte eléidézett, a melyet a vegyes 
párok nem akarnak , cuncta loquuntur , inductam 
per Episcopos Hungáriáé passivam assis tent iam 
esse Regnicolis summopere invisam, nec ci t ra 
graviora rei Catholicae discrimina diu in illis 
oris manutener i posse. Hiva tkozot t a pápák ha-
sonló engedményeire Hollandiában, Belgiumban, 
a görög schismatikusok mia t t i különbözetre ná-
lunk, a hozni szándékolt országos törvényre, a 
melyeknél fogva jobbnak mondot ta , ha az egy-
ház ilyetén engedményével maga előzi meg a 
bajokat . 

A 4-ik memorialéban 1841.márcz. 10-ikéről 
sürge t te az á l l amt i tká rná l kérelme teljesítését. 
Igen élénk színekkel ecsetelte az ország állapo-
tá t , amelyet a pesti fe l i ra t u t án a megyék elé-
idéztek ; az elkeseredést a püspökök és a plé-
bánosok ellen a passiva assis tent ia miat t . A kor-
mány sem akar t addig intézkedni, mig ő szent-
ségétől a válasz nem érkezik. Ezeken a bajokon 
csak a ke t tős kérelem tel jesí tése ál tal lehet se-
gíteni. Quae quidem Sedis Apostolicae declara-
t io u t quantocyus subsequatur , demissisque meis 
postulat is congruat, pro eo in te rventum ac pa-
t rocinium Eminent iae Vestrae novitus impensius-
que imploro, — könyörgö t t erőtel jesen. Ugyanezt 
kér te az ausztriai püspökök részére is, min t a 
k iknek képviselete a ko rmány ál tal szintén reá 
volt bizva. 

Ilyen komolyan s higgadt megfontolással 
szokot t a szentszék e l járni az egyházi ügyekben. 

r i V 

Az 5-ik és utolsó repraesentat iójában inárcz. 
27-ikéről kiindulva az országnak folyton tar tó , 
s hovatovább rosszabbul fejlődő körülményeiből 
a csupán passiva assistentia engedélyezésének 
elégtelenségét hangozta t ja számunkra és a for-
ma t r ident ina alóli dispensatiót kérve a vegyes-
házasságra hangsúlyozta: indubium est horrorein 
omnibus catholicis erga mixta matr imonia in-

cutiendum esse, sí ecclesia in horum detestatio-
nem commons t randam non modo benedictionem, 
sed omnem prorsus sacerdotis in te rven tum sub-
traxer i t . Újból fejtegeti , hogy a Tametsi decre-
tum m i a t t nálunk ilyen engedélynek mi sem 
állhat ú t jában , miután — czitálja a prímásnak 
márcz. 4-én hozzá in téze t t levelét — ez a dec-
r e tum nálunk formal i ter kihirdetve nem volt a 
tö rök hódoltság mia t t , „idcirco observare est — 
mondja a pr ímás levele — opinionem de clan-
destinis matr imoni is quan tum ad validitatem 
eorum, apud nos seculo adhuc 17-o vacillasse, 
perhibente id eius tempor is Vicario Dolny de 
különben is a pro tes tánsokat nem kötelezte, már 
pedig a protes tánsok hanc suam immuni ta tem 
in mixt is matr imoni is e t iam par t i catholicae 
communicare iidem Pontifices (Benedict. 14. et 
Clemens 13-us) declararunt . Végre kéri az állam-
t i tká r t , hogy ezen ügyben quo ocyus intézkedés 
tör ténjék . 

A kérdésnek ilyen minden oldalú, alapos 
megvi ta tása u tán 1841 ápril^ 30-án jelent meg 
XVI. Gergely „Quas ves t ro" breveje és a Lamb-
ruschini á l ta l a láir t instrukczió, a melyekben 
a sz, szék a magyar püspöki kar ket tős kérelmét 
te l jes í te t te . 

Álljon i t t mindke t tő ismertetve. 
A pápa legelőször bána tának adja kifejezé-

sét brevejében azok fölött , a mik Magyarország-
ban eddig tör téntek. Ex praedictis vestris Uteris 
comperimus, per istius Regni dioeceses abusum 
communi te r inolevisse, ut mat r imonia catholicos 
in ter et acatholicos, nulla licet accedente Eccle-
siae dispensatione, nec praeviis necessariis cauti-
onibus, per catholicos parochos benedictione 
sacrisque r i t ibus honestarentur . Ac propterea 
intell igit is Vener. Fratres , quam graviter exinde 
affici debuerimus, maxime cum invectam ita 
lateque p ropaga tam perspiceremus omnimodam 
mixta rum nupt ia rum l ibertatem, a tque adeo magis 
in dies promotum funest issimum, ut i vocant, in-
differentismum in religionis negotio i n t r a vastis-
simi illius Regni fines, (ez a magyar papság 
nagy bűne, — uagy következményeivel!), quod 
an tea Catholicae fidei gloria t an topere praesta-
bat. Nec sane dissimulamus, Nos sanctissimi quo 
fungimur muneris partes minime fuisse praeter-
missuros , si scilicet res priclem innotuisset. 

Azouban örömének is ad kifejezést azért, 
mer t a magyar püspökök, miután észrevették 
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végre a pápáknak egyéb országra vonatkozó 
intézkedéseiből: praxim, quae isthic (in Hun-
garia) invaluerat , ecclesiae principiis ac legibus 
penitus adversari , ac proinde sine gravi periculo 
to lerar i diutius non posse, a szent székhez for-
dul tak, s közvetlenül ez előt t is már akképen 
intézkedtek : u t illegitimei consuetudine iam pas-
sim sublata, pr imaevae Sacrorum Canonum dis-
ciplinae consultum sit. 

Mint lá t juk , a pápa keményen megbélye-
gezte az addigi magyarországi praxist a vegyes-
házasságok körül. 

Átmegy ezután a passiva assistentiára, a 
melyhez, miu tán a püspökök azt csakis ex gra-
vissimis c i rcumstan t ia rum difficultatibus hozták 
be, hozzájárulását fejezi k i : pe t i t ioni vestrae 
ducimus indulgendum. Nevezetes körü lményt 
emlit i t t a pápa, hogy t. i. ő ezzel nem tesz 
egyebet, m in t a mi t már VI. Pius 1782. és 1795-
ben a szepesi püspöknek engedélyezett. Há t a 
magyar püspökök már a mul t század végével 
tudha t t ák , mi t kelljen tenniök, ha caut iókat nem 
kapnak és mégis az egyház elveivel ellenkező 
praxis „indulgentia cleri" l e t t életbe lépte tve? 
No ez szép ! Mégis csak igaz, hogy perdit io t ua 
ex te Israel. 

Erre következik a passiva assistentia enge-
délyezése. „Siquidem igi tur , Y. F., in Regni 
istius Dioecesibus ex temporum, locorum ac 
personarum conditione quandoque cont ingat , u t 
ma t r imon ium Acatholici viri cum catholica mu-
liere et vicissim, deficientibus licet caut ionibus 
ab Ecclesia praeser ip t i s , absque maioris mali scan-
dalique periculo in Rel ig ionis p e r n i c i e m interverti 
omnino non possit, s imulque in Ecclesiae ut i l i ta-
t em et commune bonum vergere posse dignos-
catur, si huiusmocli nupt iae quantumlibet vetitae 
et illicitae coram cath. parocho potius quam 
coram minis t ro haeretico, ad quem par tes facile 
confugerent, celebrentur : tunc parochus catholicus 
aliusve Sacerdos eius vice fungens poter i t iisdem 
nupti is mater ia l i t a n t u m praesent ia , excluso 
quovis ecclesiastico ri tu, adesse, perinde ac si 
par tes unice ageret meri testis, u t aiunt, quali-
ficati, seu auctorisabilis, i t a scilicet, ut utr iusque 
coniugis audito consensu deinceps pro suo officio 
actum valide gestum in mat r imoniorum librum 
referre queat. His t amen in circumstanti is , u t i 
idem Decessor Noster (Pius VII.) apposite com-
mendabat , haud impar i imo maiori etiam covatu 

et studio per Episcopos et parochos elaborandum 
est, ut a catholica parte perversionis periculum, 
quoad fieri po ter i t , amoveatur, ut proli s utriusque 
sexus educationi in religione catholica, quo meliori 
modo fas erit , cau tum sit, a tque ut coniux cath. 
fidei adhaerens serio admouea tu r de obligatione 
qua tene tur , curandi pro viribus acatholici coniu-
gis conversionem, quod ad veniam p a t r a t o r u m 
cr iminum facilius a Deo obt inendam er i t oppor-
tuniss imum." Tehát a pápa, jól kell figyelni, ez 
esetben is hangsúlyozza a cautiók f e n t a r t á s á t ! 

A Lambruschini-féle instrukezió első fele 
csak komi t ivá ja a b revének ; e lmondja a magyar 
egyház á l lapotá t , az okokat , a melyek a r ra b i r ták 
a sz. a tyá t , hogy a passiva assis tent ia engedé-
lyezésébe beleegyezzék ; még egyszer hangsúlyozza 
a kötelességeket, a melyek az ilyen házasság mel-
le t t is a ka th . lelkipásztorra a kath . fél és az 
összes származandó gyermekek kath . nevel te té-
sét illetőleg várnak. 

A második felében foglal ta t ik a dispensatio 
a forma tridentina a vegyesházasságokban. Mondja 
ugyanis, hogy a püspökök s különösen követ jük, 
a csanádi püspök előadása folytán a sz. atya 
be lá t ja , mikép egyedül a passiva assistentia ál tal 
a magyar egyház baja in segitve sem lesz s azért 
még va lami más t in par i benigni ta te decrevit 
super mixt is connubiis in Hungár iáé Regno et 
Magno Transi lvaniae Ducatu (unió Erdélylyel 
1848 ban tö r t én t ) indulgenda seu toleranda. Kö-
vetkezik az intézkedés. 

„I taque p raesen t i lns t ruc t ione Pr imat i , Archi-
episcopis et Episcopis eiusdem Regni Pontificio 
nomine significatur : si recensi tae superius cir-
cumstan t iae in re, de qua agi tur , intercesserint , 
pa t i ipsos, ul ter ius posse, u t a parocho catholico 
t um consuetae proclamat iones fiant, omni t a m e n 
prae termissa ment ione circa religionem illorum, 
qui nupt ias sint contractur i , t u m et iam de per-
actis hisce proclamat ionibus l i terae mere tes t i -
moniales concedantur, in quibus (dummodo 
nullum adsit dirimens impedimentum) unice 
enuncietur , nil aliud, p rae te r Ecclesiae ve t i tum 
ob mix tae religionis impedimentum, conciliando 
mat r imonio obstare, nullo prorsus addito verbo, 
unde consensus au t adprobat ionis vei levis sus-
picio sit oritpra. Quod au tem a t t ine t ad connu-
biorum istorum coram Acatholico, minis t ro, sen 
non servata Conc. Tridentini forma, ce lebra t io-
nem : er i t omnino Sacrorum Praesulum ac Pa-

6 * 
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rochorum s tudios iss ime ins t a re , a t q u e in c a r i t a t e 
Dei e t p a t i e n t i a Christ i p a r t e m ca thol icam 
h o r t a r i e t monere, u t i l l am n i m i r u m ab t a n t i 
scandali t u rp i t ud ine , q u a n t u m poss in t , abs te r -
rean t . Siquidem vero hu iusmod i i p s o r u m m o n i t i s 
a t q u e h o r t a m e n t i s nihil , quod absi t , p rof ic ien t i -
bus, m ix t a m a t r i m o n i a ea r a t i ono f u e r i n t i n i t a : 
inspect is tarn p rae te r i t i s , q u a m p r a e s e n t i b u s 
locorum, de quibus sermo est, pecu l i a r ibus c i r -
cums tan t i i s , e r u n t ab Episcopis e t parochis 
p r u d e n t e r dissimulanda e t q u a m v i s i l l ici ta , pro 
va idis habenden, ; n is i t a rnen canon icum a l iunde 
officiât dir im ens i m p e d i m e n t u m , seu in n u p t i a -
r u m ce lebra t ione appos i t ae f u e r i n t condi t iones 
s u b s t a n t i a e m a t r i m o n i i ex cathol ica d o c t r i n a 
r e p u g n a n t e s . Ce te rum quocunque d e m u m m o d o 
m i x t a haec m a t r i m o n i a c i t r a Ecclesiae d ispen-
s a t i o n e m et necessar ias caut iones , sive pe r pas-
s ivam cath . Pa roch i p r a e s e n t i a m , sive c o r a m 
aca tho l ico min i s t ro c o n t r a c t a f u e r i n t : i l lud Epi-
scopis e t parochis Sanc t i t a s Sua magnopere com-
mendat, u t o m n i pas to ra l i sol l ic i tudine ca tho l i cum 
conjugem ad p a t r a t a e culpae d e t e s t a t i o n e m , con-
g r u a m q u e p o e n i t e n t i a m o p p o r t u n e c o n e n t u r ex-
c i ta re , e u m q u e so le r te r a d d u c a n t ad ob l iga t iones 
implendas , quibus g rav i s s ime t e n e n t u r , illam 
praesertim, quae est de catholica universae prolis 
educatione impense curanda 

E szer in t h á r o m m ó d j a lehe t a vegyesházas-
ság k ö t é s é n e k : cau t iók m e l l e t t az egyház á ldá-
sával ; cau t iók né lkü l és pass iva a s s i s t en t i áva l ; 
c au t iók né lkül és p ro t . lelkész e lőt t . E ké t u tóbb i 
m ó d — ill ici tus. De m é g ekkor sem hagy fel az 
egyház — a lehetőséghez képes t — a f e l t é t e l ek -
nek , k ü l ö n ö s e n a v a l a m e n n y i g y e r m e k n e k a 
k a t h . h i t b e n neve l t e t é se követe lésével . 

A b r evé t a k i r á ly o k t ó b e r 12-én p l a c e t u m -
mal e l l á t t a s a püspökök k i h i r d e t t é k ; e lő l j á r t a 
p r imás 1841. nov. 18-án. Az i n s t r u k e z i ó t n e m 
h i r d e t t é k ki, h a n e m pro p r i v a t o usu e t d i rec-
t i o n e m a g o k n á l t a r t o t t á k s enczyk l iká ikban oly 
f o r m á n in t ézked tek , hogy ha a vegyespár n e m 
e légedvén m e g a pass iva ass i s ten t iáva l , a p r o t . 
lelkészhez a k a r n a menni , a k k o r a p l ébános az 
ü g y e t a püspök elé t e r jessze s tő le v á r j o n u t a -
s í t á s t . 

így dől t el a m a g y a r vegyesházasságok ü g y e 
az egyházi f o r u m e lő t t . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, julius hó 8. A középiskolai tanárok idei 
gyűlése. — 

later arma silent Musae. A mai harezias világban, 
amidon az apostoli magyar király minisztériuma beállott 
bojtárnak a protestáns felekezet szolgálatába, hogy ez 
utóbbinak a katholikusokboz keresztelés czéljából mene-
külő báránykáit kötéllel nyakukon visszaterelje fogdmegei-
vel a „türelmességgel" és „kutatás szabadságával", könnyen-
hivőkets tudatlanokat „elábránditó" prot. prédikátorokhoz, 
— ily időben a tudomány s művelődés közegeinek tanács-
kozásai sem mentek az általános közhangulat befolyásá-
tól, mely alól gondolkozó ember legkevésbé vonhatja ki 
magát. 

A tudomány -s kultura, ugy szintén a paedagogia 
mint a kormányát vesztett hajó hányódik a vihar kor-
bácsolta vizeken és beáll amaz állapot, hogy : quot capita 
tot sensus — ahány fej, annyi különböző vélemény. A f. 
hó első napjaiban lezajlott gyűlésén a középiskolai taná-
roknál mindez annyira bebizonyult, hogy a figyelő nagy 
közönség, valamint a középiskolára érett fiukkal megál-
dott gondos szülők érdekében óhajtandó lett volna, ha az 
e gyűlésen nyilvánult látványtól megkimélik. 

Mielőtt azonban erről érdemileg szót ejtenénk, egy 
örvendetes tünetet kell fölemlítenünk. 

A középiskolai tanárok idei gyűlésén ugyanis senki 
sem rugdalózott a kath. egyház s szerzetes tanitó rendei 
ellen. Ezt a korábbi gyűlésekkel szemben nyilván vív-
mánynak lehet nevezni. Sokan emlékezünk még, mily 
gyűlöletes módon mertek egyesek ily tanácskozásokon a 
kétezer éves kath. hitigazságokról nyilatkozni, anélkül, 
hogy a kormánynak ott jelen volt képviselője tiltakozott 
volna a tíz millió magyar honpolgár legszentebb érzel-
meinek ily arczátlan s tudatlan megsértése ellenében. Mily 
szánalmat keltő látvány volt például az, midőn egyik-
másik középiskolai tanár elkapatva a maga csinálta csa-
latkozhatatlanságától, gúnyolódni merészkedett a katho-
likus tévmentesség dogmája fölött! Mily nevetséges, más-
felől pedig szégyenletes volt néhány év előtt a középiskolai 
tanárok gyűlésén fölhangzott ama támadás is, melyet 
néhány tagja a kath. szerzetes tanárok, saját kollegái 
ellen intézett, akiknek érdemeit az egész ország, még 
nem-katholikus körök is elismerik ! 

Ma ez nem ismétlődött. Reméljük, a részrehajlatlan 
tudomány, a való szakképzettség, a kollegiális tisztelet 
és a becsületes verseny örökre elnémiták az ily förmed-
vényeket, melyek nemcsak a középiskolai tanárok gyűlé-
sének, hanem az egész laikus tanári karnak szégyenére 
váltak. 

Másfelől azonban óhajtottuk volna, hogy az idei 
gyűlés nyiltan állást foglaljon a volt Tisza-kormány és 
ismeretes parlamenti többségének amaz intézkedésével 
szemben, mely szükkeblüen kizárta a papi tanári szakfér-
fiakat a kath. pénzen fölállított budai Francisco-Josephi-
num vezetéséből. Ez ellen a középiskolai tanárok gyűlé-
sének joga s kötelessége lett volna tiltakozni, mert ez 
intézkedés igazságtalan minden tehetség, érdem s köteles-
ségteljesítés ellen, amelyet pedig el kell ismerni, jelent-

v\ 
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kezzék az akár világi, akár papi tanárnál, különben a 
világi sem panaszkodhatik mellőztetésről, annál kevésbé 
igényelheti szolgálatainak s tehetségeinek megfelelő elis-
mertetését. 

Áttérve már most az idei gyűlés tanácskozásainak 
tárgyára s menetére, sajnálattal láttuk, hogy az eredmény 
merőben meddő. A tárgyalások az egységes középisko-
láról eléggé érdekesek valának, a hozzászólások is nagy 
érdeklődésre mutatnak a középiskolai tanári kar részéről ; 
de a vélemények a lényeges dolgokra nézve is annyira 
elágaztak, — mint már czikkünk elején mondók — s igy tel-
jességgel nem alkalmasak arra, hogy a nagy közönség-
ben fokozzák a bizalmat a szóban lévő tanügyi reform 
iránt. 

Meít utóvégre is a reform nem áll abban, hogy — 
mint a közmondás tartja — a kutya (sit venia verbo) 
ugyanaz, csak a nyakravalója uj. Egységes középiskoláról 
ugy szólani mint a magyar középoktatás elodázhatatlan 
szükségletéről, és ugyanazon lélekzetvételre bifurkácziót 
sőt trifurkácziót ajánlani, ebben lehet methodika, talán 
politika is, de az itélő elme — legenyhébben szólva — 
kételkedni kezd az ily tárgyalások komolyságában. Maga 
a gyűlésen elnöklő Berzeviczy Albert közoktatásügyi állam-
titkár is megnyitó beszédében az egységes középiskolát 
emlegeté, amely az V. osztálytól kezdve hétté oszlanék, 
gymnáziumra és reáliskolára; mely esetben valóban nehéz 
megtalálni a különbséget a mostani állapot s a kontemp-
lált „reform" közt, mivel sem pénzügyi, sem tanitási, sem 
pedig a pályaválasztási czélok nem szólanak a változás 
mellett, hacsak föl nem teszszük, hogy a „reformnak" 
nem annyira didaktikai, mint inkább k itholikuselleues 
czéljai volnának, például a szerzetes rendek által vezetett 
középiskoláknak „reformálása". A törekvés nem uj, csak 
uj jelszó alá búvik. 

Ilyen egységes középiskola gyanánt egy másik tagja 
a gyűlésnek azt ajánlá, hogy a jövő középiskolájában nem 
szabadna kevesbedni a tananyagnak, ennek földolgozását 
azonban 8 helyett 9 évre kellene beosztani oly módon, 
hogy az egységes iskola vagyis az alsó tanfolyam 6 esz-
tendőre, a felosztott iskola vagyis a magasabb folyam 
3 évre terjedne, de ennek fejében az egyetemi, tehát a 
hittudományi, jogi, orvosi, bölcseleti s technikai kurzusokat 
meg kellene rövidíteni. A papnevelők, az egyetemek s jog-
akadémiák, a műszaki főiskola tananyagának, valamint a 
papi, ügyvédi, orvosi, tanári, birói és technikai vagy mér-
nöki életpályák követelményeinek gyakorlati ismerőire 
bizzuk e reform elbirálását . . . 

Nagyobb tisztesség kedveért mellőzve a többi expe-
rimentálónak tervezgetéseit, egyszerűen megállapíthatjuk, 
hogy „az országos középiskolai tanáregyesület" idei köz-
gyűlése mégis tartózkodott a határozattól az egységes kö-
zépiskola tárgyában. Es ez eredmény legyen bár meddő, 
mégis a legjobb a jelen körülmények között. Legkevésbé 
sem akarjuk a jó szándékot eltagadni, sőt nagyon jól 
ismerjük a szóban forgó kérdés nehézségét, mely a né-
metországi középiskolai tanárok és tanügyi szakférfiak 
tanácskozásaiból, valamint a szakirodalomból eléggé is-
meretes ; mindamellett óhajtandó volna, hogy ugy az ügy 
érdeméből, mint a nagy közönség tekintetéből a kérdés 

nagyobb komolysággal, őszinteséggel, avatottsággal és 
kevesebb vaskalapossággal tárgyaltassék. Egyébiránt az 
egységes középiskola barátainak és elleneinek ajánljuk a 
kath. egyházi igazán egységes középiskoláját, minőt ha-
zánkban s külföldön számos helyen találhatnak „kisebb 
szeminárium" nevezete alatt, hol a fiuk részint az első. 
részint a III. vagy IY. gymnáziumi osztálytól kezdve 
egységes irányban s szellemben előkészíttetnek a theolo-
giára. E gyermek-szemináriumok régóta megvalósítják 
azt, ami az egységes középiskola modern barátai előtt 
eszmény gyanánt lebeg, amelyet azonban az általuk eddig 
szóba hozott uton és eszközökkel még megközelíteni sem 
fognak, amint több év előtt az úgynevezett tanszabadság 
hangzatos jelszavával sem értek sikert. Akkor is kiadták 
a tudományos, didaktikai jelszavat, ünnepelték a modern 
kultura vívmányaként, lenézvén s leszólván a katholikus 
tanintézeteket. Es mi lett a következménye? Az annyira 
dédelgetett tanszabadság örve alatt a közoktatásügyi kor-
mány agyonexperimentálta az iskolát, a tanárok tanítot-
tak szabadon amit s a hogyan nekik tetszett, a tanulók 
pedig szabadon nem tanultak semmit, ugy, hogy theore-
tikusok s praktikusok egyaránt elitélték az akkor mo-
dernnek és a kultura magaslatán állónak nevezett iskolát 
s tanügyi politikát, mint tette az imént az országos kö-
zépiskolai tanáregyesület idei gyűlésén dr Jancsó Benedek 
előadó, amidőn kijelenté, hogy „a jelenlegi középiskola 
nem felel meg feladatának," amely véleményét osztották 
mindazok, kik egységes középiskola neve alatt reformot 
sürgettek. 

Mily rég időtől fogva vagyunk már tanúi ezen s 
hasonló evoluczióknak, vajúdásoknak, melyeket haladás-
nak neveznek ? Hát haladás-e az, amikor ez evolucziók 
mint Farao hét sovány tehene egyik a másikat fölfalja?! 
Mily hitele lehet a haladás e tudományának, mely volta-
kép arundo vento agitata... 

Fektessék vallásos alapra az oktatást, mert e nélkül 
nincs üdv az egymást elnyelő tudományos rendszerekkel 
szemben. -f-

Francziaország. Küzdelem az iskoláért Párisban. — 
A franczia katholikusok dicsőségesen folytatják a 

harczot a vallásos nevelésért a szabadkőműves harma-
dik köztársaság laiczizálása ellenében. Az a bámula-
tos áldozatkészség, melyről lapunk egyik belmunka-
társa saját hosszas tapasztalatai nyomán annyi követésre-
méltó példát mutatott be, annál méltóbb csodálatunkra s 
elismerésünkre, mivel annak kimaradhatatlan győzelme 
alighanem mindenütt a világon meg fogja bénítani a sza-
badkőművesség romboló befolyását az iskolára. Ezért is 
teljes figyelmünket érdemli franczia hitsorsosaink fárado-
zása, melyről a Keresztény Iskola-Egyesület (L'Oeuvre 
des Ecoles chrétiennes) idei gyűlése is tanúságot tesz, 
mely az imént tartatott Párisban. 

E gyűlésen Keller parlamenti képviselő s egyesületi 
alelnök bámulatos ékesszólással hirdeté a gyermeknek 
jogát a keresztény nevelésre, egyúttal kimutatván az em-
lített egyesület által elért eredményeket és a jövő nem 
kevésbé terhes föladatait. 

Hadd álljon itt főbb vonásaiban e beszédnek lényege. 
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Szónok mindenek előtt utal arra, hogy mi sem en-
ged remélni javulást a mostani minisztériumtól a laiczi-
/álás terén, és utal arra, hogy mit kelljen tenniök a 
katholikusoknak ez elnyomással szemben. 

Mindenek fölött — úgymond szónok — gyűlöletes 
az, hogy a laiczizálók erőszakos keze azokra sulyosodik, 
akik lefegyverezvék, a szegényekre, a kicsinyekre, gyen-
gékre, a védtelenekre. A nép az, mely üldöztetik ; és 
azok az emberek, kik mindig ajkukon hordják a „sza-
badság" és „demokráczia" szókat, a valóságban zsarnokai 
a népnek. (Igaz ! Ugy van !) 

A népből pedig a két végletet sújtják : a haldokló-
kat és a gyermekeket. A haldoklóktól megtagadják a 
papot, a vigasztalót ; a gyermekektől a papot, a nevelőt. 

A köztársaság — folytatja szónok — 2000 franknyi 
adósságot halmoz össze a gyermek miatt és arra kötelezi 
őfc, hogy önálló életbe léptétől fogva 200 frank adót 
fizessen Páris városának s az államnak. íme, ez az anyagi 
öröke a nép gyermekének, melyet azok rónak reá, kik 
azt állítják magukról, hogy megalapítják szerencséjét. 

Ha legalább erkölcsi örökét tiszteletben tartanák ! 
Mert utóvégre is e gyermeknek jogai vannak, melyekhez 
nem szabadna nyúlni ; joga van az igazságra, mely belőle 
férfiút s pedig szabad férfiút, jó családatyát, becsületes 
munkást, derék polgárt, bátor katonát csinál, ki kész 
meghalni hazájáért. E gyermeknek joga van megismerni 
az Istent, aki vezére legyen minden cselekedetében, és 
aki meg fogja jutalmazni egy jobb világban a gyakran 
viszontagságteljes élet után. E gyermeknek joga van 
megismerni Krisztust, az Üdvözítőt, aki kijelölte nekünk 
az utat a munkában és szenvedésekben, és akinek drága 
vére árán keresztény népekké, szabad népekké lettünk, 
hogy vissza ne essünk a barbárság posványába, mely 
máris küszöbünket nyaldossa. (Helyeslés.) 

íme, ez a gyermek joga, ez a szülők joga. Mert 
amidőn a családatya Isten kegyelme s személyes erőfe-
szítései által arcza verejtékében megszerezte e hitet, nincs 
nagyobb gondja, mint megőrizni e kincset azok számára, 
kik neki köszönhetik életüket. Es mégis ma elvitatják tőle 
e jogát. Mert ő szegény, azért azok, akik kormányoznak 
s maguknak igénylik a mindenhatóságot, harczra kelnek 
ellene. Oh ! ha vagyonos volna — Ferry Gyula ur a kép-
viselőházban a szószékről mondá — saját választása sze-
rint fogadhatna tanárt vagy nevelőt gyermekei mellé : 
mert a gazdagok szabadságát nem vonják kétségbe. Ám-
de ő szegény és ezért maga ellen összeesküdve látja az 
összes közigazgatási s kormányzati hatalmasságokat. 

Az előző szonok (Thellier de Poucheville) épp az 
imént elősorolta ama csábeszközök halmazát, melyekkel 
a gyermekeket s szülőiket vonzzák : iskolai korcsmák 
(kantinok) és felszerelések, szini előadások, utaztatások ; 
mit sem kiméinek, hogy elbájolják azokat, akik hagyják 
magukat megrontani. De jaj azoknak, akik ellentállanak ! 
annyira mennek, hogy megfenyegetik őket, hogy meg-
vonják tőlük a szegény-segélyt a városi szegény-alapból, 
amelyre gyakran szükségük van, hogy éhen ne haljanak. 
Mert valóban Párisban, ha valakinek két gyermeknél 
többje van s csak kisebb jövedelemmel rendelkezik, Ín-
séget szenved, minek következtében csakhamar beáll a 

nélkülözés, a nyomor, utána a betegség s halál. Képzel-
jék el önök az atya szorongattatásait, akinek egyfelől 
csábitó kedvezményeket kínálnak, másfelől az éhínséget 
látja, és akitől, úgyszólván elalkudják gyermekeinek anyagi 
s erkölcsi életét. Önökön áll a szegény ember e szoron-
gattatásán segíteni és itt van helyén önökkel együtt vizs-
gálni kötelességeinket ez üldöztetéssel szemben. 

Tisztelt barátom, Lefébure ur, aki az önök parla-
menti képviselőjük volt s akinek most is annak kellene 
lennie, szép munkát irt a jótékonyság szervezéséről Pá-
risban ; e munkához szinezett térképek vannak csatolva, 
melyeken egy szempillantásra láthatni, hogy a franczia 
főváros majdnem felerészben gazdag s szegény városré-
szekre oszlik. Tiz kerület közöl kettő aránylag gazdag; 
a többi szegény. Mily ellentét! A Champs-Elysées körül 
a legkisebb lakásnak évi bére 4000 frank, ugyanolyannak 
bére a szegény városrészekben 400, sőt 200 frank is. 

Az imént olvasták föl önök előtt a mi keresztény 
iskoláink állapotáról szóló jelentést. Erre büszkék lehe-
tünk. Eddig Párisban 23 milliót fordítottunk azok beren-
dezésére ; évi fentartásuk pedig 2 millióba kerül. Vizs-
gálván azonban, mily része van ebben a két Párisnak, 
elszomorító adatokra bukkanunk. 

Természetes, hogy a gazdag kerületek kezdtek el-
sőkül saját szükségleteik ellátásáról gondoskodni. Csak-
ugyan szép és tágas iskolákat emeltek, melyekben gyer-
mekeiknek több mint fele helyet talált. Minden egyes 
intézetük 1—3 millió költségbe került. A szegény város-
negyedekben állított keresztény iskoláink középszámitással 
5 — 600,000 frankba kerültek, de van olyan is, melyre 
csak 200,000-et költhettünk. 

Gazdag kerületekben a fentartási költségek egy-egy 
iskoláért néha 180,000 frankra rúgnak ; a szegény város-
részekben 40,000 frankra szállnak alá, pedig ezekben az 
iskolák sokkal népesebbek. Itt a családok összehalmozód-
nak, a gyermekek megszámlálhatatlanok. A vagyonos 
Párisban 4—5000 gyermek van kerületenkint ; a munká-
sok lakta városrészekben e szám 16—17000-re emelke-
dik. (Mozgás.) 

Ekkép iskoláink kiadásai négyszerte csekélyebbek ott, 
hol a lakosság négyszerte nagyobb. Pedig itt is épp annyi 
jó szándékkal találkozunk, mint egyebütt; igen, a szülők 
ott épp ugy szeretik gyermekeiket, mint mi a mieinket; 
és legtöbben közőlük boldogok volnának, ha biztositbat-
nák gyermekeik keresztény nevelését. Erről megható s 
czáfolhatatlan bizányitékot adtak nekünk. Mily szívesen 
járulnak ők hozzá az iskolai költségek fedezéséhez ! Való-
ban megindító s szép látvány, midőn a családatya, aki 
alig keresi meg a megélhetésre valót, becsületbeli köte-
lességének tartja megfizetni a járulékot az iskola f'entar-
tására, melyet gyermekei látogatnak ; aki ez önkéntes 
áldozattal kimutatja, mily fontosságot tulajdonit a ke-
keresztény nevelésnek s gyermekei lelki üdvének, amikor 
oly könnyen részesülhetne az állami s községi (vallásta-
lan) ingyenes oktatás összes anyagi előnyeiben. Ismétlem, 
a munkások lakta kerületek a legbuzgóbbak megfizetni 
ama dicső, mert hitet valló iskolai járulékot, amely a 
XII. kerületben, Neuilly-ben 33,000 frankra emelkedett. 
Tisztelet s becsület e derék embereknek ! (Éljenzés.) 
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Ámde nem elég, ha egy családatya ily áldozatot hoz 
és lemond a hivatalos (atheus czélu) segélyezés előnyei-
ről, késznek kell lennie, semmibe sem venni a hivatalos 
haragot, de egyszersmind el kell tökélve lennie a keresz-
tény iskola-adót fizetnie, hogy mindig helyet találjon 
gyermeke a keresztény iskolában, mert az eddigiek máris 
tul vannak tömve. Ez a valóság, melylyel számolnunk és 
amelyen segítenünk kell. 

Ha látunk egy utczában valakit a gyöngeségtől 
összeroskadni — ami néha megtörténik — azok, kik ezt 
látják, mintegy lelkifurdalást éreznek. Hogyan, szólnak 
önmagukban, oly szervezett társadalomban, milyen a mienk, 
l^hetséges-e, hogy egy ember éhen haljon ? Gyorsan gyűj-
tést rendeznek és ha még van idő, a szerencsétlen néhány 
napra gazdaggá lesz. 

Gondolják meg már most, uraim s hölgyeim, hogy 
itt közel önökhöz, Párisban, a szegényebb kerületekben 
van 50 — 100 ezer gyermek, kiket a lelki halál fenyeget, 
mert mostanáig nem voltunk képesek számukra keresztény 
iskolát állítani. E helyzet ne vegye el bátorságukat, ellen-
kezőleg buzdítsa az oly dicsőn megkezdett mű derekas 
folytatására. A kiváltságos plébániáknak, amelyek már el 
vannak látva ker. iskolákkal, foglalkozniok kellene a 
kevésbé szerencsés plébániákkal, és ha nem volna oly 
nehéz másodmagával jó egyetértésben élni (Derültség), 
„minden gazdag plébániát kötelezném, vegyen el egy sze-
gény plébániát nőül. (Ismételt derültség.) De talán nem 
igen lehetne fentartani a jó egyetértést ; azért jobbnak 
vélném visszatérni az egyházmegyei iskola-alap tervéhez, 
amely hivatva van a legszegényebb iskolákat támogatni. 

Ily alap már létezik s működik néhány év óta. Mi-
kor az iskolák elközösitése (laiczizácziója) megindult, azon 
kerületek, melyek akkor még nem sújtattak, az érsekhez 
vitték adományaikat, aki ekkép mintegy 400,000 frankot 
kapott évenkint a ker. iskola czéljára. Amint azoban a 
laiczizáczió tovább terjedt, ez adományok mintegy 100,000 
frankra szállottak alá évenkint. Talán azért, mert önök 
kevesebbet adtak ? Bizonyára nem, mert mellőzve a többit, 
önök évenkint harmadfél milliót adnak a ker. iskolák 
fentartására. Eleddig azonban önök a keresztény oktatást 
kiilön-külön plebániájukbeli gyermekeik számára kívánták 
biztosítani. Most elérkezett a pillanat, amidőn a kevésbé 
szerencsés kerületekre is kell gondolni, hol a hitükhöz hü 
családatyák nem találnak többé helyet gyermekeik szá-
mára a keresztény iskolában. Itt égető a szükség, mely 
sürgetőn kihívja az önök szorgoskodását. 

Adakozzanak tehát és pedig bőven az egyházmegyei 
iskola-alap javára. Azután pedig hozzák be mindenütt az 
iskolai tandijat. Némely gazdagabb városrészben azt a 
pazarlást engedték meg maguknak, hogy teljesen ingye-
nes, tandíjmentes iskolákat tartanak fönn ; ez nincs he-
lyén, és én fennen kijelentem, hogy a mai viszonyok közt 
Párisban minden módos családatya, ki fizethetné a tandi-
jat s nem teszi, igaztalanságot követ el; mert ez által 
megfoszt egy szegény gyermeket a ker. oktatástól. (He-
lyeslés.) Még ha nem is kívánják tőle a tandijat gyerme-
keiért az általa lakott plébánia területén, el kellene 
küldenie adományát az egyházmegyei alapnak a kevésbé 
szerencsés gyermekek számára. Mert utóvégre is, mit 

jelentenek a közigazgatás által az egyes kerületek körül 
vont korlátok ? Nem vagyunk-e mi mind egyetlen egy 
nagy család, melynek egy a lelke, egy a szive? (Helyes-
lés.) No's hát ne feledjük el ezt és gondoljunk a kita-
gadott kerületekre. 

Higyjék el nekem, a veszély nagyobb, semmint önök 
gondolnák. Ker. iskoláink nem képesek befogadni a je-
lentkezőket és ezek kénytelenek a vallástalan iskolákba 
menni. Igy két kerületben körülbelül 3000 gyermeket 
utasítottak el, mert nincs számukra hely. 

Nem folytatom tovább. Önök úgyis látják, mi a 
teendő a párisi gyermekekért és önök meg fognak emlé-
kezni arról, hogy Páris egész Francziaország sorsát birja 
a kezében. Emlékezzenek vissza a Commune borzal-
maira . . . Az oly ember, aki nem hisz semmiben, mindig 
kész arra, hogy a társadalmat megtámadja. Holott ke-
resztény neveléssel önök megmenthetik Párist és vele 
Francziaországot. (Hosszas, többször megujuló taps.) 

IRODALOM. 
*** Der Katholizismus und Akatholizismus ín 

seinen Glaubenslehren, nach bewährten Autoren kurz zu-
sammengefasst von Joseph Mayerhofer, Hauspraelat seiner 
Heiligkeit, Grosspropst des Raaber Domkapitels und Ju-
bilarpriester. Mit Genehmigung des beschöfl. Ordinariates 
von Raab. Wien und Würzburg, Leo Woerl, 1890. 8-r. 
IV, 176 l. 65 kr. 

Ilyen magyar könyvekkel kellene elárasztani Ma-
gyarországot : a katholikus olvasó-közönséget azért, hogy 
hitét megbecsülje és megbecsülve vallja ; a protestáns 
vallású közönséget, hogy az igazságot felismerje, előíté-
leteiből kivetkőzzék és lassan-lassan közeledés jöjjön létre 
ahhoz az állapothoz, a mely már egyszer és jó sokáig 
meg volt, sz. Istvántól egész a hitszakadásig, — hogy 
egy legyen az akol és egy a pásztor. 

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

terjesztésére : Ferenczy Bertalan czimzetes prépostot és 
nagy-kállói alesperes-plebánost egri főegyházmegyei sza-
bolcsi főesperessé nevezem ki. Kelt Budapesten, 1890. 
évi junius 28-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gr. CsáJcy 
Albin s. k. 

VEGYESEK. 
— A „Mi Asszonyunkról8 nevezett pécsi nőzárda 

a keresztény nőnevelés érdekében nagy áldozatra határozta 
el magát, midőn a már eddig is példás vezetése alatt 
volt elemi leányiskola mellé róm. kath. polgári leány-
iskola létezését, s e két tanintézetnek egy a nevezett zárda 
mellett alapjából újonnan emelendő épületben leendő el-
helyezését eltökélte. A nevezett nőzárda e tényével a 
mult önmegtagadását a jövő önmegtagadásával koronázta 
meg, midőn a bosszú évek során türt nélkülözések után 
megtakarított, és még jó hosszú időre vállalt nélkülözései 
után megtakarítani remélt vagyonát a ker. kath. nőneve-
lés oltárára teszi. Csak maga a monumentális épület 
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költségvetése 60,000 forintra van előirányozva, melynek 
tervét Kirstein Ágoston, műépítész, a pécsi székesegyházi 
restauratio vezetője készítette és mely tervnek kiviteléhez 
már az idén hozzáfognak. Ezen költségek födözéséhez dr 
Dulánszky Nándor pécsi püspök ő nmlga 10,000 forint-
tal, a pécsi főtisztelendő székesegyházi káptalan szintén 
10,000 forinttal járul, mely káptalani hozzájárulási összeg-
nél mélt. Troli Ferencz praelatus, éneklő kanonok 4000 
forinttal szerepel. Dominus rétribuât ! 

— Rendi káptalan, A szűz Máriáról czimzett ma-
gyar szent-ferenczrendiek folyó hó 14-én tartották Po-
zsonyban a választó káptalant. Provincziális lett Skroba-
nek Florid eddigi titkár, ki a budapesti rendházban is 
sok éven át működött mint kitűnő hitoktató. Custossá 
választatott Dosztál Gaudenc, az eddigi provincziális, 
definitorok pedig Bán Sándor budapesti házfő, Bartoss 
Arnold pozsonyi gvárdián, Ozorai Izidor malaczkai házfő 
és Tormássy Bonaventura sümegi előljáró lettek, tarto-
mányi titkár pedig IJjfalusy László Nagyszombatból. 

— A nyitja, vagy ha ugy tetszik a titka annak, hogy 
Németországban, Belgiumban, Angolországban, Hollandiá-
ban stb, szóval a hol a katholikusok a társadalomban és 
a politikai életben nagy, sokban döntő tényezők, a kath. 
egyleti élet és a katholikus gyülésezés miért virágzik, — a 
mily egyszerű épp oly bámulatos. Es valóban ! Ha azt 
kutatjuk, hogy mi teszi ezeknek a szerencsés katholiku-
soknak tevékenységét oly termékennyé, oly sikeressé és 
lefolyásában oly gördülékenynyé és simává, hogy köztük 
polémiák, veszekedések, visszavonások, ellenactiók és ku-
darczczal végződő kapaszkodások a katholikus név czégére 
alatt talán elő sem fordulnak : a legegyszerűbb s egy-
úttal legbámulatosabb keresztény socziális elvre, és annak 
ama külföldi katholikusok által lelkiismeretes megtartá-
sára bukkanunk. Az önzés, az önérdek hajhászása, a ha-
szonlesés, az ambiczió, a stréberség, mely mindenkit és 
mindent, alkalmat, ügyet, megindult akcziót, még a leg-
szentebbet is, eszköznek tekinti és tartja a közérdekkel 
rendesen harczias lábon álló magán érdekei és passziói 
kezében, hogy például brillírozzék, magának grádust ad 
Parnassum készítsen, vagyonát, czimeit stb. szaporítsa 
stb, szóval hogy czélt érjen a katholikus áramlat tetején 
hordoztatva magát, — mindez, a mint jól tudjuk, bom-
lasztó hatással van minden közérdekű akczióra, és ha 
ideje-korán nem jő segítség ellene, a „bellum omnium 
contra omnes," az általános nyuzakodás, közérdekeken 
való marakodó osztozkodás állapotát hozza létre. Ettől a 
virágzó hitéletü külföldi katholikusok meg vannak óva. 
Ezt az átkos Isten-csapását ők kikerülik az által, hogy 
tiszta lélekkel lépnek a katholikus közügyek terére, tiszta 
lélekkel, mely az önérdeket, az ambicziót, a haszonlesést, 
a stréberséget belevinni a katholikus akcziókba halálos 
bűnnek tartja. Ott senki a latban többet nyomni nem 
akar, mint a mily sulyja van egyéni arravalóságának. Ott 
senki, ha egyszer kilép a kath. tevékenység terére, más 
czélt nem ismer, mint Isten dicsőségét, a lelkek üdvét, az 
egyház szabadságának, üdvös befolyásának érdekeit. A 

katholikus névvel bármily czélra üzérkedni akaró szelle-
mek ott mutatkozni sem mernek, mert száműzték a ka-
tholikus közszellem hatása köréből. Ha itt-ott felütik a 
fejőket, a katholikus közszellem visszaszorítja őket oda 
a hová valók : háttérbe . . . . íme, ez a külföldi szeren-
csés tevékenységű katholikusok sikereinek nyitja, ez az — 
ő titkuk : érdektelenül, önzés nélkül szolgálni a közügy-
nek s ennek áldozatokat hozni, fáradhatatlan munkásságot 
szentelni minden privát haszon vagy előny nélkül. Minél 
több lesz nálunk ebből a szellemből, annál virágzóbb lesz 
a magyar katholiczizmus ügye ! 

— Róma, 1890. jul. 12. Nagyságos uram! O szent-
sége, a nagy meleg miatt, nappal nem lakik a Vatikán-
ban, hanem az úgynevezett „Villa Medici"-ben, a vatikáni 
kert alsó részén, IV. Pius által építtetett palazzoban. Itt 
foglalkozik egész nap, itt étkezik és itt fogadja a kihall-
gatásokat is. Rendes időben a gyönyörű virágok, narancs 
és czitrom fák közt az árnyékos sétautakon, két-három 
praelátus társaságában sétákat teszen, este 8 óra után 
ismét bevonul vatikáni lakosztályaiba. Gmitter A. 

— Oroszország és a Vatikán közt a tárgyalások, 
daczára hogy négy püspök e tárgyalások kapcsán már ki 
van nevezve sőt fel is van szentelve, tulajdonképpen még 
mindig az előzetes tárgyalások állapotában vannak. Orosz-
országnak oly gondolatai vannak, melyeket a kath. egy-
ház magáévá nem tehet, és oly tervei, melyeknek valósítá-
sához a pápa hozzá nem járulhat. 

— Majdnem hihetetlen, mennyire ki van fejlődve 
például Németországban a katholikusok közt a — katho-
likus gyülésezés. Ennél hathatósabb eszköz a katho-
likus köztevékenység irányítására ott, a hol a kath. 
közszellem, iskolai és templomi nevelés, tehát tevékeny 
pasztoráczió, továbbá kath. egyleti élet és katholikus 
sajtó által már meg van teremtetve és folytonosan eléggé 
van táplálva. Ezekben a katholikus gyűlésekben vesz 
nagy lélekzetet a németek katholikus vallásossága s az 
arra való férfiakból a kath. küzdelem athletáit képezi ki 
s a hit confessoraivá izmosítja, ugy hogy, elmondhatnir 

a hány kath. világi férfiú ül a német központi parlament-
ben Berlinben, annyi élő hitvallót lát az ember maga 
előtt. Es ez a katholikus gyülésezés Németországban igen 
sokoldalú, igen sokalaku. Alig van katholikus ügy vagy 
érdek, a melynek gyűlést ne szentelne a kath. lelkesek 
érdeklődése. így például május 31-én volt Kölnben a 
németországi katholikus munkásegyletek elnökeinek köz-
gyűlése. Daczára, hogy ezek az egyletek csak ujabb időben 
keletkeztek, — paptársak, mint gondoltok, hányan jöttek 
össze kath. munkásegyleti elnökök? Számukat 130— 
140-re teszik. Pedig nem jelentek meg mindnyájan ! 

g S ^ Felhívás 
az előfizetés megújítására. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik, 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

HEGÏYENKILENCZED1K ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. | 

Budapesten, julius 23. 7. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Visszhang a „ P a p t á r s a k : figyeljetek, v igyázza tok" czimü czikkre. — Az 53. §. m ó d o s í t á s á t 
czélzó mozgalomhoz. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : P ro t e s t áns hangok a febr . 26-iki rendele t á l ta l k e l t e t t országos v i t ában . — 
R ó m a : A pápa kikocsizása. — S a n t i a g o : A chilei viszonyokról val lásügyi és pol i t ika i t e k i n t e t b e n . — Kath. Köztevékenység ; 
A győri egyházmegye i k isbér i esperesi ke rü l e t f e l i r a t a gróf Csáky Albin m . kir . val lási és közokt . -ügyi minisz terhez a febr . 26-iki r e n d e l e t 
ügyében. — Kath. Egyleti Élet : Jegyzőköny az erdélyi róm. ka th . i roda lmi t á r s u l a t n a k XIJI . rendes közgyűléséről . — Irodalom : A műve l t ség 

kérdése. — Szent Anna asszony dicsérete. — Szent beszéd. — Hivatalos. — Vegyesek. — Szerkesztőségi te lefon. 

V i s s z h a n g ' 

a „Paptársak: figyeljetek, vigyázzatok" 
czimü czikkre. (Rei. 1890. II . 1. sz.) l) 

Midőn loyol. sz. Ignácz társaságát megala-
pitotta, annak egyik főczéljául azt tűzte ki, hogy 
a terjedő protestantizmusnak ú t já t állja, pusz-
t i tó hatását paralizálja, a tévútra vetődött vagy 
csábított lelkeket a helyes ösvényre visszate-
relje; de mivel tudta, quia non possumus aliquid 
ex nobis, quasi ex nobis, arra kötelezte egyúttal 
társaságának minden tagját , hogy havonkint 
egy-egy sz. misét mondjanak pro conversione 
populorum septemtrionalium. A jezsuiták ma is 
mondják e sz. misét. A történet bizonyitja, hogy 
szent Ignácz helyesen készítette hadi tervét. 

A harminczas években alapitot ta Dege-
nettes, a győzelmi Boldogasszony-templom plé-
bánosa, Párizsban az ismeretes imaegyesületet 
a B. Szűz szeplőtelen szivének tiszteletére, hogy 
az Istentől megnyerje a bűnösök megtérését és 
az angolhoni protestánsok visszatérését a kath. 
egyház keblébe. S ma, félszázad után, bámulatos 
eredményt látunk ; jó évtizeddel ezelőtt egy a 
kath. egyház kebelébe visszatért angol pap meg-
irhat ta a felső rangú 10,000 sorából való két-
ezer kiváló egyén megtérésének a tör téneté t ; a 

Magyarország papságának rendkívüli figyelmébe és pá r to -
lásába a j án l juk az ebben a „Vi s szhangéban foglal t , I s t en tő l sugal t 
ind í tványt . Ne ej tsék el, ka ro l j ák fel, honosi tsák m e ß minden plé-
bániában , minden ka th . in téze tben, a „Magyarország Nagyasszonya 
t iszteletére" a lak í tandó ima-egyesületet, a m i n t azt ez a czikk i t t 
a j án l j a . A ka th . t á rsada lmi , t anügy i s h i tbuzga lmi lapok szer-
kesztői t kü lön fe lkér jük az eszme ter jesztésére . „A m a g y a r i f jú-
ság Rózsafüzére" lelkes szerkesztői igen sokat t ehe tnek ez ügyben . 

A szerk. 

kath. hierarchia helyreállt, kath. férfiak előtt 
nyitva állnak a hivatalok, a kath. zárdák, inté-
zetek virágoznak és i. t. Nem merném ennek 
egész érdemét Degenettes egyesületének betudni,, 
de sokat kell annak a javára Írnunk, mint azt 
specziális esetek követelik. 

Midőn XIII. Leo sz. atyánk a t rónra lépett,, 
s nagy viharok közt kényszerült sz. Péter hajó-
jának a kormányát tartani , egyebek közt a 
pusztitó kulturharcz beszüntetésére rendelte a 
sz. mise után mondandó három üdvözletet és az 
október-havi ájtatosságot, és alig imádkoztunk 
néhány évig, meg volt a kedvező fordulat s lá t -
tuk Canossába indulni a vér- és vaskanczellárt. 

Ilyen és sok egyéb példa hatása alat t 
(Mózes, sz. Domonkos, Y. Pius, VII. Pius, XI. 
Incze . . .) és vonatkozva a „Rei." föndicsért 
czikkének azon részére, hol az ima és a peni-
tenczia szükséges volta van hangsúlyozva, mivel 
hogy „omnis sufficientia nostra ex Deo est", 
bátorkodom egy lépéssel többet tenni és hatá-
rozott tervezettel s z o l g á l n i . T e s s é k hozzá szólni, 
vagy még inkább szerinte cselekedni. Azt aján-
lanám ugyanis, hogy valahányan szeretik kath. 
hi töket és magyar hazájukat és a lelkek üdvét, 
mindazok csatlakozzanak imaegyesületté, talán 
a következő alakban: 

Imaegyesület 

Magyarország Nagyasszonya 

tiszteletére. 

') Helyes. I s t en á ld ja m e g ön t is, i nd í tványá t is. Nincs más 
h á t r a , hogy m i n d e n pap, m i n d e n lelkipásztor fe lkaro l ja s az espe-
resi ke rü l e t ek e lhatározásaik t á rgyává tegyék. 
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Czélja a jelen szomorú viszonyok közt buz-
góbb ima és jócselekedetekkel megnyerni Nagy-
asszonyunk pártfogását kath. hitünknek hazánk-
ban való fölvirágoztatására, a bűnösök és más 
hiten lévőknek megtérésére. 

Tagjai mindazon kath. hivek, kik az emlí-
te t t czélra Nagyasszonyunk tiszteletére naponkint 
legalább egy Miatyánkot és Üdvözletet monda-
nak, hozzá csatolván a litániából ezen könyör-
gés t : Sz. István király, sz. László király, sz. Imre 
herczeg, sz. Erzsébet', könyörögjetek érettünk! 

Áldozópapok egyesületi kötelmöknek eleget 
tesznek, ha az emiitett czélra havonkint egy-egy 
sz. misét, világi hivek, ha egy-egy sz. áldozást 
fölajánlanak. 

Az egyesület megalakulhat bárhol, ha leg-
alább is hárman kötelezik magukat (de nem bün 
terhe alatt) az egyesületi kötelmek teljesítésére. 
Tanácsos azonban, hogy a buzgóság ápolására a lel-
kész urak ezt az ügyet erősen a kezökbe vegyék,, 
a, tagokat jegyzékbe foglalják, adott alkalommal 
ki tar tásra lelkesítsék, a megholt tagokat az élők 
imáiba ajánlják, külön imaszándékokat velők kö-
zöljenek és i. t. 

% * 

Ha a több mint ezer tiltakozó és revíziót kö-
vetelő plébános ezt a tervezetet fölkarolná, minő 
hata lmas sereg támadna Izraelben! „Non in 
for t i tudine equi roborabitur v i r" ; „adjutorium 
nostrum in Nomine Domine;" „cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo!" 

Uraim, kimondani: „parati sumus, et in 
carcerem et in mortem ire tecum!" — könnyű, 
mikor még hajunk szála nem görbül. De félő, 
hogy ugy járunk mint az, ki e szavakat elsőben 
mondta , ha Judások által vezetett fegyveres 
csapatok ránk törnek, vagy ha különböző czim 
a l a t t igérik : eritis sicut dii . . . ! 

Tanácsos volna továbbá, hogy ezen egyesü-
let megalakulásáról és a tagok számáról a ReL-
ban tudósítások jelennének meg. Ha a tagok 
száma elérné az ezeret, az egyházi főhatósághoz 
já ru lnánk approbáczió és bucsuk elnyerése végett. 

Ilyen egyesület azért volnék bátor ajánlani, 
m e r t van bő tapasztalás arra, hogy szépen irni, 
alaposan disputálni, dörgedelmes dikcziókat mon-
dani eleget tudunk. Plantamus quantum satis; 
de abban van a hiba: hogy non rigamus. Mikép 
legyen ily módon incrementum? 

Reméljük, e visszhang visszhangzani fog-
ezer és ezer szívben! reméljük, a kath. lapok 
átveszik és segítik terjeszteni; talán akad, ki 
szép föl véti jegyeket nyomat a tagok számára : 
de minden reményünk netovábbja az volna, ha 
„tekintély" venné kezébe a katholikus akczió 
eme módját, mert „quidquid petieritis Patrem 
in nomine meo, dabit vóbis!"1) 

Kapisztrán. 

Az 53. §. módos í t á sá t czélzó mozga lomhoz . 
Az 1848 előtt mérsékelt conservative az ötvenes évek 

alatt iigató vbíís-magyar,u a hatvanasok derekán a köz-
vélemény szemében, leginkább a szegény katholikus klérus 
rovására, ó-konservativoskodó Török János az utóbbi epo-
chában azt irta egy éjjel nagyot vedlett hires vPesti 
Hírnökében8 Deák nagy nehezen keresztül ment 64-iki 
feliratára: hogy az sok! A szélső-balnak kellett volna 
csak annyit kérnie ! A jobb oldalnak és a centrumnak 
azon jóval innét kellett volna maradnia ! Mint a bekövet-
kezett kiegyezés, melynek létrehozásán annyi jeles conser-
vaciv hazafi is fáradt, megmutatta: azon nagy mondást 
még akkor sem irták alá sokan, mig ma még kevesebben 
fognák osztani. Különösen mi nem! Mert az 1868-ra 
következett, ránk sok tekintetben kényelmetlen korszak 
fél-emberkor alatt, az első évek habozásainak beszámí-
tásával is, több maradandó gyümölcsét teremté az élő 
hitnek, mint előtte három egész emberkor, melyek után 
kevés nyomát láthattuk annak, mintha akkor „az uralkodó 
vallás„a katholiczizmus," a forradalom rövid, szomorú 
idejének leszámításával, csakugyan uralkodott volna. Ellen-
ben valóvá lett ránk nézve a keserű ébredés: hogy ama 
régi, különböző, csak nem őszintén alkotmányos politikai 
rendszerek alatt az összes kormányzottak kettős lázadókká 
lettek; egy szép reggelen közösen azt mondván : „nolumus 
hos regnare super nos!" A hazafiak előtt méltán nem 
rokonszenves politikai támasz nem adott annyit, mint 
amennyibe ő nekünk került; elaltatott és megbénított és 
compromittált minden idegen és jóbarát előtt. Igaz az : 
hogy az egyház, miként az igazság, az üldözés alatt 
virágzik, a szabadságban él, méltatlan kezek által ápolva 
elhervad. De ezt csak ugy mellékesen és tanulságul 
mondjuk el, az áldást saját öntevékenységünk arányában 
osztó, alkotmányos elvek megerősítésére, s térjünk vissza 
Török Jánosra . . . ! 

Ha Török János ama nagy mondása holta után sem 
jó axiómának, — jó az nekünk hasonlatosságnak! Leg-
alább nekem mindig ő jut eszembe, valahányszor a kath. 

*) Várjuk az első jelentkezőt legalább három taggal. 
Melyik lelkipásztor nem tehetné ezt meg. Legalább három 
hivét megnyerni Magyarország Nagyasszonya imaegyesü-
letének ? ! Mihelyt egy jelentkező lesz : egy lépéssel azon-
nal tovább megyünk. Különösen a jó anyai, a gyengéd 
női sziveket kell először megnyerni. A devotus feminens 
sexus imája megnyitja a menyország útját a korszellem 
nyűgjében hánykolódó férfi-szivek számára. 

A szerk. 
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klérust oly elvekért látom küzdeni, melyeket egészsége-
sebben fejlődött és jól praeparált parlamentaris viszonyok 
között legfeljebb egy világi katholikusokból álló centrum-
pártnak kellene a mi szélső jobb oldalunk és a szélső 
balra illő protestáns papi párt ellenében, a polgári béke 
és nyugalom érdekében fentartani. Egészségesebb és job-
ban őrzött alkotmányos elvek és társadalmi befolyás 
virágzása mellett nekünk papoknak ragaszkodnunk kel-
lene és lehetne is azon természeti és positiv igazsághoz: 
hogy az államnak kell vallásának lenni! s liogy egy pol-
gárai nagy többségére és fejedelmére egy iránt katholikus 
állam más mint katholikus nem lehet! mert az állam, 
melynek a vallás miként az embernek életszüksége, meg 
nem birja mindenféle vallás egyforma dédelgetését sem 
ethikájában, sem butgetjében. Mi azonban nem zárja ki 
a más vallásuaknak adandó vallási türelmet s azok poli-
tikai teljes egyenjogúsítását. Ami pedig az államról áll, 
az áll az egyedekre s a szülőkre nézve is. Csak propter 
bonum pacis, mert az államban más vallásúak is vannak, 
akik az állam minden terheiben egyiránt osztoznak, kö-
vetelhetnék világi állampolitikusok, doctrinaerek és nem 
is katholikusok, a vegyesházasságra nézve a szabad egyez-
kedést, s mi megnyugodhatnánk rajta ugy, miként liguori 
szent Alfonz tolerálandóknak mond bizonyos dolgokat, 
bizonyos viszonyok között, melyeket más körülmények 
között tartoznánk üldözni. Eszményileg nekünk katholikus 
papoknak egy ily lényegileg katholikus országban a „Reg-
num Marianum" elvét s a vegyesházasságból való gyer-
mekek katholicitását kellene fentartanunk. 

Nem mondunk evvel ujat a „Religio"-ban, csakhogy 
amit mások dogmatikai szempontból elmondtak, azt mi 
pusztán valláspolitikai szempontból akarjuk megújítani. 
Mi nem mérünk protestáns mértékkel, s nem mondjuk : 
ne engedjen az állam nekik teljes vallásszabadságot, mint 
ahogy kardoskodtak ők egy időben a „placetum regiutn" 
behozataláért ellenünk ; csak azt akarjuk, hogy az állam 
ne legyen közömbös a vallás sérelmével, midőn némely 
kivételek, azaz polgárai kisebbsége végett, a saját vallását 
tagadja meg. 

Ez volna az eszmény, melyet mint politikusok is 
senki előtt nem szégyelhetünk, de melytől saját hibánk-
ból, sajnos, annyira elestünk, hogy most, a positiv tör-
vénynyel szemben a természeti jogra való hivatkozással, 
nem jogosult, „államvallásunk" uralmáért, hanem annak 
meghallgattatásáért és egyenjogúságáért kell nekünk ka-
tholikus papoknak küzdenünk. „Non a Domino factum est 
istud," hanem rászolgáltunk avval, hogy a világot s abban 
legkivált patriótáinkat elmulasztottuk annak idején meg-
győzni arról, hogy a haza, nemzet és társadalom érdekeit 
semmiben sem lehet a katholiczismusétöl elválasztani. Hogy 
példát idézzek és pedig meglehetős kicsiben : emlékszem 
az ötvenes évekből, gyermekkoromból, mily gyűlölt egyé-
niség volt nagy többségében katholikus kerületünk alespe-
rese a kerület világi intelligentiáia előtt, mert ez a jó 
ember erősen „kanonizálván" s azt is jól tudván, hogy 
ezt honnét adják, egész magatartásával azt látszott az 
Izaias által üldözöttekkel barát és ellenségnek mondani : 
„Recedite longe a me! nolite me tangere! quoniam mun-
dus sum!11 Nem is volt sehol az országban nehezebb 

állása a katholikus papságnak az utóbb bekövetkezett 
képviselőválasztásoknál, mint ezen kerületben ; sehol nem 
szórtak arra annyi piszkot, mint itt ! S ha most a kerü-
let mégis ott tündöklik már az országban a legelsők 
között: ez a jelenlegi papság mindenben korrekt maga-
tartásának az érdeme. Hogy amaz esperessel szemben 
volt a kerületnek egy más, hazafiságáért sokat szenvedett 
lelkésze, ki ily viszonyok közt kettős keserűségét az ül-
dözött haza érdekeivel magát sokkal jobban azonosítani 
tudó protestáns táborban hitte csak kiönthetni és ki is 
öntötte volt, — mi nem csekély mérvben folyt aztán be 
a vázolt szomorú következményekre ; — azt üdvös tanul-
ságul szintén szabadjon megemlíteni ! 

Hála a megbukott Tiszának, volt már részünk ül~ 
döztetésben! Hála az ország közvéleményének és szabad-
ságszeretetének, nekünk is van szólásszabadságunk! Es 
hála a magyar katholikus papság jelenlegi éber látásá-
nak : kezdjük mind az üldözést, mind a szabadságot hasz-
nunkra fordítani! Vajha ne lankadnánk, mig jogainkat 
nemcsak ki nem vívjuk, hanem a mieink, az országos 
közvélemény öntudatában örökre is meg nem erősítjük ! 
Mert csak igy leszünk méltók az igazság győzelmére* 
Kevés az, amit most kérünk, de annál bizonyosabban 
meg kell azt kapnunk s mert az ellenség saját jelszavai-
val kérhetjük azt. Elmondhatjuk, amit O'Connel az irek 
felszabadításáért vivott harczai elején Angliáról mondott, 
hogy „elutasittatásunkért hazánknak a világ előtt kellene 
magát szégyenlenie !" De szólni kell ! mert ezt kivánja 
nemcsak igazságunk, hanem maga az alkotmány! Magá-
nak a minisztériumnak, magának a törvényhozásnak szük-
sége van a közvélemény támogatására ; — ennek csinálá-
sára pedig azt mondja egy triviális közmondás: akinek a 
háza ég, az kiabáljon! Rusztikusz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 23. Protestáns hangok a febr. 26-iki 

rendelet által keltett országos vitában. II. (Folyt.) — 
Múltkor konstatáltuk, hogy protestáns atyánkfiai, 

a mint a budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" szavaiból 
kivehető, az 1868-iki 53. t.-czikk oly irányú revisióját, hogy 
ne állami törvény, hanem a szülők szabad megegyezése ha-
tározzon a vegyesházasságokból született gyermekek val-
lására nézve, — nem elleneznék, ha azt valaki a törvény-
hozás előtt kezdeményezné. 

Ezt konstatálva — konstatálva van egyszersmind az 
is, hogy semmiféle vallásügyi tekintet nem akadályozza 
most már a magyar állam kormányát abban, hogy ezt a 
törvényhozás előtt initiálja s a törvényhozás az ország 
előtt teljesítse. A helyzet oly világos, hogy világosabb 
nem is lehetne. Mi katholikusok a revisiót követeljük ; 
a más vallásúak „nem ellenzik." Miféle érdeke lehetne a 
magyar államnak és kormányának erőszakolni egy, állí-
tólag a „bevett" vallások érdekében hozott törvényt, a 
melyet valamennyi bevett vallás — elejtett ? ! Fentartani 
egy törvényt, a mely senkinek sem kell többé, minden 
kormányforma alatt erőszakoskodást jelent; alkotmányos 
államban egyenesen non sens, absurdum, alkotmányos 
képtelenség ! 
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Ennyire, hál' Istennek, tehát már csak volnánk — 
protestáns atyánkfiaival szemben. Nem ellenzik azt, — a 
mit szégyen szemre többé már csakugyan nem ellenezhet-
nek. Magában véve ugyan, ez nem érdem ! Ki tartaná, 
igazán, érdemnek: nem ellenezni, a mit csak szégyennel 
lehet ellenezni? De protestáns atyámfiairól én ezt mégis 
érdemnek tartom. Tartom pedig azért, mert hiszen nálok 
nagy megerőltetésbe, a protestáns képzelt fensőbbségnek, 
azaz fenhéjázásnak nagy lealázódásába kerül nem protes-
tálni az ellen, a mit a katholikusok kívánnak, nem elle-
nezni azt, a mit a katholikusok pláne követelnek. Ez a 
szerény engedékenység valóban nagy önmegtagadásba 
kerülhet egy-egy vaskalapos protestáns természetnek ! Mi 
ezt annyira tudjuk méltányolni, hogy ha az önmegtaga-
dásnak, a nem prot est ál ásnak ez a providencziális kor-
szaka protestáns atyánkfiainál csakugyan bekövetkezik : 
mi itt a katholikus tábor előőrségén elővesszük a rovást, 
és a nem protestálás korszakának inaugurálása fejében 
mindent lefaragunk a rovásról, a mi baj és sérelem arra 
memento kedveért addig fel van írva. 

Es hogy ezt protestáns atyánkfiai nekünk elhigyjék, | 
— azonnal megkezdjük e conciliáns eljárásunkat. Nem j 
reflektálunk azokra az invektivákra, gúnyolódásokra, sér-
tegetésekre s itt-ott valóságos ostobaságokra, a melyekkel 
a febr. 26-iki rendelet által keltett vallásügyi vita alatt 
a protestáns felekezeti lapokban csaknem hétről-hétre 
találkoztunk. Nem reflektálunk — mindaddig, mig szavu-
kat tartják és csakugyan nem ellenzik az 1868. 53. tczikk 
revízióját. ? ? 

Róma, jul. 16. pápa kikocsizása. — 
„A pápa kikocsikázott a Vatikánból." Ezt kiabálja 

tegnap este óta az egész szabadelvű olasz sajtó. A fél-
hivatalos „Agence Stefani" kihirdette az egész világnak, 
sőt az olasz kormány kötelességének tartotta ezt a külö-
nös dolgot külön jegyzékben tudatni a római újságokkal. 
Nos hát mi van a dologban ? — kérdik önök. A ki Ró-
mát és a Vatikánt ismeri, arra nézve az egész gezéresz 
igen egyszerű dolog. A pápa a svajczi kaszárnya melletti 
udvarból visszatérőben volt. Aureli szobrászt látogatta 
meg, hogy megszentelje aquinói sz. Tamás szobrát, me-
lyet a nevezett szobrász készit. Útközben visszafelé a pá-
pai kocsi a Belvedere udvarán hajtatott keresztül a Da-
masus-udvarba való bejárat előtt. Ennél a második kapunál 
áll a svájczi őrség. Ugyan e kapu előtt egy nagy udvar 
van, a mely egészen el van zárva. Rajta át a vatikáni 
muzeumhoz és kerthez lehet jutni. Természetes, hogy 
XIII. Leo a Vatikánnak ezt a részét csak ritkán láto-
gatja, mert onnan látni lehet már az olasz pénzverő 
intézet falán felállított olasz királyi őrség katonáját. Es 
mivel a jelen esetben a falon fent őrt álló olasz katona 
•ö szentségét látta, kötelességéhez képest szalutálni volt 
kénytelen. Ezt a pápa meg nem akadályozhatta. Külön-
ben is az egész dolog oly apró csekélység, hogy kár rá 
szót vesztegetni. Egyébiránt, minthogy az olasz szabad-
elvű és más lapok oly óriási lármát csapnak miatta és 
íiunyiféle tarka-barkaságot össze-vissza beszélnek alkal-
mából, megjegyzem, hogy hiszen IX. Pius ezen az uton 
igen sokszor gyalog is járt, mert ezt az udvart min-

denki mindenkor a Vatikánhoz tartozónak ismerte és tar-
totta. Azért a szomszédos olasz pénzverő intézet falán 
álló katona-őrség soha sem lép be ebbe az udvarba s a 
falra mindig egy a kapun kivül eső lépcsőn át mennek 
fel. — Azt hiszi talán Crispi ur, hogy ha talán 50 mé-
ternyire kiment volna a pápa a Vatikánból és az olasz 
királyság katonái őt ez útjában üdvözölték volna, már ez 
által a katholikus népek és a kormányok kénytelenek 
lennének elhinni, hogy a pápa szabad és nem fogoly ? 
Crispi uram egyházellenes törvényei a vallásos alapít-
ványokról, melyeket képviselőház és senatus elfogadtak 
és a Vatikán ellen intézett folytonos heczczek bizony 
még akkor is tények volnának, melyek világosan mutat-
ják az egész világnak, hogy XIII. Leo épp ugy mint 
IX. Pius — sub hostili potestate est constitutus, — 
ellenséges hatalom_ által van körülzárolva a Vatikánban. 

Santiago. A chilei viszonyokról vallásügyi és politikai 
tekintetben. — 

Mindenek előtt, kalap levéve és a megilletődés szí-
neivel arczomon, üdvözlöm uj olvasó közönségemet, bo-
csánatot kérve tőlük bátorságomért, hogy, mint egészen 
ismeretlen ember, tudósítói közé lépek a magyar „Religio"-
nak. l) 

Habár soha sem láttam önöket, t. olvasóim, s talán, 
vagyis inkább bizonyosan nem is fogom látni soha, azt 
hiszem, mivel a stylus maga az ember, csak e levelet kell 
olvasniok és azonnal megmondhatják, kihez hasonlítok én : 
Péterhez-e vagy Jánoshoz, hogy ne mondjam Pálhoz vagy 
valakihez kath. iró ismerőseik köréből. 

Öt éves journalista vagyok már Isten kegyelméből ; 
de eddig még nem ért az a szerencse, hogy európai ol-
vasóim lettek volna. 

Mindenek előtt igyekezni fogok tiszta világos képet 
festeni a mi országunk jelen helyzetéről. Négy szabadelvű 
köztársasági elnök kormányozta a legutóbbi négy alkot-
mányos korszak alatt a mi chilei köztársaságunkat. Mi 
tehát, mi konzervativek, elmondhatjuk, hogy husz eszten-
deig ugy bántak velünk, mintha idegenek volnánk a mi 
édes hazánkban. 

A konzervatív párt az egyedüli párt Chileben, a 
mely a kath. egyház tanaival összhangzásban van. A né-
met Centrumpártéhoz hasonló szervezetét igyekszik magának 
adni. Már eddig is azt a számba veendő eredményt tudja 
felmutatni, hogy országszerte tiszteletet parancsoló állást 
foglal el vallási és politikai elveinek szoliditása és egysé-
gessége, tagjainak politikai érdemei és a közigazgatás 
terén kezdeményezett üdvös reformok által. 

Ez a politikai párt, a melynek soraiban én ifjúságom 
óta szerencsés vagyok szolgálni, államférfiakat, tisztel kebe-
lében mint Irarrazabal Mánuel, nemzeti gazdálkodót mint 
Rodriguez Zorobabel, jogtudósokat mint Fabres Kelemen, 
három férfiút, kikhez fogható kevés van a két Amerika 
területén. Többeket említeni nem akarok ; pedig ellen-
feleink alig tudnak hozzájok fogható férfiakat felmutatni. 
Es mégis, a négy utolsó elnök kormányzása alatt a kon-

l) Ennek a magyarázata az, hogy több katholikus lap össze-
állt és közös tudósításokról gondoskodtunk. A szerk. 
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zervativ párt, mely emberekben, érdemekben és tekintély-
ben oly gazdag s a kormányzásban szükséges eszmékben 
oly gazdag, szántszándékosan ki volt zárva az ország 
adminisztrácziójának minden ágából. Meghamisították a 
választásokat, hogy az ország konzervatív szellemű fér-
fiait lehetőleg távol tartsák a képviselőháztól és a szená-
tustól ; meghamisították a legtöbb adót fizető polgárok 
lajstromát ; az iratok meghamisításában egész a való-
sziniitlenségig vetemedtek. Üldözték a katholikus kollégá-
kat és megtámadták az oktatás szabadságának alapjait, 
pedig ezt alkotmány és törvény biztosította az ország-
nak. Egyik láncz a másik után került az ország nyakára. 

Húsz évig tartott a küzdelem a katholikus párt ellen. 
Sokan azt hitték már, hogy ez nemsokára kiadja a lelkét 
és eltűnik a föld szinéről. Épp az ellenkező történt ; a 
harcz csak megedzé sorait, és most ez a párt zászlóit 
minden magaslaton kitűzte, a mely a mi politikai szem-
határunkon mutatkozik. Megsokasítottuk a kath. iskolá-
kat, a munkások számára katholikus köröket szerveztünk, 
az ifjúságot egyletekbe gyűjtöttük össze. Az utóbbi évek 
alatt négy középiskolát nyitottunk meg ; uj lapokat és 
folyóiratokat alapítottunk ; végre mindezeknek megkoro-
názásául szabad, nyíltan bevallott katholikus egyetemet 
alapítottunk. 

Az alatt, a liberálisok táborában, a chilei „szabad-
elvüség" feloszlása napról-napra nagyobb tért nyer, 
mert hiszen azt e pártnak hívei magok leghatható-
sabban terjesztik. Ugyan hogy is tarthatná fel ma-
gát sokáig a kormányon egy oly párt, a melynek 
nincs más elve ') mint az ambicziók kielégítése, vagyis 
hogy mindenki önző czéljait szabadon szolgálhassa és 
önző vágyait kielégíthesse? S vájjon lehet-e állandó 
kormányt szervezni abból a pártból, a mely ma meg-
égeti, a mit tegnap még imádott és holnap ismét szintén 
megégetni fogja, a mit ma imádott. Másrészről a szemé-
lyes ambicziók, a melyek eddig a liberális táborban bi-
zonyos érdek-egységet tartottak fenn, ujabb időben oly 
mérveket öltöttek és oly csapásokra tévedtek el, hogy 
most, az .uj köztársasági elnök választása előestéjén, úgy-
szólván annyi praetendens mutatkozik, a hány valamire 
való liberális ember létezik az országban. Chile volt el-
nökeinek valamennyi fia, mintha egy örökséges mon-
archia védszárnyai alatt élnénk, minden mások előtt hiva-
tottaknak érzik magukat, hogy a — trónt elfoglalják. 
Persze, hogy senki sem foglalkozik velők ! Mindenki, a 
ki valaha miniszter volt, és valamit konyít a közügyek 
vezetéséhez, kiváló jogczimmel hisz birni az elnök-jelölt-
ségre. Vannak mások, kik jómódra tevén szert, vagy 
valamely hírneves családból származván, azt hiszik, hogy 
ezeken a czimeken ők a helyzet hivatott urai, mert hiszen 
családjuk és összeköttetéseik valamint tisztjeik és szolgáik 
szavazata szerintök elég nagy ár az egész nemzet meg-
vételére. 

A chilei liberalizmus tehát meglehetősen érdekes 
képet mutat egy érdektelen szemlélődő előtt. Valóban, 
ehhez hasonlót a világ aligha mutathat fel. A szabadelvű 
táborban itt nincs más összekötő kapocs, mint a katholi-

i) Ez az ember mintha Mgyarországról beszélne, nemde ? 
A szerk. 

czizmus gyűlölete és az önérdek hajhászásának egysége.1) 
Az előbbi azonban itt már kezd divatból kijönni. Az ön-
érdekek pedig, minthogy ez esetben igen sokan egy 
konczra leselkednek, az elnökségre, az egész liberális 
táborra nézve végzetes coliisiókba keveredhetnek egy-
mással. 

Abban a reményben, hogy jövőre érdekesebb tárgy-
gyal szerepelhetek önök előtt, van szerencsém jelenteni, 
hogy vagyok teljes tisztelettel 

Barr os Mend es L. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A győri egyházmegyei kisbéri esperesi kerület fel-
irata gróf Csáky Albin m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez a febr. 26-iki rendelet ügyében. 

Nagyméltóságú Gróf, Miniszter Ur ! 
Kegyelmes Urunk ! 

A tisztelet, melylyel a törvényes hatóság és kor-
mány rendeletei és intézkedései s az összes törvényes 
alkotások iránt viseltetni tartozunk, nem zárja ki kivált 
alkotmányos országban a polgárok azon jogát, hogy 
kellő tisztelettel felszólalhassanak oly intézkedés és oly 
törvény ellen, mely mig egyrészt sokakra, sőt az ország 
polgárai nagy többségére sérelmes, és pedig sérelmes a 
legfontosabb dologban, a lelkiismeretében, addig másrészt 
éppen nem oly természetű, hogy az állam szempontjából 
is változtatást ne szenvedhetne. Ha pedig a törvény s a 
rá alapított intézkedés köztudomás szerint nemcsak a 
többségre sérelmes, hanem — hogy ugymondjuk — a 
kisebbség előtt sem egészen „szent irás", sőt az összes 
polgárok köztudatában kész már a jobb törvény : akkor 
nemcsak a vallásos meggyőződés, hanem a polgári ethika, 
törvénytisztelet is azt k<"veteli, hogy annyi erkölcsi fele-
lősséggel felruházott testület mint a mi papi testületünk, 
kik amint a hazának fiai ugy másrészt híveinknek élő 
lelkiismerete vagyunk, az állami és polgári jólét, családi 
boldogság követelményeinek, állásunk magaslatának rneg-
felelőleg cselekedjünk. 

A magyar állam 1868-ban bizonyos oly vallásügyi 
törvényeket alkotott, melyek legalább azon felfogásban, 
melyben azokat maga az állam veszi s épp most leg-
erélyesebben exekválni készül, sérelmesek a katholikusokra 
sőt az egész vallás czélja és lényegére nézve. Nem is 
lehet ez másképen, mikor azok „sine me, de me" hozat-
tattak a katholikusok meghallgatása nélkül. Hozattattak 
bizonyos politikai tanok szerint, melyek már oly sok 
rosszat szültek, melyek a vallás mélységét s annak ezen 
mélységének áldását csak ugy miként a rideg életet nem 
ismerik. Mely tanoktól azóta maga az állam is eltért egy 
sokkal kisebb vallási felekezettel, az izraelitákkal szem-
ben, midőn azok vallási ügyeiben intézkedni kívánva, őt 
erre egy erős párt — tán a felekezet többsége — által 
egyenest felhíva, az összes érdekelteket nemcsak meghall-
gatta, hanem megegyezés hiányában lelkiismeretbe vágó 
dologban a kisebbség aggályaira való tekintetből nem intéz-
kedett. 

'1 Mindenütt ugy van ez az egész világon. A szerk. 
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Honi protestáns polgártársaink közt létezett 1868-ig 
egy felekezetközi vallásügyi egyezkedés, a „yeresdi Con-
ventiomely szerint a köztük létrejött vegyesházasságok-
ban a fiu az apa, a leány az anya vallását tartozott kö-
vetni. Ebben önkényt megegyezett a két felekezet, sérelmes 
tehát egyikre sem lehetett. Midőn pedig ez a magán-egyez-
ség még az országos törvénybe is átment, ennek mindenik 
fél csak örülhetett. Ellenben a katholikusok se a Con-
ventio, se a törvény létesülése előtt meg nem hallgattattak, 
nem nyilatkoztak, az előbbi mint tisztán protestáns fele-
kezeti alkotás hozzájuk amúgy sem tartozván. Es mégis 
mennyire szerény tapasztalataink terjednek, az a végzés se 
mint Conventio, se mint törvény a protestánsok, által is se 
maguk közt, se velünk szemben meg nem tartatott, ha-
nem különösen az erősebb fél által helyenkint figyelmen 
kivül hagyattatott. Csakhogy mi sehol nem provokáltunk 
ellenük vallási üldözést oly törvény nevében, melyet 
eleitől fogva a vallás alapjával ellenkezőnek tartottunk, s 
amennyire az államnak a polgárok nem szinbeli, hanem 
szivbeli vallásosságára szüksége van, ellenkezőnek az 
állam legfontosb érdekeivel is! Mert miféle vallásosság 
verhet gyökeret az olyan családban, melyben az egyik 
gyermeket, kit nem lehet csupa édeskésséggel nevelni, s 
kinek neveléséből a szentirás sem zárja ki a vesszőt, ki-
nek egész vallásossága még csak az imában és a szülők 
iránti engedelmességben nyilatkozik, tán büntetni kell 
azért, mert az imádság előtt „nem vet keresztetmig a 
másikat viszont azon pillanatban azért kell büntetni, „mi-
vel keresztet vet!?u Hogy ezen anomalia, mely következ-
ményeiben annyira borzasztó, a szülői szentélyből kikü-
szöböltessék vagy az történik, hogy szülők, gyermekek 
paktálnak az egyik vallásban, vagy az : hogy nem kell 
nekik egyik sem! Tehát minden előbb el lesz érve minta 
a törvénynek azon tán eddigi egyetlen intentiója : hogy 
intézkedése által a kölcsönös vallástisztelet előmozdit-
tassék. 

A haza, a polgári béke, a vallás nevében kérjük 
tehát exczellentiádat, hogy amaz 1868-ki 53. t. cz.-nek a 
mieink meghallgatásával olyatén módositását eszközölni 
kegyeskedjék, mely mig a protestánsoknak velünk egyenlő 
mértékkel mérne, általunk is elviselhetőbb volna. 

Mely alázatos esedezéseink megujitása mellett ma-
radtunk 

Bábolnán, Komárom m. 1890. május 6-án tartott 
gyűlésünkből Nagyraéltóságodnak 

legalázatosb szolgái 
Szalay Pál, Kertész József, 

dadi pleb., ker. jegyző. császári pleb., ker. alesperes. 

A győri egyházmegyei kisbéri alesperesi kerület 
nevében. 

1) A miniszter, mint értesülénk, erről a feliratról azt mondta, 
hogy az valamennyi közt a — „legtárgyhoz — szólóbb." 

A szerk. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

Jegyzőkönyv 
az erdélyi. róm. katli. irodalmi társulatnak 1890. évi julius 

hó 4-én tartott XIII. rendes közgyűléséről. 
Jelen voltak : nagyméltóságú és főtisztelendő Lön-

hart Ferencz, erdélyi püspök stb., a társulat védnöke, 
ngos és főt. Yeszely Károly prépost-plébános, a társulat 
elnöke, ngos és főt. dr Tódor József kanonok és papnev. 
rektor, a társulat alelnöke, ngos és főt. Nagy Imre és 
Bálinth Károly kanonokok, Sántha János m.-igeni pleb., 
Takó Béla m.-portusi lelkész, Királyi Pál dévai főreális-
kolai tanár, Ágotha Balázs főgymn. tanár, Benedek József 
székesegyházi káplán, Butyka Sándor püspöki ceremo-
niarius, dr Cserni Béla főgymn. tanár, a társulat ellenőre, 
Fogarasi János székesegyh. karnagy, a társulat pénztár-
noka, Kóródy Péter theol. tanár, Pál Antal és Pál István 
főgymn. tanárok, Steinitzer Ede papnev. spirituális, Ta-
mási Áron püsp. titkár, Varga Sándor főgymn. tanár, a 
végzett theologusok és Zlamál Ágost főgymn. tanár, a 
társulat titkára. 

1. Miután a társulati tagok a székesegyházban a 
Nagy Imre kanonok ur által celebrált „Veni Sancte"-n 
s a szent misén szép számmal résztvettek, — elnök, al-
elnök és ellenőr személyeikből álló küldöttség ment püs-
pök ur ő excellencziájához, hódolattal felkérve őt, hogy 
a közgyűlést magas megjelenésével megtisztelni méltóz-
tassék ; — mit legkegyesebben megígérvén, d. e. 10 óra-
kor udvari papsága kíséretében meg is jelent. Az üdvözlő 
éljenek lecsillapulta után Veszely Károly elnök olvassa 
fel „A klérus missziója a szocziális kérdésben" czimü 
megnyitó beszédét. 

A közgyűlés figyelemmel és tetszéssel hallgatta s 
dr Tódor J. alelnök abbeli indítványát, hogy ezen kivá-
lóan érdekes és a legaktualisabb kérdéssel foglalkozó 
értekezést a jegyzőkönyvben megörökítse, a társulat lap-
jában közzétegye és külön lenyomatban terjeszsze szét a 
társulat — egyhangúlag elfogadja. 

2. Zlamál A. titkár olvassa fel jelentését. A köz-
gyűlés a titkári jelentést elfogadja s annak a jegyző-
könyvbe való felvételét elhatározza. 

8. A közgyűlés a pénztári hivatalnak — tekintettel 
arra, hogy minden egyes választmányi ülésen a pénztár 
revideálva lett s a választmány felügyeletét elégségesnek 
tartja — a felmentést megadja. 

4. Elnök köszönetet mondva ugy saját, mint az ösz-
szes tisztviselők nevében a bizalomért — az alapszabá-
lyok értelmében az egész tisztikar lemondását nyújtja be, 
— s egyszersmind kéri a közgyűlést, hogy egy korelnö-
köt és ideiglenes jegyzőt válaszszon. Korelnöknek egy-
hangúlag Nagy Imre kanonok, jegyzőnek Kóródy Péter 
theol. tanár kiáltattak ki. 

5. Korelnök mindenekelőtt egy szavazatszedő bizott-
ság kineveztetését kéri. A közgyűlés Benedek J., Pál I. 
és Tamási Á. tagokat nevezi ki. 

6. Korelnök az elnök és alelnök érdemes személyei 
iránt a közbizalmat oly erősnek hiszi és tudja, hogy 
azoknak közfelkiáltás utján való újbóli megválasztatását 
indítványozza. A közgyűlés az indítványt elfogadja s lel-
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kesedés: között egyhangúlag kiáltja ki elnöknek Veszely 
Károly prépost-plébánost és" alelnöknek dr Tódor József 
kanonok-rektort. 

7. Korelnök az ülést 10 perezre felfüggeszti, mialatt 
a szavazásnak kell megejtetnie. A szavazás eredménye a 
következő volt. Beadatött összesen 19 szavazat. Ebből a 
titkárságra kapott Zlamál A. 17, dr Cserni B. 1 és Kó-
ródy P. 1 szavazatot, — a pénztárnokságra kapott Foga-
rasi J. 18 és Cserni B. 1 szavazatot, — az ellenőrségre 
dr Cserni B. 17, Ágotha B. 1 és Zlamál A. 1 szavaza-
tot. Elnök tehát Zlamál Ágostont titkárnak, Fogarasi 
Jánost pénztárnoknak és dr Cserni Bélát ellenőrnek meg-
választottnak nyilvánítja. 

8. Ezután a belső és külső választmányi tagok meg-
választása következett. A belső választmánynak tagjai 
lettek : a) rendes tagok : Ágotha B., Butyka S., Pál A., 
Pál I., Steinitzer E., Straubert Ö., Tamási Á. és Varga S. 
b) póttagok : Kóródy P., Pongrácz J., Rejőd I. és Tuczy 
J . — A külső választmánynak tagjai : a) rendes tagok : 
Bálint László, Bóth Ferencz, Búzás Mihály, Csiszér János, 
Dorgó Albert, Ferenczy Károly, Földes József, Gergely 
Ignácz, Imecs F. Jákó, Jung Cseke Lajos, Koncz István, 
Kovács Gyárfás, Kovács Ferencz, Kovács Simon, László 
Polikarp, Möller Ede, Murányi Kálmán, Ninger Ignácz, 
Roszkosni Elek, dr Salzbauer János, Sánta János, Spaller 
József, dr Szamosi János és Vitos Mózes, b) póttagok: 
Biró Sándor, Józsa Sándor, Karácson Márton és Veress 
Antal. 

9. Elnök felszólítja a közgyűlést, hogy lapszerkesztő 
bizottságot válasszon. Megválasztattak : felelős szerkesztő-
nek Pál István 18 szavazattal, — szerkesztőtársaknak : 
dr Cserni Béla 19, Kóródy Péter 15, Pál Antal 18 és 
Zlamál Ágost 18 szavazattal. — Pál István felelős szer-
kesztő a bizalomért köszönetet mond s felhívja a társ-
szerkesztőket, hogy egész komolyan, minden mellékérdeket 
félretéve feleljenek meg ama kötelezettségnek, melyet 
megválasztatásuk elfogadása által magukra vállaltak. 

10. Elnök — mivel a tárgysorozatnak már vége van 
— hálás köszönetet mond kegyelmes főpásztorunknak, 
hogy a közgyűlést magas megjelenésével megtisztelni mél-
tóztatott s a társulat iránt oly atyai, nagylelkű támoga-
tást tanusit. Szívből kivánja, hogy az ég ura ő excellen-
cziájának áldásos életét még soká tartsa meg. 

Az erre felhangzott éljenzések után ő exczellencziája 
fejezte ki legmagasabb megelégedését és örömét a társu-
lat működése felett. Köszönetet mond az elnöknek, min-
den egyes tisztviselőnek, főképen a szerkesztőbizottságnak 
ama nemes munkálkodásért, melyet egy ily szt. ügy elő-
mozdításában tanúsítottak. Szívből kivánja, hogy ezután 
is hasonló lelkesültséggel működjék tovább a társulat 
javára, büszkeségére az erdélyi egyházmegyének. A tár-
sulatra atyai áldását adja. 

0 exczellencziájának elismerő és buzdító szavaira 
lelkesült éljenzés hangzott fel, mely alatt a teremből 
távozva a gyűlés véget ért. 

11. A jegyzőkönyv hitelesítésére Pál I., Rejőd J . 
és Tamási A. kérettek fel. • .. . ^ 

K. m. f. 
Zlamál Ágost, titkár. 

IRODALOM. 
*** A műveltség kérdése. Irta Nostitz-Rieneck Róbert 

S. J. A szerző engedelmével fordította a csanádi növen-
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Temesvárott. 
1890. 8-r. XVI, 254 I. 

Kitűnő választás volt ennek a műnek magyarításra 
való elfogadása a csanádi növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolája részéről. Ilyen művekkel, ilyen olvas-
mányokkal kell elárasztani Magyarország müveit katho-
likus családjait, hogy tiszta, világos, egyöntetű és a kath. 
egyház isteni tanaival összhangzó ismerete legyen hazánk-
ban minden számot tevő katholikusnak arról, hogy mi 1. 
a műveltség, 2. hol vannak és melyek a műveltség csirái, 
3. miben áll & műveltség haladása és feladata s végül 4. 
micsoda viszonyban van az emberi műveltség Jézus Krisztus 
országához és viszont. Ezt a nagy kérdést négy fejezet 
tárgyalja szerző művében, a melynek olvasása és terjesztése 
ajánlatos. 

= Szent Anna asszony dicsérete Egyházi beszéd, 
melyet 1890. julius 27-én a felső-mikolczi bucsun elmond 
Bahik József tanítóképző tanár Egerben. Különnyomat a 
„Hitszónoklati Folyóirat"-ból. Szeged, 1890. 16-r. 15 1. 

Tárgya s illetve tétele ez : 
1. Sajnálandó az, ki a világ előtti kedvességért él 

s hal ; ellenben 
2. boldog, ki az Ur kegyét és kedvét keresi. 
Szerző styljének szokásos kedvességével dolgozta ki 

a hivek lelki épülésére ezt a szentbeszédjét is. 

-f- Szent beszéd nt. Szabó István nagyvárad-egy-
házmegyei áldozópap első szent miséjére. Mondotta Ersek-
ujvárott 1890. évi julius hó 6-án Lepsényi Miklós sz. 
ferenezrendi áldozópap. Pozsony, 1890. 8-r. 12 1. 

Themája : Mit kiván a paptól I. Krisztus, s II. a 
haza ? 

H I V A T A L O S . 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán : Supka Jeromos zirczi apátnak, az egyház és a 
tanügy, különösen pedig a zirczi cziszterczi rend érdekében 
kifejtett kiváló hasznos és áldozatkész működése elisme-
réseül, Ferencz József-rendem középkeresztjét adományo-
zom. Kelt Ischlben, 1890. évi julius hó 15-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. 

VEGYESEK. 
— Aranymise. Magyarország katholikus papságának 

egyik országos hirű tagja és dísze, mélt. és ft. Nogáll 
Károly ozerói vál. püspök, apát, pápóczi birtokos apát, 
győri székesegyházi kanonok ur f. hó 20-án érte el áldozó-
pappá szenteltetésének félszázados évfordulóját. O mga 
szül. 1816. ápril 20-án, pappá szenteltetett bold. e. Sztan-
kovics püspök- által 1840. jul. 20-án. A nagypéldáju 
és szakadatlan munkásságu papi élet; hire tisztelőjévé 
tette ő méltóságának a magyar klérust fent-lent ugy, 
hogy az aranymise alkalmából nincs e hazában papi ház, 
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a hová ez ünnepség hire eljutott, a hol visszhangra ne 
találna a jó kívánság — ad multos annos ! 

— A „ Germania" jul. 13-iki számában ezeket talál-
juk : »Trier, jul. 7-én Szt.-Mátyás külvárosban akadá-
lyokkal egybekötött keresztelés történt. A keresztelendő 
gyermek vegyesházasságból származott : atyja kath., anyja 
protestáns. Az atya távol volt, de tegnap haza érkezett, 
csak azért, hogy a keresztelésnél jelen legyen. A házas-
ság kötésekor történt kölcsönös megegyezés folytán a 
gyermek az atyának vallása szerint volt keresztelendő, de 
az após, illetőleg nagyapa másként gondolkozott s különös 
tervet eszelt ki. Megparancsolta kocsisának, hogy a prot. 
templomba hajtson ; az apa, amint ezt észrevette, meg-
állította a kocsit. — A bennülök kiszállottak a gyermekkel 
s gyalog indultak a prot. templom felé, az édes apa 
azonban kikapta gyermekét s oly asszonynak adta át, ki 
azt a kath. templomba vitte. Erre az apa és nagyapa 
pörlekedni kezdének, majd ütlegelték is egymást. Nagy cső-
dület támadt, melyet csak a rendőrség volt képes elosz-
latni. — A győzelem az édes apáé lett s a gyermeket a 
katholikus templomban keresztelték meg. — Amint hall-
juk az esemény utójátéka a biróság előtt fog leját-
szódni/ — Eddig a Germania a német esetről, a melyhez 
azon kérdést füzzük : Mikor fog a magyar katholikusok-
nál gyermekeik lelki érdekei iránt ennyi érdeklődés mu-
tatkozni ? ! 

— Incipiunt fieri, fieri quae posse negabam ! Angol-
országban történt, Lancaster városában. Mióta a protes-
tantizmus elhatalmasodott, Lancaster városa nem látta 
polgármesterét Űrnapján az oltári szentség után menni. 
Századok óta ez évben történt meg először ez az eset. 
Űrnapján reggel Lancaster város polgármestere fényes 
kísérettel ment át a városházáról a kath. plebánia-temp-
lomba és az ünnepi körmenetben kíséretével együtt részt 
vett, kisérve az oltáriszentséget. A mi protestánsaink 
még most sem gondolnak komolyan a katholikus egy-
házba való visszatérésre, melyből őseik oly könnyelműen 
kiváltak ! 

— Mit tesznek a német katholikusok, nagygyűlései 
kedveért a német városok? Hogy 6000—7000 ember együtt 
kényelmesen ülésezhessen, óriás festhallékat, ünnepi csar-
nokokat építenek. így épül most egy festhalle Coblentz-
ben, mely 1750 • méter használható tért ad 6000—7000 
ember számára. Ez a csarnok nagyobb lesz mint a híres 
kölni Gürzenich, a mely 1172, és a karlsruhei csarnok, a 
mely 1629 • méter területü ülésteremmel bir. A cob-
lentzi csarnok berendezése a következő : három hajóból 
áll, hossza 74 méter, szélessége 28 méter, a melyből a 
középhajóra 16, a két oldalhajóra 6 — 6 méter esik. A 
középhajó magassága 16 méter, a mellékhajóké 7V2 m é -
ter, mert fölöttük a karzatok vannak. A sziléziai katho-
likusok nagygyűlése kedveért Glatzban szintén ünnepi 
csarnokot építenek. S a németek ezekkel az építkezésekkel 
hasznot hajtanak az illető városoknak. 3—4—5—6—7000 
ember négy öt napig együtt költeni is szokott valamics-
két és az mind az illető városban marad. 

— A kalocsai főszékesegyház szószéke fm. dr Haynald 
Lajos biboros érsek ur bőkezűségéből egészen újra lőn 
aranyozva. Hoppéi Lajos, jóhirü pécsi aranyozó harmad-
magával kilencz héten át dolgozott rajta. A mű dicséri 
mesterét ; mert elmondhatni, hogy az aranyozás igazi 
műérzékkel. lőn végrehajtva. A fényes és homályosfényű 
aranyozás ügyes alkalmazása által a szószék és az azon 
lévő alakok rendkívüli erővel domborodnak ki ugy, hogy 
csak most látjuk, hogy ezen százados szószék mily remeke 
a faragás művészetének. Ezen munkája után Hoppéi urat, 
ki nemcsak aranyozási, hanem márványozó, festő- és 
képfaragó munkákra is vállalkozik, a szakmájába vágó 
munkáknál a t. közönség figyelmébe ajánljuk. (K. N.) 

— Áttérés. Gyulaffy Albert gyulafehérvári törzspol-
gár és városi rendőrbiztos f. h. 18-án a székesegyházban 
a ref. vallásról a katholikus hitvallásra tért át;. 

f Gyászhír. Katholikus közéletünk egyik nagyér-
demű világi kitűnőségét gyász érte. A halál egyik nagy-
reményű fiát elragadta. Mély részvéttel vettük és közöljük 
a szomorú esetről szóló gyászjelentést, ajánlva az elhuny-
tat paptársaink szives mementójába. A gyászos hir igy 
szól : Dr Balogh Sándor és neje szül. Schweidel Sarolta 
és leányuk Balogh Irén férj . Hegedűs Gyuláné, vejük dr 
Hegedűs Gyula és ennek fivére dr Hegedűs Kálmán vala-
mint Balogh László s az összes rokonság nevében mély 
fajdalomtól lesújtva jelentik forrón szeretett fiuk, fivére, 
sógora és öcscsük Balogh Kornél első évi orvostanhall-
gatónak, hosszas kínos betegeskedés s a végszentségek 
ájtatos felvétele után, élete 19-ik évében folyó évi julius 
hó 19-én d. u. i y 2 órakor az Urban történt elhunytát. 
A drága halott földi maradványai Budán a vöröskereszt-
kórházban folyó évi julius hó 21-én délután 5 órakor 
fognak a róm. kath. egyház szertartásai szerint beszen-
teltetni és a németvölgyi sírkertben örök nyugalomra a 
dicső feltámadásig elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise-
áldozatok pedig folyó évi julius hó 22-én délelőtt 10 
órakor a szt. Ferencziek belvárosi templomában fognak 
az Urnák bemutattatni. Budapesten, 1890. julius hó 19-én, 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Sajtóhiba. A „Religio" jul. 16-iki 5. számában az „Értsük 
meg egymást" czikkben a 3-ik hasáb első sorában e helyett : de 
lehet azt a természeti jogot . . . olvasandó : de nem lehet azt a 
természeti jogot a szülőnek biztosítani a szentség rovására. 

Szerkesztőségi teleion. 
Többfelé. Pázmány Péter összes műveire a megrendelések 

még mindig elfogadtatnak. E lap szerkesztője a megrendelések 
közvetitését a hit tud. kar dékáni hivatalánál szívesen közvetíti. 
Megrendelések egyenesen a hit tud. kar dékáni hivatalára is czi-
mezhetők. 

Felhívás 

az előfizetés megújítására. 

Az előfizetés a lap élén kifejtett módon történhetik, 
A szerk. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik t lap heten-
ként ki tszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGKVENKILËDCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, julius 26. 8. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1840—1844-ig. — A klérus missziója a szocziális k é r d é s b e n . 
E lnöki beszéd, melylyel Veszely Károly az erd. r. ka th . i rod. t á r su l a t f. évi ju l . 4-én t a r t o t t közgyűlését megny i to t t a . — Egyházi Tudósí-
tások: S z e g e d : A j é g is o t t szakad, ahol l egvékonyabb . — R ó m a - O v e s t : Szépséges dolgok. — Vegyesek. — Szerkesztőségi t e l e fon . 

A y e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840-
III . 

1844-ig. 

A pápai döntvény ismertetése ntán tér jünk 
vissza hazai állapotainkra, a melyek ennek a 
döntvénynek a kihirdetését közvetlenül megelőz-
ték, s a melyekre Lonovits Rómában ismételten 
hivatkozott. 

A megyék, amint említve volt, a pesti ha-
tározat példájára általános hajszát indítot tak 
azon plébánosok ellen, a kik az 1840. jul. 2-án 
kibocsátott püspöki intézkedések értelmében a 
reversális nélküli vegyesházasságokat meg nem 
áldanák. Ebből szokatlan küzdelem fejlődött. A 
püspökök, a kik magok vették fel a papság elé 
dobott keztyüt, páratlan energiát fej tet tek ki ; 
az elmúlt félszázadra emlékező megyék bámulva 
nézték, mennyire megváltoztak a jozefmisztikus 
érzelmű püspöki székek. 

Előljárt a prim ás, mint a kit a támadás is 
első sorban ért. A pestmegyei határozat után 
azonnal akczióba lépett. Pestmegye aug. 27-én 
hozta famózus határozatát a plébánosok bünte-
téséről s miheztartás végett a primásnak felkül-
dötte. Kopácsy erre szept. 9-én kibocsátotta 
encyklikáját a plébánosokhoz. Kimutat ta benne 
a pestmegyei határozat törvénytelen voltát, mely 
semmiféle törvényen nem alapul, miután a hi-
vatolt 1647: 14-ik t.-cz. erre az ügyre, a vegyes-
házasságokra, nem vonatkozik; hangsúlyozta a 
sérelmet, a melyet ez által a kath. vallás szabad 
gyakorlásán ejteni akarnak, azért távol akart 
ta r tani a plébánosoktól minden félelmet papi 
kötelességeik rendíthetetlen teljesítésében. Absit 
— mondja a többi között — ut poenae metus 

Dominationes Vestras a regulis principiisque 
Religionis Catholicae divellat, imo his firma 
constantia inhaerendo comprobare oportet, haec 
Eisdem prae quibuslibet lueris aut damnis po-
tiora esse. Intézkedett továbbá, hogy azon esetre, 
ha valakit a plébánosok közül perbe fognának,, 
az illető küldje be az idézést vikáriusi hivatalá-
nak; intézkedett, hogy a passiva assistentiával 
kötöt t vegyesházasságnál semmi stoláris díjt 
ne szedjenek, majd ő maga az alesperes kimu-

r r ** 

tatasara, addig, mig áz idők jobbra nem fordul-
nak, fizeti meg nekik az ebből származó jövede-
lem-hiányt. ') 

Ezt a szót a papság megértet te s egy em-
berként ragaszkodott főpapjához. 

Pestmegyének nov. 12-én válaszolt a primás, 
apostoli nyiltsággal. „Nem t i tkolhatom el, mondja 
a primás levele, hogy a t. ns. vármegyének ezen 
határozata keserű fá jdalmakat okozott bennem. 
Látom, hogy a lelkipásztorok, szemfényeim gya-
nánt tekinte t t és becsült munkatársaim, azért 
hogy a katholika anyaszentegyháznak szabályai-
hoz és elveihez ragaszkodnak, törvényszegőknek 
tar ta tnak, annyiszor mennyiszer 600 f r t bünte-
tésre kerestetnek; és a mi rájok nézve még 
lealacsonyítóbb, oly vélekedéssel terheltetnek, 
mintha az ily büntetés őket szent hivataluknak 
ösvényéről el tántorí thatná. Látom, hogy a ka-
tholikusoknak egyházi és lelki dolgaik s az 
azokkal foglalatoskodó felszentelt szolgáik szent 
hivataloskodásuknak köréből világi birák elébe 

') Hogy azonban a megyéknek olyan intézkedésre , m i n t a mi-
lyenre a ka th . klerus"sal szemben ve temedtek , egyá l ta lán j oguk nem 
volt, a r r a csak egy év múlva figyelmeztette a- He ly ta r tó - t anács a 
megyéke t . 
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idéztetnek s a rendes följebbvitelnek, mely a 
felségsértőktől sem tagad ta t ik meg, szigorú elzá-
rásával (a pest i ha tá roza t szerint nem volt sza-
bad csak az országgyűlésre apellálni), rög tön i 
«xecutióval feny eget te tnek." 

A megyei ha tározatnak érdemleges czáfolása 
u tán , igy végzi levelé t : Egyébiránt a t. ns. vár-
megyének a papi személyekre nézve, még pedig 
egyházi hivataluk körében, ugy az egyházi és 
lelki dolgokra nézve magának tu la jdoní to t t bí-
ráskodást va lamint törvényesnek el nem ismer-
he tem, ugy az ellen, min t az egyházi hatóságnak 
világos sértése ellen, ezennel ünnepélyes óvást 
teszik és ellentmondok. 

Hasonló módon i r tak Pes tmegyének gróf 
Nádasdy Ferencz váczi, nov. 1-én, br. Barkóczy 
László székesfehérvári püspök nov. 4-én és Klo-
busiczky Péter kalocsai érsek nov. 10-én. m in t 
a kiknek néhány plebániájok Pes tmegye terüle-
t é n létezik. (L. Roskoványi Y. 94 s k. 1.) 

De a Pes tmegye nem azért volt akkoron 
vezérvármegye, hogy ilyen válaszban megnyu-
godjék, hanem nov. 17. és 18-án t a r t o t t köz-
gyűlésén a p r imás le té te lé t ha tá roz ta kérelmezni 
n királynál . 

Ezzel a koczka el volt vetve, a küzdelem 
megkezdődöt t az egész vonalon. 

1841. elején a megyegyüléseken elsőrendű 
t á r g y a a vi táknak a vegyesházasságok voltak. 
Most már nem v i ta tkoz tak csupán és kevés 
kivétel lel (Esztergom, Sáros, Pozsony, Szepes) a 
Pes tmegyéhez csat lakoztak, hanem ennek a pél-
d á j á r a rendkívüli törvényszéket állítottak minden 
megyében, a melynek fe ladata volt a felmerülő 
«setekben az áldástmegtagadó plébánosok felet t 
Ítélni. 

Érdekes a dolgot egy-két példában bemu-
t a t n i . 

Zalamegyének január hóban t a r t o t t köz-
gyűléséről ezeket lehet olvasni a Hirnökben 
(1841. febr. 1. s z á m ) : , , . . . . ezennel a ka th . és 
evang. vallásbeli fe lekezetekből törvényszék ne-
veztet ik — mondja a jegyzőkönyvi k ivona t , — 
mely minden efféle ese tekben bíráskodni fog. 
Tag ja i pedig következők: mind a két alispán, 
Deák Ferencz, Hertelendy György, Szabó János, 
Ku thy Pál táblabírák, egyik rendes jegyző s 
legalább két szolgabíró, esküdt társaikkal . Végre 
bogy addig is, még e részben az ő es. kir felsé-
gé tő l ké r t s mél tán remél t orvoslás megérkezik, 
a népnek ezen egyházi rendeletekből származó 

aggodalma legalább némileg enyhittessék, s a 
félreértések lehetségig elkerültessenek : a vidék-
beli szolgabirák értesítsék az iránt a lakosokat, 
hogy a törvény a vegyesházasságokat nem kár-
hoztat ja , sőt egyenesen e lhatározta , miszerint 
azok semmi szin a la t t ne gátol tassanak, és hogy 
a törvényesen kö t t e t e t t vegyesházasságok, habár 
azoktól az egyházi áldás, vagy egyéb egyházi 
szer tar tások meg tagad t a tnának is, minden tekin-
te tben törvényesek s minden következéseikre 
nézve teljes erejűek." Tehát , min t lá t juk , e me-
gye, Deák megyéje, Krisztus ka thedrá já ra a szol-
gabírót ü l te t te . 

Temes vármegye tiszti ügyészének mint föl-
peresnek nagytisztelendő Groszek Gáspár temes-
vári esperes ur ellen 1841. évi tavaszelő 16-ik 
napján ind í to t t t isztügyészi pőrében 1841-ik évi 
ápri l hónap 26-án sz k. Temesvár városában e 
t isz te l t megyének közgyülésileg alispánnak he-
lye t tes í te t t főjegyző Yárkonyi Ádám ur elnök-
sége a l a t t t a r t a t o t t törvényszéke ál tal ítéltetett:... 
a dolog igaz volta, úgymin t : ágostai vallású 
Kosztolányi Andornak római kath. h i tű Kaizers-
h a i m b Szeraf inával papi áldás, egyházi öltöny nél-
kül s nem az illető egyházban, hanem magányos 
lakban, következőleg az alpörösnek nemleges 
felsegélésével s a szokott szer tar tások mellőzé-
sével egybeadatáso, nevezet t Kosztolányi Andor 
D. a la t t i folyamodásán kivül, illető tisztviselőnek 
E. a la t t i hivatalos jelentése ál tal minden kétsé-
gen kivül té te tvén : minthogy az alpörösnek ezen 
intézkedése, Ká lmán király II. könyve, 15-ik 
fejezetének, a házassági egybekelés szer tar tásai t 
kitűző rendeletével világosan ellenkezik, és a 
vegyesházasságoknál gyakor la tban volt szertar-
tások vál toztatásával 50 évi folytonos szokás 
á l ta l is szentelt e l járást (!) t e t t l eg megsemmi-
síti, ezenfelül pedig ünnepélyes rosszalását jelenti 
ki a polgári törvények és különösen 1791. évi 
26-ik törvény által pár tol t , következőleg jónak 
ismert vegyesházasságoknak, s a kathol. vallású 
fér jnek vegyesházasságtóli elállására vagyon irá-
nyozva, ugy a műveltség alsóbb fokozatán álló 
és mindenkor gyöngédebb felfogású nőnemi osz-
tá ly t leginkább képes a vegyesházasságra lépéstől 
visszatartóztatni , világosan a leghatályosabb er-
kölcsi akadály t gördít i a vegyesházasságok ellen, 
következőleg az 1791. évi 26. törvény azon ren-
deletével, miszerint a vegyesházasságoknak bár-
mi szia a la t t akadályokat tenni t i lalmaztat ik, 
minden kétségen felül összeütközik : az akadályok 
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t é te lé t t i l tó törvények rendelete ellen a vallási 
dolgokban hozot t országos ha tá roza toka t sértő 
alpörös, az 1647. évi 14. t.-cz. erejénél fogva 1 ) 
a C. a la t t i idéző levél t a r ta lmához képest , a 
felpörös követelésében, úgymin t hatszáz forintok-
ban elrnarasztaltatik, s ezen Ítéletnek az é r in te t t 
tö rvény u t m u t a t á s a szerinti végrehaj tására , ide 
adandó jelentés mellett , törvényszéki b i rák Vu-
kovics Szabbás szolgabiró és Gsiky E m m á n u e l 
esküt t urak kiküldetnek. Jegyzet te Ormós Zsig-
mond m. k. aljegyző. (Hirnök május 31. sz.) 

Nyitráról . Folyó 1841. évi julius 28-án Bos-
sányi Simon másodal ispáa elnöklete a l a t t Nyi t rán 
összeült a f. évi május 24-kén t a r t o t t közgyű-
lésben hozott végzés ál tal e lha tározot t rendkí-
vüli törvényszék (kath. t ag ja i gr. Apponyi Lajos, 
Majláth Imre, Borsiczky István, Balogh J á n o s ; 
evangélikusokból: br. Jeszenák János, Zsembery 
József, J u s t h József, Yancsay Pál és Ghyczy 
Károly min t főbiró s Tomka Pé te r esküt t ) s a 
megyei főügyvéd fólpörössége a l a t t a szobotisti 
és rohovi plébánosok mint alperesek ellen a ve-
gyesházasságoknál meg tagado t t áldás és egyházi 
szertartások okából kétrendbeli ügyészi pör vé-
t e t e t t föl, mely k ik iá l t a tván — Ítéltetett: „Az 
alperes fél az 1-ső szám a la t t i keresetlevél és 
ehhöz mellékelt perbeidézésrőli bizonyítvány sze-
r in t a törvényszék elébe személyes megjelenésre 
s tö rvény előtti je lenlé t re törvényesen megidézve 
levén, — ámbár törvényesen val lo t t ügyvéde az 
ő nevében megje lenni és ő te t személyesen meg-
jelenővé ny i l a tkoz ta tn i k ivánta ugyan : — min t -
hogy azonban az 1723: 32. t.-cz. a megjelenést 
az idézés minőségéhez a lka lmazta tn i rendelné, a 
nevezett alperes fél pedig a tö rvény rendelésé-
nek és az eljáró biróság t ek in te tének megveté-
sével önszemélyében nem je lent volna meg, ezeknél 
fogva a fölpörös t iszti ügyvéd ál ta l kerese t t 
600 f r tban az 1647: 14. t.-cz. ér telmében ma-
kacsságból elmarasztal tat ik és a végrehaj tandók 
végrehaj tása véget t az egybeülő Ghyczy Károly 
és esküt t Tomka Pé te r kiküldetik." (Hirnök 
aug. 5. sz.) 

így men t a dolog Zólyom, Bars, Szathmár, 
Borsod, Győr stb. megyékben, amin t ez a Hír-
nökben, Pest i Hi r lapban s más akkor i napila-
pokban sorban olvasható. 

Protes táns atyafiainknak, Kossuthon kezdve, 

l) Artic. 14: 1647 nonnisi de violentis templorum, schola-
ram, et parockiarum occupationibus agit. V. Boskoványi III. LXXX. 
p. Opinio Consilii Regii de 30 Maji 1843 ad Regem. 

annyira kel le t t a kath. plébános áldása a kath» 
ol tár előtt, hogy annak megtagadása m i a t t ké-
pesek le t tek volna az országot is fe l forgatni és 
a ka th . papot éhen-halásra kárhozta tn i ; mer t h a 
csakugyan esetről-esetre ke l le t t volna azt a 600 
f r t o t megfizetni, akkor a ka th . pap ugyancsak 
e lmehe te t t volna a t a r ló ra szárazfüvet szedni. — 
Ilyen volt a pro tes tánsok maga ta r t á sa 1840 kö-
rül. — És m a ? Ezek az emberek év t izedenkin t 
vál toznak, elveikben, e l járásukban, követeléseik-
ben. Micsoda vallás t e h á t ez a prot . vallás? 
Olyan a m i n t azt Bossuet megi r ta „a prot . egy-
ház változásairól" i r t művében. 

Különben igen sa já tszerüen jö t t ek lé tre ezek 
a perbeidézések. A protes tánsok valósággal ke-
resték az a lka lmat , hogy valaki t vegyesházas-
ságra fogjanak. I lyesmit panaszol Ocskay kassai 
püspök a királyhoz 1841. ápril 5-én b e n y ú j t o t t 
repraesentáczió jában a kassai kanonok-plébános 
el i té l tetése alkalmából (Roskoványi III. 450 1.) 

Ebben a perben szerepelt lu theránus fél 
bele is egyezet t volna a passiva ass is tent iába 
„si propri is nixus fuisset pedibus — i r j a a püs-
pök a ki rá lynak — as t ab iis cumprimis, qui 
con t ra éditas in causa mix to rum mat r imonio-
rum Encyclicas aciem suam struebant , quive 
casum specialem negatae benedictionis in immi-
nen te Gener. Congregatione (comitatensi) publi-
cae discussioni subiici optabant , circumventus 
dec la rav i t : se reversales de catholica prol ium 
educatione haud daturum, postulai'e tarnen, u t 
connubium suum usi ta to antea r i tu (!) in ecclesia 
benedicatur." így beszélt egy alsórendű lu the rá -
nus, a kinek egy megese t t szolgálót kel le t t nőül 
vennie. A k á r c s a k min t jelenleg a képviselőválasz-
tások alkalmával lá t juk, ugy czivilizálták akkor 
is az „óh népet," mer t az mindig jó eszköz bizonyos 
czélokra. Intell igenczia — ubi est tuus intellectus í 

Püspökeink mind a fe lá l l í to t t rendkívül i 
törvényszékek, mind az általok hozot t Í téletek 
ellen a megyéknél és a k i rá lynál t i l takoztak. 
Ocskay Antal kassai püspök 1840. decz. 8-án 
t i l t akozot t a ki rá lynál Abauj-megye intézkedé-
sei ellen. Hegyessy Pá l rozsnyói kápt . vikárius 
1841. febr. 1. fejezte ki Gömörmegye ellen t i l ta-
kozását, Lonovits 1840. febr. 20. Rómából i r t 
Temesmegyének. Pyrker egri érsek igen erélyes 
levelet i r t Borsodmegyének 1841. nov. 10-én. 

Ez volt aztán a mozgalom, ha ta lmas vezé-
rek alat t . Mi magyar katholikusok nagy időket 
él tünk már át, v iharosakat , s azért ma azon tu -
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h a t b a n kell l ennünk , nézve a n a g y ő s ö k e t : hogy 
n e m szülhet gyáva nyu la t Nubia p á r d u c z a ! 

A m i n t a közé le tben , a k k é n t m e n t a dolog 
az i r o d a l o m b a n is. H a t a l m a s v i t á k fo ly tak 1841. 
f o l y a m á n a Társa lkodó , Egyházi t udós í t á sok , 
P e s t i Hi r lap , Sión, első so rban ped ig a Száza-
d u n k fo lyó i r a tban , a hol vegyes t v á l t a k o z t a k a 
k a t h o l i k u s o k és a p r o t e s t á n s o k czikkei. Ki indu-
lóul szolgál t a zalai fe l i ra t , ebben vol tak az 
é r v e k c sopo r to s í t va D e á k n a k „bölcsessége" á l ta l 
(közölve Századunk 1841. 15. és 16-ik számában) . 
A m i n t k iveszem, a f ő m a t a d o r a l u the ránusok 
részéről volt a zay-ugróczi (Trencsén m.) gróf 
Zay Káro ly főfe lügyelő az „Ál ta lános n é z e t e k -
kel (Századunk 34-ik sz.); a k a t h o l i k u s o k közöl 
ezen fo lyó i r a tban F e j é r György eml í t endő . 

A püspökök erélyes óvása inak az l e t t a 
k ö v e t k e z m é n y ö k , hogy u g y a n a megyék j o b b r a -
b a l r a í t é lkez tek a p lébánosok f e l e t t (meg jegy-
zendő, hogy a b í r ák l ega l ább is fe lerészben 
k a t h o l i k u s o k vo l tak , t e h á t s a j á t híveink), de a 
k o r m á n y a v é g r e h a j t á s t megakadályozta, a meny-
ny iben a p ö r ö s i r a t o k a t f e l k iván t a s m a g á n á l 
t a r t o t t a . Igy pl. az i s m e r t e t e t t t e m e s v á r i í t é l e t -
ről az u g y a n a z o n m e g y e jun . 28-iki közgyűlésé-
ről h o z o t t h í r l ap i é r t e s í t é s b e n o lvasom : „Groszek 
t e m e s v á r i p l ébános ellen a (püspöki) kör levél 
a l k a l m a z á s a m i a t t h o z o t t m a r a s z t a l ó í té le t vég re -
h a j t á s á n a k akadá lyozása v é g e t t t e t t f o l y a m o -
d á s r a k i a d o t t k. u d v a r i p a r a n c s fo ly tán az i r a t o k 
e r e d e t i b e n ő fe lségéhez fö l t e r j e s z t e tn i . . . r ende l -
t e t t e k . " (H i rnök ju l . 12-iki szám). 

Enné l fogva a megye i m o z g a l m a k n a k n e m 
pusz t án az egyházi do lgokban való Í té lkezés s a 
p é n z b ü n t e t é s k iszabása volt a k á r o s köve tkezmé-
nye, m i n t i n k á b b a sze l l emeknek ka thol ikus-e l lenes 
megméte lyezése , az i nd i f f e r en t i smusnak t o v á b b t e r -
j e sz té se s a gyű lö le tnek országszer te a ka th . papság 
és a ka tho l i cz izmus e l leni meggyökeres í t ése . Al-
k a l m a s és fo ly t a tó l agos kurzusvo l t ez 1848-ra s 
<t m a g y a r ka th . egyház k ivá l t s ágának elvesztésére. 

Hej , az az 50 év a jozef in isz t ikus időből, beh 
ásókat á r t o t t a m a g y a r k a t h . egyháznak ! De k i re 
p a n a s z k o d j u n k ? Dr Dudek János. 

A k l é r u s m i s s z i ó j a a s z o c z i á l i s k é r d é s b e n . 
Elnöki beszéd, melylyel Veszely Károly az erd. r. k. irod. 

társulat f . évi jul. 4-én tartott közgyűlését megnyitotta. 

Európa előhaladottabb nemzeteinek állapota, Kon-
atantinápolynak a törökök által történt elfoglalása óta 
nagyon hasonlít az evangeliumi tékozló fiúnak a sorsához, 

ki a szülői háznak csendes, boldog táját megunván, az 
atyai örökségnek őt illető részét kivette és azzal messze 
földre távozott, hol kicsapongó életet folytatva mindenét 
elpazarolta és a végső nyomor örvényébe sülyedt. 

A jelzett nemzetek is, a melyek az isteni Megváltó 
által alapított egyház ölén a pogányság halálárnyékából 
és fertelmeiből kiszabadulván, lépcsőnként jutottak fel a 
szabadság, a felvilágosodás és haladás verőfényes magas-
lataira és ez által a czivilizáczió hordozói és terjesztői lettek, 
megunván a tudomány, a szépművészet, az ipar és keres-
kedelem folytonos emelkedéséből származott jóllétet, a 
gonosz szellem csábításaira az annyi üdvöst eszközlő 
örökség eltékozlásához fogtak. Annak bebizonyítására, 
hogy az egyház áldásos befolyása alatt mily szépen ha-
ladott az emberiség, mélyen tisztelt hallgatóim előtt 
elég lesz a nagy számban keletkezett egyetemekre, egy 
ákvinói sz. Tamásra, egy Dántéra, a hanglépcső, zene-
szabályzat és összhangzás, a mágnes és tengeri iránytű, 
a szemüvegek, a lőpor, a csillagászati órák, a könyv-
nyomtatás feltalálására, a szebbnél-szebb dómokra, me-
lyeknek több kitűnő példánya bérezés kis hazánkban is 
gyönyörködteti a hozzáértő szemlélőt, a zománezos arany 
és ezüstmüvekre, az ipar és kereskedelem óriási haladá-
sára és felvirágzására utalnom. 

Az emiitett tékozlásra az első hatalmasb lökést a 
keleti római birodalom szétomlásakor elmenekült görög 
tudósok befolyása által terjesztett úgynevezett renaissance 
adta, melyet a tudományok és művészetek visszaállításá-
nak hirdetének, de a mely lényegében a régi klasszikus 
pogány világnézlet és szellem fölélesztése és a keresztény 
szellem fokonkénti kiirtását napjainkig folytatott törekvé-
sek kezdeményezése vala. Mily nagy mérvben ragadta 
volt meg ez elpogányositó szellem sok kiválóbb elmét, 
sőt a társadalom egész osztályait is, tanúsítja például 
Muratori Antal, ki a latin prózában Ciceróval, a verselésben 
pedig Yirgiliussal egyaránt vetélkedvén, egyházi szónok-
lataiban ugv, mint egyetemi előadásaiban az Istent Sátor, 
a Szentháromságot Ter Optimus Maximus, az Üdvözítőt, 
Jézus Krisztus nevének teljes elhallgatásával, Liberator, 
a szenteket Divi néven emlegette ; tanúsítja Flórencz szo-
morú története Savonarola korában. 

A csábitónak második fogása a jelzett pogány szel-
lem által termékenyített talajból felsarjadzott hitújítás 
vala, mely az egyház isteni tekintélyének lerombolásával 
és helyébe a kinyilatkoztatott igazságok megbirálásában 
a szabadvizsgálódás, tehát az egyéni önkény beállításával 
tág kaput nyitott a legellentétesb tévelyeknek ; a belőlök 
származott iszonyú társadalmi zavarokkal hosszú időre 
megakasztván a szellemi, erkölcsi és anyagi haladás fo-
lyamát. 

Mindez aztán nagyon is egyengette azt az utat, mely 
az encziklopédisták hitetlen bölcselete, Rousseau ragyogó 
irályu, de észvesztő és Voltaire ledér iratai által könnyen 
járhatóvá tétetvén, a szépen megindult, de borzasztóan 
elfajult franczia forradalomra vezetett, mely forradalom 
az Istent határozatilag eltörölte ; a polgárokat az ész 
imádására halálbüntetés terhe alatt kényszeritette ; majd 
a félreértett szabadság alapján a tőkepénzeseket arra jo-
gosította fel, hogy a munkást rabszolgájokkká tegyék, 
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«s felforgató elveivel azt az áramlatot hozta folyamatba, 
mely a régi pogány állam mindenhatóságát feléleszteni és 
általánosítani törekszik. 

Valamint a legvirulóbb tájék, ha azt valamely fizi-
kai katasztrófa folytán egy nagy mocsár árasztja el, nem 
•csak különböző öldöklő gőzök forrásává, hanem a leg-
undokabb szörnyek tanyájává is válik : ugy lesz a társa-
dalom is ama forradalmi elvekből keletkezett áramlat 
folytán a legrombolóbb merényletek, a legveszedelmesb 
lázítók neveidéje, amelyek és akik annál félelmesbek, 
mennél csábítóbb szint öltenek magukra és mennél igézőbb 
jelszavakat tűznek zászlójukra. Sikerült is már nekik 
Európa színét nagyban átváltoztatni. Hisz' korunk törté-
nelmének lapjai naponta szólanak válságokról, melyek 
századunkra a rombolások bélyegét sütik ; és mégis elő-
haladásról beszélünk. Folyton fogynak a legtisztességesebb 
érzületek ; gyengül a hűség, a megbízhatóság, az egymás 
becsülése, tisztelete, a hála, a vágyak mérséklése az em-
berek közt ; a hitetlenség, az erkölcsök romlása módszerü-
leg már a gyermekek gyöngéd szivébe oltatik ; társadalmi 
-viszonyaink napról-napra kedvezőtlenebb befolyást gyako-
rolnak a családi életre ; a vétek és a btin pornográfus 
iratokban, hírlapokban és — sok helyütt kirakatokban 
kitett — festményeken ideálizáltatik ; s ha a rablókat és 
az egyének gyilkosait bűnösöknek tekinti is a világ, az 
izgatók, a társadalmi rend felforgatói, a káromlók, a 
rágalmazók, kik polgártársaik becsületével azok polgári 
életét is meggyilkolják, a népek orgyilkosai hatalmas 
embereknek tartatnak ; és mi nem pirulunk czivilizatiónk-
kal fenhangon dicsekedni és elődeinket barbárságról vá-
dolni. A kormányok könnyelműen veszik a kapzsi mun-
kaadók és munkások közt folyó harczot, félvállal nézik 
az e harczból származott anarchikus mozgalmakat ; szabad 
folyást engednek a munkásokat csábítók üzelmeinek, mig 
alattomban történnek, s aztán, midőn azok már nyíltan a 
külső rend felforgatásához is hozzá látnak, hibájokat, 
hogy a tarthatatlan állapotok kellő orvoslásáról megfe-
ledkeztek, azzal vélik jóvátehetni, hogy gyors puskákkal 
•és vontcsövű ágyukkal lövöldöztetik le a kétségbeejtette-
ket és börtönbe záratják az elcsábitottakat. Minő ered-
ménynyel ? Tanúsítják Angliában a dinamitárdok, Bel-
giumban a gyújtogatok, Francziaországban a komunárdok, 
Németországban a szoczialisták, Olaszországban az anar-
chisták, Oroszországban a nihilisták és Spanyolhonban a 
fekete kéz fokozott működései ; és mi közönynyel néz-
zük mindezt, sőt jubilálunk oly állapot felett, mely 
napról-napra mind jobban von el Istentől és a népeket 
azon állapotra juttatja, melyet a hippói lángeszű egyház-
atya így jellemez: „Somnus animae est oblivisci Deum", 
s mely a szoczializmust, vele a munkások kérdését, 
a modern világot zavaró kérdések e legfélelmesbikét szülte. 

Ki oldandja meg e kérdést ugy, hogy a megoldás a 
társadalmat a fenyegető veszélytől megmentse és újból a 
megakasztott haladás verőfényes útjára visszatérítse? A 
ki a történelemben csak valamennyire is jártas, tudja, 
hogy az isteni Gondviselés az egyházat nemcsak arra 
rendelte, hogy általa lelki üdvünket eszközölhessük, ha-
nem arra is, hogy a népek szabadságának, melyre nekik 
e lelkiüdv kivívásában nélkülözhetlenül szükségök van, 

védbástyája, tehát oly intézmény legyen, mely a zsarnok-
ságnak a földön való diadalmaskodását meggátolja, a 
gyengéket az erőszakosok, az elnyomottakat a szerencse 
által elkapatott szívtelenek ellen védelmezze, szóval : a 
társadalmat a keresztény tanok alkalmazásával ideáljá-
nak mindig magasb és magasb fokon való elérésére fel-
segítse. 

E hivatását az egyház — tanúság rá a nemzetek 
történelme — minden időszakban az emberiség nagy elő-
nyére teljesítette is. Irodalmi társulatunk mélyen tisztelt 
tagjai bizonyára lelki élvezettel olvasták XIII. Leo pá-
pánknak a társadalom restaurálására vonatkozó mély böl-
csességü körleveleit, melyekben megczáfolhatatlan érvek-
kel bizonvitá be azt, hogy keresztény elv nélkül az álla-
mok és birodalmak hosszú időre fen nem tarthatják 
magukat, minthogy a keresztény intézmények és erköl-
csök hanyatlásával az emberi társadalom legszilárdabb 
alapja is összeomlik ; hogy a polgári és politikai intéze-
tek az államok jóllétét, a világ békéjét soha állandóan 
nem biztosithatják, ha a vallás befolyása és szentesítése 
első sorban nem járul hozzájuk ; hogy a polgári társa-
dalom különböző osztályai közti egyetértés, sem drákói 
szigorúsággal hozott törvények, sem a szuronyok alkal-
mazásával soha vissza nem állitható, hanem igen is az 
által, ha a sajnos egyenetlenségek és meghasonlások okai 
eltávolíttatnak és ha maguk a kormányok is valósággal 
a bajok ily uton és módon való orvoslásához, tehát a 
társadalom alapos restaurácziójához fognak, arra a meg-
győződésre jutván, miszerint a szocziális kérdés csak az 
evangelium parancsai és tanácsainak nyomán oldható meg ; 
mert nem arról van a szó, hogy a társadalom egyik része 
a másik felett erőszakos győzelmet vívjon ki, hanem a 
béke és rend megállapítása forog fen, mely a társadalom 
alapját képezi. 

Szükséges tehát, hogy valamennyi társadalmi szerv 
kölcsönös jó akarattal közreműködjék a szocziális kérdés 
megoldásában. Minthogy pedig e jóakaratot csak a ke-
resztény tanok szülik, egyedül ezek szólhatván ered-
ményesen mindenkinek értelméhez és szivéhez : világos, 
hogy — egyedül az egyház lévén e keresztény tanok 
vagyis az isteni törvény magyarázója és őre — ennek 
hivatott szolgáinak, azaz : a klérusnak kell a szo-
cziális kérdésben, mely szükségképen az evangéliumra 
utal és ennek szellemében megoldandó, először szavát föl-
emelni. 

Fel is emelte az, ki sz. Péter sziklájának ormairól 
az egész földet beragyogó bölcseséggel kormányozza az 
egyházat, XIII. Leo pápa. Szent atyánk ugyanis egyetemes 
főpásztori gondoskodását, melylyel mindazt, a mi a tár-
sadalom javát előmozdítja, átöleli, legott magas hivatala 
elfoglalása után nagy lelke egész hevével a szocziális 
kérdés megoldására terjesztette ki, e megoldás fő voná-
sait abban állapítván meg, hogy azon kérdésekben, me-
lyek a különböző osztályok közt fenforognak, az igazsá-
gosság és szeretet parancsai soha meg ne sértessenek ; 
hogy a véletlenül támadt egyenetlenségek a lelkipász-
torok atyai és jóakaratú közbenjárásával kiegyenlítes-
senek ; hogy a jelen élet nyomorúságai a szegényekre 
nézve türhetőbbekke tétessenek, hogy a vagyonosabbak 

» 



60 RELIGIO. ' 62 

gazdagsága nekik ne a bir vágj áj olajára vagy a jogtalan 
cselekedetek véghezvitelére, hanem a jótékonysági müvek 
gyakorlására szolgáljon eszközül : a sokkal drágább 
mennyei kincsek megnyerése végett ; mert mig a szeretet 
és az igazságosságnak nem sikerül a lelkeket kibékíteni ; 
mig az emberek egyik fő kötelességökül nem tekintik 
azt, hogy mindenkinek megadják a magáét, szóval : mig 
a lelkek és szivek meg nem ujulnak, a polgári hatalom 
leverheti a lázadókat, féken tarthatja az egymás ellen 
tusakodó osztályokat, de a valódi és állandó kibékülést 
meg nem teremtheti ; mert a pillanatra leigázott harcz 
ismét felujul, sőt fenyegetőbb és kegyetlenebb lesz, még 
pedig annál kegyetlenebb, mennél szigorúbb volt az első-
nek megtorlása. 

Es minthogy a gazdagok és szegények, a nagy 
iparosok és munkások közti harcz a szocziális kérdés 
legnehezebb részét teszi, a pápa megszivlelésében annak, 
hogy Jézus, isteni Megváltónk, midőn emberi testet vett 
magára és mi bennünk lakozék, Józsefet, a názárethi 
ácsot nevelő atyjául, ennek műhelyét pedig gyermeksége 
és itjusága földi lakhelyéül választotta, mi által az ó kor-
ban megvetett munkát tisztességessé tette és megszentelte, 
íőpásztori gondoskodását különösen a munkásokra terjesz-
tette ki, atyai szeretettel jelölvén ki az egyedüli utat és 
módot, melyen sorsukon segithetni. Az apostoli küszöbök 
meglátogatására Rómában megjelent zarándoklatokhoz 
intézett intelmeiben, valamint a számos egyház püspökei • 
hez küldött leveleiben atyai szeretettel figyelmezteté a 
gazdagokat és szegényeket, a tőkepénzeseket, nagy iparo-
sokat es munkásokat, hogy a köztük fenforgó kérdéseket 
csak ugy fogják üdvösen megoldani, ha e megoldást a 
keresztény szeretet alapjára fektetik, ha a méltányosság 
és igazságosság kivánalmait soha szemök elöl el nem 
tévesztik ; ha mindnyájan mindig megemlékeznek arról, 
hogy az osztályok különbsége az emberiség törvénye, és 
Isten akaratja az, hogy a kiörökösitettek kegyelt gyer-
mekeiül tekintessenek, kiké kiválóan a mennyeknek or-
szága ; a miért nem is szabad nekik irigy szemmel és 
bosszús érzülettel azokra tekinteni, kiket a Gondviselés 
gazdagsággal megajándékozott, hanem kötelesek bennök 
is testvéreiket látni, kik kiváltságosak ugyan, de kikre a 
kiváltság kötelességeket is ró, melyeknek elhanyagolásáért 
egykor Isten a legszigorúbb számadást követelendi tőlük. 

íme, ez a pápának a szocziális kérdésre vonatkozó 
programmja. Es e programm képezi a katholikusok és 
kiválóan azok feladatát, kiket Isten egyházának elöljáróivá 
és a lelkek pásztoraivá rendelt. Ez a hivatás az, melyet 
maga Jézus is földi vándorlásában gyakorolt és a mely-
lyel azokat bizta meg, kik utána fognak jönni. 

Igaz, a klérus napjainkban e téren nehezen fejtheti 
ki tevékenységét, ha csak a Gondviselés valami különös 
utat nem nyit meg számára ; mert a politikai szenvedé-
lyek, az igazság ellenségei által előidézett tudatlanság, 
az ál-liberalizmus és a szabadkőművesség járszalagára 
került kormányok rövidlátása és ellenszenve, hogy ne 
mondjam gyűlölete odáig hozta a dolgot, hogy az egyház 
szava a legvégső térre szoríttatott, minden felszólalása 
bitorlásnak bélyegeztetik. 

- Ámde nem legelőször történik, hogy az Isten meg-

zavarja az emberek gonoszságát ; tűig t. i. ezek minden 
tehetségöket veszélyeztetett önérdekeik védelmezésére és 
az egyházhoz vezető ut eltorlasztására fordítják, ezen 
intézménye számára — valamint eddig is mindenkor — 
ugy a jelenben ily utat nyita meg, melyet kivüle vagy 
nélküle soha senki sem képes egyengetni. Es — ami a 
Gondviselés közbenjárásának mindig csodálatos főjellege 
— ez az ut is olyan, hogy rajta a kitűzött czélon kivül 
egy más nevezetes eredmény is fog eléretni, mely annál 
hathatósb lesz, mennél kevésbé volt számításba véve, t. i. 
egy jobb politikai szervezkedés is fog előkészíttetni; mert 
a nehéz szocziális kérdés megoldására fordított nagy mun-
kának az igazságosság és szeretet józan elvei szerint való 
teljes bevégzésével tisztulni fog a tér és annak folytán, 

— eSY jelenkori lángeszű szónok szerint — a po-
gány szellemmel telitett demokráczia és egyéb uj törek-
vések krisztianizáltatni fognak, a nemzetek egy oly ujabb 
társadalmi alkotmány befogadására lesznek alkalmasokká, 
mely nagyobb akadályok nélkül lesz létesíthető ; és egy-
szersmind a klérusnak is alkalma nyilik bebizonyítania 
azon vádak hamisságát, melyek ellene emeltetnek, hogy 
t. i. minden haladásnak ellensége, a múltnak vak dicsé-
rője; hogy feltétlenül akarja feléleszteni a régi kormányíor-
mákat; mintha nem ő lett volna az első, ki az evangeliomi 
tanok alapján és szabályai szerint minden időszakhoz és 
a polgári élet minden formáihoz csodálatos módon és 
szabadon alkalmazkodott a lelkek szolgálatában. 

S ha ezenfelül az egyház, számos és fegyelmezett 
hadseregének minden ágaiban, egyöntetű eljárásával tett-
legesen tanúsítani fogja, mily nagy és igazi azon érdek-
lődése, melylyel a segítségre szorult osztályok iránt 
mindig viseltetett, és hogy a nép benne, nem pedig az 
izgatókban birja igazi támaszát, el fog oszolni az ellene 
keltett előítéletek homálya és maga vissza fogja nyerni 
azt a hitelét és rokonszenvét, melytől oly igazságtalanul 
megfosztatott, s mely nélkül a nagy kérdések, melyek a 
társadalmat mozgatják, meg nem oldhatók. 

Igy az egyház nem csak tevékenyebb befolyást fog 
a tömegekre gyakorolni, hanem azon felül, ha az első 
eredmény el lesz érve ; ha a társadalmi béke a különböző 
érdekek kiegyenlítése által meg lesz alapítva: könnyű 
leend minden többi feladatnak a megoldása. Ki fog tűnni, 
mit kell mindenkinek tennie, mit kell a múltból fentar-
tani, mit elhagyni s mit kíván a jövőre nézt az uj helyzet. 

E vállalat valóban nem kicsiny dolog, sem nem 
könnyű; de az egyháznak nincs mitől tartania. 

Elég a születése óta mostanig folytatott útjára visz-
sza tekintenie, vissza a pogányság és barbárság ellen 
győzelmesen folytatott küzdelmeire, miből könnyen meg-
érthetni, hogy bátran foghat a társadalom azon borzasztó 
katasztrófától való megmentéséhez, mely teljes felforga-
tással fenyegeti. 

Az egyház ez üdvös befolyását a tőle elváltak kö-
zül is már többen elismerék. Tudva levő dolog, hogy IL 
Vilmos, a német császár, midőn állami tanácsához intézett 
beszédjében annak figyelmét a szocziális mozgalmakra 
irányozá, az egyházak és a keresztény szeretet közremű-
ködésének nagy horderejét komoly szavakban emelte kiT 

hangsúlyozván, miszerint a hitszónoklatok és lelkiismere-
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tek vezetése alkotják az egyház propagandájának főesz-
közeit. Nyomatékot is ada ebbeli nyilatkozatának a ke-
resztény szellemű császár, midőn a munkáskérdésben 
egybehívott nemzetközi értekezletre Kopp kath. püspököt 
is meghívta és erről a pápát is sajátkezüleg aláirt levél-
ben értesítette. 

Mikép fogadták a császár hitvérei fejedelmök ez 
eljárását, mutatja a „Christliche Welt" czimü, protestáns 
lelkészek által szerkesztett lap, mely a boroszlói püspök 
meghívásának horderejét feltüntető czikkében, következő-
leg nyilatkozók : „Mily nagy ismerete a szocziális kérdés 
titkainak! Mily okulásokat és felvilágosításokat nyerend 
a munkáskérdésben ily közreműködés által ! Képes ember 
arra, hogy ezen az egyházba és társadalmi restauráczió 
munkájába helyzett reménye teljesüljön." S aztán pana-
szolja, hogy „a kormány a potestáns egyház egy képvi-
selőjét sem hivta meg amaz areopág tagjául. Talán azt 
akarta nekünk mondani, hogy a mi egyházunknak nincs 
missziója e szent műben részt venni?" Már a czikk elején 
tett volt említést irója „a katholikus egyház csodálatos 
tevékenységéről Németországban." 

Mit ezen, az ellentáborból jövő elismerő nyilatkozat 
Németországról mond, áll az a többi országokról is, hol 
a katholikus főpásztorok, egyesülve papjaikkal és buzgó 
világi hívőikkel, a pápa példája és intelmei által fellel-
kesülve, dicsérendő tevékenységet fejtenek ki, főleg a 
munkás kérdésben, mely tagadhatatlanul a szocziális kér-
dés legnehezebb oldala és kiváltképen a tőke és a munka 
közti harczban nyilvánul. E harcz nem mai keletű, oly 
régi az, mint a világ. Alapja a mindenkiben rejlő törek-
vés : helyzetén javítani és a társadalmi lajtorja fokain 
mindig feljebb emelkedni. A régi világban nagyon ritkán 
érvényesülhetett e törekvés; a pogány egoizmus nem igen 
tűrte azt, hogy valaki saját osztálya fölé emelkedjék. 
Krisztus eljövetele után következett be az alsóbb osztá-
lyok fokozatos emanczipácziója ; fokozatos, mert a társa-
dalom szervezete erőszakos ugrásokat nem tűr. miként 
ezt a közelebbi múltban a franczia forradalom borzasztó 
lefolyása is mutatta. 

A muukáskérdés, mint a szocziális kérdés egyik fő 
nyilvánulása csak a folytatása az egyenlőségre való törek-
vésnek. Azért a munkásosztály azon óhaja, sőt követelése, 
hogy a társadalom keretében neki is ut nyittassék, melyen 
az őt illető állást magának megszerezheti, csakugyan sok 
tekintetben legitimusnak mondandó. Es e nézpont, meg 
az egyház fennebb emiitett eljárása szabandja ki a klérus 
számára a módot, miként kelljen a munkáskérdés meg-
oldása körül működnie. Minthogy pedig minden munkás-
ságát az evangelium parancsai szerint kell irányozni, vi-
lágos, hogy midőn a vagyonosokat arra figyelmezteti, 
hogy ők csak sáfárjai vagyonuknak, minél fogva a köz-
tük és a munkások közti ügyek rendezésére nekik kell az 
első lépést tenniök, és midőn a munkásokat arról kell 
meggyőznie, hogy az oly szoczializmus, mely a tulajdon 
szentségét nem respektálja, összetöri az igazságosság 
elveit, sérti embertársa szabadságát, s azért az isteni tör-
vény ellen lázad fel : két nagy nehézséggel kell küzdenie. 
Egyiket a gazdagnak tágas inertiája, a másikat a szegény-
nek féktelen vágyai képezik. 

De a vallás, mely kiskorától fogva őrködék a gaz-
dag és szegény fölött egyaránt, lelkesíteni fogja arra, 
hogy amazt megindítsa, ezt pedig szavának meghallgatá-
sára birja. 

Mily üdvös eredmények keletkeztek már idáig is az 
egyházi és világi katholikusok által támogatott főpász-
torok ily irányú működése és tevékenységéből, tanúsítják 
Manning angol bibornok paczifikáló közbenjárásai, a 
franczia és belga katholikus egyletekbe állott munkások 
magaviselete, és főleg a németországiak e téren megin-
dult mozgalmai. Ide tartoznak a kath. legényegyletek, a 
kath. munkások egyesületei a gyermekeik, serdültebb 
ifjaik, leányaik és árváik számára elkülönítve felállított 
iskolák és nevelő intézetek, az iskolából kikerült mind-
kétnemü ifjúság jó erkölcseinek megvédésére életbelépte-
tett vallásos társulatok, a betegek ápolására és munka-
képtelenségük ideje alatti felsegitésére alapított segély-
pénztárok, az esti, ismétlő és szakképesítő iskolák, a 
munkások egészséges szállásáról gondoskodó és fogyasz-
tási szövetkezetek, a munkásbankok, ártatlan mulató he-
lyek sat. sat melyek mind a munkások sorsának javítá-
sára, családiának nemesítésére, szóval élete megkönnyebbí-
tésére szolgálnak. 

Es mi szerzi meg ez intézményeknek, e vállalatoknak 
a remélt sikert? A kereszténység éltető szelleme. Es azt 
a megnyugtató tudatot, hogy mindez a társadalom r^s-
taurácziójára vezető munkának kiegészítő része, mi ébreszti 
fel az emberiség barátjának kebelében? Az egyház hu^z 
százados történelméből merített az a tapasztalat, hogy 
minden a felsoroltakhoz hasonló intézetek, melyeknek az 
egyházból csergedező, mindig uj és mindig termékeny vér 
átömlését nélkülözniük kell, meddőknek maradnak. Mert 
mindenkor arról kell megemlékeznünk, hogy a hajónak 
mely a társadalmat a veszélyes szirtek közt hordozza, 
oly kalauzokra van szüksége, kik az égre tekintve, hol 
sarkcsillaguk ragyog, intézik irányoztatását. Az ekono-
misták hiába fáradoznak a nehéz tehernek csupán földi 
eszközökkel való fölemelésében : az egyensúly az égben 
van. Ha kihal az emberekből az érzület, hogy a jelen 
életnek más czélja is van, semmire sem mehetni. Ezt az 
érzületet pedig csak a mennyei tanok és egyedül az 
erre hivatott klérus által önthetik az emberek szivébe. 

Az atyai sziv legteljesebb megelégedését hangoztató 
szavakban magasztalja XIII. Leo pápa a kölni érsekhez 
közelebbről intézett levelében azt a buzgóságot, melylyel 
a németországi katholikusok, fenkölt lelkületű főpászto-
raikkal élükön, a szocziális kérdés mezején hasznost, jót 
és üdvöst már eddig is véghezvittek. 

Édes magyar hazánkban, hol a munkás mozgalom 
csak a fővárosban indult némi hullámzásnak, a drágalátos 
ál-liberalizmus fedezete alatt, a sovinizmus mámorába 
elmerülve, azt hiszszük, hogy legsikeresben ugy haladha-
tunk előre a czivilizáczió utján, ha mindazt majomilag 
utánozzuk, mi az előhaladottabb nemzeteket oly állapotra 
juttatta, melyből csak egy teljes társadalmi regeneráczió 
által fognak kimenekülhetni. Hazánkban, hol a nemzeti 
gyarapodást az anyagi érdekek, az arany borjú korlátlan 
kultuszával, az iskolák elkereszténytelenitésével véljük leg-
eredményesebben előmozdíthatni ; hol a szabadság ideál-
ját a vallási közömbösségben, az erkölcsi hanyatlás, sőt 
rombolás ignorálásában, az uralomra jutott párt kevély 
és önző erőszakoskodásában keresve a legjobb uton va-
gyunk azon álomba elszenderedni, melyet sz. Ágoston 
„oblivisci Deum"-nak nevez. S hogy ne is zavartassunk 
fel e dermesztő álmainkból, szépen agyon hallgattatjuk 
napi sajtónkkal mindazt, mi ama társadalmi regenera-
czióra vonatkozólag a külföldön történik. Bár felébredé-
sünket ne a "'fenyegető katasztrófa romboló karjai, 
hanem hazánk jó nemtője szelid érintései eszközölnék ! 

Hogy ehhez mi is, társulatunk egyházi és világi 
tagjai ereinkhez képest hozzá járulhassunk, követve ke-
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gyelmes lőpásztorunk es nagylelkű tar&ulati fővédnökünk 
buzgó példáját, egyháziak és világiakul ') mozdítsuk elő 
«zon igazságok terjesztését, melyek a társadalom minden 
nemű jólétének alapját képezik. 

A gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szeged, 1890. jul. 22. »A jég is ott szakad, a hol 

legvékonyabb— Sokszor hallottam egy-egy szegény ká-
rosultnak ilyenféle kifakadását. Méltán mondhatnánk 
hasonlót a rozsnyói leégett ferenczrendi templom és zárda 
szomorú romjai fölött. Az Isten sújtó keze által meglá-
togatott zárda volt a magyarországi Salvatoriana Provin-
cziának legelárvultabb, legszegényebb zárdája, a tem-
plomnak pedig egyedül az árvák gondviselője a patrónusa. 
A szegény egyháznak siralmas állapota már másfél évvel 
ezelőtt arra indította alulírottat, hogy egy nagyböjti be-
!-zédsorozatot bocsásson közre, melynek tiszta jövedelme a 
nevezett templom felsegélyezésére leendett fordítva. A 
tiszta jövedelem — a kath. sajtó szép nyilatkozata mel-
lett is — nem volt kielégítő, a mennyiben a tiszta hasz-
rot hozó példányok még mindig a kiadónál várják 
sorsukat. 180 példány volna még, mely tiszta jövedelemnek 
tekinthető. Főtisztelendő urak ! Krisztusban kedves pap-
társaim ! A jó Isten szent egyháza üszkeiből kiált ked-
vesiégtekhez könyörületért, s a főt. r. kath. papság meg 
fogja hallani kiáltását, sietni fog meghozni azt a csekélyke 
áldozatot, mely mindössze nem áll egyébből, mint egy 
hasznos könyvnek megrendeléséből. Erősen hiszem, hogy 
a főt. kath. papság nemcsak a hátralevő példányok meg-
vétele által nyújt segélyt a szerencsétlenül járt templom-
nak, de tömeges megrendelés által alkalmat nyújt nekem 
egy ujabb kiadás jövedelmével is hozzájárulhatni a nagy 
munkához, mely felemelendi hamvaiból Isten kedves haj-
lékát. 

A megrendeléseket Szabadkára, a „Hitszónoklati 
Folyóirat" szerkesztőségéhez kérem czimezni. A kérdéses 
munka „Hét tör." Ara 90 kr., vagy négy sacrum. Aki 
ideje-korán jelentkezik, mig a nagyobb stipendiumokban 
tart, két sacrumért kapja. Urbán Juvenál, sz.-fer.-r.-áld. 

Róma-Ovest, 1890. jul. 22. 
Nagys. s Főt. Szerkesztő TJr ! 

Szépséges dolgok történnek itt a hires „San Spirito" 
kórházban. Mig a szentszék közegei kezelték a kórháznak 

Megtehetik ezt a világiak is az élet különböző viszonyai 
között, de különösen családjaik kedves körében. Nem is kívántatik 
ehez a könyveknek valami nagy halmaza, elég ha gyermekeikkel 
előveszik vagy ismétlik ama kis könyvet, melyről Joutfroy Tivadar, 
a nagyeszű, de hitetlen franczia bölcselő igy ir a „Melanges phi-
losophiques" czimü munkában : 

„Van a katholikusok közt egy könyvecske, melyet a gyer-
mekekkel betanít tatnak, és a melyből azok a templomban kikér-
deztetnek. Olvassátok e könyvecskét, mely a káté, és benne az 
általam előadott kérdések mindegyikének megoldását fogjátok meg-
találni ; mindegyikének kivétel nélkül. Kérdezzétek a kereszténytől, 
honnan ered az emberi nem, s ő tudja ; hová megy, s ő tudja, 
mikép megy, s ő tudja. Kérdezzétek e szegény fiucskától, ki nem 
is gondolt még a világra, miért van i t t a földön és mi lesz vele 
halála után, s ő magasztos feleletet adand nektek . . . A 
világ eredete, a fa j eredete, a származás kérdése, az embernek 
rendeltetése ebben és a más életben, az ember és az Isten 
közti viszony, az embernek kötelességei embertársai iránt, az em-
bernek jogai a teremtés folytán, ezeket ő mind tudja ; és felnővén 
semmi ingadozást sem tanúsít a politikai jog, a nemzetközi jog 
terén, mivelhogy ez mind a kereszténységből származik és tiszta, 
könnyű következtetéssel folyik. Lám ezt nevezem én nagy religió-
nak ; e jelből ismerem fel, hogy az az emberiséget leginkább érintő 
kérdések egyikét sem hagyja felelet nélkül." 

roppant vagyonát, a betegek ugy anyagi mint szellemi 
ellátásáról lelkiismeretesen gondoskodva volt és soha sem 
történtek oly hajmeresztő esetek, botrányok, mint mostT 
a mióta Crispiék gonosz szelleme corrumpálja az ott 
működő szolgálattevő személyzetet. 

\ • A botrányos és a kórház személyzetét rettegésbe hozó 
eset a következő : valami Andrea Campi nevü 7 évig szol-
gálta a nevezett ápoldában a betegeket; most egyszerre 
ugyan ő a szolgálatból elbocsáttatott. Az okokat az illető 
világi igazgató ismeri. A szolgálatbóli elbocsátás miatt a 
60 éves szolga boszut forralt az igazgató és az ápolás körül 
fáradozó apácza Suor Ilaria ellen. A boszuállást forraló 
szolga tegnap reggel 6 órakor megjelent a kórházban s 
kérdezősködék az igazgató után, ki, szerencséjére, még 
nem volt jelen, ez után közeledett a fentebbi apáczanő-
vérhez, a ki, mint mondták, ez lett volna oka a szolgá-
latbóli elbocsáttatá9nak. A volt szolga előbb köszönt, 
azután kérdé okát elbocsáttatásának, mig a szegény ápo-
lónő menté magát, hogy ő legkevésbé sem avatja magát 
az igazgató hatalmába, ügyeibe, és így teljességgel nem 
oka az ő elmenetelének. Erre az én volt szolgám kihúzza 
zsebéből az ötforgatu revolvert, s mind az ötöt rá9üté az 
ártatlan apáczára. Az apáczát félholtan vitték fel czellájába; 
a gyilkost pedig elfogták s bekísérték a — hűvösre, hol 
ismét észrevétlenül kihúzott zsebéből egy üvegecskét és 
mérget vett, melynek következtében 8 órai kinlódás után 
kiadta bünbánatlan lelkét. A kapuczinus atyák kétszer 
meg akarták gyóntatni, de először ő maga nem akart 
gyónni, másodszor a környezete nem engedte, hogy a 
halállal küzdőnek »alkalmatlankodjanak." 

A szerzetes ápolónőnek arczából és melléből a go-
lyót kihúzták és 12 - 14 nap alatt talán kigyógyul. Az uj 
Bera alatt ijesztő az erkölcsök elvadulása ! Gmitter A. 

VEGYESEK. 
— Kálváriaszentelés. Luczenbacher Pál főrendiházi 

tag, Szobon egy remek kápolnát és kálváriát építtetett, 
melyet e hó 14-én szentelt fel Majer István érseki hely-
nök, fényes segédlettel. Az egyházi szertartásnál a nagy-
prépostnak a környékbeli plébánosok segédkeztek. A ká-
polna felszentelésnél jelen volt Luczenbacher egész családja 
és nagyszámú közönség. 

— Ugyancsak Luczenbacher Pálról hallottuk, hogy 
Szobon trappistákat akar letelepíteni, a kiknek a példája 
tudvalevőleg a népre és értelmiségre egyaránt jótékony 
hatással van világszerte. Azt hallottuk, hogy a buzgó 
katholikus főúr tervét dugába akarta dönteni Tisza Kál-
mán, ijesztgetve, hogy trappisták letelepitéséből még baj 
is — lehet . . . Szeretnők tudni, mi baj ? Hát a kath. val-
lás nem »bevett" vallás többé? S ha bevett vallás a kath. 
vallás, micsoda jognál fogva akadályozhatja meg a vaska-
lapos kálvinizmus ennek vagy annak a szerzetnek a lete-
lepedését és működését hazánk területén. Egy kissé több 
bátorság, hogy ne mondjam életrevalóság katholikus ré-
szen bizony-bizony nem ártana. Az sem ártana, továbbá, 
ha mi egyháziak, híveinket erősebb bátorításban s bátrabb 
támogatásban részesítenők, mikor azok már világosan jó 
uton járnak. 

Szerkesztőségi teleion. 
Dr Dudek Jánosnak Nyitrán. Magyarország papsága előtt 

hangosan üdvözlöm nagybecsű, nehéz dolgozatáért. Azt a kis vakácziót 
igazán megérdemli. A legzajosabb munka nem mindig a legérde-
mesebb is egyszersmind. Az ön csendes történeti fejtegetéseinek 
máris meglátszik a hatása. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F o h á s z 
a titkos értelmű Rózsához. 

Felhangzik-e hozzád az ének, 
A kit szeráf-dal magasztal? 

Figyelsz-e a bűnös dalára, 
Ki teljes vagy kegy gyei s malaszt ta l? . . . 

A gyermek jó anyjához siet, 
Ha tüske sebzi lábait . . . 

Hozzád futunk mi is vigaszért, 
Oh tárd fölénk védszárnyaid'! 

I t t lenn kevés öröm-virág hajt , 
— Tünékeny színe s i l lata! — 

És kelyhében nem az ég gyöngye 
Csillog, de szemünk harmata . . . 

Nem fér szivünkbe már a bánat . . . 
Szivünk keserve ki-kicsap, 

Mint szúk medrü folyónak par t ján 
Túllép a hullám és a hab ! . . 

Miként a méh mézet keresni 
Virág után virágra száll: 

Ugy zeng imánk magasba hozzád, 
Titkos értelmű rózsaszál ! 

Megédesűl keserv és bánat, 
A mig szemünk raj tad mereng: 

Vedd kedvesen, királynénk, e dalt, 
Mit ajkunk hódolattal zeng!! 

Babik József. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840--1844-ig. 

IY. 
Az 1842-iki év a vegyesházasságok dolgában 

folytatása volt az előbbinek. A plébánosok rever-
sális nélkül nem eskettek, a megyék esetről-

esetre törvényt ültek s kondemnálták a plé-
bánosokat, a kormány pedig rendszerint felkérte 
a pörös iratokat. 

A megyegyülések panaszos szónoklatainak 
egyhangúságában némi változást idézett elő a 
közben kihirdetet t pápai breve és a kir. hely-
tartó-tanácsnak egy leirata, amely arról neve-
zetes, hogy jóllehet a megyéknek szólt, egy 
megye sem akarta azt magára vonatkoztatni. 

A breve miat t i keserveiben ismét előljárt 
Pest vármegye, a melynek jan. 31-én t a r to t t 
közgyűlésében határozat tá lőn, hogy a megye a 
brevét törvénytelennek nyilvánítja, e végzéséről 
az érsekprimást s a papi hatóságokat tudósí-
tandja s ő felségéhez felírást intézend, orvoslatot 
kérvén. Pestet követte Tolna febr. 19-én; ennek 
a gyűlésén elő lett terjesztve, mikép a vegyes-
házasságok tárgyában az ország prímása által 
legújabban közrebocsátott főpásztori körlevél, 
melyben a fenforgó vallási súrlódásokra nézve a 
római pápától érkezett s királyi placetummal is 
ellátott breve szerinti rendelkezések foglaltatnak, 
ujabb aggodalmat szült a hon polgárainak keb-
lében, szükséges azért, hogy a rendek mult évi 
határozatuk nyomán alázatos felírásukkal járul-
ván ő felségéhez, jelentenék ki azon aggodalmat, 
mely méltán támadot t sziveikben, kérvén egy-
szersmind, hogy e sérelemnek minél hamarábbi 
orvosolhatása végett még a törvény által kitű-
zött idő előtt országgyűlést összehíni kegyesen 
méltóztassék^, egyszersmind pedig utasításul adni 
jövő országgyűlési követeinknek, hogy a törvény 
által bevett vallások között (ezen időben ország-
szerte a kath. vallást is csak ezek között értet-

9 
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ték) vallás- és polgári jogokbaili tökéletes egyen-
lőséget, világos és félre nem magyarázható 
törvény által (allusio az 1791: 26. tv.-czikkre) 
eszközölni igyekezzenek. (Hirnök. 1842. február 
24. sz.) 

Ugyanígy t ö r t é n t Beregben febr. 15-én, 
Barsban febr. 26-án és sorba a megyékben. A 
másik pon t j á t a megyegyüléseknek. amint emli-
te t te ra , a m. kir. he lytar tó- tanácsnak a megyék-
hez intézet t körlevele képezte, a mely szerint ő 
es. s apóst. kir. felsége a nm. m. kir. he ly ta r tó-
tanácshoz in téze t t kegyelmes leirata ál tal némely 
megyéknek az 1790: 12-ik t. cz. ha tá ra i áthá-
gásával és e k k i n t a törvényhozó hatalom bitorlá-
sával t e t t rendelkezéseit '^vonatkozik a feláll í tott 
rendkívüli törvényszékekre) komolyan rosszalván, 
azokat érvényteleneknek és minden kötelező erő 
nélkülieknek k inyi la tkozta tn i s a megyéket a 
törvények t iszteletben t a r t á sá ra és azok i rán t i 
engedelmességre kegyelmesen in ten i méltózta-
to t t , „hogy semmi oly kérdések eldöntésébe, 
melyek szorosan a törvényhozást illetik, eresz-
kedni ne mer jenek." (Hirnök. márcz. 7. sz.) 

Liptó megye ápril 5-iki gyűlésén voltak, a 
kik ezt a körlevelet megé r t e t t ék s azt mondták, 
mikép ezen k. intézmény a ns. Liptó megyét 
igen is érdekli, me r t midőn e ns. megye az 1647: 
14. törvényczikknek a vegyesházasságot némely 
esetekben ünnepélyesen megáldani vonakodó lel-
készre alkalmazását , ugy a ha the t i ok ta tásnak 
(az át térésnél) megszüntetését meghatározta volna, 
a törvény magyarázásába az 1790/1: 12. t . cz. 
ellenére bocsátkozott s igy helyhatósági köré t 
á thágta . Azonban va lamint a többiek, a kik 
ebben leledztek, ugy Liptó megye sem ta lá l ta 
ezt az i ra tot magára a lkalmazhatónak, — azt 
csak tudomásul vet ték. A perek ezután is foly-
tak, pl. Nyi t rán jul. 7-én ; a kormány pedig 
ezután is fe lkér te a per-aktákat . 

A megyék felfogása a brevéről a kath. pap-
ságot — amin t ez természetes is — kuta tás ra , 
a kérdés megvi ta tására s a hírlapok u t j án köz-
lésére bir ta . A tavaszi koronák ki tűnő t á rgyá t 
képezte a megyék mozgalmainak megbeszélése, 
különösen az a felfogása az ellenségnek, hogy a 
brevét azért kell ostromolni, mer t a pápa az 
országon kivül lakó hata lom. 

Álljon i t t pl. a váczi püspöki megye alsó 
némedi kerülete gyűlésének nyilatkozata, ina azt 
mondanók: t i l takozása, amin t az a Hirnök jun. 

27-iki számában olvasható. „A többek közt sző-
nyegre hozatván a római pápának, min t Krisz-
tus l á tha tó he ly tar tó jának az egész katholikus 
világban, a lelkieket illetőleg. Istentől nyert 
supremat iá ja : azt 18 százados véd-adatokkal a 
szentírás, hagyomány és egyházi törvények nyo-
mán vizsgálgatván megerős í te t ték ; azután pedig 
éppen hazánkat tekintve, a tö r téne tek ú tmuta -
tása szerint a római püspöknek i lynemű felsőbb-
ségét nálunk mindenkor elismerve, tisztelve, sőt 
számos honi törvényeink part . 1 t i t . 11. i tem 
ar t . 1492, 45; 1498, 63; 1526, 14: 1548, 9, 13; 
1550, 14, 15; 1649, 27. ál tal is nyilván kimondva 
és biztosítva k i m u t a t t á k ; a miből azt a követ-
kez t e t é s t v o n t á k : hogy a római pápát épen oly 
kevéssé lehet nálunk félreismerni, jogaiból kivetkőz-
tetni, mily kevéssé lehet a pásztor t nyájánál , az 
a t y á t házánál, a t an í tó t tan í tványainál idegennek 
t ek in ten i s felsőbbségétől megfosztani, — továbbá 
a már sok helyüt t kérdésbe vont legközelebbi 
és a vegyes házasságokat érdeklő apostoli breve, 
mineku tána az a törvényes hata lomtól vette 
származását , ő felségének koronás fejedelmünk-
nek pedig kir . te tszményével megerősí t te te t t , 
semmi esetre sem olyas valami, a mi ellen szót 
emelnünk lehetne vagy kellene, hanem inkább 
oly rendelmény, mely föltét lenül kötelez, a ka-
tholiczizmus t iszta elveiből mer í te t t , lelkünk leg-
bensőbb meggyőződését t ámoga t ja és h i tünket 
erősiti." 

Méltóságteljes hang ömlik végig e nyilat-
kozaton; fogható annak a t a r ta lma , a melyből 
az ész valóban tanul , a sziv lelkesedést mer í t ; 
nem hiuságos kópiája ez a rideg t i l takozásnak. 
Igy beszélt akkoron a klérus, a mely teljesítve 
XVI. Gergely brevéjét , püspökei ál tal vezetve 
és k i taní tva , t iszta látással, a dolog ismeretéből 
mer í t e t t meggyőződéssel ál lot t a csatasikon. és 
— a megyék törvényszékei előtt. 

Igy t a r t o t t a helyzet tovább és tovább vál-
tozatlan, anélkül hogy a kath. papság ki tar tó 
el járása és a megyék ellenkezése folytán fejlet t 
körülményekből a kibontakozás megkezdődött 
volna. A perek a kormány i ra t tá rában halom-
számra szaporodtak, — és a plébánosokat csak 
tovább perelték. A megyék a „pörkésleltető 
akadályok m i a t t " már zajongani kezdtek. 

Ezen állapot jellemzésére érdekes a ns. 
Liptómegyének nov. 7-én t a r to t t közgyűlése, a 
melyen a „törvénysértő pásztori körlevelek" 
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ismét szóbajöttek, mint a megyéknek majd min-
den egyes gyűlésén. A szónokok egy része nem-
csak a pásztori körlevelek (a melyekben a püs-
pökök XYI. Gergely brevéjét közölték a papsággal) 
mint törvénysértőknek országgyűlésen szorgal-
maztatandó visszahúzását sürgette, de még azt 
is, bogy e körlevelek értelmében eljáró lelké-
szek ellen a megyék által indítot t perek legfel-
sőbb helyre megparancsolt felküldetésök követ-
keztébeni meggátlása ott sérelemkint terjesztessék 
fel, és 600 p. frt . elmarasztalása semmi esetre 
el ne maradjon. Mi mégis a többség előtt túl-
zottnak látszott, látszott leginkább azon oknál 
fogva, hogy az 1791: 26. t. cz. 15. szakasza ugy 
szól a kath. lelkészekről: „ne matrimoniis mixtis 
quaepiam impedimenta ponant", mint a szülékről, 
kik ha az atya katholikus, minden gyermekeit 
kath. hitben nevelni tartoznak, mégis Liptóban 
száznál több ily gyermek van, kik vegyesházasság-
ból nemzettek, anyáik által ágostai vallásban 
neveltetnek s még egy se marasztal tatot t el 
600 pgő forintba. 

Hát a ténynek ilyetén konstatálása bennün-
ket most arra tanit , hogy az a kötöt t szemű 
justitia 1840 körül, éppen ugy mint ma, csak a 
katholikusoknak mért hamis mérleggel! 

Végre abban mint megyei országgyűlési uta-
sításban egyeztek meg a liptóiak, hogy minden 
vallási súrlódás megszűnne, ha a legközelebben 
ta r to t t (lSSVio) országgyűlésről a vallás ügyében 
felterjesztett s csak ő felsége megszentelésétől 
függő törvényjavaslat megszentesittetnék. (Hír-
nök nov. 24. sz.) — így mások is. 

Tehát a megyék figyelme mindinkább az 
o r szággyű lé s felé fordult, a melyet Y. Ferdi-
nánd király 1843. mart . 15-én. Pozsonyba május 
14-re hivott össze. 

A király az előbbi országgyűlésről a két 
tábla által 1840. máj. 7-én eléje ter jesztet t s 
általunk már ismert törvényjavaslata a vegyes-
házasságok dolgában egész mostanáig, ezen uj 
országgyűlés megnyitásáig nem felelt. Az ország-
gyűlés megnyílta után kezébe vette az ügyet s 
máj. 26-án mind az emiitett törvényjavaslatot, 
mind pedig a püspöki karnak akkori repraesen-
tatióját ezen törvényjavaslat ellen leküldte a 

• helytartó-tanácshoz véleményadás végett. 
Ez máj. 30-án adta be véleményét és pedig 

1. a mi a re vérsálisokat illeti, miután ezek sok 
bajnak az okozói s végrehajtásuk is sok nehéz-

séggel jár, mondassék ki törvény által, hogy 
azok eddigi formájuk szerint jövőre a törvény 
előtt erővel nem birandanak, azonban, hogy e 
tekintetben minden gyanú kizárassék s a prot. 
atyának esetleges elhatározása, hogy gyermekeit 
a kath. vallásban akar ja nevelni, szabadon tör-
téntnek legyen tekinthető — az 179°/i 26: 15. 
§-ának fentartásával — a prot. jegyesnek ilye-
tén elhatározása a házassági szerződésbe a pol-
gári hatóság előtt foglaltassék. 2. A mi a prot. 
pásztor előtti érvényes házasságkötést illeti, mi-
után az egyházi hatóság azt m á r . érvényesnek 
nyilvánította, mondassék ez ki a törvény által 
is. 3. A mi végre a törvényjavaslatnak azt a 
pont já t illeti, hogy valamennyi gyermek az atya 
vallásában neveltessék, ebben a Consilium Regium 
sérelmet lát a kath. jegyesre s azért az 1790/1. 
26: 15. §-ának további fentartását javalja. 

Ekközben az országgyűlés, a melynek rész-
letes ismerete, különösen a mai mozgalmaink 
szempontjából bir kiváló fontossággal, már hoz-
zálátott a munkához. Az alsó tábla már átküldte 
volt az „alapválasz-felirást" a főrendekhez az 
előleges sérelmek és a k. kir. előadások tárgyá-
ban, a melyben a törvényjavaslat megerősítését 
kérték, •— amidőn jul. 5-ikéről megérkezett a 
kir. leirat a vallás dolgában s jul. 6-án az alsó 
táblán felolvastatott. Ez volt a király válasza 
az 1840. máj. 7-én hozzá benyúj tot t törvény-
javaslatra a vegyesházasságokról. 

A király e leiratában a törvényjavaslatnak 
csak azon pontjáról nyilatkozott, a mely a 
vegyesházasságban valamennyi gyermeknek az 
atya vallásában való nevelését alapítot ta meg* 

Ez a k i r á l y i n y i l a t k o z a t ma k é t s z e r e s 
f o n t o s s á g g a l bi r , mive l u g y a n a z t a j á n l o t t a a 
r e n d e k n e k t ö r v é n y j a v a s l a t b a való f o g l a l á s 
v é g e t t , a mi t m a a M. Á l l a m b a n h a n g o z t a t -
n a k , t . i. a j e g y e s e k szabad e g y e z k e d é s é t a 
v e g y e s h á z a s s á g b a n s z ü l e t e n d ő g y e r m e k e i k 
v a l l á s á r a nézve. A t á b l á k és fő leg a kath» 
k l é r u s m a g a t a r t á s á b ó l ezen k i r á l y i l e i r a t t a l 
szemben, s o k a t f o g u n k t a n u l h a t n i . 

A latin leirat érdemleges része igy hangzik: 
„ . . . . al tefatam Suam Majestatem Sacratissimam 
ab eo, ut proles in mixtis matrimoniis progene-
randae, in religione patris educentur, alienam 
quidem non esse; quum nihilominus hac in ge-
neralitate ferenda lex, cum praevio libertatis 
conscientiae principio non aliter componi quiret, 
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quam si penes hanc, sponsis diversarum religio-
num, de futura sobolis suae in religione, quae 
ipsis optatissima videbitur, educatione, mutuo 
consensu libéré conveniendi facultas intégra 
fuerit, Suam Majestatem Sacratissimam benigne 
des idera re : ut sponsis talibus, jus, occasione contra-
hendorum per eosdem matrimoniorum, super eo, 
in quonam e lege receptis christianae fidei con-
fessionibus proies suas educatas habere velint, 
libéras conventiones pangendi, perfecta cum reci-
procitate, omni modo salvum, praestatur, eo ad-
dito, ut stipulationes tales perfecto contractuum 
et stipulation uxn privatarum vigore omni in 
casu po l lean t , et nonnisi ubi pacta similia haud 
succederevt, aut partes competente ipsis paciscendi 
j u r e hoc u t i no l len t , nascituros illarum liberos 
religiösem patris sequi debere constituotur. H o r u m 
in nexu proin Suam Majestatem Sacratissimam 
ben igne cupere, ut substratum legis projectum, p e r 
Dominos Status et 00. p r inc ip io adaequate ad-
temperetur, atque sie modificatum. cum ulteriori-
bus ex indole ejus requisitis provisionibus altis-
simae Sanctioni oeyus i terum submittatur . 
Ladislaus Szögyényi m. p. (L. Az 1843/4-i Magy. 
Közgyűlésnek írásai. II. köt. 4. 1.) 

A király ezen leiratában a vallások tökéle-
tes egyenlősége és viszonosságából indult ki, 
valamint csak lege receptas, bevett vallásokat 
t a r to t t szemei előtt, t. i. a közszellem ekkor 
már Magyarországon nem ismert uralkodó val-
lást, a szónak dogmatikai értelmében, hanem 
átvette az erdélyi gondolkozásmódot a bevett 
vallásokról, és azt használta, valamint gyakor-
latilag a vallások megitélésénél alkalmazta. 

A vallások tökéletes egyenlőségének és 
viszonosságának elve pedig folyománya a gyökér-
elvnek : a vallási indifferentizmusnak, minden 
vallás egyformán jó, igaz. 

Azért, mig a rendek által felterjesztett tör-
vényjavaslat szerint a vegyesházasságból szár-
mazó gyermekeknek mind az atya vallását kellett 
volna követniök: a király az indifferentizmus 
elvének megfelelőleg és találkozva az 1790-iki 
protestánsokkal (1. Religio 1890. I. félév. 394.1.) 
a szülők szabad egyezkedését projektálta és azt 
kivánta, hogy az egész törvényjavaslatot ezen 
elv szerint módositva küldjék fel hozzá szente-
sités végett. 

Milyen utakat já r t be az állami hatalom 
Mária Terézia óta. hogy a katholikum teréről 

lelépett! íme már kifejezetten elérkezett az indif-
ferentizmus elvéhez és a szülők egyezkedésének 
a jogához; mert a szülők szabad egyezkedési 
jogát a vegyesházasságban csak ugy vitathatom, 
ha a ka tho l ika és a p ro tes táns vallást dogmati-
kailag egyenlő é r tékűnek áll i tom. 

A kath. klérus feljajdult, a táblák zajongtak 
ezen kir . le i ra t ha l la tá ra . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f WÜRTL ANTAL, 
bpest-vizivárosi plébános. 

1825—1890. 

A főváros lelkipásztorainak sorában ismét rést ütött 
a halál. A vízivárosi világi plébánia lelkipásztora, főt. 
Würtl Antal ur, hosszas betegeskedés után, a lelkipász-
tori gondok alól ideiglenesen mentesítve Balatqji-Füred 
melletti Csopakon f. hó 27-én az Urban elhunyt. Hült 
tetemei Budapestre hozatnak és ma, f. hó 30-án fognak 
eltakarittatni. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

FelSŐ-Lendva. (Szombathelyi egyházmegye.) jul. 28. 
Vivant sequentes! Az Imaegyesület Magyarország Nagy-
asszonya tiszteletére alakulásnak indult. Isten is ugy 
akarja, hogy megalakuljon. Halljuk a megalakulásról az 
első szózatot : l ) 

Nagyérdemű és Tudós Szerkesztő Ur! 
Örömmel jelenthetem, hogy a felső-lendvai plébániá-

ban sikerült három hívemet megnyerni Magyarország 
Nagyasszonya Imaegyesülete számára. Réczek István, 
helyettes biró, Réczek Kovács Anna, Cserpnyák Vugrin-
csics Zsuzsanna és csekélységem fogjuk — négyen egye-
lőre — az ég fejedelemasszonyát könyörgéseinkkel ostro-
molni, hogy Mária országában kath. hitünk gyarapodjék, 
a bűnösök és más hiten lévők megtérjenek, vagyis No-
gállunk szavaival szólva, „jöjjön el Isten országa körülöt-
tünk (az igazság országa) — az anyaszentegyházban ; 
jöjjön el Isten országa bennünk (az erény országa) — a 
keresztény hívőnek szivében ; jöjjön el Isten országa fö-
löttünk — (a boldogság országa) mennyekben, az angya-
lok és szentek társaságában." 

Czélunkat nagyban előmozdítanék, ha a kínálkozó 
papi szent gyakorlatokat oly szándékkal végeznők, hogy 
Isten szent malasztja a folyó küzdelemben tisztítson, ve-
zéreljen, erősítsen és győzelemre segítsen. 

Az idei szent István király ünnepe lehetne különös 
általános ünnep azon czélból, hogy szent vallásunk régi 
hitélete megujuljon. 

Egyáltalán szükséges volna magánbeszélgetésekben, 
röpiratokban, népiratkákban kath. nemzetünk minden osz-

•) T. olvasóinknak újból figyelmébe a jánl juk lapunk f. havi 
23-iki számának r Visszhang" cz. vezérczikkét, mely a nagy eszmét 
megpendítette. A szerk. 
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tályát felvilágosítani és ezúttal részünkre hódítani, mert 
kath. religiónk közös ügyéről, életrevalóságunk vagy 
lassú, de biztos halálunkról van szó. 

Zsemlics István,*) 
plébános. 

Németország. „ Vallási liáboru a szemhatáron.11 — 
Ez a czime egy igen érdekes röpiratnak, a mely 

mint „békére buzdító szózat Németország keresztény hit-
vallásaihoz" dr Höhler limburgi kanonok tollából legújab-
ban Trierben a Paulinus-nyomdában megjelent. 183 lapon 
a legfontosabb kérdések egész tömege jő szóba, a melye-
ket Németországban az „evangelischer Bund" folytonos 
izgatásai és a porosz képviselőház legújabb tárgyalásai 
hoztak napirendre. Szerző kérdi, hogy „miért kellene 
nekünk most, midőn államunk testén annyi nyilt seb tátong, 
éppen vallási meggyőződésünk miatt hajba kapni ?" Mindaz-
által, úgymond, lehetetlen, hogy kivált az „evangelischer 
Bund" által a kath. egyház ellen szórt rágalmak és becs-
mérlések a mi hőn szeretett kath. egyházunk ellen ben-
nünket fájdalmas megilletődéssel ne sújtsanak. Szerző 
röpirata által a vallásügyi viszálykodás elhárítására akar 
közreműködni. 

Mindenekelőtt az egyedül üdvözítő egyházról szóló 
elvi tant fejti ki. Bebizonyítja, hogy a kath. egyház, 
hacsak lemondani s magát feladni nem akarja, a tévelyt 
az igazsággal egyenlősíteni, egyenjoguvá tétetni nem en-
gedheti. Kifejti továbbá, hogy az egyház tana szerint, aki 
önhibája nélkül van tévedésben, az örök üdvösség elnyer-
hetéséből nincs kizárva, és hogy csak az van a kath. 
egyház tana szerint az örök üdvösség elnyerhetéséből 
kizárva, aki, daczára, hogy világosan látja, hogy csakis 
a kath. egyház igaz egyháza Krisztusnak, a tévelyben 
mégis megmarad. Ugyanebben a fejezetben szerző protes-
táns forrásokból összeállítja az egyház protestáns tanát is. 
Az egész fejezetnek minden balitélettől és balvélekedéstől 
ment megfontolása lehetetlen, hogy jó akaratú és józan 
gondolkozású protestáns embert meg ne győzzön arról, 
mennyire igaza van a kath. egyháznak, midőn magát a 
fent kifejtett értelemben, „egyedül üdvözítődnek nyilvá-
nítja és hirdeti. A kath. egyház ezzel tulajdonképpen nem 
tanít semmit, a min egy hivő protestáns megütközhetnék, 
egy hivő protestáns — ki egyedül az igazságot tartja kö-
vetendőnek — s egyedül üdvözítőnek. A tévelyek tarka-
barkaságát egy igazán hivő protestáns ember sem mondja 
sem követendőnek, sem üdvhozónak. 

Minthogy az „evangelischer Bund" támadásait a 
kath. egyház ellen, ennek a kulturkampfban kivívott állí-
tólagos diadala által indokolja, azért szerző röpiratának 
2. fejezetében „a kulturkampf következményeiről szól a 
kath. egyházra nézve Németországban." Egy táblázaton 
20 pontot sorol fel, a melyekre nézve az egyház 1870-ben 
teljés szabadsággal birt, mig 1890-ben azokat elkonfis-

l) ' Az Isten áldja meg lelkesült kezdeményezéseért. Ubi dno 
vei très sunt congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum, 
— mondá az Ur. Elég annyival kezdeni, mint kedvességed. Egy 
év alat t egész Magyarország Mária lábai előtt fog esedezni Isten 
oltalmáért és segitségeért válságos helyzetünkben. Vivant sequentes! 

A szerk. 

kálva vagy megnyirbálva látja.x) Ez a táblázat teljes világí-
tásba helyezi, hogy mire kell nekünk német katholikusok-
nak törekednünk. A protestánsoknak kimutatja ez a táb-
lázat, hogy a kath. egyháznak a kulturkampf által kiví-
vott állítólagos kedvező helyzete a porosz állam kormá-
nyával szemben üres szóbeszéd csak. Szerző a többi közt 
idézi Witte tanár aggodalmas nyilatkozatát, a mely szerint 
„a római befolyás óriási megnövekvése." különösen pedig 
a szerzetes rendek visszatérése által — egész Poroszország 
nemsokára a katholika egyházba fog áttereltetni. Könnyű 
volt szerzőnek ezt a protestáns mumust leleplezni. Bey-
schlag vallomása, hogy „a protestáns nép óriás többsége 
az evangelikus egyház mellett idegenül és hidegen megy 
el," alkalmat szolgáltat szerzőnek bebizonyítani, hogy ily 
körülmények között a katholikus népet mind jobban be-
folyásoló kath. vallás ellen agitálni, se nem vallásos, se 
nem hazafias eljárás. 

A 3. fejezet a „kath. sajtóról és a kath. tudomány-
ról" szól. Protestáns atyánkfiai tudvalevőleg azt követe-
lik, hogy a mit ők tudomány gyanánt világ elé bocsátanak, 
azt uii katholikusok tudomány s tiszta igazság gyanánt 
vakon elfogadjuk. Szerző ezt a kívánságot igen sikeresen 
megtámadja s alaposságának hiedelmét megdönti éppen a 
protestantizmus legfőbb elve által, a mely szerint min-
denki szabadon kutathatja a bibliát. Itt szerző alkalmat 
vesz magának sok találó dolgot elmondani és számos 
tévelyt megczáfolni, az egyháztörténelmet, a csodákat, a 
szentek tiszteletét stb. illetőleg. 

A 4. fejezet azt fejtegeti: „A mi bennünket összeköt 
Szerző a nassaui evangelikus keresztény országos kátéból 
hosszabb hittani és erkölcstani részleteket idéz, a melyek 
a kath. egyház tanával tökéletesen megegyeznek. Végül 
a következő intelmet intézi protestáns atyánkfiaihoz : 
„Más egyházi közönség tagjai számára ugyanazt a hit-
vallási és lelkiismereti szabadságot engedjük, a melyet 
egyházunk elvei szerint magunk számára követelünk." 
Altalános megtartása ennek az elvnek protestáns atyánk-
fiai részéről, mondja szerző, igen megörvendeztetne min-
ket. Szerző tárgyalása fonalán közli a helmstädti protes-
táns theologiai fakultás véleményes jelentését arra a 
kérdésre vonatkozólag : „vájjon protestáns herczegnő, ha 
katholikus királyhoz megy nőül, jó lélekkel térhet-e át a 
róm. kath. vallásra?" A felelet igy szól : „Minden esetre." 
Es a megokolás fölöttébb tanulságos. Szerző aztán át-
megy arra, mennyire szükséges, hogy a protestáns lelki-
pásztorokat hitben — hivőkké neveljék. Mind a két 
hitvallás vagyis valamint a kath. ugy a protestáns hitval-
lás számára mulaszthatatlan közös kötelességnek hirdeti, 
hogy valamennyi gyermek vallásos nevelésben s a gyári 
munkások valláserkölcsi gondozásban részesüljenek, a sajtó 
pedig minden támadást kerüljön a vallás és jó erkölcsök 
ellen, s a társadalomban minden kedvezzen a köz és ma-
gán morál érdekeinek. 

Az utolsó fejezetben szerző e czim alatt: „Cui bono ? 
Kinek van haszna a harczból ?" gyökerére mutat az uj 
ellenségeskedésnek. Szerző az „evangelischer Bund" röp-
irataiból összeállítja a kath. egyház ellen emelt vádakat, 
a melyek szerint a kath. egyház nem egyéb, mint — 

1) Ezt a 20 pontot mi is közölni fogjuk. A szerk. 



60 RELIGIO. ' 70 

rákfene Németország testén, a bűnök termékeny meleg-
ágya, minden állami rend ellen való összeesküvésnek s a 
protestánsok kiirtásának titkos kovácsmühelye. Szerző 
egyszerűen és nyugodtan figyelmezteti protestáns atyánk-
fiait arra a keserűségre, melyet katholikus emberben az 
ily igazságtalan vádak keltenek és azt tanácsolja, hogy 
tekintettel kivált a napról-napra izmosabbá növekvő fel-
forgató pártra, protestáns atyánkfiai békét hagyjanak 
kath. polgártársaiknak. 

Szerző rengeteg sok protestáns iratot olvasott el. 
Sürü idézetei által igen hasznos és érdekes pillantást 
segít vetnünk az ellentábor különféle elemei közé. Más-
részről a kath. egyház tanait is hiven adja elő, és igy 
alkalmas kalauzul szolgálhat prot. atyánkfiainak az igaz-
ság megismerésére. 

Róma, jul. 20. A szentszék és Oroszország. — A 
sok ellenmondó hirek között, melyek az Oroszországgal 
folytatott egyházpolitikai tárgyalásokra vonatkozólag egy 
idő óta keringenek, jónak látom ennek az ügynek állását 
szabatosan előadni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a keringésbe hozott hírek nagy részét, különösen 
pedig azt, mely az Oroszország és a szentszék közt való 
viszonyt, a püspököknek szabad levelezését a szentszékkel, 
a liturgiái nyelv megváltoztatását s a még számkivetés-
ben levő püspököknek adandó kegyelmet stb illeti, mind 
alaptalan mendemondáknak jelenthetem ki. 

Iswolski ur, rendes szabadságideje letelvén, jun. 17-én 
visszatért Rómába és folytatni fogja a pápa mellett ren-
des hivatalos működését s ennek folytán a felmerülő 
ügyeket a körülményekhez képest fogja tárgyalni. 

Eddigi működése főleg a püspökök kinevezésére irá-
nyult és ez annyiban sikerült is neki, hogy a legutóbbi 
deczemberi Consistoriumban öt oroszországi püspököt 
praeconizált a pápa. Ez az öt püspök Szentpétervárott 
.szenteltetett fel és Iswolski ur szabadságidejét ugy intézte, 
hogy e püspök-szentelésen jelen lehetett. Mig a tárgyalá-
sok ez öt püspökség betöltése iránt folytak, az alatt 
meghalt mgr Dziewaltow Gintowt mohilewi érsek, a kinek 
utódjáról épp most folynak a tárgyalások. 

Ez a czár képviselője és Rampolla államtitkár közt 
folyó tárgyalásoknak egyedüli themája. Az eszmecserék 
ez ügyben még konkrét alakot nem öltöttek és el-
húzódhatnak egész a végtelenig, minthogy az orosz 
bureaucratia a huzavonát a vallási ügyekben hagyomá-
nyos szokásból szándékosan gyakorolja. Gyakran három 
hónap is eltelik, mig Iswolski jelentésére Szentpétervárról 
válasz érkezik. 

Egy másik észrevételem a wilnai volt pöspököt illeti. 
Tévednek, kik azt mondják, hogy ő méltósága Szibériába 
hurczoltatott volna. 0 Jaroszlavban volt internálva. A 
mint tudjuk, most kegyelmet kapott, Krakóba tette át 
lakását és 1500 rubel nyugdijat élvez. Valószínű, hogy 
jövő télen Rómába teszi át lakását. 

„Némely lapok, például a berlini „Kreuzzeitung," 
oly irányú czikket közöltek, — és némely kath. lap túl-
ságos hitelt adott e tendencziózus közleményeknek, — 
oly irányú czikket közöltek, mondom, némely lapok, mintha 
Oroszország minden kigondolható concessiót megtett volna 

a végett, hogy a lengyeleket a triple alliancehoz való 
ragaszkodástól elvonja. Evvel ellentétben szabadelvű és 
forradalmi lapok, különösen Crispi ur lapjai azt híresz-
telték, hogy a pápa vallási engedményeket hajlandó tenni 
a muszka kolosszusnak s kész feláldozni ennek a hős 
lengyel nemzet érdekeit. Sajnos, hogy a lengyelek Crispi 
uram vakmerő játékának komoly jelleget tulajdonítottak. 
Kétséget nem szenvedhet, hogy ha a viszony Oroszország 
és a Vatikán közt állandóbb lesz és jellegére nézve ha-
tározottabb alakot fog ölteni, az apostoli szentszék, a 
mely mindig gondos anyaként őrködött Lengyelország 
szerencsétlen egyháza fölött, igyekezni fog ennek az or-
szágnak sorsán sok tekintetben segíteni. Tudja azt az 
egész világ, hogy az apostoli szentszék főgondja mindenek 
előtt ilyen ügyekben arra irányul, hogy jó püspökök jus-
sanak trónra. Ezt tartotta és tartja az apostoli szentszék 
minden kormánynyal való tárgyalásaiban a kiindulás 
pontjául. Most öt ily püspök neveztetett ki. A szentszék 
a jövőre nézve igyekezni fog, hogy ezek a püspökök sza-
badon levelezhessenek a szentszékkel, menten a czár gya-
nakvó rendőrségének minden akadékoskodásától. Hanem 
az is világos, hogy ezt csak nagy nehézségek leküzdése 
után és hosszú idő multán fog lehetni elérni. 

A mi a nyelv használatát illeti, igen határozottan 
kijelenthetem, hogy az, mintha az orosz kormány a 
vallási szertartásokban és pedig egész Oroszország szá-
mára valaha az orosz nyelv behozatalát sürgette volna, 
nem igaz. íme a tényállás, mely erre a hirre alkalmul szol-
gált. A mohilewi megyében vau körülbelül 20 parochia (ez-
előtt 36 volt ilyen), a melyekben 17 év óta a czár egy ukáza 
következtében kényszerítve volt a lelkész és a nép az 
istentisztelet némely részében, *) például a litániában, a 
predikáczióban és némely extra-liturgikus imában hasz-
nálni. Sajnos, hogy ezt az illető lelkipásztorok annak ide-
jén a megyés püspök és az apostoli szentszék utasítása 
ellenére elfogadták. Ezekben a parochiákban az egyház 
helyzete abnormis, mert élükön oly lelkész áll, kik az 
egyházi hatósággal olyan viszonyban vannak, mint például 
Németországban az u. n. állami plébánosok (Staatspfarrer.) 
Ez a helyzet annál fájdalmasabb, nemcsak azért, mert az 
illető lelkészek egészen kánonellenes állapotban vannak, 
hanem főleg azért is, mert elhalálozásuk esetében a püs-
pök nem adhat nekik engedelmes papjai köréből utódot, 
a mi az ugyanazon faluban felállított pópának egyenesen 
malmára hajtja a vizet. A czár kormánya nem ismerheti 
félre az ilyen eset abnormis létét és ki is jelentette, hogy 
hajlandó az illetékes püspöknek az ily eseteket a kánon-
jog szerint legalizálni, csakhogy az alatt a föltétel alatt, 
hogy az u. n. kisorosz nyelv használata 17 évi használat 
után most már ki ne küszöböltessék többé. A mi az ügyet 
még bonyolultabbá teszi, az abban áll, hogy mig a bir-
tokosok és előkelőbb osztályúak ezekben a parochiákban 
általában lengyelül beszél, addig a nép nyelve éppen a 
liturgiába becsúszott kisorosz nyelv. A mi az apostoli 
szentszék álláspontját illeti, nem régen kelt a Szent Offi-
cium egy határozata, a mely az orosz kormány követe-
léseivel szemben foglal állást és azt mutatja, hogy az 

') Tehát me'gis csak forçirozza Muszkaország az orosz nyel-
vet a latin szertartásuak körében. A szerk. 
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apostoli szentszék semmiképp sem hajlandó az oroszosi-
tásnak eszközeül szolgálni. 

Meg kell jegyeznem, hogy ez a kényes kérdés még 
nem volt egyezkedés tárgya Iswolski és Rampolla bibor-
nok közt. Mind a két részről csak tapogatózások történtek, 
és senki sem tudja megmondani, mikor merülhet fel ennek 
a kérdésnek tárgyalása komolyan és a diplomácziai formák 
igényei szerint. Mindenesetre világos, hogy tárgyalásra 
kitűzni nem lehet ez ügyet mindaddig, mig a mohilewi 
érsekség betöltve nincs. Iswolski urnák jelenleg csakis 
erre nézve vannak utasításai kormánya részéről. 

Óvakodni kell tehát a vádaskodásoktól és gyanúsí-
tásoktól, a melyeket az egyház iránt ellenséges sajtó bo-
csát világgá, jól tudva, mily nehezen mennek ezek a 
tárgyalások s örömét találva abban, ha azok menetét a 
maga részéről még kínosabbá teheti, akár a lengyelek 
lazítása, akár az amúgy is könnyen támadó orosz bizal-
matlankodás szítása, vagy a pápának azzal vádolása által, 
hogy engedményeket tesz Muszkaországnak a lengyelség 
kárával a triple allianceba foglalt olasz királyság iránti 
ellenszenvből. 

Mind ezek a híresztelések hazudnak. Lengyelország 
szerencsétlen egyháza, mely a hitért már annyit szenve-
dett és annyi fényes példáját mutatja fel a vallásossággal 
összenőtt hazafiságnak, semmi szín alatt, semmi körülmé-
nyek között fel nem áldozható a pápa által. Szűnjenek 
tehát meg a nyugtalanságok, az aggodalmak és ne hagyja 
magát senki tévútra vezetni az ellenség által, a ki egye-
netlenséget igyekszik kelteni a lelkek megtévesztésére és 
a szellemeknek az egyház ellen való lázitására. 

Ignotus. l) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A) 
A magyarországi lat. és gör. szert. róni. kath. tanitók 

segélyalapja vagyonáról 
a kezelő egri főkáptalan által benyúj tot t , felsőbb helyen pedig 

felülvizsgált és helyesnek talált 

1889. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagyonállás 1888. év végén. 

1. 5°/o-kal kam. magyar járadékkötvényekben (név-
érték szerint) osztr. ért. 40000 frt, 2. 5%-kal kam. magy. 

» vasúti kötvényekben (névérték szerint) 720 frt, 3. Egy-
ségesített osztr. államkölcsönkötvényekben (névérték sze-
rint) 1100 frt, 4. 6 db. bazilika sorsjegy à 8.50—51 frt. 
5. Magán kötelezvényen 50 frt, 6. Takarékpénztáraknál 
5 % kamatra tőkésítve 24000 frt, 7. Készpénzmaradvány 
2794 frt 98 kr. Összesen 68715 frt 98 kr. 

I. fejezet. 1889. évi bevétel. 

1. §. A mult évi készpénzmaradvány 2794 frt 98 kr. 
2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: a) Az 

esztergomi érseki megyéből 404 frt 50 kr, b) A kalocsai 

l) Nem szükséges kiemelnünk ennek a római tudósításnak 
jelentőségét. Ily beavatott , alapos értesítéseket mind sűrűbben 
fogunk közölni a világ minden tájékáról, hogy tájékozottságunk 
Isten országának helyzetéről tökéletes legyen. A szerk. 

érseki megyéből 170 frt, c) Az egri érseki megyéből 
375 fr t 22 kr, d) A beszterczebányai püspöki megyéből 
59 frt, e) Az erdélyi püspöki megyéből 173 frt, f) A 
győri püspöki megyéből 240 frt 70 kr, g) A kassai püs-
pöki megyéből 101 frt, h) A nagyváradi lat. szert, püs-
pöki megyéből 70 frt 90 kr, i) A nagyváradi gör. szert, 
püspöki megyéből 46 frt, k) A nyitrai püspöki megyéből 
125 frt, 1) A pécsi püspöki megyéből 437 frt 40 kr, m) 
A rozsnyói püspöki megyéből 118 frt, n) A szamosujvári 
gör. szert, püspöki megyéből 29 frt 50 kr, o) A szatmári 
püspöki megyéből 100 frt, p) A székesfehérvári püspöki 
megyéből 146 frt, q) A szepesi püspöki megyéből 185 
frt 43 kr, r) A szombathelyi püspöki megyéből 330 frt, 
s) A váczi püspöki megyéből 100 frt 50 kr, t) A vesz-
prémi püspöki megyéből 310 frt 45 kr, u) A pannon-
halmi főapátság egyházi területe részéről 10 frt, 2. §. 
("sszege 3532 frt 60 kr. 

3. §. Convertálfc 720 frt névértékű magyar vasúti 
kötvények beváltásából 848 frt 70 kr. 

4. §. Tőkék (értékpapírok és takarékpénztári beté-
tek) kamataiból 3355 frt 1 kr. 

5. §. Végrendeleti hagyományokból 200 frt. 

A bevételek összesítése'. 

1. §. összege 2794 frt 98 kr, 2. §. összege 3532 frt 
60 kr, 3. §. összege 848 frt 70 kr, 4. §. összege 3355 
frt 1 kr, 5. §. összege 200 frt. Összes bevétel 10731 frt 
29 kr. 

II. fejezet. 1889. évi kiadás. 

1. §. Az 1889. évben felosztás alá eső (alapsz. 6. 
és 7. §§.) összeg sáámlájára : a) A közp. bizottság által 
megszavazott ösztöndijak czimén kiadatott 1950 frt, b) 
Segély- és gyámpénzekre, valamint a szegény sorsú tagok 
gyámolitására 2729 frt, c) Az orsz. kath. tanítói árva-
házat illető hányad czimén az árvaház külön kezelt alap-
jába áttétetett 545 frt. 1 §. összege 5224 frt. 

2. §. Tőkesitésre : 2000 frt névértékű, 5%-kal ka-
matozó magy. járadékkötvények vásároltattak, melyekért 
a lejárt kamatok kiegyenlítésével együtt fizettetett 1924 
frt 41 kr. 2. §. összege 1924 frt 41 kr. 

3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb. költ-
ségek) 174 frt 20 kr. 3. §. összege 174 frt 20 kr. 

A kiadások összesítése: 
1. §. összege 5224 frt, 2. §. összege 1924 frt 41 kr. 

3: §. összege 174 frt 20 kr. Összes kiadás 7322 frt 61 kr. 

Mérleg : 
Valóságos bevétel 10731 frt 29 kr. Valóságos kiadás 

7322 frt 61 kr. 1890. évre átviendő készpénzmaradvány 
3408 frt 68 kr. 

A segélyalap vagyonállása 1889. év végén : 
1. 5°/0-kal kam. magy. járadékkötvényekben (név-

érték szerint) 42000 frt, 2. Egys. osztr. államkölcsön 
kötvényekben (néjérték szerint) 1100 frt 3. Hat db. ba-
zilika sorsjegy à 8.50 51 frt, 4. Magán kötelezvényen 50 
frt, 5. Takarékpénztárakban 5% kamatra tőkesitve 24000 
frt, 6. Készpénzmaradvány 3408 frt 68 kr. Összesen 
70609 frt 68 kr. 
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B) 
A létesítendő országos katholikus tanítói 

á r v a h á z a l a p j á r ó l 

a kezelő egri főkáptalan által benyújtot t , felsőbb helyen pedig 
felülvizsgált és helyesnek talált 

1889. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagijonállás 1888. év végén. 

1. 1870-i m agy. kir. nyeremény-kölcsön-jegyben 
(névérték szerint) osztr. ért. 100 frt, 2. Takarékpénztárban 
5°/o kamatra tőkésítve 4698 frt, 3. Készpénzmaradvány 
109 frt, összesen 4907 frt, 

I. fejezet 1889. évi bevétel. 

1. §. A mult évi készpénzmaradvány 109 frt. 
2. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt : a) Az 

esztergomi érseki megyéből 184 frt, b) A rozsnyói püs-
pöki megyéből 19 frt, c) A veszprémi püspöki megyéből 
5 frt, 2. §. összege 208 frt. 

ó. §. A segélyalap 1889. évben felosztás alá eső 
jövedelmeiből az árvaház pénztárába áttétetett : A szabály-
szerű Vio rész czimén 545 frt. 

4. §. Tőkék kamataiból (nem vétettek fel). 

A bevételek összesítése. 
1. §. összege 109 frt, 2. §. összege 208 frt, 3. §. 

összege 545 frt, összes bevétel 862 frt. 

II. fejezet 1889. évi kiadás. 

1. §. Tőkésítésre: a) Takarékpénztárnál 5% kamatra 
tőkésített 673 frt. 

A kiadások összesítése. 

1. §. összege, egyszersmind főösszeg 673 frt. 

Mérleg. 
Valóságos bevétel 862 frt, valóságos kiadás 673 frt, 

1890. évre átviendő készpénzmaradvány 189 frt. 

Az árvaház alapjának állása 1889. év végén. 
1. 1870-i magy. kir. nyeremény-kölcsönjegyben (név-

érték szerint) 100 frt, 2. Takarékpénztárban 5°/0 kamatra 
tőkésítve 5371 frt, 3. Készpénzmaradvány 189 frt, össze-
sen 5660 frt. 

IRODALOM. 
*** Rózsabimbók. A szent olvasó királynéja tiszte-

letére felajánlja JBabik József, egri egyházmegyei áldozó-
pap s tanítóképző tanár. Eger, 1890. 16-r. 16 1. Ara 
10 kr. 

A háromféle : gaudiosum, dolorosum és gloriosum 
rosarium szent titkainak megfelelő ker. vallási eszmék- és 
érzelmekből ének-koszorut font a lelkes szerző és azt 
Miskolcz város buzgó katholikus híveinek nyújtja emlékül 
mint egykori káplánjok. Egy bevezető „Fohász" czimú 
költeményt kivéve valamennyi darab ismeretes dallamokra 
van szerkesztve, ugy hogy ez a kis füzet egy gyönyörű 
piczi kis uj énektár Magyarország Nagyasszonya tiszte-
letére, a buzgó Mária-tisztelő magyar nép lelki épülésére, 
hitbuzgóságának magán és nyilvános gyakorlása végett. 

Szerző az ő kedves miskolczi volt lelki gyermekei-
nek a következő szívélyes dedicatióval adja át emlékül 
ezt a lendületes ének-koszorut : 

„Szerény ajándék, néhány rózsabimbó, 
Mit szeretettel nyúj t nektek kezem ; 
Nem földi kertből, melyben sok a gyim-gyom, 
Hanem a szent Szűz kebléből veszem . . . 
Öröm, keserv és dicsőség virági 
Nyil tak szivének gazdag kert jében . . . 
Ha megzendül majd köztetek ez ének, 
Áldjátok őt, Anyátokat, szépen ! 

S áldjon meg ő is t i teket mindnyájan, 
Szűz Máriának buzgó gyermeki ! 
Öröm virágit hintse éltetekre 
Es tar tsa távol bú töviseit, 
S örök dicsőség szent hónába jutni 
Nyújtson ti nektek szent kegyet s erőt ! . . . 
Testvérim, jertek ! zendüljön meg a dal, 
Dicsérjétek s áldjátok hiven őt ! 

Szerencsés pap, boldog hivek, kiknek lelkét a hiten és 
szereteten kivül még a szent költészet bűvös varázsereje 
is összefűzve tartja ! 

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

terjesztésére : borsodi Latinovics Gábor kalocsai főszékes-
egyházi főesperest, kanonokot és szeut-jobbi apátot, bidnai 
czimzetes püspökké kinevezem. Kelt Gasteinban, 1890. 
évi julius 10-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky 
Albin s. k. 

VEGYESEK. 
*** T. olvasóink kegyes figyelmébe sokszorosan ajánl-

juk a mult szegedi tudósításunkban foglalt kérelmet. Mi-
kor -meghallottuk, hogy a rozsnyói sz. Fer. r. zárda és 
templom leégett, fájdalmas érzés nyilait át a mi lelkűn-
kön is, mert ismerjük e zárda szegénységét, és most, a tűz-
vész után, egész nagyságában előttünk áll a nyomor és tehe-
tetlenség, mely ebbe a szegény kolduló zárdába beköszöntött, 
a melynek a koldulás a megélhetésre is alig hoz eleget. 
Ajánlom tehetősb paptársaimnak, hogy tetemesb pénz-
áldozattal is legyenek kegyesek hozzájárulni a rozsnyói 
igazán szegény, de ott igazán hézagot betöltő sz. Fer. r. 
templom és zárda uj kiépítésének költségeihez. Az ado-
mányokat legczélszerübb lesz vagy a nevezett zárda főnök-
ségéhez, vagy az ottani tartomány főnökségéhez küldeni. 

— Müncheni érsekké dr Schönfelder müncheni egye-
temi tanár van kiszemelve. 

— A kalocsai jezsuitáknál tartott lelki szentgyakor-
latok első cyclusán huszonötén vettek részt. Az uj cyclus 
aug. 4-én kezdődik. 

f A jászóvári premontrei kanonokrend a maga, vala-
mint az elhunyt rokonai nevében szomorodott szívvel jelenti 
felejthetetlen tagjának főt. Machay Endre, felsőnovaji 
plébános urnák, Abauj-Torna vármegye bizottsága tagjá-
nak hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájta-
tos felvétele után folyó hó 25-én d. e. 11 órakor, 52 éves 
korában, rendi életének 32-ik, áldozópapságának 29-ik 
évében bekövetkezett gyászos kimultát. A boldogultnak 
hűlt tetemei folyó hó 27-én, délutáni 4 órakor fognak a 
felsőnovaji temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szent mise-áldozat folyó 28-án délelőtt 9 óra-
kor Felső-Novajban, a plébániai templomban fog az Ur-
nák bemutattatni. Jászóvárott, az 1890-ik évi julius hó 
25-ik napján. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R i a d ó . 

Oh! zengjen az ének, 
Harsogjon az ajkon, 
Száguldva rohanva 
Túl bérczen, a halmon; 
Vészként dübörögve 
Szálljon a világba: 
Föl! a kiben hit van, 
Kinek a hit drága, 

Csatára, csatára! 

Tűnjék el az éjjel, 
Tűnjék el az álom, 
Legyen fény, harcz, küzdés 
Az egész világon ! 
Vért, lángot a szívbe 
Háborgva zajongjon, 
A szent harag pirja 
Lángoljon az arczon, 

Csatára, csatára! 

Nézzétek az ellent, 
Az egekre tör már, 
Tagadva az Isten, 
Ledöntve az oltár; 
Tiporva a kereszt 
A földnek sarába, 
Az erény, az erkölcs 
S mind ami szent* drága, 

Csatára, csatára! 

Békókban az Egyház, 
Hogy csörg a bilincse! — 
Szent Péter utóda 
Ah ! szenved epedve !. 

Hát nem néz már senki 
Az édes Anyára? 
Föl! a kiben hit van, 
Ki nem czudar s gyáva 

Csatára, csatára! 

Keljünk fel mint szélvész 
Szent lelkesedéssel, 
Imával az ajkon 
Tettekre merészen! 
Isten seregének 
Ellene ki állna? 
Oh ! hasad, ragyog a 
Győzelem sugára, 

Csatára, csatára! 
Gyürky Ödön. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840—1844-ig. 

V. 
Midőn az elébb ismertetet t kir. leirat, a 

melyben a szülők szabad egyezkedési joga a 
gyermekek vallási nevelését illetőleg a vegyes-
házasságban a rendeknek törvénybe iktatás vé-
gett a jánl ta tot t , az alsó táblához leérkezett, a 
rendek éppen a magyar nyelvről és nemzetiség-
ről szóló törvényjavaslatot tárgyal ták; de a 
leiratnak közben tör tént felolvasása annyira fel-
ingerelte a kedélyeket, hogy a tanácskozást 
tovább folytatni nem lehetett. 

Bizonyos ingerültséget ébresztett bennünk 
ezen királyi leirat, — mondta Perczel Móricz, 
Tolna követe: A felolvasott királyi resolutió 
sajgó fájdalmat gerjesztett keblemben, — hang-
súlyozta Zsoldos Ignácz, Veszprém követe; azért 

10 
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az ülés feloszlatását indítványozták, mi rövid 
eszmecsere u t án meg is tö r tén t . 

Másnap, jul. 7-én, visszakérték a főrendek-
tő l a kir. le i ra t megérkezte előt t már á tkü ldö t t 
fel írásukat , a melyben az 1840. máj. 7-én a ki-
rály elé t e r j esz te t t vallásügyi törvényjavasla t 
szentesí tését sürgették, — ezt a fel í rásukat , mon-
dom, visszakérték, miután a körülmények „a 
bennünket várat lanul meglepet t és szavaiban a 
legborzasztóbb dolgot re j tő k. le i rat" (Kubinyi 
nógrádi követ) folytán vál toztak. 

A felírást újból szerkesztették, de csak azért, 
hogy kijelentsék, mikép a jul. 5-iki kir. leirat-
hoz hozzá nem járulnak, nem min tha a leirat 
a lape lvé t : a különböző vallású felekezetűek kö-
zöt t i tökéletes viszonosságot el nem ismer ték 
volna, sőt ellenkezőleg. „Kénytelenek vagyunk 
azonban kimondani, hogy a kegy. válaszban k ivánt 
módosítás ezen alapelvnek meg nem felel, — 
mondják a rendek a fel i ratban. — Nem felel meg a 
viszonosság elvének azé r t ; m e r t az evangelica 
vallásúak minden a születendő gyermekek neve-
lése i ránt i lekötelezést a lé lekismeret szabad-
ságával ellenkezőnek ta r tván , ily kötelezésekkel 
élni nem fognak; ily kötelezéseket t ehá t bár 
kölcsönösen megengedte tnének is, egy oldalulag 
csak a r. ka th . használandván, nem léteznék 
azon egyensúly, melynek a róm. kathol ikus és 
evangelikus felekezetűek között a tökéletes viszo-
nosságnál fogva létezni kell." Azért a felterjesz-
t e t t törvényjavas la thoz (1840. május 7-ikéről) 
„szorosan ragaszkodunk és annak semmi részé-
től el nem á l lha tunk" je len te t te ki kereken a 
rendek felirata. (Az 1843/4. m. Közgyűlés í rásai 
II. köt. 7. 1.) 

Jul . 8-án v i t a t t ák meg ezt a módosí tot t 
fel írást . A vi tában első volt a kalocsai főkápta-
lan követe Szathmáry Anta l : Valamint a mul t 
országgyűlésen, midőn a törvényjavasla t a vallás 
tá rgyában fe l ter jesz te te t t — bizonyítván ezt az 
országos napló, de a t. KK. és RR. is tanúi 
levén ennek — a káp ta lanok követei akkor bő-
ven előadott okaik szülte nézetből ahoz nem 
j á r u l t a k : ugy ezt jelenleg is ismételni köteles-
ségemnek ta r tom. Mivel pedig a szóban levő 
k. kir. válaszleiratban foglal t rendeletek az egy-
háziaknak ugyanakkor ki fe j te t t okaival meggyő-
ződésem szerint szinte ellentétben állanak, midőn 
az innen eredett mély fájdalmamat és szomorú-
ságomat nyilvánítom, hasonlókép csak kötelessé-

gemet tel jesí tem, és ezt igazolásom végett a 
naplóba i g t a t t a t n i kérem. 

Utána másodiknak szólt az esztergomi fő-
káptalan követe báró Rudnyánszky Sámuel : Min-
den jó szándékom mellet t a vallásos min t kényes 
és nagyszerű tárg}r i ránt i nyi la tkozatomban ki-
kerülni mindent , mi ingerültségre vagy hosszabb 
vi tákra a lka lmat nyú j tha tna , kénytelen vagyok 
nagyméltóságodnak és a t. KK. és RR-nek meg-
vallani, hogy a vallás t á rgyában leérkezett k. 
kir. resolutió reám nézve szintoly várat lan, mint 
szomoritó vol t ; — á l l á s o m n á l és elveimnél fogva 
k i je len tem: hogy miu tán e kegy. resolutio egy 
részről az örök időkre hozot t 1791: 26. vallásos 
tö rvénynek véget vet, más részről pedig a kath. 
egyház elveibe vág, — nehogy hallgatásom, most 
vagy jövendőben, akár küldőim, akár mások által 
félremagyaráztassék, egyedül igazolásom végett 
kívánom ezen rövid nyi la tkozatomat a naplóba 
tétetni . 

Igy nyi la tkoztak a kápta lan i követek. Nem 
j á ru lha t t ak hozzá sem a rendek felírásához, sem 
a kir. leirathoz, mivel az a ka th . egyház el-
veibe vág. 

A világi rendek ezért botrányosan nekik 
mentek a kápta laniaknak. De há t miér t? Hiszen 
ők sem fogadták el a kir. leírását , éppen ugy 
min t a káp t a l an i ak ! Igen, hanem si duo faciunt 
idem, non est idem. A rendek a kir. leiratban 
foglalt elvhez: a vallások tökéletes egyenlősége 
és viszonosságához rendí thet lenül ragaszkodtak, 
csak annak a király által kontemplá l t alkalma-
zását a vegyesházasságból származó gyermekek 
vallási nevelésére nem talá l ták eléggé eredményt 
biztosí tónak a protes tánt izmus szempontjából. A 
kápta laniak meg azért nem fogadták el a kir. 
le iratot , mivel a benne foglalt indifferentistikus 
elvet s annak gyakorlat i alkalmazását : a szülők-
nek tetszés szerinti egyezkedését a gyermekek 
vallását illetőleg, ká rhoz t a t t ák , miután az a 
kath. egyház elveibe vág. 

Szentkirályi Móricz, Pestmegye követe, ek-
ként apostrofál ta a káptalani követeket katho-
liczizmusokért: . . . . . . mondom az egyházi rend-
nek: ha ezen törvényjavasla tból (1840. május 
7-iki), mint reménylem, ő felsége helybenhagyása 
következtében törvény alakul, akkor szóljon fel 
ellene és protestál jon, min t 1791-ben, majd meg-
mondom akkor : polgárai-e a hazának vagy ellen-
ségei1? — Most ezen dolgot tovább vitatni nem 
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szándékom, e kérdés nem határozat alá való; 
de azt mondom az egyházi rendnek, hogy ha 
nem teszi magáévá azon elveket, melyek a ki-
rályi leiratban mint elvek foglal tatnak: a lelki-
ismeret szabadságát és a tökéletes viszonosságot, 
ugy az ő ügyöket Magyarország magáévá soha, 
de soha sem teendi; hanem tudni fogja, kiket 
ismer bennök, és a szerint fog velők bánni, 
(harsány „éljen".)-* 

Ekként bántak dicső elődeinkkel, mivel ők 
a szülők szabad egyezkedését a gyermekek vallására 
nézve a vegyesházasságban nem tudták a kath. 
egyház elveivel megegyeztetni. Kár hogy Szent-
királyi ma már nem él, beh nagy öröme volna ma ! 

A módosított felírás még aznapi ülésből 
átküldetett a fő RR-hez. (L. Az 1843/4. magyar-
országi közgyűlésnek Naplóját I. 149—164. 1.) I t t 
ugyanaz ismétlődött, a mi már az alsó táblán 
történt . A főpapság mind a törvényjavaslat, mind 
a kir. leirat ellen tiltakozott. 

A vitát jul. 11. hg-primás Kopácsy Józset 
indította meg: Ily ünnepélyes alkalommal el nem 
mulaszthatom, hogy a jelen tárgy, vagyis a kk. le-
irat s annak következésében a ts. KK. és RR. által 
készített felírási javaslat iránt véleményemet álta-
lánosan ki ne jelentsem. Meg vagyok győződve, 
hogy felséges urunkat ezen k. leiratnak kiadására a 
legtisztább szándék vezérelte, azon magas szán-
dék, miszerint a különböző vallású polgárok kö-
zött, a vegyesházassági viszonyokra nézve, az 
egyességet legczélszerübb módon eszközöltetni 
kívánta. Azonban ezen ohaj tot t czélnak elérését 
már maga a dolognak természete fölötte nehe-
zíti, s nem tagadhatom, hogy a k. leiratot, mely 
szerint a katholikus szülőknek is megengedtetni 
— nyilván, általánosan, törvény által megen-
gedtetni — kellene, hogy gyermekeiknek a 
catholica hittől elszakasztásukra lekötelezhessék 
magukat, a k a t h o l i k a r e l i g i ó n a k e lve ive l 
ö s szehangzónak n e m t a l á l h a t o m ; e tekintet-
nél fogva tehát pártolólag fel nem léphetek. De 
midőn a k. kir. leirat i ránt nézetemet lelkiis-
mereti szabadsággal, s egész tisztelettel kimon-
dom, —- egyszersmind el nem hallgathatom, hogy 
a vallásos törvényjavaslat, melynek egész kiter-
jedésbeni megerősítését a ts. KK. és RR, felírási 
javaslatukban újonnan és oly igen el határozot-
tan sürgölik, ha ugy, a mint fel terjesztetik, 
jelesül az 1, 4, 5. szakaszi rendeleteiben életbe 
lép, véleményem szerint a katholika religiora 
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nézve a k. leiratban foglalt intézkedésnél még 
terhesebb, még sérelmesebb leend, csak azért is, 
mert a most emii tet t pontokra vonatkozólag a 
mit a k. kir. leirat a katholikus szülőknek gyer-
mekeik más hitbeni nevelésükre nézve csak meg-
enged, és szabadságukra hágy, azt nekik a 
javaslott törvény parancsolá. Ezen törvényjavas-
lathoz tehát, jelesül annak most kérdésben levő 
1, 4, 5. szakaszihoz, és igy a ts. KK. és RR. fel-
írási javaslatához is meggyőződésemmel nem 
járulhatok. 

A megindult vita hatalmas és tanulságos 
volt. A püspökök fényes testülete, Popovics Va-
zul munkácsi e. g. Pyrker László egri, Lonovics 
József Csanádi, Hám János szathmári, Scitovszky 
János pécsi, Palugyay Imre nyitrai, gr, Nádasdy 
Ferencz váczi, Ocskay Antal kassai, Haulik 
György zágrábi, br. Barkóczy László székesfe-
hérvári, gr. Zichy Domonkos veszprémi, Erdélyi 
Vazul nagyváradi g. e., Osegovich Imre szegniai, 
Sztankovics János győri, Kukovich József diako-
vári, Terstyánszky Imre pharosi, Sághi Mihály 
noviai püspökök, Rimely Mihály szentmártoni 
főapát, Richter Alajos jászói prépost lelkesebbnél 
lelkesebb szónoklataival csatlakozott a herczeg-
primáshoz és foglalt állást a kir. leirat ellen, 
mivel — s ez volt a szónoklatok refrainje — 
azt az anyaszentegyház elveivel megegyeztethető-
nek nem találták. 

A világi főrendek körében azonban az egyen-
lőség és viszonyosság elve már befejezett dolog 
volt, azt az 1848. XX. t. cz. 2. §-át már csak 
papirosra kellett vetni. B. Eötvös József és — 
sajnos — gr Széchenyi István, ebben a vitában 
a protestánsok részén állottak. De a dicső em-
lékű gr. Cziráky János s több más a mieink voltak. 

A vita vége az lett, hogy Nádor ő cs. kir. 
főherczegsége a főrendek többségét a ts. KK. és 
RR. előterjesztése mellett mondta ki; a királyi 
leirat csak azon szempontból nem fogadtatot t 
el, mint az alsó táblán, mert alkalmazásában 
nem volt eléggé protestáns. (L. Az 1S43/4. 
Magyar-Országgyűlésen a főrendek Naplója I. 
köt. 97—120. 1.) 

Lám, magyar kath. paptársak, az a ti mai 
projektumotok az 1868. LUI. 12. §. módosítására, 
hogy a vegyesházasságban a szülők gyermekei-
ket azon vallásban nevelhessék, a melyben nekik 
tetszik, már á tment egyszer a magyar ország-
gyűlés és a magyar kath. klérus rostáján! 

10* 
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És ti ellent akartok mondani annak az 
1843/4-iki magyar püspöki karnak, a mely 
ezt a projektumot a kath. egyház elveibe ütkö-
zőnek mondotta ? 

Taktikáról beszéltek, a hol hitelvről van 
szó ; disputálható véleményt láttok oly dolog-
ban, a melyben véleménynek helye nincs? Tos 
deberetis esse duces, non ducti; ne sitis arun-
dines omni vento agitatae! 

Hogy egyfolytában eléadjam a kérdést a 
szülők szabad egyezkedéséről a vegyesházasságban, 
a mint azt 1843'4-ben a püspöki kar meg-
vitat ta . eltekintek most a többi kérdésektől, a 
melyek a vallást érintő ügyekben azon ország-
gyűlés folyamán felmerültek s maradok a kir. 
leirat, valamint a törvényjavaslat mellett, mig 
az országgyűlés végével a sorsuk el nem dőlt. 

A püspöki kar, amely in foro nyiltan fog-
lalt már állást a kir. leirattal szemben, szept. 
29-én repraesentatiót ir t a királyhoz, hogy ki-
fejtse neki : mennyire ellenkezik a leiratában 
projektá l t intézkedés, hogy a szülők állapitsák 
meg gyermekeik vallását, a kath. hitelvekkel. 

Előadták ezen iratukban a püspökök, hogy 
mennyit kellett már türniök a megyéktől ; hogy 
reményöket az 1840. máj. 8-iki remonstratiójuk 
alapján egyedül a királyba helyezték, mint a ki 
véget vetend a vallási háborúságnak, és mégis 
a jul. 5-iki leirat által mennyire nem teljesült 
e reményök. Profi ten cogimur: nos praeprovo-
cata b. Resolutione Regia graviter fuisse per-
culsos, Engedje meg azért, hogy nézetöknek 
kifej ezést adhassanak. 

Az 1791: 26. t. cz. kedvezőbb volt a katho-
likusokra, mint ez a leirat ; s a katholikusok 
szükségesnek látták ellene nyilatkozni, pedig a 
„possint" ige mellett a vegyesházasságnál a 
kath. elveket fel lehetett még tartani . „Cum 
itaque b. Resolutio R. longius adhuc se exporri-
gat . iusque indiscriminatim tr ibuat viris muli-
eribusque catholicis mixtum matrimonium inire 
volentibus, ut de procreandarum e tali connubio 
prolium su arum religiosa educatione pacisci 
possint, n e q u e v e r o iis id sa lvis ca thol ic i s 
p r i n c i p i i s i n t e g r u m sit. quinimo ii ad procu-
randam earum catholicam educationem in con-
scientia obstricti sint: nostrum super hoc dolorem 
eo minus reticere possumus, quod iusta nos illa 
vehementer angat sollicitudo; lie si id l ege 
quoqiie s anc i t um f u e r i t , ill tanta. quae maiori 

in dies apud nos clade serpit, Catholicorum erga 
avitam salvificam Religionem tepiditate com-
plures sensim inveniantur, qui sive amoris ille-
cebris inescati sive persuassionibus allecti de-
p lorab i l i lioc i u r e in suae suarumque prolium 
salutis dispendium uti velint." 

Ha pedig — folytatják tovább — a felek 
nem egyeznének meg, akkor a leirat szerint 
minden gyermeknek az atya vallásában kellene 
nevelkednie, a mely intézkedés „ad directam 
cum principiis Catholicae Religionis oppositionem 
deflectit." Továbbá — folytatják — mivel a le-
irat szerint a szülők, illetőleg jegyesek ilyetén 
egyezkedése a "magán szerződések természetével 
birand, milyen következményei lehetnek majd 
ennek, ha idővel ezen a szerződésen változtatnak, 
a mi igen könnyen beállhat az élet körülményei-
nél fogva? 

Ezután még két megjegyzést tesznek magára 
a leirat fogalmazására nézve. Az első, hogy a 
leirat ezt az ajánlott módot a gyermekek val-
lását illetőleg „salutarem ac securam provisio-
n s rationem" nevezi. A második, hogy a leirat 
„de lege receptis fidei christianae confessionibus 
loquitur, quae expressio legibus nostris ignota 
est",*hogy a diplomatikus akták: termino „Re-
ligionis Catholicae" utuntur, és a „recepta" el-
nevezést a két protestáns vallásról használják. 
Panaszkodnak, hogy sokan a király e kifejezései-
ből arra következtetnek, mikép ő is a kath. val-
lás és a felekezetek közti tökéletes egyenlő-
séget és viszonosságot ez által eismerte. (Ugy 
is volt!) 

Végre kérik a királyt, hogy egy második 
resolutióban méltassa figyelmére ezen észrevéte-
leiket. (Roskoványi III. 491.) Igy gondolkoztak 
püspökeink a vegyesvallásu szülők egyezkedési 
jogáról ; folytatólag azonban még többet fogunk 
tőlük hallani. Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 2. Magyarország néptanítóinak nagy-

gyűlése. I. — 
Köszönettel vettük a IV. egyetemes tanitógyülés 

rendező bizottságától, annak elnöke, Péterfy S. ur utján, 
a nevezett nagygyűlésről egy lendületes szózat alakjába 
öntött ismertetést — ismertetés végett. Szívesen teljesítjük 
a hozzá csatolt kérelmet. Ismertetjük a György Aladár 
tollából származott czikket ; de kötelességünkhöz képest, 
mely minden körülmények között a keresztény vallás és 
a katholika egyház isteni tényekre fektetett álláspontja-
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nak képviseletére utal bennünket a magyar sajtóban, a 
több tekintetben nevezetes és a készülődő országos ma-
gyar néptanitógvülés szellemének előzetes megnyilatkozá-
sául tekinthető ezikket meghintjük egy kis attikai sóval, 
azaz teszünk rá néhány észrevételt. 

Szépen sőt imponálólag van a czikk elején feltün-
tetve, hogy mit tesz az, mikor 22,000 tanitó, 4000 taní-
tónő, 1000 kisdedóvónő s mintegy 2000 a népoktatásügy 
iránt hivatalosan is érdeklődő képezdei tanár, tanfelügyelő, 
árvaatya, nevelő s hitoktató, egyszóval közel 30,000 egyén, a 
magyar nemzeti kultura alapvetésének munkásai, 12 év 
letelte után Budapesten szent István napján ismét nagy-
gyűlést tartanak. Az is igen találóan, de már kevésbbé 
szerencsésen van mondva, a mit György Aladár ur eme 
nagygyűlések czéljáról mond, midőn azt irja, hogy azok-
nak czélj"a alkalmat szolgáltatni „közoktatásügyünk leg-
fontosabb tényezőinek" összejövetelre, hogy „aggódó or-
vosok gyanánt meg-megtapintsák azt az üteret, mely 
százados küzdelmek közt elgyengült s ellenségektől körül-
vett nemzetünk megizmosodásának, a századunkban már 
mindenhatóvá (!) lett népműveltségnek lüktetéseiről tesz 
tanúságot." 

Mi a mindenható Istenen kívül más mindenhatót el 
nem ismerhetünk sem az égben, annál kevésbbé a földön : 
azért nagyon szerettük volna, ha György Aladár ur, a ki 
a magyar népnevelői és tanítóinak szócsöveként szerepel 
az országban szerte szétküldött vezérczikkével, kissé vilá-
gosabban beszélt volna a népműveltség mindenhatóságá-
ról s legalább á határvonalakat kijelölte volna, a meddig 
annak a népmiveltségi mindenhatóságnak hatásköre kiter-
jed, mert máskülönben inkább költői inspiráczióból mint 
bölcselő reflexióból fakadt frázisa a mindenhatóságról 
könnyen abba az illusióba ringathat át Magyarországnak 
néptanítással foglalkozó 30,000 tanférfia közöl néhányat, 
— bogy ők „mindenható" tényezőnek urai, mert alkotói 
a nemzet körében. A nagyzás lelkibetegség; hóborttá is 
elfajulhat és akkor az csaknem gyógyíthatatlan baj. Ezért 
mondtuk fentebb, hogy György Aladár ur tanítói nagy-
gyűlések czéljáról találóan nyilatkozik ugyan, de nem 
szerencsésen debutiroz. Találóan azért, mert világosan 
megmondja, hogy miben áll minden közoktatásügyi té-
nyezőnek a czélja, t. i. a nemzet megizmosodásában ; de 
már azt, hogy milyen természetű legyen ez a megizmo-
sodás, és miképp kontemplálják azt György Aladár ur és 
az országos tanitó-gyülés vezérférfiainak némely nem szent 
Ágoston-szellemű, hanem inkább Rousseau-hitü kultur-
politikusai, arra nézve Gy. A. ur gyanúra jogosító ho-
mályban hagyott bennünket, kik, tőlük eltérőleg egyedül 
az Istent ismerjük el mindenhatónak és így a hagyomá-
nyos spiritualisztikus bölcselet és a keresztény kinyilat-
koztatás alapján állunk, a mely nem-mindenható embe-
reknek műveltség által mindenhatóvá való darwinisztikus 
átvedlését költőkre nézve, a kiknek „multa licent", meg-
engedett fantázia-játéknak elismerjük, de népnevelőkre 
nézve egyenesen bolondulásnak tartjuk. 

Ezt azért mondjuk oly kíméletlen-világossággal 
György A. ur szemébe, mert szives volt czikke elején a 
„mindenható népműveltség" 30,000 magyar alkotói közt 
a — hitoktatókat is említeni, a kikhez, magasabb fokozatban, 
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az ég kegyelméből mi is tartozunk, de mint mondók, Isten 
mindenhatóságán kívül más mindenhatóságot nem isme-
rünk és így, György A. úrral és rokonszellemü társaival, 
„mindenható" fantomok után rohanni magunkban egyál-
talában semmi hajlamot sem érzünk. O'ége köv.) 

Eger. Rendszerváltoztatás az egri theologiai osztá-
lyokban. — 

Az egri egyházmegyei theologiai osztályok alapitója, 
gr. Barkóczy Ferencz, egri püspök, a ki 1754-ben léptette 
életbe az egri theologiai iskolát „Schola Episcopalis" 
elnevezéssel. Az emiitett évig a Telekesv-papnevelő nö-
vendékei az egri jezsuitáknál, a kassai Ivisdy-papnevelő 
növendékei pedig a kassai jezsuitáknál tanulták a theo-
logiai tárgyakat. Gr. Barkóczy püspök rég óta táplált 
nemes ambicziója volt : hogy saját egyházmegyéje pap-
jaira bizza papuövendékei theologiai kiképeztetését. „Du-
dum exsultavi, ut viderem diem istum : video et gaudeo", 
úgymond ez alkalommal papságához intézett beszédjében. 
Egyházmegyénkben gr. Barkóczy püspök hajtotta végre 
először a trienti zsinat határozatát*) mely szerint minden 
székesegyházban theologiai praebendát kell alapítani vagy 
a meglevő kanonoki javadalmakból egyet e czélra ren-
delni — kinevezvén theologus kanonoknak Ambrosovszky 
Mihály egri székesegyházi kanonokot és szabolcsi főespe-
rest. De mivel gr. Barkóczy püspök legalább négy theo-
logiai tanárral akarta a theologiai tanfolyamot megnyitni, 
szervezve pedig a theologiai tanári állások nem voltak : 
a többi három tanári székre is kanonokokat rendelt gr. 
Barkóczy. T. i. Török Mihály, Deli János és Kovács 
József kanonokokat. 

Valamennyi theologus egy teremben hallgatta az 
előadásokat. Naponkint 4 órát töltöttek az iskolában, 
délelőtt kettőt és délután kettőt. Délelőtt Vs^-tól x/210-ig, 
délután kettőtől négyig. Mindenik tanár naponkint egy-
egy órát tartött. 

Huszonhat évig ilyen volt az egri theologia rendszere. 
1780-ban hallgatták először az egri theologusok két terem-
ben az előadásokat. Az első és másodévi theologusok 
együtt és a harmad és negyedévi theologusok ismét 
együtt. 

Ezen utóbbi rendszer szerint végezték papnövendé-
keink — kevés megszakítással — theologiai tanulmányai-
kat egészen a legújabb időig. Négy osztályból állott a 
theol. tanfolyam, de tényleg minden iskolai évben csak két 
osztály tárgyai adattak elő. Ezen beosztás mellett, sok 
theologus előbb tanulta az újszövetségi szentírási tanulmá-

l) Sess. V. de reform, cap. I. „Sacrosancta synodus . . . . ne 
coelestis ille sacrorum librorum thesaurus, quem Spiritus S. summa 
l iberal i tate hominibus t radidi t , neglectus iaceat : statuit et decrevit, 
quod in illis ecclesiis, in quibus praebenda . . . . pro lectoribus 
sacrae theologiae reperi tur , episcopi eos, qui praebendam huiusmodi 
obtinent, ad ipsius s. scripturae expositionem et in terpre ta t ionem . . . 
cogant et compellant. De cetero praebenda huiusmodi nonnisi per-
sonis idoneis, et quae per se ipsas id munus explicare possint, 
conferantur, et ali ter fac ta provisio nulla sit et invalida. In eccle-
siis auteni metropoli tanis vel cathedralibus ubi nulla prae-
benda huiusmodi reper i tur , praebenda pr imo vacatura, cui aliud 
onus incompatibile in iunctum non sit, ad eum usum ipso facto 
perpetuo consti tuta et deputa ta intell iga tur." 

» 
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nyokat és csak a következő évben az ó szövetségieket; 
előbb a lelkipásztorkodástant és csak azután az erkölcstant. 

Nem lévén tehát a papnövendékek hittani oktatásá-
nál eddig követett tanrend mellett helyesen és teljes 
következetességgel megtartva a theologiai tantárgyak 
előadásának logikai sorrendje, melyet azok egymáshoz 
való viszonya, természetes benső összefüggése a tanitás 
sikerének egyik elengedhetlek íőfeltételeül megkövetel : 
az ebből eredt hátrányok megszüntetésének szándékát már 
régebben táplálta kegyelmes főpásztorunk ő nagyméltó-
sága, megvalósítását azonban különféle akadályok mind-
eddig késleltették. 

Most azonban az akadályok elhárulván, érsek urunk 
ő excellentiája a tanárkar javaslata alapján, a lyceumi 
hittanfolyamra nézve a legközelebbi, 189% tanévvel ér-
vénybe lépő következő rendelkezéseket méltóztatott tenni. 

A hittanfolyam négy osztályból álland, akkép, hogy 
a) egy-egy osztály bizonyos tantárgyakat külön-külön 
minden tanévben, — b) másokat két osztály együttesen 
hasonlóan minden tanévben, — c) másokat ismét két 
osztály együttesen évenkint váltakozva tanul. 

E szerint tantárgyak lesznek : 

a) Külön minden tanévben : 
A IV. osztályban : 

Lelkipásztorságtan, heti 9 óra. Tanitástan heti 2 óra. 
A III. osztályban: 

Erkölcstan, heti 9 óra, Neveléstan, heti 2 óra. 
A II. osztályban : 

Újszövetségi biblikum, heti 9 óra. 
Az I. osztályban: 

Ószövetségi biblikum, heti 9 óra. 

b) Együttesen minden tanévben : 
A IV. és III. osztályban: 

Közegészségtan, heti 1 óra. 
A II. és I. osztályban: 

Philosophia propedeutika, heti 2 óra. Latinnyelv 
heti 1 óra. 

c) Együttesen, tánévenkint váltakozva : 
A IV. és III. osztályban: 

Egyik tanévben Egyházjogtan, heti 9 óra. Másik 
tanévben Ágazatos hittan, (Dogmatika) heti 9 óra. 

A II. és I. osztályban: 
Egyik tanévben Alapvető hittan (Theologia funda-

mentális) heti 9 óra. 
Másik tanévben Egyháztörténelem, heti 9 óra. 
Mint ebből kitűnik, az eddig önálló tárgyakul elő-

adott Liturgika és Patrológia nem fognak külön előadatni. 
A Liturgika tananyaga a Lelkipásztorságtan, s a Patro-
lógiáé az Egyháztörténelem keretébe veendő fel s meg-
felelő mérvben s kellő tüzetességgel ott tárgyalandó. 

A növendékeknél a latinnyelv ismeretében mindin-
kább mutatkozó fogyatékosság s a bölcseleti alapos elő-
készültség hiánya szükségessé tette, hogy ugy a theolo-
giai tanulmányokban való előhaladás, mint az elme 
fegyelmezettsége, s a kor szellemi irányzatánál fogva 

kétszeresen fontos bölcseleti kiművelése érdekében e bajon 
lehetőleg segitve legyen. 

Ez okból uj tantárgyakul fölvétettek a latinnyelv és 
a bölcseleti propedeutica. B. 

Carthago. XIII. Leo pápa levele Laviger iebibornoJclioz. 
Dilecto Filio Nostro Carolo Martiali Tit. S. Ágnese extra 

moenia, S. R. E. Presbytero Cardinali Allemand La-
vigerie Archiepiscopo Carthaginiensi et Algeriens!. 

LEO PP. XIII. 
Dllecte Fili Noster salutein et Apostolicam Bene-

dictionem. 
Mirifice delectati sumus litteris quas adjunctas misisti 

orationi, gravi sane et flexanimae, qua die natali Princi-
pum Apostolorum alloquutus es Missionariorum Algeri-
ensium agmen quod in penitiores Africae partes erat pro-
fecturum. Eo suavius autem ea scriptione affecti sumus 
quo clarius liquebat in melius progredi, licet inter magnas 
asperitates rerum, opus eorum qui humaniore cultu Afri-
cae gentes expolire contendunt ; quod opus, ceu probe 
nosti, singulari favore complectimur et parati sumus 
adiuvare pro viribus. Quare plurimas habemus gratias 
providentiae summi Dei, quae cum magnanimos excitât 
lectoscjue viros qui sese huic nobili operi addicunt, tum 
evangelico eorum ministerio virtutem dat et incrementa 
sum îaeta fructuum ubertate. Illustria plane et auditu 
iucunda sunt haec Missionariorum studia, qui primaevos 
Evangelii praecones aemulantes petere gestiunt interioris 
Africae latebras inexploratas, queis nulla lux adhuc 
aflulsit, ut eas collustrent lumine revelationis gloriae Iesu 
Christi; ast illud jucundius quod Principes barbararum 
gentium prompte fidem christianam amplexi supplices 
poscant auctiorem operariorum numerum quo celerius in 
suis regionibus propagetur regnum Dei. Dum vero in 
hisce divinae providentiae benefacta agnoscimus, non mi-
nus illam miramur in eo studio quo Rectores populorum 
qui in Europa sunt, validis quibus pollent viribus, huma-
nitatis causam tueri contendunt in Africa. Insigne huius 
studii argumentum praebuit solemnis conventus nuper 
Bruxellis habitus in quo iidem Rectores per legatos suos 
causae illius cui favemus tantopere suscepere patrocinium. 
Ibi enim summo coëuntium consensu ea sunt constituta 
quae maxime conferre videbantur ad avertendam perni-
ciem quae Africae infertur ex cupiditate complurium, qui 
hamano nomine indigni, saevitia et astu barbarico exer-
cent Nigritarum commercium, qui et ipsi imaginem prae-
seferunt Creatoris Dei, et communis naturae participe» 
aequo iure cum ceteris hominibus censendi sunt. Praeclara 
haec studia Virorum Principum qui gentibus Europae 
praesunt meritis laudibus gratique animi sensibus pro-
sequimur : proinde eorum consiliis cum faustos ac pleno» 
adprecamur exitus, tum obsecundare impense adnitemur, 
nec quidquam missum fiet a Nobis ut Africa universa iis 
utatur legibus moribusque qui humani generis a Christo 
redempti dignitati respondeant. 

Ceterum curas praecipuas eo conferamus oportet ut 
maxima sit frequentia Virorum Apostolicorum qui in eaS' 

') Az „Egri Egyk. Közi." u tán . 
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regiones effundant evangelii lucem, qua in re summo 
Nobis usui est singularis zelus tuus et sedulitas impigra. 
Namque etsi plures rationes ac praesidia suppetant, quo-
rum cuique sua vis inest et opportunitas ad Afrorum 
victum excolendum, nihil tarnen praestabilius magisque 
congruens huius incepti naturae et evangelii spiritui 
quam copiosa immissio praeconum veritatis, qui legionis 
instar impavidae aggrediantur opus, prout superioris ex-
perentia temporis edocet rerumque bene gestarum recens 
memoria. Scilicet Christi miles sacras obiturna missiones 
nulla quaestus aut gloriae cupiditate illectus pergit, sed 
sola excitus voce appellantis Dei, apteque eius gratia 
comparatus ut nullas timeat fortunae minas. Hic ea cari-
tate incensus qua urgebatur Filius Dei ut se pro salute 
humani generis immolaret, domum ac patriam deserit, ut 
alio nullo occupatus affecta praenobili et divino sese ad-
dicat ministerio cui vires suas vitamque devoveat. Quare 
mirandum non est si heroica virtus virorum huiusmodi, 
qui appetitiones carnis assuevere spiritui subigere, ea va-
leat iterare prodigia per quae Spiritus Domini, docentibus 
Apostolis, renovavit facieni terrae et in populos sedentes 
in tenebris effudit lumen fidei namquam defecturum. Ita-
que vehementer optamus ac supplices a Deo petimus 
ut, saeviente licet improborum odio adversus clerum et 
religiosas sodalitates, quamplurimi existant Apostoliéi viri 
qui acti spiritu Christi in Africam terrain late ferant ver-
bum Dei, illamque profuso rigatam sanguine, si opus sit, 
nedum sudore fecundent. Sane quibus in locis verendum 
redemptions signum elatum fuerit, ibi cito iuxta lignum 
erucis florebit civilis cultus omnesque politioris humani-
tatis artes. Neque vero ambigimus quin Tu, Dilecte Fili 
Noter, hortatui Nostro obsequens tuique sacerdotalis 
animi motibus, alacri studio et industria instare pergas 
huic operi, cui Nos Decessorum Nostrorum exempla 
sequuti. quamvis pressi rebus adversis multisque obnoxii 
periculis, praecipuas adhibemus curas Apostoliéi ministerii. 
Demum Te latere nolumus voluptatem quam cepimus 
audito consilio inito ab ea societate quae Africanam 
servitutem oppugnat, ut certamen instituatur vivorum 
ingenio et doctrina praestantium, in quo praemio donetur 
auctor operis quod aptius prae ceteris censeatur effectu-
rum, ut Nigritarum mancipatio et servitus humani generis 
odio et suffragiis damnata penitus deleatur. Hinc ultro 
Tibi roganti annuimus ut in eo praemio tribuendo ita 
Nostri nominis mentio fiat ut ea res Nobis probatissima 
appareat. At vero quamvis omnis huiusmodi cura et 
industvia multa sit laude digna, quippe eo spectat ut in-
iiammentur hominum studia et consocientur voluntates ad 
inceptum peragendum aeque arduum ac salutare, summa 
tarnen spes rei prospéré gerendae locanda est in ope 
caelestis gratiae, quae eo praesentior operantibus aderit 
quo enixius et constantius effusis precibus exposcetur. 
Auspicem interea divinae huius opis et paternae bene-
volentiae testem Apostolicam Benedictionem Tibi, Dilecte 
Filii Noster, simulque Clero et fidelibus tuae vigilantiae 
concreditis peramanter in Domino. impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XVII. Iulii 
anno MDCCCXC. 

Pontificatus Nostri decimo tertio. 

Róma-Ovest, 1890. jul. 28. 
D. a J. Kr. ! 

Nagyságos s Főt. Szerkesztő Ur! 
A szemtelenség non plus ultrája, ravasz furfang és 

nagij hidarcz-vallás. 
Hogy mennyire hamiskodnak Róma bitorlói, mily 

ravasz módon akarnák elhitetni a világgal, hogy ő szent-
sége a minap, midőn a vatikáni „Belvedere" felé kikocsi-
zott, csakugyan olasz területre lépett, mutatja a követ-
kező eset: 

Szent Péter piaczának azon részét, melyen a bibor-
nokok, követségi személyzetek és minden nagyobb tekin-
télyek kocsin hajtatnak be a szent atyja udvarára, javí-
tották, újból kikövezték; a municipalis mérnök jónak 
látta ez alkalommal egynehány társával megtekinteni 
azon helyet, amerre a pápa a Vatikán udvarából, sz. Da-
masus udvarán át. az úgynevezett Czeka pénzverde felé 
kihajtatván, a felső kapunak fordult, hogy saját területén 
a kitűzött helyre érjen. A városi mérnök előveszi zsebé-
ből, magyarosan mondva a „czolstokot" és nem tudni 
kinek meghagyásából mérni kezdi azon térséget, mely 
szerintök olasz területnek tartatik, ezen cselekményre 
rögtön ott termett 'S. Manucci vatikáni mérnök és épí-
tész, és kérdi az olasz urakat, mi czélból méregetik e 
helyiséget, mire azt felelték a bátorfejüek, hogy eme 
kövezet már egy kissé kopott és itt-ott kis gödrök mu-
tatkoznak, szándékuk tehát azt kijavíttatni, hogy ha ő 
szentsége erre kikocsizik, legyen jó sima ut ja; mire az 
igen tisztességes lovag Manucci ur ezen szavakkal utasítá 
el a cselfogásu dominusokat : „ne fáraszszák magukat 
uraim ! ezen térség nem régen van kikövezve, és ha szük-
ség leend a kijavításra, majd a tulajdonosa, ő szentsége, 
gondoskodni fog ennek kijavításáról;" ezen bátor és ha-
tározott kijelentésre a bitorlók mérnöke összehajtja czol-
stokját, zsebébe dugja és szép szóval, vagyis szó nélkül 
kíséretével eltávozik! Kell-e ennél nagyobb szemtelenség?! 

Midőn ő szentsége, építészének, lovag Manucci ur-
nák helyes eljárását az okupálni akarókkal szemben 
megtudta, jót nevetett rajta, nem annyira a gonoszul ki-
számított vakmerőségen, mint a kudarcz-valláson ! 

Mióta ezen világra szóló kikocsizás történt, ő szent-
sége részéről, az idegenek, különösen francziák, ha bejön-
nek, spontane, megnézik azon elnevezett olasz területet, 
melyen pápa ő szentsége járt, s midőn látják e helyisé-
get, a tulajdonképeni tért , boszuságukban majd nem 
káromkodnak, hogy mennyire bolonddá teszik a világot 
az olasz stipendiumosok aljas, ravasz hírekkel és szét-
terjesztett hazugságokkal, kivált ha figyelembe vétetik 
azon tulajdonjogi körülmény, hogy a térség, melyről 
szó van, a Vatikán belsejélől három kapu által elzáratik 
és a kapukulcsok ő szentségénél elhelyezvék ! 

Gmitter Alfonz, 
pápai magyar gyóntató. 

IRODALOM. 
= Atti e documenti del primo Congresso cate-

chistico, tenutosi in Piacenza rei giorni 24, 25, 26. set-
I tembre 1889. Piacenza, tip. veseovile G. Tedeschi, 1890 
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(Az első katekétikai kongresszus aktái, mely tartatott 
Piacenzában 1889. évi szept. 24, 25, 26-án stb. 

Olaszországban is, mint minden katholikus országban, 
erős meggyőződéssé érlelődött az egyház sorsának inté-
zésére hivatott íőpásztorok körében, hogy a nép vallá-
sosságának emelésére a legelső és leghathatósabb eszkö-
zök egyike — a katekétikai tanítás tökélyesítése. E végből 
mgr Scalabrini piacenzai püspök nem nyugodott addig, 
mig számos hivataltársait a püspökségben rá nem birta 
arra, hogy egy katekétikai kongresszus üljön össze, mely 
egész Olaszország számára megbeszélje és megállapítsa a 
kátéoktatás sikereinek föltételeit és leghathatósabb eszkö-
zeit. Ez az első olaszországi katekétikai kongresszus Ca-
pelelatro bibornok elnöklete alatt ült össze és végezte 
tárgyalásait. A fent idézett kötet számol be a kongresz-
szus működéséről. Magyarország lelkipásztori karának 
figyelmébe fent és lent, melegen ajánljuk. 

VEGYESEK. 
— A prágai egyêtemen a cseh theologiai fakultás 

1891-ben nyílik meg. A császár már aláirta a határozatot. 
Furcsa ország ez az Ausztria : nemzetiség szerint mérik 
benne még a theologiát is ! 

— A bajor kormány avval, hogy a német katho-
likusok ezidei nagygyűlésének megtartását Münchenben 
lehetetlenné tette, nem ért el semmit, mert a bajor ka-
tholikusok elhatározták, hogy a vidéken két nagygyűlést 
fognak tartani. Egy katholikus nagygyűlés helyett a bajor 
kormány tehát kap kettőt! 

— A katholikus Magyarország elprotestansodik — a 
protestáns Angolország elkatholikusodik ! Ez az idők járásá-
nak signaturája. Magyarország apostoli királya beállította 
a protestáns „püspököket" a magyar főrendek sorába: 
Angolország protestáns királynője beállította a kath. egy-
ház bibornokait az angol alkotmányos r^Bdek rangfoko-
zatai között a királyi herczegek mellé kk ország pairjei 
elé. Az országos nyomor-bizottság alakítása szolgált e 
hosszú idő óta páratlan átalakulás létesítésére. A királynő 
kinevezte az említett bizottságba Manning bibornokot is. 
Az a kérdés támadt, milyen rang illesse meg a biborno-
kot Anglia dignitariusai között. A bizottság elnöke, a 
walesi hg azt felelte, hogy a bibornokot az utána való 
hely illeti meg lord Salisbury előtt. Salisbury lord, az 
angol kormány elnöke, nem tett semmi ellenvetést. Ezen-
túl tehát Manning és Newman bibornokok minden hiva-
talos alkalommal rangban a királyi herczegek után fognak 
következni. 

— Európában 1789-ben a lakosság száma 165 mil-
lió volt. 1886-ban ez a szám 347 millióra emelkedett, 
nem számítva azt a 20 milliót, a kik kivándoroltak. 
Francziaország a lakosság ez óriási növekvésében az 
utolsó helyen áll. A XVIII. század elején Francziaország 
Európa lakosságának 31%-át birta. 1789-ben Franczia-
ország százaléka már csak 26% volt. 1816-ban 20%, 
1872-ben csak 15% volt. 

— A párisi kisszeminariwnban az évzáró ünnepé-
lyen a növendékek Sophocles „Antigoné" cz. tragédiáját 
görögül adták elő Richard bibornok és számos előkelő 
vendég jelenlétében. A párisi növendékpapság magas í'oku 
kultúrájáról tesz tanúságot az eset. 

— A _Mondeu azt a hirt kapta Berlinből, hogy 
Vilmos császár ezentúl nem akarja tűrni környezetében a 
kath. vallású szolgaszemélyzetet. A „Moniteur de Rome" 
fentax'tással közli e hirt. Vilmos császár ezt mondta volna 
egy alkalommal : „Nem tűrhetem a házamban a romaniz-
mus terjedését!" 

— Tartományi zsinat volt Spanyolországban, a va-
lenciai érsekség területén. Elnökölt Monescillo y Viso 
bibornok valenciai érsek. A zsinat határozatait törvény 
szerint Rómába terjesztették fel felirat kíséretében, a 
melyben ragaszkodásukat nyilvánítják az apostoli szent-
szék iránt. 0 szentsége válasza dicsérettel említi az egy-
háztartomány püspökeinek teljes egyetértését és összetar-
tását az egyház jogainak védelmében. 

— Egy csodatevő pap él jelenleg az Egyesült-Álla-
mokban, hasonló Vianneyhez, a nemrég beatifikált arsi 
plébánoshoz. Neve Mollinger tisztelendő atya, a ki sok 
évig misszionárius volt különféle vidéken, jelenleg lelkész 
Pensylvania állam Broghen nevü községében Pittsburg 
mellett. Megfordult Európában és Ázsiában is és ez uta-
zásait arra használta fel, hogy szent ereklyéket vitt ma-
gával temploma számára. Kiváló tisztelettel viseltetik pá-
duai szent Antal iránt s neki tulajdonítja mindazon cso-
dás dolgokat, a melyeket művel. Vianney d'arsi lelkész 
szent Philomenának tulajdonítá csodás működését. Egy 
idő óta Mollinger tisztelendő atyához nagy tömegekben 
zarándokol a nép. Sok beteget vive magával és ő a temp-
lomában őrzött szent ereklyék tisztelete után áldását adja 
a betegekre és azok meggyógyulnak. Protestáns lapok is 
tisztelettel emlegetik a csodatevő lelkész tetteit és eré-
nyeit és elismerik, hogy a mi általa történik : az a hit 
rendkívüli ereje által történik. (Courrier de Bruxelles.) 

— A Londonban tartott béke-kongresszuson a jó béke-
csináló urak majdnem hajba kaptak. Mikor tárgyalni 
kezdték azt az indítványt, hogy parlamentáris bizottság 
neveztessék ki a nemzetközi viszályok elintézésére, a né-
met békecsináló kongresszusi tagok ellenezték az indít-
ványt, a francziák védelmezték. Vita közben valaki említé 
példának okáért Elszasz - Lotharingiát. Nem is kellett 
egyéb. Francziák és németek a szó teljes értelmében ösz-
szeveztek. A francziák a nevezett tartományok semlege-
sítését, a németek a status quot állították fel a béke 
egyedüli föltételeül. Egyetértés nem, csakis csend volt 
visszaállítható a békecsináló dilettáns diplomaták között. 
Utolsó határozatuk az volt, hogy jövő évben Rómában 
fognak kongresszust tartani. Szerencsétlen gondolat! Ak-
kor, midőn egy modern treuga Dei által csakis a pápa-
ság, a vallás és egyház volna képes békés életre bírni a 
népeket és nemzeteket, a jó békecsináló műkedvelők 
akarnak menni Rómába a pápaság insultatiójára. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
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Előfizetési dij: 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-uteza 
2., hova a lap szellemi 
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demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
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NEGYVENKILENGZEDÍK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

kir. postahivatalnál ; [ 
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taláni reclamatiók is, ; 
bérmentes nyitott levél- § 

ben, intézendők. • 

Budapesten, augusztus 6. 11. II. F é l é v . 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : — A vegyesházasságok hazánkban 1840—1844-ig. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
H á n y a t ü tö t t Sión o rmán az óra ? ! — A r a n y o s - M a r ó t h : Ez a ma i ka th . mozga lmunk a f eb r . 26-iki min. r ende le t ellen. — N a g y -
E r n y e : Meg te s t e sü l t ! Je len tés a „Magyarország Védasszonya" ima-egyle t mega laku lásá ró l . — S z é k e s f e h é r v á r : Mi t ö r t é n t ? — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1840—1844-ig. 

VI. 

Az az impozáns szám, a melyben püspökeink 
1844. jul. 11 -én a főrendi táblán megjelentek, azok 
a nyilt és meggyőző szónoklatok, a melyekből 
mindegyikök kivette a maga részét, a melyet 
szept. 29-én a királyhoz intézni szükségesnek 
találtak, muta t j ák : mennyire veszélyesnek tar-
tották ők a kir. leiratban foglalt elvet, a szülők 
egyezkedését a gyermekek vallását illetőleg a 
vegyesházasságban. A kath. hitelvnek, a házasság 
szentsége egyik szükségképeni folyományának 
megtagadását lát ták ők ebben. 

Okt. 19 és folytatólag 21-én konferencziába 
jöt tek össze, a melynek tárgyát a vegyesházas-
sági ügy akkori állása képezte. A rendek, mint 
tudjuk, a régi törvényjavaslathoz ragaszkodtak, 
a király ellenben a szabad egyezkedés elvét 
akarta a törvénybe bevinni. A táblák vitái után 
a törvényjavaslat sorsa a király ujabbi resolu-
tiójától függött. Miután ilyen függő helyzetben 
megtörténhetik, hogy egyik-másik püspök oly 
körülmények közé jut , amidőn esetleg az ügyről 
nézetét keilend nyilvánitania, ut ne in diversa 
diversorum tendant sententiae, sed consona po-
tius omnium in re tant i momenti sit mens 
Praesulum et opinio — mondja a protokollum, 
kölcsönös megbeszélés u t ján egy közös nézőpont 
köré akartak sorakozni és a követendők iránt 
megállapodni. 

Megegyeztek ebben: hogy ma épp oly ke-
véssé tudnak belenyugodni az 1791: 26. t. cz.-be, 
mint elődeik egykoron, mivel a vegyesházasság-

ból származott gyermekek neveltetéséről szóló 
tan az egész egyházban a legvilágosabban hir-
dettetik, azért semmiféle olyan intézkedésbe bele 
nem egyezhetnek, a mely a kath. nevelésnek 
bármikép is praejudikálna. De ha akaratuk elle-
nére mégis történnék valami intézkedés: a pro-
jektumok közöl melyiket kellene kisebb rosznak 
ta r tani? A király inditványát kevésbé rossznak 
talál ták — tekintve a lehetőségeket — a rendek 
törvényjavaslatánál. Yégre is azonban a kon-
ferenczia a körülmények között legczélszerübb-
nek azt találta, ha ő felsége oda nyilatkoznék, 
hogy amint a rendek az ő leiratát el nem fo-
gadták, ő meg viszont a rendek javaslatát meg 
nem erősitheti, mivel a szerint a kath. félre 
mindannyiszor kényszert kellene gyakorolni, va-
lahányszor a férj protestáns : azért maradjon 
meg inkább a tényleges helyzet, vagyis az 179] : 
26. t, cz. intézkedése s legfeljebb a kopulaczió 
módjáról a pápai engedmény értelmében lehetne 
a törvényben intézkedni. 

Szóba hozták azt is, hogy mindenképen 
arra kellene törekedniük, mikép az adandó kir. 
resolutio textusa ugy legyen fogalmazva, a mely-
ben ne legyen valami sérelmes kifejezés a kath. 
egyházra, mint az előbbi resolutióban, a mely 
méltó legyen egy apostoli királyhoz (Roskoványi 
Y. 123. 1.) 

Igen jó benyomást gyakorol az olvasóra ez 
a protokollum; a püspökök buzgólkodása, szor-
goskodó körültekintése, hogy önmaguk egyet-
értésben maradjanak; előrelátása, amint ebből a 
konferencziából következtetni lehet, nagyszerű 
volt. 

i l 
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Az 1840. máj. 7-én fe l ter jesz te t t törvény-
j avas l a t sorsa a király jul. 5-iki le i ra ta u tán is 
e ldöntet lenül ma rad t ; a rendek, min t lá t tuk, a 
törvényjavas la thoz továbbra is ragaszkodtak, a 
klérus pedig mindake t tő ellen t i l takozot t . így 
á l lo t t az ügy, még a király 1844. márcz. 25-én 
egy uj le i ra to t nem bocsátot t az ország ren-
deihez. 

A király ezen 2-ik le i ra tában is megmarad t 
e lőbbi á l láspont ja mellet, a szülök egyezkedésé-
nek elvét hangsúlyozta újból. 

„Quae Domini Status et Ordines sub 8-a 
Jul i i a. p. hoc in mer i to a l tefa tae Suae Majes ta t i 
Sacrat iss imae substraverunt , no vis Eandem pen-
sitasse curis, et pro candore alt issimae ment is 
Suae declarari Dominis Stat ibus et Ordinibus 
benigne jussisse: per ea, quae Repraesentat ione 
hac cont inentur Eandem a paulo ante praemissis 
ob tu t ibus dimoveri non potuisse, esseque i ta 
animo benigne compara tam, u t in legem ejus-
modi, cujus impera t iva dispositione, imponenda-
que alicui obligatione principiis suae Religionis 
con t ra r i a , l iber ta t i conscientiarum, quam etiara 
Domini Sta tus et Ordines in eadem demissa sua 
Remoshrat ione omnimode salvam habere cupiunt, 
vis quaecunque conferretur , assentir i nequeat . 
— Al tefa tam i taque Suam Majes ta tem Sacratis-
s imam, quan tum vis catholicae Religioni fir miter 
adhae rea t : cum nihilominus ex obtu tu tum liber-
t a t i s conscientiae, t u m enunciatae, in p raerepe t i t a 
benigna Resolutione, quoad prolium e mixtis 
mat r imoni i s susceptarum religiosam educationem, 
perfectae reciprocitatis , matr imonia ta l ia contra-
hen tes in exequendo, relate ad hanc educationem 
suscepto proposito suo impedir i non possint, 
h o r u m in c o n f o r m i t a t e benigne cupere\ ut vitata 
omni imperativae legis dispositione, de religionaria 
prolium e mixtis matrimoniis nasciturarum educa-
tion e per privatas mutuo liberó consensu ineundas 
scriptas aut orales conventiones statuere, ad ipsos 
hujusmcdi matrim onia contralien tes pertmeat, ta l i -
umque pr iva ta rum hoc in genere s t ipula t ionum 
observant ia eorundem con t rahen t ium bonae fidei 
peni tus re l inquatur , quin iidem ad mutuae 
hujusmodi sponsionis suae implementum via 
jur is , aut politica cogi possint . Cum i taque pro-
visione hac quibusvis t a m e praeceptiva lege 
profluxuris incommodis, quam et iam manifes ta t is 
per Dominos Status et Ordines quoad ineun-
d a r u m in tot ies fa ta benigna Resolutione at tac-

t a r u m st ipula t ionum indolem et sequelas anxie-
ta t ibus occurendum sit, suam Majestatem Sacra-
t iss imam benigne desiderare: ut substratum Legis 
projectum praemissis accomodetur, a tque sic modi-
ficatum, cum ulterioribus hue spectant ibus pro-
visionibus alt issimae sanctioni ocyus submitta-
tur . Ladislaus Szőgyéni m. p." Ez a lat in leirat, 
(L. Az 1843/4 m. Közgyülesnek í rása i II. kötet 
226 1.) 

Közbevetőleg legyen mondva, hogy ez a 
le i ra t a legtöbb pon t j ában az 1843. okt. 19-i 
püspöki konferenczia óhajai szerint van fogal-
mazva, s sokban különbözik az első leirattól. 

Az alsó táblán márcz. 28-án olvastatot t 
fel, de a reá vonatkozó izenet és felirási ja-
vasla t tárgyalása csak jun. 12-én kerül t a napi-
rendre. 

A rendek a kir. leirathoz „mely magában 
véve sem nem kielégitő, sem a k ivánt czélnak 
meg nem felel", hozzá nem járultak; a kegy. kir. 
válaszban foglalt elvet a már fel ter jesztet t javas-
l a tukban l á t j ák legczélszerübben alkalmazva, 
azért ahhoz továbbra is magaszkodnak. „Ha te-
k in te tbe vesszük — mond ja a felirás — hogy 
azon egyháznak, melyre az egyesség (a vegyes 
vallású jegyeseké) kedvező, törekvése az egyes-
séget fen ta r tan i azon egyház törekvésétől , melyre 
nézve az egyesség nem kedvező, egészen külön-
bözni fog, s hogy ezen különböző törekvések 
czéljainak elérése a szülők akara tá tó l függeszte-
t ik fel : kénytelenek vagyunk ily vegyesházas-
ságoka t küzdhelyhez hasonlítani, melyen a két 
különböző egyház egymással találkozik és har-
ezot viv, melyben minden esetre a szülők nyu-
ga lma és a gyermekek vallásos okta tása leend 
az áldozat." így érvel tek a leirat ellen a főren-
dekhez küldöt t felirási javas la tukban. (írások II. 
köt. 428 1.) 

Egy évvel ezelőtt a jul. 5-iki rendelet tel 
röviden végeztek; most a 2-ikra nézve a vita 
hosszabb vo l t ; a mennyiben a világi rendek és 
az egyházi rend is szükségesnek l á t t a bővebben 
k i fe j ten i ál láspontját . Egyik se j á ru l t a leirat-
hoz; a világiak nem, mer t — szerintük — gya-
kor la t i a lkalmazása a viszonosság elvének nem 
jól felelt meg ; nem az egyházi rend, mivel a kath. 
elveknek meg nem felelt. 

Bennünket az egyházi rend felszólalásai ér-
dekelnek. 

Elsőknek ismét , min t az e lmúlt évben, a 
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kalocsai és az esztergomi káptalanok követei 
Szathmáry és Rudnyánszky szólottak. Az előbbi 
ezt mondta: „Valamint a mult évi jul. 5-én, 
ugy az idén márczius 25-én a vallás tárgyában 
érkezett k. kir. választ a katholika hit és anya-
szentegyház elveivel megegyeztetni nem tudom.... 
mert ha akár a t. KK. és RR. felterjesztett tör-
vényjavaslatuknál megmaradnak és az sanctio-
náltatni fog, akár azt ezen k. kir. válasz szerint 
módositandják, az kétségkivül a katholika hit 
elveivel el entétben fog állani és ezeknek sérelmes 
Usz." 

Rudnyánszky : „En minden hódoló tisztelet 
mellett, melylyel felséges urunk rendeleteit fo-
gadni köteles vagyok, a leiratban foglalt szabá-
lyokat a katholiczizmus elveivel nem tudom meg-
egyeztetni. . . 

Bezerédy Miklós veszprémi kapt. követ : 
„. . . . az izenet érdemét, mennyire a márez. 25-
iki resolutiót el nem fogadja, — pártolom, és 
ezt egyedül azon nézetből, mert az oly szabad-
ságot ad, mellyel nekem mint katholikusnak, reli-
gióm tanjai szerint élni nem szabad. 

Roskoványi Ágoston egri kápt. követ, (most 
nyitrai püspök), a ki mint szaktudós e kérdés-
ben nagy szerepet játszott az országgyűlésen, 
hosszabb beszédében: „ . . . a kir. válaszhoz annyi-
ban, mennyiben a kath. félt gyermekeinek nem-
katholikus vallásban leendő nevelése iránti 
egyezkedésre mintegy feljogosítaná — szavaza-
tommal nem járulhatok." 

A rendek végre az izenet — és felirásuk 
mellett maradtak, azaz az 1840. máj. 7-iki tör-
vényjavaslat megerősitését kérték ; ez ment a 
főrendekhez. (L. Az 1843/4 m. Közgyűlésnek 
Naplóját. IV. köt. 121—131 1.) 

A rendek felirása a márcz. 25-iki kir. leirat 
iránt a főrendeknél jun. 22-én került tárgyalás 
alá. Az eredmény különbözött a mult évitől, a 
mennyiben most már nem a rendek előterjesz-
tését, mint akkor, hanem a kir. leiratot, illető-
leg gr. Széchen Antal inditványát fogadták el a 
főrendek és pedig, mint azt gr. Königsegg Sán-
dor igen röviden okodatolta, mivel a k. kir. le-
irat közelebb áll a katholikus elvekhez, mint a 
t. RR. javaslata (és a ket tő közül okvetetlenül 
kellett választani.) 

Kopácsy József, herczeg-primás ezen alka-
lommal a többi között ezeket mondot ta : 
midőn a k. kir. válaszban a vegyesházassági 
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gyermekeknek vallásos nevelését illetőleg a sza-
badság annyira kiterjesztetik, hogy ennek erejé-
vel a katholika félre nézve is szabadnak álli t ta-
tik, és ez arra felhatalmazottnak nyilván álta-
lánosan kijelentetik : hogy születendő gyermekeit 
azon egy igaz, egy üdvözitő hittől, melyet maga 
követ, elszakasztván, magát azoknak más a ka-
tholika hittől különböző vallásban leendő neve-
lésükre lekötheti; ez t m á r a k a t h o l i k a e g y -
h á z n a k a l ape lve ive l ö s szeü tközőnek ta lá lom, 
s m i n d e n o l y a n k a t h o l i k u s , a k i h i t é n e k t a n -
j á t ép é r t e l m e s z e r i n t f e l f o g j a , s e g y h á z á -
n a k szabá lya ihoz h i v e n r a g a s z k o d i k , az t f o g j a 
mondan i , h o g y ö a s zabadságo t ezen ha tá -
r o n t u l i t e r j e d é s é b e n n e m h a s z n á l h a t j a ; m e r t 
ha a v i l ág i t ö r v é n y ú t j á b a n n e m ál l is, ú t -
j á b a n á l l a n a k h i t é n e k elvei.*) Ekképen tehát 
azon vezérelven alapulván ezen k. kir. leirat is, 
melyen az előbbi alapult ; valamint azt nem 
pár to lha t tam: ugy e mellett is, a mit sajnálás-
sal nyilvánítok, pártolólag fel nem léphetek. 
Tagadhatlan azonban, hogy a jelen k. kir. válasz 
mennyiben a kényszerítést arra, hogy a kath. 
jegyes vagy jegyesnő magzatait a katholika hit-
től különböző vallásban nevelje, egészen kizárja, 
s hogy ezt az egyezkedés ut ján kiköthesse, csak 
megengedőleg hozza fel, de nem parancsolja ; 
ennyiben a katholika egyháznak rendszeréhez 
közelebb áll a t. KK. és RR. által javaslott tör-
vénynél: a melyhez, minthogy parancsoló ren-
delkezésével egyenesen a katholika egyház elvei 
ellen szegül, valamint előbbi alkalommal nem 
járultam, ugy most sem járulok." — így a többi 
püspökök is. 

Tehát a vegyesházassági törvényjavaslat 
(1840. máj. 7-ikéről) sorsa ismét eldöntetlenül 
maradt. (L. Az 1843/4 m. Országgyűlésen a fő-
rendek Naplója Y. köt. 50—84 1.) 

íme omnia ad nostram eruditionem scripta 
sunt. Ha azt a frazeológiát, mely ma a M. Ál-
lamban az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ának revizióját 
óhajtók némely kérvényeiben szerepel, összehason-
lítjuk az 1843/4-iki klérus i t t leirt nyilatkozataival, 
a szivünk elszorul. Hová ju to t tá l te szeretett 
magyar kath. klérus ! 

Akkoron a sokat szenvedett, de a pápai 
szó által ki taní tot t elődeid, mint egy ember, 
tiltakoztak és-pedig a kath. hitelv nevében t ilta-

') Mondjak-e még ennél többet azokhoz, a miket „Értsük 
meg egymást !" czikkemben már elmondtam ? . . . . 

11* 
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koztak az oly törvény ellen, hogy a vegyesval-
lásu jegyesek magok egyezkedjenek gyermekeik 
vallása fe le t t ; te meg most nemcsak hogy sza-
kasz to t t ilyen törvényt fogalmazasz és kérsz, de 
minden utógondolat nélkül hangoztatod azt a 
soha nem hal lo t t szót : a vegyesvallásu szülők 
abban a vallásban neveljék gyermekeiket , a 
melyben nekik te tsz ik! Teszed ezt mind a mel-
le t t , hogy egészen ezen jelen esztendeig az évek 
hosszú során át, a vegyesvallásu jegyesektől min-
dig kaucziókat követeltél , t ehá t a ki ma azt 
m o n d o d : a szülők neveljék gyermeiket azon val-
lásban, a melyben nekik tetszik, — évek hosszú 
során á t igazságtalan voltál a vegyesvallásu 
jegyesekkel szemben, igazságtalan volt az egyház, 
mely a gyermekeknek kizárólag kath . nevelte-
tésé t követel te ? 

Az 1843'4:-iki elődeid a hitelvek nevében 
küzdöt tek , nálad ezek a hitelvek megvál toztak? 
Azok nem változhattak, de te megváltoztál, es quas i 
res pr imi occupentis; várd be, még püspökeid 
olyan konferencziákat fognak ta r t an i , min t i t t 
1843/4-ről olvastál, még azok tűznek eléd i rányt , 
m i n t az 1843/4-iki elődeik ki tűzték, övék a ve-
zetés, m e r t mi a ker. kath. egyháznak vagyunk 
papjai . 

Törvényt kérni nagy dolog; a vegyeshá-
zasságra kérni tö rvényt pedig — a dogmat iká-
nak és a vegyesházasságok tö r téne lmének olyan 
i smere té t tételezi fel, a milyeu r i tka ma e ma-
gyar hazában. Az á rada t t a l úszni, kérvényt fo-
galmazni, — könnyű ; de a no rmám credendi et 
n o r m á m catholice sent iendi manutenere , ugy 
látszik, ma nálunk fö lö t te nehéz, és hogy mi-
lyen nehéz, azt csak az az egyház-történész fogja 
kons ta tá ln i , a k i m a j d később a magyar egyház 
t ö r t éne lmé t fogja megirni 1867 óta. 

A mondot takból azt az egyet beláthatod, 
hogy o ly m ó d o n kérvényezni, amin t te azt ma 
teszed, kathol ikusnak nem lehet, nem szabad! 

A főrendek válaszukat a márcz. 2 5-kéről 
kö l t k. kir. válasz i r án t á tküldték az alsó táblá-
nak, a mely igy végződik: „0 cs. kir. főherczeg-
sége és a m. főrendek meg vannak győződve, 
hogy a legutóbbi kegyelmes királyi válasz á l ta l 
a vallási ügyeknek eldöntése egy egészen u j 
t é r re vag}7on állitva, melyen a feuforgó kérdések 
czélszerü elintézése a legbiztosabban várha tó ; 
te l jes bizodalommal szóli t ják fel t ehá t a tek. 
KK-ka t és RR-ket, hogy a k. kir. válaszban fog-

lalt elveket figyelembe vévén, azokat az egyes 
esetekre a fentebb é r in te t t módon, és a kérdéses 
tö rvényjavas la t többi szakaszaira alkalmazni 
sziveskedjenek." (írások II. köt. 522 1.) 

Ezen válasz a rendeknél jul. 5-én olvas-
t a to t t . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 1. Hányat ütött Sión ormán az 

óra?! — 
Paptársak ! 

Ha az újév óta lefolyt eseményeken végig tekinte-
tek, tüstént megtudjátok, hányat ütött Sión ormán már 
az óra. 

Megjelent a febr. 26-iki rendelet. Tartalmát, szelle-
mét, czélját — hatásával együtt ismeritek. A két, vallási 
és állami hatalom hatáskörének végzetes, összetévesztésé-
vel polgári kötelességünkké akarták tenni, hogy vallásunk 
isteni törvényeit eláruljuk, hogy az általunk megkeresz-
telt ártatlan kisdedeket a haeresisnek kiszolgáltassuk, az 
örök kárhozat veszedelmébe, papi „hivatalból" beledob-
juk. Némi, nem minden szégyen nélküli eszmezavar után, 
győzött a magyar klérus egész során végig a katholikus 
hithűség és az Istentől a lelkek üdvére reánk rótt papi 
kötelességek teljesítésének mindeneket magával ragadó 
ereje. A rólunk feltételezett hitárulás iszonyuságának 
megfejelő ijedtség és szégyen futotta át egész valónkat 
és a papi kötelességérzetünkön ejtett sérelem nagyságát 
a tiltakozások hosszú sorozatának hangos indignácziója 
hirdette országnak-világnak. Meggyőződhetett mindenki, 
hogy Magyarország kath. papsága hitét elárulni nem 
fogja. Az esperesi kerületek tiltakozó szózatát hallva 
meghökkent a kormány, beleszólt a király: és a febr. 
26-iki rendelet forçirozàsàt a támadás rükwärts-koncen-
trirungja váltotta fel. 

Azt gondolta mindenki, hogy a mintegy Aeolus-
barlangból kiszabadult, s vészterhes kulturharczczal teljes 
szelek visszaszívása fog most következni s hogy a rende-
let hatályon kivül helyeztetik. Csalódtunk. Nem követke-
zett be. Időközben, alig másfél hete, egy hir, egy leverő 
hir járta be ismét az országot. Ténynyé vált az a hihetetlen 
eset, hogy a közoktatásügyi kormány előterjesztésére az 
apostoli király, még egyszer mondom, az apostoli király 
egy szabadkőművest nevezett ki a katholikus alapítvány-
ból épített intézetben elhelyezett, püspöki adományok 
által támogatott Francisco-Josephinum nevü finevelő inté-
zet élére. Nem tudjuk, mennyi van az illető egyénben a 
szabadkőműves szellemből; de azt tudjuk, hogy a sza-
badkőművesség nem kevesebb, mint teljes elpártolás a 
keresztény hittől, apostasia a fide, a religione christiana. 
Különben ennek az intézetnek már alapításakor elhibáz-
ták a szervezetét. Kizárták elöljárói sorából a papságot. 
Hangos tiltakozás támadt e sérelem érzete nyomán a ma-
gyar kath. papság körében. Gondoltuk, hogy a hibát las-
sanként jóváteszik. Most tetézik azzal, hogy szabadkőmű-
vest állítanak a nevezett intézet élére. Nem jó vége lesz 
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a dolognak. A ki szelet vet, vihart fog aratui. Ifjúságun-
kat nem engedhetjük, hitünket meg nem tagadhatjuk ! 

Pro coronide, annak igazolására, hogy nálunk is 
milyen mély gyökereket vert s mily széles körökre ter-
jedt már ki a keresztény vallással való meghasonlás és a 
kath. egyházzal való viszálykodás, más néven kulturharcz 
szelleme, ott van a fehérvári eset. Két hittanárt az álla-
mi hatóság hittanári állásától függesztett fel. Az esetről 
alább következik jól értesült egyéntől a tudósítás. Nem 
bocsátkozunk ezúttal az eset tüzetesebb bonczolásába. 
Csupán annak konstatálására szorítkozunk, hogy a jelen 
eset is megdöbbenéssel párosult indignácziót keltett Ma-
gyarország papságának körében, a mely most már vilá-
gosan látja, hogy az egyházzal való ujjhuzás— rendszer, a 
mely erősebb a személyeknél és uralkodik interconfessio-
nális, az egyház és állam közti viszony fölött egész szél-
tében-hosszában. Hittanárt hittanári minőségétől csak az 
illetékes egyházi hatóság foszthat meg. A székesfehér-
vári eset a Magyarország bibornok hg primása által előre 
jelzett államomnipotencziának egy sajnálatos tette. Jó 
nem következhetik belőle, csakis ha az állami hatalom 
jóvá teszi, a mit hibázott benne. 

Vonuljon vissza az állami hatalom arról a terület-
ről, a melyre lépett ; ne sértegesse a keresztény vallást a 
szabadkőműves szellem pártolása által, hagyjon békét a 
kath. egyháznak és ne akarja a keresztelés szabadságát 
mesterkélt állami rendszabályok útvesztőjébe ránczigálni ; 
különösen pedig, mondjon le az államomnipotenczia vel-
leitásairól, milyen például a székesfehérvári esetben nyil 
vánul. Biztos tudomásunk van róla, hogy ez az eset 
Esztergomban, az egész püspöki karban s az összes pap-
ságban a legkínosabb érzelmet keltette, Székesfehérvárott 
és környékén pedig már a nép is kezd zúgolódni. 

Ha a vallásellenes, szabadkőműves szellem nem hagyja 
abba a pöffeszkedést ; ha az államomnipotenczia csak-
ugyan rendszerré akar válni hazánkban, hogy nyakát 
szegje a kath. hitélet tisztaságának és erejének s a kath. 
egyházat a josefinizmus hálóiba hypnotizálja át : akkor a 
tiltakozásoknak, az elkereszténytelenedéssel, s a dekatholi-
záczióval szemben kifejtendő ellenakczióknak őszszel hat-
ványozott erővel kell megujulniok. 

Ha nem enged a vallásellenes rendszer : ne legyen 
esperesi kerület, mely a tiltakozások második, ősei, bőví-
tett és javított kiadásából hiányoznék. Még a béna és 
sánta is keljen fel az Ur örökségének védelmére ! ? ? 

AranyOS-MarÓth, aug. \. Ez a mai kath. mozgal-
munk a febr. 26-iki min. rendélet ellen — bőséges anya-
got nyújt a dogmatikusnak és fog nyújtani a későbbi 
történetirónak. Theologiánk, politikánk, klérusunk és kath. 
világiaink viszonyai, akczió-képességünk, okosságunk : mind 
rajta fogják hagyni nyomaikat, — utódaink okulására. 

Engem első sorban érdekel az ezen rendelet alkal-
mából kicsirázott uj gondolat a katholikus oldalon, a 
természetjogi irány a vegyesházasság szentségét illetőleg. 
Figyelemmel kisérem nyilatkozványait, mint oly tannak, 
a melyben — állítólag — igen bölcs taktika foglaltatik 
a mai állammal szemben. Minden nyilatkozványában mé-
rem ezt az irányt XVI. Gergely brevéjéhez és Lam-

bruschini instrukcziójához és hová tovább arról győződöm 
meg, hogy ez a kath. irány, nem ugyan az alaptételben, 
mely minden embernek természeti jogot vindikál, de ez 
alaptételnek a vegyesházasság szentségére való alkalma-
zásában : iskolát nyitott a haerezis számára a katlioliku-
sok között. 

Ugyan az volt mondva, hogy a természeti jog re-
vindikálása a vegyesházasságra lépők számára nem „vég-
czélja" az uj iránynak, de még eddig nem olvastam oly 
czikket a M. Államban, a mely ezt a természeti jogot a 
keresztény, a vegyesházasságra lépő párra a kath. tan 
sérelme nélkül alkalmazta volna, legalább ugy formu-
lázva, hogy az oda nézett volna a „végczél" felé. Az 
eddigi fejtegetések mindig a „végczél" ellen voltak irá-
nyozva. 

Ismételten szóltam ezekről a fejtegetésekről a Re-
ligio t. olvasóinak. 

Most ismét van alkalmam bemutatni egy ilyen pél-
dát. a M. Állam jul. 31-iki „Alaptalan vádaskodások" 
czimű vezérczikkéből egy ilyen fejtegetést egy katholi-
kusnak a tollából, a mely fejtegetés azt mutatja, hogy 
az ilyen katholikus álláspontot bármely modern állam-
jogász, bármely vallású ember is elfogadhat, hiszen nin-
csen abban a katholikumból semmi ; a vegyesházasságból 
a kath. elem elpárolgott; ugy hogy az okos ellenfél már 
csakugyan kérdhetné: ugyan ti katholikusok mit követel-
tek mint katholikusok, hiszen közöttünk semmi különbség 
nincs ! 

„. . . hamis érv elleneinknek azon állítása — mondja 
a czikk írója, — bogy mi azért sürgetjük a szülőknek a 
gyermekeik vallásos nevelésére való jogát, mert ennek 
háta megett a kath. lelkész könnyebben érvényesítheti 
befolyását. Ha csupán a katholikus szülők számára köve-
teinők e természetes jog respektálását és nem egyszers-
mind a vegyesházasságban élő akatholikus szülők számára 
is (csakis ezek számára követeljük!), akkor méltán (ugyan ?) 
vádoltathatnánk arról, hogy lelkészeink számára kivételes 
kedvezményt követelünk; (nem kedvezményt, hanem a 
kötelesség-teljesítés jogát követeljük számukra, de ezt 
valóban követeljük !), de miután e tekintetben különbséget 
nem teszünk (kik között? a lelkészek között? — min-
denesetre teszünk különbséget a kath. és prot. lelkész 
között !), az akatholikusok részéről támasztott ezen vád 
(vád-e ez, vagy a kath. postulatum kiíejezése a protes-
tánsok részéről?), valamint egyrészről igazságtalan, ugy 
másrészről a felekezeteket érintő szegénységi bizonyítvány 
(a czikk irója részéről meg egy frázis, melyet ő maga 
sem ért!) Aztán nem is kívánunk mi azzal valami uj 
dolgot (a katholikusok részéről az ilyen kívánság — uj !), 
midőn azt sürgetjük, hogy a vegyes vallású keresztény 
szülők, ha gyermekeiknek melyik vallásban való nevelte-
tése iránt nem tudnak kiegyezni, neveljék fiaikat atyjuk, 
leányaikat anyjuk vallásában, (ezt kath. ember soha sem 
sürgette !), de hagyassék meg a szülőknek azon természe-
tes joga, hogy gyermekeik vallásos nevelését akár a há-
zasság kötése etőtt, akár annak utána történt kiegyezke-
désük szerint (így válhatik majd igazán a vegyesházasság 
a katholiczizmus faltörő kosává !) eszközöltethessék. Hisz 
igy van ez monarchiánk túlsó felében is (mióta lett ez a 
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magyar katholikusok eszményképe ?), hol a törvény alko-
tásakor bizony elég liberális volt a kormány és a törvény-
hozó testület. Végül, mi nem is kívánjuk azt, hogy az 
1868-iki erre vonatkozó törvény eltöröltessék, hanem 
csak azt, hogy revideáltassék és a 12-ik §. kihagyásával 
a fennebb jelzett szöveg értelmében megváltoztattassák." 
(Nagyszerű katholikus óhaj !) 

Hát ezt hijják ma kath. álláspontnak a vegyeshá-
zasságból származó gyermekek vallásának megalapítására ! 
0 tempóra, o mores ! mondhatnók Ciceróval. Mi ebben a 
fejtegetésben a catholicum ? És mi benne a támaszpont 
a „végezel" majdani elérésére ? Semmi, sőt híz ár minden 
lehetőséget, hogy valaha XVI. Gergely brevéje érvényesül-
hessen ! 

Befejezett álláspontnak veszi a czikkiró, hogy a 
kath. lelkész a vegyesházasság kötésénél nem fogja többé 
követelhetni a mindkét nemű gyermekek kath. nevelteté-
sét, mert „akkor méltán (!) vádolhatnának bennünket 
arról, hogy lelkészeink számára kivételes kedvezményt 
követelünk." Ezt az álláspontot tartsa meg a czikkiró 
magának ; a kath. lelkésznek ezt követelni mindig lesz 
kötelessége, mig a vegyesházasság szentség marad. 

Tökéletes igaza van a protestánsnak, ha a katholi-
kusokról ugy gondolkozik, hogy „mi azért sürgetjük a 
szülőknek a gyermekeik vallásos nevelésére való jogát, 
mert annak nem ugyan a háta megett, de annak alapján 
a kath. lelkész érvényesítheti kötelességét, azaz a mind-
kétnemü gyermekeknek kath. neveltetését biztosíthatja, 
midőn a protestáns fél a kath. egyház hívével házasságra 
akarván lépni, a senkitől nem akadályozott természeti joga 
alapján a kath. egyház követelményének eleget tesz." 

Igen, ez lenne a természeti jog kivívása az állam 
positiv törvényei ellenében — a szentség javára ! A czikk-
iró azonban és az az uj természetjogi irány a katholikusok 
között erről a felfogásról nem tud semmit, és mégis kath. 
iránynak vallja magát. Nekik semmi egyéb sem kell, mint 
a szülők egyezkedési joga, ha ezt megnyerték, akkor 
minden meg van nyerve — a katholiczizmus ellen ! — 
Ki bizott meg benneteket a kath. tannak ilyetén képvi-
seletével, illetőleg elrutitásával ? Olvastátok az 1844-iki 
elődeink nyilatkozatait ilyen — most általatok elfoglalt — 
álláspontról? Gondolkodtatok-e: a vegyesházasság szent-
ségéről, a vallások értékéről, a sola salvifica dogmáról, 
a katholiczizmusnak viszonyáról a protestantizmushoz ? 

Azok a protestánsok nem hiszik ám azt, a mit ti 
beszéltek a természeti jogról, mert azok jobban ismerik 
a vegyesházassági küzdelmeket, semhogy elhihetnék, hogy 
a magyar katholikus ilyesmit őszintén mondhasson és 
kivánhasson ma, a mi ellen elődei küzdöttek. 

Igen, mindenünket fel kell áldozni az Istenért és az 
ő vallásáért, a katholiczizmusért ; de magát a katholicziz-
must nem szabad feláldozni semmiféle tekintetnek. 

Dr Dudek János. 

Nagy-Ernye. (Erdélyi egyházmegye.) Megtestesült! 
Jelentés a „Magyarország Védasszonya" ima-egylet meg-
alakulásáról. — 

A „Religio" julius 23-iki 7. számában közölt, Ka-
pisztrán „Visszhangja" Marostorda megyének Nagy-Ernye 

hitközségében julius 27-én megtestesült! A szépszámban 
egybegyűlt nép megértette édes hazánk veszedelmét, 
melybe azok döntik, kiknek éppen menteniök kellene. Ez 
öt felekezetű községben is, fájdalom, mindennapi hitkö-
zönyösség ellen biztosabb orvosság s fegyver nem adatott, 
mint az imádság : „orate, ne intretis in tentationem" inter 
persecutiones quas hodie experimur et sustinemus. Az én 
híveim, kik az imádságot igen szeretik s azért dicsekszem 
is velők, még tavaly tagjai lettek az „Élő Rózsafüzér*-
nek. Az eredmény meg is látszott rajtok, de másokon is 
ám, mert ez évben Isten, az ők imájára, biztosan állí-
tom, 45 léleknek adta meg az igaz hit megismerésének 
és követésének kegyelmét. 

A társulati ajtatosság tehát hasznos és czélszerü. 
Czélszerü éppen ez időben, midőn a pokolnak minden 
gonoszsága Isten -egyháza ellen fordul. Ima által győzött 
a kereszten a szenvedések királya, ima volt a martyrok 
millióinak fegyvere s ima által győzettek le 19 századon 
át az egyház ellenségei. Hiszszük erősen, mert okunk van 
reá, hogy édes hazánkban is az ima hatása meg fog lát-
szódni, csak minden pap fogjon hozzá lelkesen a meg-
ismert jóhoz. 

Nagy-Ernye róm. kath. hivei közül 85 iratkozott 
be: „Magyarország Védasszonya" ima-egyletébe. Egy szó, 
egy lélek volt az egész, midőn nekik ezt ajánlám : hogy 
ne lennénk tagjai, mondák, e könnyű és üdvös társulat-
nak, hisz hazánk jövője függ tőle ! Igen, a nép megismeri 
a jót s követi is, csak vezessük reá. Nem oly rossz az, 
mint azok vélik, kik közte nem forognak. A nép imája 
fogja Magyarországot azzá tenni mi volt, katholikussá és 
boldoggá. 

Ha községeinkben népgyűlést tartunk s vasárnapo-
kon délután nekik rendesen catechetizálunk, mint a Conc. 
Trid. is rendeli, meg a kath. lapokat nekik fejtegetjük, 
a fáradság meghozza óhajtott gyümölcsét. Experto crede! 
Kapisztrán visszhangja is ugy testesült meg. Megma-
gyaráztam azt terjedelmében s megmutattam, hogy a 
legrégibb s legtudósabb1) kath. lap ezt ajánlja: azért tehát 
hazánk megmentésére rendezzük be az ima-tábort s egy 
pár hónap múlva győzni fogunk. Acies bene ordinata 
destruet diabolicas fraudes et confundet adversarios. 

Az uj ima-egyletnek már vannak harezosai, magam 
fogom itt vezérelni, de mielőtt ezt tenném és a főhatóság 
engedelmét is kikérném, előleges intézkedésre van szükség. 

Az intézkedés kellő szabályok szerkesztéséből állana. 
Egy ide vágó tervezettel, ha Kapisztrán atya nem nehez-
tel, én is szolgálok, rég készen van. Több ajánlat és 
tervezetből lehet válogatni.2) A jobb és czélszerűbb részére 
szereztessék pápai helybenhagyás és bucsu. Ezt biztosan 
megnyerjük, ha társulatunkat paptestvéreim figyelemre 
méltatják. 

Tudva az általános ébredést (mire a febr. 26-iki 

Legrégibb igen ; de hogy mennyire tudós, csak a jó Isten 
tud ja . Jó véleménye megtisztelő. A szerli. 

2) Helyes. Mikor aztán 20—25 helyen vagyis minden egyház-
megyében az egylet megalakul, elnökeik összejöhetnek és egyön-
te tű alapszabályokat dolgozhatnak ki. Kiki aztán felterjeszti a főt. 
püspöki hatóságnak megerősítés végett . így jön létre az országos 
mentő-ima-egylet ! A szerk. 
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harsona igen jó volt) okom van hinni, hogy a nagy 
mozgalom nem szalmatűz. Ez nagyobb veszély lenne 
minden miniszteri zsarnokoskodásnál. Ha kibontottuk a 
zászlót, hadd lengjen, fújja a szél, dühöngjön a protestáns 
tajtékzó vihar — mi nem félünk még vérpadon sem, 
mert ott győzünk, hol legyőzve látszatunk. Ellenségünk 
ott teszi le fegyverét, hol győzni vélt. 

Lengjen Krisztus és Anyja Mária: Magyarország 
Védasszonyának zászlója. Harsogjon az igazság trombitája. 
Ébredjen minden alvó katholikus; elég volt az álomból. 
Pihenés után csak talán erősebbek lettünk ? ! Megmutatja a 
jövő . . . 

Magyarországot oly sok veszély között csak Mária 
védelme mentette meg. Neki ajánlotta azt a haldokló 
szent király, István, s meg is mutatta, hogy ő anyja s 
oltalmazója a magyaroknak — akkor is, ha azok nem 
érdemlik meg, ha szent Fia hitétől elpártoltak s ellene 
törtek. Igen, ő az maradt a mi volt, pártolója, szószólója a 
magyarnak. 0 a bűnösök oltalma: és hol van nagyobb 
bűnös a magyarnál? A legczégéresebb bűnöknek rabja 
ez, de ha bűnbánó szivvel tekint a tenger csillaga, Mária 
felé : meg lesz mentve. 

Minden idők történelme telve van Mária csodáival, 
melyeket Isten müveit általa és érette, hogy az ember 
bizzék benne s bajaiban hozzá kiáltson. Mária oltalma-
zott, Mária védett eddig : — megvéd ő ezután is, csak hit-
tel járuljunk a bölcseség székéhez. 

„Magyarország Védasszonya" ima-tábora sok jót fog 
létre hozni. Az „acies bene ordinataíl meg fogja félemlí-
teni a dühös ellent ; a reánk dobott nyil őt fogja sújtani, 
mert : „portae inferi non praevalebunta adversus Eccle-
siam et nos qui apostolorum vices gerimus. Az ellenség 
rendez tábort, — nekünk nem szabad ? Az államnak sok-
féle regimentje van s egy a fő, a király. Fejünk Krisztus, 
uralma alatt nekünk is sok vitézlő regementünk van : a 
számos szerzetes-rendekben, ima-egyletekben és társula-
tokban. Mondhatja valaki elég van, nem kell uj. Erre 
feleletem ez : a jóból soha sem elég. Ez nem étel, hogy 
reá vágjuk: Wass zu viel, ist ungesund! 

Ellenségünk legio, nekünk ehhez kell mérkőznünk. 
Ha van 350 szerzetes-rendünk, van kétszer annyi fajú 
ellenségünk is. vMessis multa, operarii autem pauciEz 
mindig áll még ma is. Távol van az „unum ovile et 
unus pastor." Ennek valósítására puszta sóhaj nem elég. 
„Operemini dum lucem habetisint az Ur. Lux nunc 
habet crepusculum ; tandem surreximus canente tuba ini-
mici saevientis : tehát az ébredés után bátran munkára 
fel ! Minden lelkésznek ki van szabva csatatere s van 
bőven ellentábora : okkal-móddal igyekezzék legyőzni azt, 
mi útját vágja Krisztus világosságának. 

„Estote prudentes sicut serpentes et simplices sicut 
columbae", int újból az Ur ; és ha erre valaha, ugy ma van 
legnagyobb szükség, midőn a leghatalmasabb ellenségtől 
üldöztetünk; s ez a legveszélyesebb, mert nem is sejtjük, hol 
ejtenek tőrbe. A prot. prédikátorok a legfurfangosabb bá-
ránybőrbe bujt róka politikát játszanak. Vigyázzatok pap-
társak ! nem kell tovább hinni, mert mind megcsalattunk, 
kik eddig nekik hittünk s barátságukba biztunk. Tisztelet 
a kivételnek (ha ilyen lehet, az már fehér holló!) de ma 

kimutatták foguk fejérét ugy, hogy rámondhatjuk egy 
jeles egyháznagy élezés megjegyzését: kutya, farkas vedli 
szőrét, kálvinista nem a bőrét ; kutya, farkas mindig harap, 
mint a kálvinista pap (értsd prédikátor, mert pap azaz 
áldozópap, sacerdos, ott náluk nem létezik.) Es az egy-
háznak többi ellenségei a sajtóban ! Nincs hely s idő, 
hol s mikor ne rágalmaztatnánk. Nyiltan és alattom-
ban ellenünk harczolnak s hazugsággal tömik a népet. 
Mi egyebet nem tehetünk s nem is teszünk — mint 
imával harczolunk. Add meg uram nekik az igaz hitre 
vezető kegyelmet, hogy megismerjék azt, kit mi igazán 
imádunk, a te fiadat Jézust! Mária, Jézus csodálatos anyja, 
imádkozzál a magyar nemzet hitegységének megnyeré-
seért. Faxit Deus. P. Felicián 

Székesfehérvár, jul. 31. Mi történt? — 
A székesfehérvári esetről a következő tudósitást 

kaptuk : 
A sátán karóba szorult, igen jó alkalom nyiltan 

elbánni vele. Hosszas és tartós egyesség nem lehet Krisz-
tus — és Béliái között. 

Cui datum est „cunctas haereses interimere", par-
vulos elegit ut confundat fortia." 

A „Magyar Ifjúság Rózsafüzére " junius havi füzeté-
ben azt irta a sátánról, amit a szentírás, hogy gyilkos 
t. i. és merész. IX. Pius pápa „Quanta cura"-ja „insignis 
impudentialí-nak nevezi azt is, aki csak mondani me-
részli, hogy „Eccesiae auetoritatem civilis auctoritatis 
arbitrio subjicere." Hát a sátán „büntetés terhe alatt 
parancsolólag merészli mondani Isten küldöttjeinek, hogy 
a magyar haza kisdedeit mindjárt születésök után szol-
gáltassák ki a pokolnak." Ez a tény valóban kimondha-
tatlan „impudentia ;" a rózsafüzár azonban csak egyszerű 
impudentiának mondta és csakis a sátánról mondta 
azt. A szentírás, a syllabus sokkal többet mond, min-
den kötelességhü keresztény sokkal erősebben irt és tett 
és tiltakozott még a megnevezett személy és törvénytelen 
rendelet ellen is. A fehérvári Rózsafüzér — ismételjük — 
sem személyt, sem törvényt meg nem nevezve, egyedül 
csak a sátánról beszélt és még csak keveset. 

Az oda való kereskedelmi akadémiának, a fehérvári 
ifjúság valódi akath. démiájának zsidó professora és egy 
szeny-lapjának zsidó firkásza saját körükben és a sza-
badkőműves P-i H-ában wégeschreioztak, a szintén zsi-
dókkal és kálvinistákkal telitett reáliskola egy-két tagból 
álló klikkje részéről pedig dr Kuty, az igazgató (rokon-
sági viszonyban a fehérvári kiközösített iskolák fő kori-
feusaivei), személyesen ment a minisztériumba, mert a 
zsidóknak, sakkban tartott eretnekeknek s egyáltalán a 
fehérvári kiközösitetteknek nem tetszik az a szigorúan 
tisztán keresztény irányú működés, amely pár év óta 
szent István városában érvényesül s mindinkább nagyobb 
mérvet ölt. A jobb irányzat személyes tényezői mint a 
legtisztább jellemek semmiben sem foghatók meg, sem 
nem támadhatók. 

Most, hogy- érdemlegesen jelezték az ördögöt, kapva 
kaptak rajta csahosai ; összeültek, összesúgtak, ha nem 
lehetne-e megfogni valamiképen, arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy még a birák netaláni pressionálhatásával 
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sem lenne reményök per nyerésre, mert tényleg semmi 
személy, se törvény nevezve, sértve nincs ; mégsem sza-
lasztják el azonban az alkalmat, mert ki tudja, lesz-e 
még ilyen, megpróbálják erőszakoskodni más uton. 

A minisztériumban tudvalevőleg van egy szabadkő-
műves, ki még magyarul sem tud beszélni, csak a ma-
gyar katholiczitásnak ártani tud és akar, könnyen fel-
nyergelhető, neki mennek a miniszternek, mintha ő lenne 
a sátán, a miniszter felül és a legsötétebb Ázsiában is 
hallatlan kegyetlenségre ragadtatja magát. Törvényeink 
határozott megsértésével beszüntetni parancsolja a lapot, 
és az egyház tanitói jogainak szivébe döfve felfüggesztetni 
kivánja a hittanárokat. A miniszter igy kelepczébe került, 
mert az egyház nem adhatja fel hittanitó jogát és nem 
szolgáltathatja ki hü fiait. Ha a miniszter zsidó vagy 
szabadkőműves felültetőinek kegyetlen tervébe beleegyez-
nék és azt végrehajtatná, ugy az apostoli felség által is 
perhorreskált kulturharczot létesítené, a melynek követ-
kezményei beláthatatlanok. Jól értesült. 

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

terjesztésére, a nagyváradi latin szertartású székeskápta-
lanban: Winterhalter Antal czimzetes apátnak és krasznai 
főesperes-kanonoknak a békési főesperességre ; Zeley János 
czimzetes prépostnak és közép-szolnoki főesperes-kano-
noknak a krasznai főesperességre, dr Fraknói Vilmos 
czimzetes püspöknek és apátnak, legidősebb mesterkano-
noknak a középszolnoki főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az üresedésbe jövő utolsó 
mesterkanonokságot dr Belopotoczky Kálmán tábori apos-
toli helynöknek, udvari káplánnak, pápai t. kamarásnak 
és szentszéki ülnöknek adományozom. Kelt Ischlben, 1890. 
évi julius hó 20 án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gr. Csáky 
Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ft. Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur ő emja 

a gelenczei róm. kath. iskola felszerelésére 200 frtot, a 
harasztosi iskola, kántorilak és plébániai gazdasági épü-
let kijavítására 66 frt, a hochidai r. k. iskola építésére, 
az eddigieken kivül újból 200 frt, a osiksomlyói jégkáro-
sult híveknek 100 frt, a csikdelnei torony helyreigazítá-
sára 50 frt, a magyar-igeni plébániaiak kijavítására 99 
frt 65 krt kegyeskedett közelebbről adományozni. 

— A jeles egyházi férfiakban gazdag bibornok hg 
prímás udvara egy kiváló egyházi férfiúval szegényebb 
lett. O felsége dr Fischer-Colbrie Ágoston esztergomi szent-
széki jegyzőt, csász. és kir. udvari káplánná és a szent 
Ágostonról nevezett fensőbb papnevelő-intézet tanulmány-
igazgatójává nevezte ki. Szerencsés intézkedés ! 

— Vácznak mult szombaton nagy napja volt. O 
exclja dr Schuster Konstantin tartotta aranymiséjét, sze-
rényen, csendesen, a piaristák templomában, a mely ő 
excja első miséjének is színhelye volt. A város fényes 

tüntetésre készült, de attól a kegyes főpásztor kérelmére 
elállt, a ki 500 frtot küldött át kiosztás végett a szegé-
nyek között. A székesegyházban tartott ünnepélyes hála-
adó szentmisén számos és fényes közönség volt jelen. 

— Konstatálva van már nyilvánosan a napi lapok köz-
leményeiből, hogy a febr. 26-iki rendelet tárgyára vonat-
kozó pápai decretum már Esztergomban van, a bibornok 
hg-primás kezeinél. Tartalmáról mi már előre jelentettük, 
hogy a kath. hittan elvi álláspontját fogja kifejteni és 
érvényre emelni. A mi kihirdetését illeti, arról még senki 
semmit sem mondhat. 

— Az országos egyetemes tanitó-gyülés tekintetében 
mind inkább tért hódit a „Religio" felfogása, a mely 
szerint katholikus tanító országos katholikus tanitó-gyü-
lés hiányában az ily egyetemes tanitó-gyülésben részt ve-
het, de csakis a kath. elvek fentartásával és az egyház-
megyei hatóság engedelmével. 

— Az ország ünnepi szónoka Budavárában szt. István-
kor ezidén, Rajner Lajos, esztergomi kanonok lesz. Is-
merve a magas erényü és nagytudományu kanonok ur 
fenkölt szellemét, előre jelezzük paptársainknak, hogy 
szent Istvánhoz és a magyar nemzet, a kath. egyház 
jelen kritikus helyzetéhez méltó, vezérszózatszerü beszédre 
lehetünk elkészülve. 

— JBucsujárási felhívás. Főpásztori engedélylyel ez 
évi szeptember 5-én búcsújáró menet indul a budapesti 
szent ferenczrendiek belvárosi templomából Nagy Mária-
Czellbe ; útiköltség különvonattal Budapestről Nagy Má-
ria-Czellbe s onnan vissza II. oszt. 15 frt., III. oszt. 10 
frt 50 kr. Váczról oda és vissza II. oszt. 14 frt 70 kr., 
III. oàzt. 9 frt 50 kr., Nagy-Marosról oda és vissza IL 
oszt. 14 frt 30 kr., III. oszt. 9 frt 30 kr., Szobbról oda 
és vissza II. oszt. 14 frt, III. oszt. 9 frt, Esztergomból 
oda és vissza II. oszt. 13 frt 80 kr., III. oszt. 8 frt 70 
kr., Érsekújvárról oda és vissza II. oszt, 12 frt 70 kr.T  

III. oszt. 7 frt 70 kr., Pozsonyból oda és vissza II. oszt. 
7 frt 20 kr., III. oszt. 4 fr t 70 kr. E bucsujáratban részt 
vehetnek magyar, német és tót ajkú hivek. Azon búcsúsok 
pedig, kik előre már jegyet váltottak, csatlakozhatnak : 
Rákospalota, Vácz, Nagy-Maros, Szobb, Esztergom-csa-
vargőzös, Esztergom-Nána, Érsekújvár és Pozsony állo-
másoknál. A szükséges kocsikról Liliomvölgyből Nagy 
Mária-Czellig és vissza gondoskodva lesz. A társas (omni-
busz) kocsin személyenkint 5 frt 20 kr, a ponyvás-kocsin 
pedig 3 frt 70 kr fizetendő ; egy négy üléses fogat (ba-
tarde) 40 frt ; s ezen kocsikra szolgáló jegyek tájékozás 
végett szintén előre váltandók. Megjegyzendő azonban, 
hogy a 10 éven aluli gyermekekre nézve a menetár a 
vasúti igazgatóságtól a következőkben van megállapítva : 
egy felnőtt egy gyermekkel a II. osztályban, egy II. és 
egy III. osztályú jegygyei, a III. osztályban pedig mind 
a ketten (felnőtt és gyermek) egy II. oszt. jegygyei utaz-
hatnak. E bucsujáratot három áldozár és egy orvos is 
fogja kisérni. A beiratás és a menetjegyek kiváltása a 
belvárosi szent ferenczrendiek sekrestyéjében eszközölhető 
mindennap augusztus 3-tól szeptember 3-ig. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

A vegyesházas ságok h a z á n k b a n 1840—1844-ig*. 

VII. 
A főrendeknek az alsó táblán jul. 5-én fel-

olvasott izenetére a rendek nov. 3-án feleltek. 
E második izenetökben a rendek nem adták 

fel előbbi nézeteiket az 1840. máj. 7-iki törvény-
javaslatról, mindazonáltal, végéhez közeledvén 
az országgyűlés, mégis belenyugodtak, ha a val-
lási kérdés (a vegyesházasságokról) habár nem 
a legtökéletesebb, de legalább megnyugtatást 
remélhető módon minél elébb eszközöltetik, azért 
mikép vélik a törvényjavaslatot (1. Religio 1890. 
II. 27 1.) a k. kir. válaszhoz alkalmazhatónak, 
közlik a főrendekkel : 

Az 1. §-t fenn akarják tartani. A 3-ik §. 
kihagyatik. A 4-ik és 5-ik §-t módositották. A 
4-iket ugy, hogy a jegyeseknek szabadságukban 
álland akár az egyik, akár a másik fél lelkésze 
előtt esküdni; az 5-ik § pedig: a gyermekeket 
az atya vallásában nevelni parancsolja, különben 
a szülők szabad megegyezésére bizza, hogy gyer-
mekeiket bármely törvényesen bevett vallásban 
nevelhessék. 

Mellékesen ezen izenetökben a rendek az 
1647 : 14. t. cz. alapján a plébánosok ellen inditot t 
pereknek, melyek mindez ideig az udvari ma-
gyar kanczellária által ,, letartóztatva vannak" 
visszaküldését kérik a királytól (írások IV. köt. 
230 1.) 

Ezt az izenetet hatalmasan megrostálta a 
táblán Bezerédy Miklós veszprémi kápt. követ, 
a ki egyedül szólalt fel. (1. Rendi Napló V. 401. 
1.) Az egész szerkezetben kellő szabatosságot, 
határozottságot hiába keresett ; mi több! ugy 

látszik az egész készitve lenni, hogy belőle 
törvény ne lehessen. Különösen kifogásolta a 
gyermekek neveltetésére vonatkozó 5-ik §-t, a 
mely tovább megy mindazokon, a miket a ren-
dek eddig kivántak; eddig csak a katholikusok-
ról és evangélikusokról volt szó, most pedig e 
§-ban „bármely törvényesen bevett vallást" em-
legetnek, azért kéri a rendeket: iparkodjanak 
a jelen javaslatot ugy módositani, hogy az 
a FRR, és a kormány által elfogadható legyen. 

De a rendek „maradjon r t-t kiáltottak, s az 
izenet átküldetett a főrendekhez. 

A főrendek nov. 6-án küldték meg a 2-ik 
válaszizenetet, a melyben a törvényjavaslatot 
ekként kivánták módositani: „4. §: Az 1790/1: 
26. t. cz. 15-ik §-ának rendelete módosittatván, a 
jelen törvény kihirdetése után keletkező vegyes 
házasságok az evangelikus lelkész előtt is köttet-
hetvén, érvényesek. — 5-ik §: Az ezennel kö-
tendő vegyes házasságokból születendő gyerme-
kek vallásos nevelése iránt i ro t t vagy szóbeli 
kölcsönösen szabad egyezkedés által intézkedni 
magokra az illető házasulandókra és illetőleg 
házas felekre hagyatik és az ily magán egyez-
kedések megtartása azon egyezkedők jóhiszemüre 
bizatik anélkül, hogy ezen kölcsönös igéret tel-
jesítését akár birói, akár közigazgatási uton 
azon követelni lehessen." (írások IV. kötet 
333 1.) 

A rendek erre nov. 8-án a 3-ik izenetben 
válaszoltak a főrendeknek ; a 4-ik §-t igy aján-
lo t ták : A jelen törvény kihirdetése után kelet-
kező azon vegyesházasságok is, melyek evangeli-
kus lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek. Az 

12 
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5-ik §-t illetőleg: a Karok és Rendek lényeges 
különbséget látnak a mélt. Főrendek javaslatá-
ban már csak azért is : mivel a mélt. Főrendek 
minden kötelező törvény alkotását mellőzni ki-
vánják; azért felszólítják a mélt. Főrendeket, 
hogy az általküldött törvényjavaslat 5-ik §-át 
elfogadni méltóztassanak. (írások Y. köt. 2 1.) 

A főrendek nem engedtek, a király nov. 
9-én leirt s ekként a magyar kir. udvari kan-
czelláriával 1844. nov. 11-én t a r to t t konczertatió 
u t ján létesült a törvényczikkely : a vallás dolgá-
ban (1844: III. t. cz.), a melynek a vegyeshá-
zasságokra vonatkozó két paragrafusa ez : 

2. §. A jelen törvény kihirdetése után kelet-
kező azon vegyesházasságok is, melyek evavgelikus 
lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek. 

3. §. Azon vegyesházasságok, melyek római ka-
iholikus és az evangelika vallás bármelyikéhez tar-
tozó felek között az 1839-ik évi márczius lö-ik 
napjától kezdve, a most folyó 1844-ik évi november 
10-ik napjáig köttettek, és nem római katholikus, 
hanem az evangelika vallás bármelyikének lelki-
pásztora által adattak össze, törvényesítetteknek 
jelentetnek ki. (írások Y. köt. 124 1.) 

A 11. §-ból álló III-ik t. cz. a vallás dolgá-
ban, első §-ban a 18-ik évet elért egyénekről, 
a kik evangelika vallásban neveltet tek és a 
férjhez ment nőszemélyekről intézkedik, hogy 
azok többé vallásos kérdés alá nem vonhatók; 
a többi §§-ban az áttérésről (átmenet), a római 
kathol ika vallásból az evangelika vallások bár-
melyikére, van szó. 

Ha az 1844 : III. t. cz.-nek két fennebb em-
i i te t t paragrafusát akár az 1840. máj. 7-én a 
táblák által a király elé ter jeszte t t törvényja-
vaslattal (1. Religio 1890. II. 27 1.), akár pedig 
a lefolyt diéta alat t felmerült és fennebb leirt 
indítványokkal összehasonlítjuk : lá tha t juk a 
rendkívüli, majdnem váratlan eredményt a kath. 
elvekre és ezek mellett a vegyesházasság kath. 
fogalmára. Sem a reverzálisokról, sem a gyer-
mekek vallási neveléséről, az annyit vi tatot t 
5-ik §-ából a törvényjavaslatnak egy betű sem 
került a törvényczikkbe, a melyet a király szen-
tes i te t t . Az van a törvényben, a mit az 1843. 
okt. 19-iki püspöki konferenczia — mint tudjuk 
— elhatározott. 

Azért uraim, le a kalappal, azon püspöki 
kar te t te i előtt, a mely püspöki karnak az 1840. 
május 14-én t a r to t t konferenczia ó ta : instruk-

czióit, a megyékkel való küzdelmeit, összetartá-
sát, szónoklatait a felső táblán, kath. hithűségét 
egész az 1844-iki országgyűlés befejezéseig elé-
adtam. Le a kalappal, mer t ők a legnehezebb 
körülmények között fényes sikert a r a t t ak ! 

Ok egyúttal ki taní tot tak bennünket is arra, 
hogyan nem szabad a katholikus embernek a 
természeti jogot a vegyesházasságban egyoldalulag 
magyarázni. Szavaik világosak ; argumentácziójuk, 
mert a dolog természetéből van merítve, begyőző. 

Hogy még egyszer visszatérjünk a lefolyt 
országgyűlésre, a mely 1844. nov. 13-án fejezte-
t e t t be, sok egyéb vallási tá rgy került ott 
szóba : a reverzálisokról a múltra nézve, az át-
térésről, a rekopuláczióról, az áldást megtagadó 
plébánosokról s az ellenök folyamatban levő 
perekről, a vallások egyenlősítéséről, értve a 
kath. vallás degradáczióját, az unitáriusokról, a 
görög nem-egyesültekről, a zsidókról. Rendkívül 
gazdag anyagot tar ta lmaznak a rendi naplók az 
akkori vallásügyi viszonyainkról. Az 1848. év 
vallási szempontból ezen országgyűlésen annyira 
elő volt készítve, hogy azt csak papirosra kellett 
vetni. 

Az alsó tábla féktelen követeléseit a főren-
dek s ezek között a nagy szerepet vivő püspökeink 
semmivé tet ték, kivéve az átmenetet , erről a 
III. t. cz. a lkot ta to t t . 

Ezekből a 2-od rendű ügyekből is merít-
hetünk pro nunc tanúságot. 

A rendek kíméletlenül támadták a káptala-
niakat, hogy miért áldották meg 50 éven és 
reverzális nélkül is a vegyesházasságokat és 
most nem akar ják? Midőn pedig Radvánszk}r 

Antal Zólyom követe hosszú beszédében Belánszky 
József beszterczebányai püspököt játszotta ki 
t romful , hogy hiszen ez egyházjog tanár volt, 
püspök volt és mégis megáldotta — p a p j a i 
kérelmével szemben is — a reversális nélküli 
vegyesházasságokat: erre még Roskoványinak is 
nehéz volt csak excusando is megfelelni (1. a 
rendi Naplót I. 266—277). 

A követek erősen konkludálták, hogy bi-
zony ilyen formán a katholikus egyház tanai 
változnak. 

Tegyük fel. hogy ma az ismert kérvények 
az 1868. LUI. t.-cz. 12. §-ának a revíziójáról, 
olyan formában, a mint azokat szerkesztve is-
merjük, hogy : a vegyes vallású jegyesek magok 
egyezkedjenek a születendő gyermekeik vallása 
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felett, — kerülnek az országgyűlés elé; mit fog-
nak felelni a katholiczizmus ellenségei ezen nem-
katholikus kívánságra? Nemde fogják kérdezni: 
tudjátok-e ti kath. papok, mit felelt az egész 
kath. klérus 1843 /4-ben ilyen projektumra, mi-
dőn azt a király te t te ? Hát nálatok azok a hit-
elvek, a melyeket 1843/4-ben annyit hangoztat-
tak, változnak ? 

Ki lesz felelős az ilyen kudarczért? Azok 
bizonyára, a kik most azzal szemben, a ki 
eszét el nem vesztette a közáradat közepett sem, 
valami gyanús „intencziót," irigységet emleget-
nek, de arra nem felelnek, a mire kellene; kü-
lönösen nem arra, hogy attól a furcsán magya-
rázott természeti jogtól, mely uton-módon fognak 
majd ju tn i a természetfelett i jogig, XVI. Gergely 
brevéjeig, Lambruschini instrukcziójáig, — a kis 
katekizmusig? Hogyan fognak ju tn i az általok 
projektált törvénytől a kath. elvet kifejező vagy 
legalább azt nem sértő törvényig Magyarorszá-
gon, és addig is, még majd az a boldog idő 
megérkezik : mi lesz a vegyesházasságokkal ná-
lunk ? Ja, az áradat ta l úszni nem virtus, volt 
jelszava a Magyar Állam boldogult szerkesztőjé-
nek ! . . . . De tanulva, gondolkodva haladni . . . 
az más! . . . 

A jól végzett munka után a püspökök nov. 
13-án konferencziában jö t tek össze; megbeszél-
ték az uj törvényt és ennek folytán a további 
eljárási módot a vegyesházasságok körül. 

Legelőször is — a primás előadására — 
megalapították, hogy mi változást okozott az 
1844: III. t.-cz. a reversálisokra és a vegyeshá-
zasságok kötésére nézve és mi maradt az 1791 : 
26. t.-cz. intézkedéseiből továbbra is? 

A mi a vegyesházasságból származó gyer-
mekek vallását illeti, a király annak megalapí-
tását a márcz. 25-iki resolutiójában a házasu-
landókra akar ta bizni, de a rendek meg nem 
egyezése miatt , az a mód elej tetet t s igy az uj 
törvény semmit sem tar ta lmaz e kérdésről, an-
nálfogva az 1791: 26. t.-cz. további érvényében 
marad, azaz: ha az atya katholikus : valamennyi 
gyermek az ő vallásában nevelendő, ha ellenben 
az anya katholika: a leánygyermekeket kell val-
lásában nevelni. Az egyház amint a reversálisok-
ról le nem mondhat, ugy a dolgok jelen állása 
mellett le sem mond, ámbár az országgyűlési 
tárgyalásokból és a királyi leiratból előrelátható, 
miképp azok kötelező ereje a világi forum előtt 
nem lesz végrehajtható. Azért, miután a gyer-

mekek kath. neveltetését biztosítani kell, rever-
sálist a jövőben is kell kérni és pedig a nője-
gyes és annak szülei u t ján , hogy a lelkipásztortól 
minden odium távoltartassék. 

Ha az az eset előadná magát, hogy a prot. 
jegyes, a kinek jelleméről a plébános különben 
meg van győződve, a körülmények pl. szülei, 
rokonai, öröksége mia t t i rot t reversálist nem 
adhatna s az esketésnek a jegyesek kivánságára 
mégis a kath. oltár előtt kellene történnie, 
olyankor a plébánosnak az egyházmegyei hiva-
tal tól kell utasí tást kérni. 

Bölcsen megegyezett a konferenczia abban 
is, hogy a „reversalis" szót, miután erre mái-
annyi odium tapadt , a jövőre nem fogják többé 
használni, hanem valamint a pápai i ra tban „cau-
tio" szó használtatott , ugy nálunk is ezentúl a 
cautiónak megfelelő „biztosítás" szóval kell élni 
a vegyesházasságoknál. Ez volt az egyik kérdés. 

A mi a vegyesházasságok kötését illeti, erre 
nézve az 1844: III. t.-cz. 3-ik §-a az 1791: 26. 
t.-cz. 15. §-át megváltoztatta, amennyiben ezentúl 
az evangelikus lelkész előtt is érvényesen lesz-
nek köthetők. Ez nem egyéb, mint a pápai irat-
nak polgári törvényünkbe iktatása. Azonban 
nehogy e törvényt valaki félre magyarázza, meg-
jegyezték a püspökök, miképp az 1844: III. t.-cz 
3. §-a nem a jegyesek tetszésére bizza, hogy ki 
előtt kössék házasságukat, csak azt mondja, hogy 
a prot. lelkész előtt is kötve érvényes. Azért, 
miután a kath. jegyes vallásánál fogva amúgy is 
köteles saját plébánosához menni, az ilyen eset-
nek, t. i. a prot. pásztor előtti kötésnek csak 
akkor lehet helye, a midőn a prot. jegyes bizto-
sítást adni nem akar s a passiva assistentiával 
sem elégszik meg. E legújabb hazai törvényt igy 
és nem másképp kel1 érteni. (Roskoványi Y. 
128 1.) 

Ezen megállapodáshoz képest a püspökök a 
diétáról hazajövet még 1844-ben kiadták a lel-
készkedő papságnak az instrukcziót, a melyben 
megmagyarázták neki a beállott változást a ve-
gyesházasságok körül, különösen a mi a vegyes-
házasságnak a prot. pásztor előtti köthetési sza-
badságát illeti, nehogy ebből a katholikus hitelv 
rovására valami balvélekedés kapjon lábra, ne-
hogy „rectior illa et catholicis principiis confor-
mata disciplina, cuius restitutio t an to laboré, 
tantisque molestiis steti t , in confusionem rursus 
adducatur." (Roskoványi III. 525 1.) Ekként a 
papság egészen tisztában volt teendőivel. 
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184<i-el tehát a vegyesházasságoknak uj epo-
chája állott be Magyarországon, lecsillapultak a j 
kedélyek, még az 50-es évek elején a prot. pász-
torok az 1848: XX. t.-cz. 2-ik §-ában kimondott 
„ vallásegyenlőséget" az 1791: 26. t.-cz. 15. 
§-ának rovására a gyermekek nevelését illetőleg 
félre nem magyarázták s ez által püspökeinknek 
ujabb amoenitásokat nem szereztek. 

* . 

Az eddig letárgyalt történelmi anyag körül-
belül három századját öleli fel magyar egyház-
történelmünknek. Kor- és jellemrajzot képez az 
kicsiben ; magyar egyházunk fényes és szomorú 
napjai vannak benne vázolva — a mi okulá-
sunkra. Mária-Terézia kora, II. József ideje, egy-
házunk jozefinistikus napjai a század elején a 
30-as évekig, a 40-es évek lelkes küzdelmei : 
tanulságteljes periodusok minden magyar katho-
likusra. Ezekben a történelem kétségbevon-
hatlan eseményei bizonyitják, a mire különben 
az általános történelem, meg közvetlen tapasz-
talásunk is oktat, hogy egyházunk emelkedése 
és hanyatlása, örömei és bajai : a papság erkölcsi 
fölényének, buzgó lelkipásztori működésének 
emelkedésével és hanyatlásával a legszorosabb 
okozati összefüggésben állanak. Az egyház ellen-
ségének ereje csak akkor válhatik rombolóvá, ha 
a papság hanyatlott , nem a lármában, nem a 
fényűzésben, hanem egyház-társadalmi működé-
sében és a tiszta kath. tanok hirdetésének erejé-
ben. Az egyház ereje a közéletben, a hozzá sziv-
vel-lélekkel ragaszkodó emberekben van : ezt az 
erőt a papság növeli, de apaszthatja is. Soha se 
nézd a más vallásuakat, hogy mennyire fegyver-
keznek a kath. egyház ellen, de nézd annak a 
kath. egj^háznak a papjait, nézd erkölcseiket, 
társadalmi működésöket, nézd összetartásukat és 
képzettségöket, — és leolvastad az egyház jó 
vagy balsorsát arra az illető időre. 

Ma még a százados modorban leledzünk ; ma-
gis sumus politici, quam catholici ; a papság 
erejét növesztő egyházi institucziókról : egyház-
megyei zsinatokról, konferencziákról, egyházlá-
togatásról. ellenőrzésről, felelősségről a fiatalabb 
papi nemzedéknek ma-holnap fogalma sem lesz; 
de megjön az az idő is, midőn a hivatalokból 
kilépve mi is majdan a társadalom, a nép em-
bereivé leszünk, mert Isten őrzi egyházát! 

Dr Dudek János. 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 
a s zen t í r á s és a t e r m é s z e t t u d o m á n y mai 

á l l á s p o n t j a szer in t . 
Mióta ember él a föld hátán, a gondolkozó emberi 

elmét mindig foglalkoztaták e kérdések: Honnét van a 
világ, a fénylő nap, a szende hold, a ragyogó csillagok? 
Hogyan keletkezett földünk tengereivel, hegyeivel, völ-
gyeivel, ezerfaju állataival, még változatosabb növényei-
vel ? Miként jött létre az ember? miként jutott e földre, 
mely évezredek óta bölcsője, sirja és lakhelye ? Es a gon-
dolkozó elmék minden időben a föld minden részén igye-
keztek is e minduntalan előtérbe nyomuló kérdésekre 
feleletet adni. Bizonyitják ezt a különböző népeknél fön-
maradt, irott emiekekben megőrzött, vagy szájról-szájra 
átöröklött őshagyományok, melyek mindegyike, bármily 
homályos, selejtes, mesés ködbe burkoltan is, tartalmaz 
egy-egy elbeszélést, mondát vagy regét a világ és földünk 
eredetére vonatkozólag. 

A chinai beszél a tojásalaku chaosról, melyből 
18.000 év lefolyása alatt keletkezett az ég, a föld és az 
ősember Pan-Ku. Az égbolt minden nap 10 lábbal emel-
kedett, a föld sűrűsödött és Pan Ku ugyanazon arányban 
nőtt, hogy az ég lelke-, a föld teste szentélyévé legyen. 
Halála után feje hegységgé, szemei nappá és holddá, erei 
folyókká, haja fákká lettek. 

Az indek hitregéje szerint az ősvizek mélyén nap-
ként sugárzó tojásban született Brahma, a szellemek ős-
atyja. Egy évig ült Brahma tétlenül a tojásban, midőn 
gondolatával a tojást szétrep.'sztvén, ennek részeiből 
alkotá fönn az eget, alant a földet; középre a finom 
légkört, a nyolcz tájat (világrészt) és az állandó viztartót 
(a felhőket) helyezé el. O alkotá az alsóbbrendű isteneket, 
a gyönyörű géniuszokat (angyalokat) és az első embert. 

A perzsák hitregéje a két főszellemnek, Ormuzd a 
jó- és Ahrimán a rossz szellemnek tulajdonítja a világ 
eredetét. Ormuzd alkotá az eget, a hét fő- és a számos 
alsóbb égi szellemeket. Ahrimán ellenében létrehozá a 
rossz szellemeket. A két szellemvilág harczra kelt és 
Ormuzd, hogy a harcz sikerét biztosítsa, alkotja anyag-
világot, Abudád bikát és két más ősállatot. De Ahrimán 
megtudva ezt, bemegy a bikába, az ősbika feloszlik, far-
kából és velejéből támadnak gabonafélék, szarvaiból a 
gyümölcsnemüek, véréből a szőlő. A másik két ősállatból 
erednek a vizi-, szárazföldi és légi állatok. Ormuzd jobb 
csípőjéből lett később az első ember Kajomords. 

A görögök Hesiod szerint szintén az őschaosból 
származtatták a világ keletkezését. Ebből támad a mell-
szélességü (makrokosmosi) föld (Gäa), a homályos tartarus 
és a halhatatlan istenek legszebbike Eros. Az éltető 
Erostól származik az ég, a szárazföld és a tenger. Az ég 
és föld szülik a titánokat és Kronost. 

Hasonló mondákat találunk egyptomi, föniczi, ba-
byloni, chald, germán, japán és más népeknél *) is, azon 
különbséggel, hogy mindenik nép saját nemzeti isteneit 
szerepelteti és saját isteneiről alkotott téves fogalmai 

') Lásd dr Lükén H. Die Traditionen des Menschengeschlech-
tes. Münster, 1869. 20—50. 1. 
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szerint módosítva, elferdítve adja elő a világ és íöldünk 
keletkezését. 

A régi népek őshagyományai között, mint sötétben 
borongó, zavaros ködfátyolképek között derült, tiszta 
fényben, magasztos képekben tűnik elő a Mózes által irt 
teremtéstörténet, mely a zsidó és keresztény vallás leg-
régibb szent könyveinek, a „szentírásnak" első lapjain 
olvasható. 

Ki ne ismerné ez egyszerű, fönséges elbeszélést ? 
Kit ne érdekelne e csodálatos okmány, melyet a keresz-
téjy hit alapigazságaival együtt tanultunk, melyet minél 
többször olvasunk, minél jobban tanulmányozunk, annál 
inkább megragad, lebilincsel, csodálat és bámulatba e j t? ! 

Összevetvén e mózesi teremtéstörténetet a többi 
népek őshagyománvaival, lényeges, feltűnő eltéréseket 
találunk a kettő között. 1. Mig a pogányok hitregéi 
összezavarják a világ ősanyagát (a chaost) magával az 
örökkévaló Istennel, s az istenséget a chaosból, vagy 
megfordítva a chaost az isteni lényeg kiömléséből (ema-
natiójából) származtatják '. addig Mózes határozott kü-
lönbséget tesz az örök Isten és az általa időben terem-
tett világ között. 2. Mig a pogány hitregékben a chaosból 
származott első lények, istenek, hősök, dämonok szülik 
vagy alakítják az eget, a földet, az állatokat stb. : addig 
egyedül M. az, ki a világ teremtéséről, vagyis semmiből 
való keletkezéséről szól, s azt az isteni mindenható aka-
rat nyilvánulásának tulajdonítja. 3. Mig a többi népek a 
föld alakulási korszakairól vagy mit sem tudnak, vagy 
csak összekuszált, homályos képet nyújtanak : addig M. 
a teremtés fokozatos, egymást physikailag feltételező, s 
mint látni fogjuk a természettudomány által is indokolt 
hat korszakáról beszél. 4. Mig a többi népek őshagyo-
mányai csak nemzeti kosmogoniáról (világképződésről) és 
saját nemzetüknek az ősidőkig felnyúló, s a föld kelet-
kezése után azonnal szereplő történetéről szólnak : addig 
M. nem egy nép, nem egy nemzet, hanem az egész em-
beriségszámára teremtett földről értekezik. 5. Mig azokban 
mindenütt mythikus homály, sokszor nevetséges badarság, 
költői képzelem tulcsapongása, árnyat vetve sokszor ma-
gára az istenségre is : itt világosság, lakonikus egyszerű-
ség, Istenhez és az emberiséghez méltó igazságok foglal-
tatnak. A mózesi teremtéstörténet e magasztos jellege 
igazságának első, szembeötlő pecsétje. 

Olvasva e fönséges elbeszélést, önként fölmerül a 
kérdés : honnét mérité az ókor kiváló férfia a könyvében 
följegyzett adatokat? 

Nem szólunk itt Mózes 2—3—4 —5-ik könyvéről, 
melyekben a zsidó népnek saját korabeli történetét, s e 
korba eső isteni kinyilatkoztatásokat mint szem- és fűltanu 
irta le ; nem szándékunk első könyvének a „Genesis"-nek 
tartalmát sem tárgyalni, melyben az emberinem őskorát, 
a vizözönt és a pátriárkák élettörténetét tárgyalja, kétség-
kívül a zsidó népnél élő őshagyományok, fenmaradt ok-
mányok és emlékek alapján. Mindenki, ki e könyveket 
alaposan tanulmányozta, tisztában van e könyveknek 
hitelességét megállapító számos külső és belső bizonyíték 
felől. Ezekkel mi most nem foglalkozunk. Czélunk csakis 
e könyvnek, a „Genesis"-nek bevezetését képező, a világ 
és földünk eredetére vonatkozó teremtéstörténetet tár 

gyalni. Fölvetjük a kérdést : hogyan jutott M. az erre 
vonatkozó adatok birtokába ? 

E kérdésre csak egyetlen kielégítő válasz lehetséges, 
s ez az: hogy Mózes ezen adatokat az isteni kinyilat-
koztatásból mérité akár közvetve, akár közvetlenül. 

Több szentirásm agyarázó sz. atya és hittudós azt 
hiszi, hogy Isten mindjárt ősszüleinknek kijelentette a 
föld teremtésére vonatkozó részleteket. Ok mint drága 
kincset őrizék, utódaiknak átadták az isteni tanitást, s 
M. az isteni kinyilatkoztatások ókori ihletett történet-
irója, a Szentlélek buzdítása és segélye mellett tévedéstől 
menten leírta e hagyományokat. 

Mások, szintén tekintélyes számú sz. atyák és hit-
tudósok, bár egyhangúlag tanitják, hogy az első ember-
pár és az ősatyák Istentől kinyilatkoztatásokat nyertek, 
de azt mondják, hogy e kinyilatkoztatás még szükebb-
körü általánosabb, az emberiség gyermekkorához mérten 
csak a leglényegesebb főigazságokra szorítkozó volt, nem 
volt oly részletes, mint azt Mózesnél találjuk. E részletes 
kijelentést a világ és földünk teremtéséről csak M. nyerte, 
ki mint Isten választott embere természetfölötti fölvilá-
gosításban részesülve, önmaga látta, szemlélte az isteni 
mindenhatóság által eléje állított képekben, mintegy élő 
panorámában a teremtés lefolyását, és szemlélve e fönsé-
ges képeket, följegyzett azokból egy-egy vonást, mely a 
teremtés korszakaiban leginkább előtérbe nyomult, s mel-
lőzve a mellékes dolgokat, azok magyarázását, kifejtését, 
röviden, de határozottan jelezte azon phasisokat, melye-
ken a föld teremtése első pillanatától kezdve átalakulásai-
ban átment azon időig, mig az ember földi lakhelyévé 
alkalmassá vált. Amint maga a teremtés látványa Istentől 
származott: ugy isteni parancs folytán irta le azt azon 
czélból, hogy az emberiségnek biztos, világos tudata 
legyen a teremtésről, melyen alapszik az embernek Isten-
hez való viszonya ; biztos, határozott ismerete legyen 
arról, hogy minden, ami a földön létezik : az anyag, az 
elemek, a világosság, légkör, fák, növények, állatok és 
maga az ember is Isten kezéből származtak. Hogy M. 
helyesen fogja föl a teremtést, s helyesen vázolja az em-
beriség számára: az isteni-kéz vezette őt, s a tévedéstől 
megóvta. 

Mindkét vélemény megegyezik abban : hogy a mó-
zesi teremtéstan nem tisztán emberi mű, hanem isteni 
forrásból ered, isteni sugallat alatt készült. S ez a mózesi 
teremtéstörténet igazságának második, isteni jellege. Ez 
magyarázza meg ama titkot, miként volt képes az ó-kor 
egy igénytelen pásztora kelet egyik ismeretlen pusztáján 
oly régi korban, midőn még a természettudományi fölfe-
dezések semmi biztos adatot nem nyújtottak földünk 
őstörténetére vonatkozólag, ily világos, szabatos, a többi 
népek hagyományainak ködös homályától ment történe-
tet irni. 

Elvetve az isteni jelleget, lehetetlen a kulcsot meg-
találni a fönséges igazságok e remek müvéhez. Mert 
kérdezhetjük : ha nem isteni kijelentésből, ugyan honnét 
meríthette M. e tiszta, világos képeket a világ teremtésé-
ről ? Honnan ama tiszta fogalmakat az Istenségről, az ő 
mindenható hatalmáról, ki puszta szavával teremt, sem-
miből létrehozza a világ ősanyagát, aztán végtelen böl-
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csesége szerint működő erők által 6 korszakon át alakítja 
oly rendben, oly fokozatos egymásutánban, melyet a ter-
szettudomány százados búvárkodás és tapogatózás után 
ma a 19-ik században teljesen beigazol. Jóllehet a világ 
legrégibb irója, *) felülmúlja műveiből visszasugárzó böl-
cseségével a későbbi müveit görög és római világ leg-
nagyobb bölcseit, kiknek müveiben együttvéve a világ 
teremtéséről nincs annyi alapigazság, mint az ő könyvei-
nek első lapján. Vagy talán az egyptomi mágusoktól 
tanulta ez igazságokat? De az egyptomi ékiratokban föl-
jegyzett hitregék még selejtesebbek, nevetségesebbek mint 
az indek vagy chinaiak regéi.2) S hogyan fejthető meg 
az, hogy mig valamennyi nép őshagyományain, mint 
pusztán képzelem által alkotott meséken nyom nélkül 
átsiklott az emberiség, s mig annyi ellentétes vélemény 
és tudományos rendszer az idők folyamán letűnt: addig 
a mózesi teremtéstörténet több mint 3300 év óta a zsidó 
és a keresztény világ történelme, bölcsészete és vallásá-
nak megdönthetlen alapja lett. Hogy az ihlettség állapota 
és az isteni kinyilatkoztatás természetfeletti dolog : ez 
még nem ok arra, hogy az isteni forrás iránt kételkedjünk, 
mert eltekintve attól, hogy az ókori zsidó és az egész 
keresztény katholikus vallás az isteni kinyilatkoztatáson 
alapul, — s ezt minden müveit ker. katholikus bebizo-
nyítani is képes, — Mózes történeti könyvei annyira telve 
vannak az isteni kijelentésekkel, hogy a legnagyobb csoda 
az volna, ha könyvének bevezető részét, a világ teremté-
sét nem ugyanazon forrásból merítette volna. De többet 
mondunk. Az emberi ész, az emberi tudomány felsőbb 
felvilágosítás nélkül képtelen a világ és földünk eredetét, 
alakulási korszakait teljes bizonyossággal megállapítani. 
Mert a természettudomány, — mely e kérdéssel foglalko-
zik — a világ ősanyaga, az őserők és a szerves lények 
első eredetére vonatkozólag önmagától semmi bizonyost 
nem mondhat, — mint ezt minden természettudós beis-
meri — ; a világ és földünk további alakulását pedig ha 
magyarázni akarja, csak a jelenlegi erők és tüneményekre 
van utalva, ezekből kiindulva, következtetések által fel-
állíthat ugyan hypothesiseket (vélelmeket), de a hypo-
thesisek legfeljebb csak a valószínűség, nem a teljes bizo-
nyosság értékével birnak, mindig kérdés marad : vájjon 
ugyanazon erők müködtek-e akkor is, mint most? és ha 
igen, vájjon nem más, előttünk ismeretlen körülmények 
között? Föltétlen bizonyosságot a világ eredete felől csak 
magától Istentől nyerhetünk, ki egymaga volt jelen a 
világ teremtésénél, egymaga látta az általa teremtett ter-
mészeti erők működését, egymaga oszlathatja el kinyilat-
koztatásának fénysugarai által az emberi ész előtt elfödött 
őskor homályait. A kinek a kinyilatkoztatás fénye nem 
tetszik, ám kísérletezzék, tapogatózzék saját korlátolt 
eszének gyönge mécsvilága mellett, a materialis rend-

') Az indiaiak legrégibb iratai a „Védák", legfeljebb Kr. e. 
T-ik századig ter jednek ; a perzsák „Zend iratai" Cyrusig vihetők 
vissza : a chinaiak legrégibb könyve a „Schu-King"', Kr. e. 6-ik 
századból való. (L. dr Lükén. Az emberi-nem származási okmánya 
Ford. a budapesti növ. pap . 1878. 3. l.j. Manetho Kr. e. 2. sz., He-
rodot Kr. e. 5. sz., Homer Kr. e. 9—10. sz., Mózes Kr. e. 15. szá-
zaddal irt. 

s) Lásd dr Lükén. Die Tradi t ionen des Menschengeschlechtes. 
Münster, 1869. 86—54. 1. 

szerek labyrintjából az igazság kincsével kikerülni soha 
nem fog. 

Azért számos kiváló természettudós nyiltan kimondja, 
hogy a mózesi teremtéstan több mint emberi mű, fensőbb 
természetfölötti eredetre vezetendő vissza. 

„Anyagilag be van bizonyítva — mondá a nagy 
Linné, — hogv Mózes csak magának a természet szerző-
jének sugallata után irt és írhatott, neutiquam suo in-
genio, sed altiori ductu." x) — „A szerves lények megje-
lenési rendje — mondja Ampere franczia tudós, — épen 
a 6 napi munka rendje, ugy, mint azt a Genesis előadja. 
Mózes a tudományokban vagy oly mély ismerettel birt, 
mint századunk, vagy pedig ihletett volt." 2) „Ha tekin-
tetbe vesszük — irja Serres Marcel, az ásvány és földtan 
tudós tanára, — hogy a földtan nem létezett ama kor-
szakban, melyben a teremtés elbeszélése íratott, hogy a 
csillagászati ismeretek akkor kevésbé voltak kifejlődve, 
ugy hajlandók vagyunk azt következtetni, hogy Mózes 
oly helyesen csak kinyilatkoztatás folytán Írhatott." 3) — 
„Ha valamely könyv noha oly időben íratott — jegyzi 
meg Boubée franczia theologus, — mikor a természet-
tudományok még gyermekkorukat élik vala, mégis néhány 
sorban a legnevezetesebb igazságokat sorolja föl, melye-
ket csak a 18-ik századbeli roppant haladás tudott föl-
fedezni ; ha ezen igazságok oly tényekkel függnek össze, 
melyeket akkor, sőt egész napjainkig senki sem ismert, 
sőt nem is sejtett, s melyeket a bölcselők mindig tévesen 
és ellenmondó szempontokból Ítéltek meg; ha e könyv a 
maga korszakát épenugy felülmúlja tudományos tekintet-
ben, mint erkölcstanilag : akkor el kell ismernünk, hogy 
e könyv több mint emberi mü " — Igy szólnak a tu-
domány emberei, kiket nem az ezredéves hit, de maga 
Mózes könyvének tartalma vezetett annak igazi forrása 
elismeréséhez. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 9. Magyarország néptanítóinak nagy-

gyűlése. II. — 
Mielőtt a IV. egyetemes tanitógyülés rendező bizott-

ságától vett szózat ismertetésében tovább haladnánk, jó-
nak találjuk egy általános pillantást vetni a világra, hogy 
lássuk, mily eszmék és törekvések törnek uralomra világ-
szerte a tanítók fölött az egyház és iskola, a pap és tanitó 
sokszoros viszonyaira nézve. 

Az államok fölött uralkodó szabadelvüség, a mely 
nem egyéb mint gyökeres szakítás a keresztény vallás 
hit- és erkölcstani rendszerével, minden erejét és taktikai 
művészetét abba ölte bele, hogy szétválassza és egymástól 
erőszakosan is elszakítsa mindazt, a mi az erkölcsi világrend 
természeti törvényénél vagy Isten positiv, természetfölötti 
rendelésénél fogva egymáshoz tartozik s egymással ugy 
össze van nőve, hogy az erkölcsi rend felbomlása és a 
legszentebb, legfontosabb érdekek megsértése nélkül egy-

') Curios, naturae. VI. Amoen. Acad. Diss. XVII. 
2) Théorie de la Te r r e ; Revue des deux Mondes, 1 e r 

juillet, 1833. 
3) Cosmogonie de Moise. 223. 1. Montpellier, 1845 
4) Géologie elementaire, Paris, 1833 p. 86. 
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mástól el nem szakítható. Korunk e bomlasztó lelki be-
tegségét korunk egyik legnagyobb keresztény és katholikus 
bölcselője, Balmes Jakab, igen találóan analysmaniának, 
az analysis, a szétbontás, a bomlasztás mániájának ne-
vezte. Es korunk e nagy lelki betegsége leghevesebben 
az egyház és az állam, továbbá az egyház és az iskola 
közt levő kapcsokat támadta meg. A hitetlenség, hogy 
uralmát a jelenben kivívja, az állami hatalmat akarja szö-
vetségébe ragadni. E végből szükséges azt tervei szerint 
saecularizálni, vagyis az Istentől, az ő akaratától és val-
lásától, szóval az egyháztól elszakítani. Hogy a jövőt is 
biztosítsa magának, a hitetlenség ugyanezt a maneuvert 
alkalm BiZZâi äZ iskolára. Saecularizálja az iskolát, a taní-
tást, a nevelést, azaz elszakítja Istentől, elszakitja az Isten 
kinyilatkoztatott vallásától s ennek isteni letéteményesétől 
az egyháztól. A hol csak szabadabban szólhatott és tehe-
tett a liberalizmus, mindenütt proklamálta az egyház és 
iskola elválasztását és ebből mindenütt megvalósitott any-
nyit, a mennyit a körülmények hatalma megvalósítani 
engedett. Természetes következménye lett ennek az, hogy 
a papság és a tanítóság közt a régi keresztény, katholikus, 
vallásos és egyházias viszony vagy teljesen megszűnt mint 
Francziaországban és egyebütt, vagy nagyban meglazult és 
hol nyiltan jelentkező, hol csak lappangó, de eléggé 
mérges ellenségeskedést, antagonismust látott a régi békés 
egyetértés és kölcsönös nagyrabecsülés helyén lábra kapni 
mindenfelé és izmosodásnak indulni. 

A pap és tanító közt az ellenségeskedésnek patri-
archái az encyklopedisták s első sorban Rousseau valá-
nak az ő naturalisztikus nevelési elveikkel. A franczia 
forradalom az ő bomlott eszméiket gyorsan megvalósította 
és létre hozta a keresztény vallástól és a kath. egyháztól 
elszakasztott iskolák nevelési és tanítási rendszerét, mely 
száz év alatt bejárta egész Európát és mindenütt a tár-
sadalomban és parlamentekben viharos harczok, az ifjú-
ságban végzetes rombolások kútfejévé lőn. Különösen a 
szabadkőművesség az, mely a kereszténytelen és anti-
katholikus nevelés elveit zászlóira írva, azokat az álla-
mok közoktatásügyi rendszerében meggyökeresítette, Eu-
gen Sue hárompontu testvér, a híres regényíró követ-
kezőleg formulázta a szabadkőműves nevelés és közoktatás 
program mját : „A papságot leghathatósabb an lehet támadni, 
ha befolyása és tanítása alól az ifjúságot kivonjuk." És 
Thiers, a szabadelvüség e minta-államférfia, igen jól jel-
lemezte a radikalizmust, midőn azt mondá róla, hogy 
annak törekvése „Francziaország 40,000 elemi tanítóját 
ugyanannyi ellenpappá (anticuré) tenni." 

Kétségtelen tehát, hogy a világon erős áramlat van 
a tanítók és az őket befolyásoló s vezető államférfiak 
között arra nézve, hogy minden tanító az Istentől és az 
ő egyházától „emancipált" emberiség képviselője legyen 
minden helyen az Istent és az ő vallását képviselő lelki-
pásztorrral szemben. 

Mily erős ez az áramlat Magyarország tanitóiban és 
politikával foglalkozó értelmesebb férfiaiban : arról nem 
egyszer volt már alkalmunk, kivált az iskolák u. n. elkö-
zösitésének idején, de azóta is a dolgok természetes fej-
lődéséből szomorú meggyőződést szerezni. 

Hogy mi köze ennek a történelmi excursiónak a 

mi tanitóink IV. egyetemes gyűléséhez, arról a következő 
czikk fog szólni. Addig is egy perezre sem engedhetjük 
magunkon száradni a szent írásnak szemrehányását: „Ca-
nes muti, non valentes latrara ! . . ." ? ? 

Amerika. Indítvány Amerika 1892. okt. 12-ikének, 
Amerika felfedezése négyszázados évfordulójának vallásos 
megünneplésére. — 

Mantovelle kanonok, Equator köztársaság senatusá-
nak tagja, a „Fédération internationale du Sacré-Coeur" 
elnökségéhez egy levelet intézett azzal az inditványnyal, 
hogy a katholikus világ vallásos ünnepségekkel tisztelje 
meg az uj világ felfedezését, a melynek negyedik száza-
dos évfordulója 1892-ik évre esik. Előre bocsátván, hogy 
mily szégyen lenne az, ha a szabadkőművesség ezt az 
eseményt nemzetközi ünnepélyek tárgyává tenné, Manto-
velle kanonok megjegyzi, hogy Jézus szivének nagy örö-
met okozna az, ha a katholikus egyletek világszerte 
ünnep tárgyává tennék azt az eseményt, mely Jézus szi-
vének bizonyára buzgó óhaja volt mielőtt megtörtént s 
mely annyi örömet okoz neki századok óta. Mert valóban 
„Amerika felfedezése az egyház legdicsőbb tetteinek egyike 
és igy az ur Jézus Krisztus országának történetében e 
földön a legnagyobb események közé tartozik. Kolumbus 
Kristóf és az őt támogató katholikus királyok szeme 
előtt e nagyszerű vállalkozásban mindenek előtt a szent 
hit terjesztése-, Jézus malasztjának kiáradása a lelkekre 
lebegett. Minden tény, minden körülmény, mely ehhez a 
híres felfedezéshez van fűződve, erről az igazságról teszen 
tanúságot," Es itt a levél irója hivatkozik arra, hogy 
Kolumbus és társai, mielőtt útra indultak, szent áldozás-
ban részesültek, továbbá, hogy az első szigetet, melylyel 
felfedeztek, San Salvatornak nevezték el, és hogy az első 
tettek az amerikai szárazföldre való lépés után a szent 
kereszt felállítása vala. Minden város alapítása Ameriká-
ban akkor szentmise áldozat bemutatásával vette kezde-
tét. Quitóban, Cuencaban s egyebütt templomok és kápol-
nák hirdetik a helyet, ahol az első szentmise áldozatot 
az alapító ősök bemutatták. *) Buzgó hit és az oltáriszent-
ség tisztelete járt elől Amerika felfedezésében és gyar-
matosításában. Nem egy hely viseli az El Sagramento 
nevet. A főtemplomok minden egyházmegyében a leg-
méltóságosabb oltáriszentség tiszteletér^ voltak szentelve 
és mai is az is templomok El Sagrario néven nevez-
tetnek." 

Mantovelle kanonok indítványát következő részle-
tekkel fejtette ki: 1. hogy a legszentebb Sziv szövetsége 
ennek a százados ünnepnek megtartását az egész katholi-
kus világban előmozdítsa, szóval, hogy annak ügyét ke-
zébe vegye ; 2. hogy kéressék ki a szent atya áldása ; 
3, hogy állíttassák fel egy programm ; 4. hogy szólíttas-
sanak fel az ünnep megtartására az uj világ valamennyi 
püspöke és katholikus társulata ; 5. hogy ez a felszólítás 
terjesztessék ki mindazon nemzetekre, a melyek Amerika 
felfedezésében, gyarmatosításában, benépesítésében és evan-

') Például ïïbzhatom fel az amerikai városok vallásos erede-
tére nézve Buenos-Ayrest, hol most a szabadkőművesség hatása 
a la t t forradalom dühöng. Ezt a várost kezdetben „Ciudad de Nostra 
Senora" és „Ciudad de Trinidad" nak nevezték. A szerk. 
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gelizácziójában, bármiképp részt vettenek ; 6. hogy a 
százados ünneppel összeköttetésben irodalmi müvek jelen-
jenek meg annak feltüntetésére, mily befolyása volt a 
vallásnak Amerika felfedezésére és gyarmatosítására, hó-
dolatul az egyház és az apostoli szentszék iránt; 7. hogy 
1892. okt. 12-én Amerika minden városában ünnepélyes 
szentmise tartassék hálául, hogy az Isten a szent hitet 
az uj világban is elterjesztette . . . . 

Amerika felfedezése, valóban, oly esemény, mely 
méltó a katholikus hivő lélek figyelmére. Kolumbus 
Kristóf, ?zent Ferencz rendjének ez a buzgó tertiariusa. 
testestől-lelkestől hive volt a kath. egyháznak. Fáradal-
mainak végczélja a hit terjesztése, az egyház megdicsőü-
lése vala. Mások, kik nyomdokiba léptek, nem azt keres-
ték, a mit ő, a lelkeket, hanem az aranyat. De ez 
Kolumbus tettén, Amerika felfedezésén, nem változtat 
semmit. Dél-Amerika népe, csaknem kivétel nélkül katho-
likus ; Észak-Amerikában pedig napról-napra nagyobb 
tért és befolyást nyer a katholikus vallás. Amerikában 
kárpótolta Isten az egyházat azokért a veszteségekért, 
melyet az — Európában szenvedett. 

Az 1892-iki katholikus ünnep a népek keresztény 
testvériségének ünnepe lesz, a mely tiszteletben tartva a 
különféle nemzetiségeket, valamennyit egy vallásos érze-
lemben, örömben és lelkesedésben fog egyesíteni. Ame-
rika lakosaiban európai vér lüktet : Spanyolország adott 
létet Dél-Amerika államainak ; az Egyesült-Államok An-
golország anyaságára vallanak, Francziaország Canadára, 
Lousianára nyomta rá a franczia jelleget, azután jöttek a 
németek, olaszok és elvegyültek a többi népek közé. Az 
amerikai népek ügye, kivált vallási ügye tehát a mi 
ügyünk is. Vallásosságukon épülhetünk, példát vehetünk, 
sőt kell is példát vennünk. Equator köztársaság nemzeti 
fogadalma, melylyel magát Jézus legszentebb Szivének 
szentelte, a baltimorei zsinat, a washingtoni egyetem és 
katholikus kongresszus, a katholikus polgárok és állam-
férfiak győzelme a szabadkőművesség fölött Chileben és 
Columbiában, a szabadkőművesség pillanatnyi diadalaival 
szemben a braziliai püspökök bámulatos állhatatossága, 
Patagonia evangelizácziója, az amerikai protestánsok ba-
rátságos magaviselete, kezdve Harrison elnöktől, a katho-
lika egyház iránt — és sok más dicső esemény és örven-
detes körülmény bizonyára lélekemelőleg hat reánk 
európaiakra és hathatósan buzdít arra, hogy amerikai 
testvéreink 1892. okt. 12-iki ünnepében osztozkodjunk. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa az ifjúság keresztény szellemű 

vallásos nevelésének erősítésére ismét egy ujabb lépést 
készül tenni előre. Azt akarja, hogy sz. Alajos cononisa-
tiójának harmadik centennariumát a kath. ifjúság az egész 
világon megünnepelje. 0 szentsége erre vonatkozó nyilatko-
zatában az ifjúság keresztény szellemű neveléséről tüze-
tesebben ki fogja fejteni az egyház tanát. 

— A római Propaganda intézet kiadta legújabb 
évkönyvét. Jelenleg kivonatoljuk belőle csupán azt, hol 

és mily népes papnevelő-intézet áll a római Propaganda 
szolgálatában. Ézek a következők, és pedig 1. Rómában: 
a Propaganda collegiuma 120 növendékkel ; szent Péter 
és Pál szemináriuma külső missziók számára 13 tanít-
ványnyal ; a skót collegium 24 tanítványnyal ; az ir Col-
legium 36 tanítványnyal; az észak-amerikai Collegium 65 
tanítvány nyal ; a canadai collegium 18 tanítvány nyal. Ró-
mán kivül vannak a londoni szeminárium 68 tanítvány-
nyal; a misszió-szeminárium Milanóban 17 tanítványnyaJ ; 
a párisi seminaire des Missions Etrangères 228 növendék-
kel; a veronai misszió-szeminárium négerek számára 13 
növendékkel; az albán szeminárium 27 növendékkel; a 
löweni amerikai collegium 63 növendékkel ; a lissaboni 
collegium 37 növendékkel ; a Brignol-Sale collegium 
Genuában 21 növendékkel; a párisi ir collegium 100 
tanítváuynyal ; a pondichéryi missziók számára az Insti-
tutum Pinany Párisban 90 növendékkel ; a chinai col-
legium Nápolyban 8 tanítványnyal; a skót collegium 
Valladolidban 27 növendékkel ; a londoni szent József-
szeminarium 59 növendékkel; a szent József-szeminarium 
Baltimoreban 38 tanítványnyal ; a steyli misszió ház 23 
7 tanítvány nyal. Ezeken kivül Rómában van még a Pro-
paganda vezetése alatt a görög collegium 28 és az 
örmény collegium 20 növendékkel. 

— A német katholikosok 37. nagygyűlése Koblentz-
ben oly népesnek Ígérkezik, hogy a vendégek elszállásolás 
végett a vidéken fekvő falvakat is bevonta számitásába az 
előkészítő bizottság. Szónokokul Németország leghíresebb 
szónokai vannak megnyerve. A záró beszédet Windhorst 
fogja mondani. 

— Bauernfeld Ede, a hires osztrák író és költő, a 
ki egész életén át az istentelenség szolgálatában állott s 
a liberalizmus bálványait imádta, most sírja szélén meg-
tért és kibékült az anyaszentegyházzal. 

— Az egyháztörténetem búvárait figyelmeztetjük 
linguori szent Alfonz leveleire, melyeket kortársaival 
váltott Európa különféle országaiból. A mű három kö-
tetre van számítva. Két k tet már megjelent Brugesben, 
a Société de Saint-Augustin kiadásában. A 3. kötet sajtó 
alatt van. Ebben lesz több levél Voltairre vonatkozólag, 
ki a nagy egyháztudor kortársa volt. Az egyház története 
élénken és hiven tükröződik vissza ebben a levelezésben 
abból a korból, mely a nagy franczia forradalmat meg-
előzte. Nevezetes sz. Alfonz levelei közöl egy, melyet 
egyenesen Voltairehez 1778-ban intézett, midőn ez a po-
koli szellemű képmutató hajlamot mutatott a megtérésre. 
Azt mondja az egyház tudora e levelében Voltairenek, 
hogy az ő megtérése „nagyobb szolgálatot tenne az egy-
háznak, mint száz misszionárius hősi fáradozása." 

— Mily nagy átalakuláson ment át Angolországban 
a protestáns szellem s mily közel jutott már az angol 
protestantizmus a katholika egyházhoz, mutatja Perry 
Jézus-társasági atya esete. Ennek a jezsuitának, a ki hires 
asztronomus vala, halála után nemzeti hódolat jeleül em-
léket készülnek emelni tisztelői valláskülönbség nélkül. 
Félszázad előtt jezsuita ily tiszteletre protestánsok részé-
ről Angliában még nem számithatott volna. 

— A népképviselettől az egyház nem fél az álla-
mokban. Minden jogát és érdekét megvédheti hivei által, 
ha azok a parlamentekben igazi hivek maradnak a küz-
delemben és szavazásban. Mutatja ezt számtalanszor Po-
roszország példája. Legújabban a kath. Centrum maga-
tartása engedésre kényszeríté a kormányt a lefoglalt 
egyházi pénzek kiadására nézve. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szent Alfonz levele egy szerzetespaphoz. — A t e r emtés h a t korszaka a szent í rás és a 
t e rmésze t t udomány mai á l láspont ja szerint. — Egyházi Tudósítások : O n n a n , a h o n n a n : R ó m a válasza. — F r a n c z i a o r s z á g : 

Az u j idők s i g n a t u r á j a az i f j ú s á g nevelésében beá l l t változás. — Vegyesek. 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szercetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

Dicsértessék Jézus, Mária és József! 
Főtisztelendő Atya, 

Nagyra becsült Barátom-Uram ! 
Vettem becses levelét, melyben tudtomra 

adja, hogy „Selva*)" cz. munkámban kife j te t t 
elvemet, mely szerint a vegyes közönség előtt 
t a r to t t egyházi beszédnek egyszerű és népiesnek 
kell lennie, bizonyos tudós férfiú megtámadta, 
azt állítván, hogy az egyházi szónoknak tisztán 
és érthetően kell ugyan beszélnie, de azért soha-
sem szabad a népiességig leereszkednie; mert ez 
ellenkeznék a szószék méltóságával s az Isten 
igéjét megbecstelenitené. 

Mód nélkül csodálkoztam emez állítás fö-
lött. De még nagyobb csodálattal, hogy ne 

, mondjam — megbotránkozással olvastam önnek 
folytatólagos megjegyzéseit, melyekben az emii-
t e t t tudós férfiúnak állításait bizonyítgatni tö-

'rekszik, azt mondván, hogy az egyházi beszédnek 
a szónoklati mű kellékeivel kell bírnia; ezek 
legelseje pedig, hogy a hallgatókat gyönyörköd-
tesse. Mivel pedig a hallgatóság többnyire ve-
gyes, tudatlanokból és müveitekből áll, s eme-
zekre nagyobb súlyt kell fektetnünk, következik 
— ön szerint — hogy az egyházi beszédnek 
gyönyörködtetőnek kell lennie, nehogy a kö-

Ford . Fáncsy Anta l káp lán . 
2) Szent gyakor la t i anyago t t a r t a lmazó asceticus m u n k a vi-

ági papok számára. F . 

zönséges, népies beszéddel a művelteket elri-
aszszuk. 

2. Mielőtt önnek ezen állításaira érdem-
legesen válaszolnék, s erre vonatkozólag — nem 
annyira a magam, mint inkább számos jámbor 
és tudós férfiúnak véleményét előadnám, szük-
séges, hogy némely ön által nagyon is ismert 
tényt újra emlékezetébe juttassak. 

Mindenek előtt bizonyos tény az, hogy a 
világ prédikácziók vagyis szóbeli tanítások által 
t é r í t t e te t t a pogányságból Krisztus igaz religió-
jára. Azért mondja szent Pá l : „Hogyan hisznek 
annak, aki t nem hallot tak? És hogyan fognak 
hallani taní tó nélkül? Tehát a hit hallásból va-
gyon, a hallás pedig Krisztus igéje á l t a l . " D e 
valamint predikáczió vagyis szóbeli tanítás által 
terjedt el Krisztus igaz religója, ugyancsak pré-
dikáczió által t a r tha tó is az fenn; mert ezá l ta l 
nyernek a hivek oktatást , hogy életüket az 
evangelium szabványaihoz irányítsák. Nem elég 
ugyanis csak hinnünk, mit az Isten kinyilat-
koztatot t ; hanem szükséges, hogy az ő parancsait 
a szentségek által nyert kegyelmek segítségével 
megtartván, közre munkálkodjunk üdvösségünk 
elérésében. Szent Pál is azt parancsolja Timo-
theusnak, hogy predikáczióiban szakadatlanul 
intse hiveit a parancsolatok megtartására : „Hir-
desd az igét ; légy ra j ta alkalmasan és alkalmat-
lanul, ints, kérj, dorgálj teljes türelemmel és 
tudománynyal." :!) De még előbb megparancsolta 
az Ur Izaiásnak: „Kiálts, meg ne szűnj; mint a 
harsona, emeld fel szódat és hirdesd népemnek 

>) Róm. 10, 14. 
2) T imoth . I I . 4, 2. 
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az ő vétkei t ." ]) Majd Je remiásnak mondja : „ íme 
ma téged a nemzetek fölé rendellek, és az or-
szágok fölé, hogy gyomlál j és ronts , veszits és 
széthányj , épits és ültess." 2) De ugyanezt t e t t e 
Jézus is apostolainak s bennök minden áldozár-
nak, ki a t an i tó i h iva ta l t viseli, kötelességévé: 
„Tani t sa tok minden nemzeteket . . . . meg ta r t an i 
mind, amike t parancsol tam nektek." 3) S ha el-
kárhozik valamely lélek, bizony számadásra vonja 
az Ur azon papo t is, kire igéjének hiédetését 
bizta, de ki e kötelességét e lmulasz to t t a : „Ha én 
m o n d o m az i s ten te lennek: Halállal halsz meg! 
s te nem hirdeted neki, és nem szólasz, hogy az 
is tente len ú t j á ró l e l té r jen és éljen : az is tentelen 
meghal ugyan az ő gonoszságában, de az ő vé-
ré t a te kezedből fogom követelni . 4 )" 

3. Ezzel már a dologra t é rhe tünk . 
Az én elvem, melyet bá t ran meg is vallok 

ország-vi lág előtt, az, hogy a vegyes közönség 
e lő t t t a r t o t t szent beszédnek mindig egyszerű és 
népiesnek kell lennie. De nem csak az én véle-
m é n y e m ez, hanem a hires Murator i is ezt 
t a r t j a , ki pedig á l ta lában egyikéül van elismerve 
a legtudósabb férfiaknak. Pedig Murator i ra 
ugyancsak senki nem mondha t j a , min tha azért 
ká rhoz ta tná a szentbeszédek fellengző irályát , 
mivel ő maga nélkülözi ez t ; hisz aki ismeri az 
ő i ra ta i t , tudja , mily mester i leg kezeli ő a mi 
szép nyelvünket legügyesebb fordulata iban. S ez 
a Mura tor i „A népies szónoklatról" ir t , közkézen 
forgó kedves kis könyvecskéjében ugyancsak az 
én elveimet hirdeti , s nagy tudományos készült-
séggel bizonyit ja. 

Bátor leszek összesítve előadni az ő érveit, 
melyeket könyvében szétszórva olvashatni ; s 
nehogy engem bárki önkényes ferditésről vádol-
hasson, néhány felvilágosító megjegyzést leszá-
mi tva , mindenüt t Murator i sa já t szavait idézem. 

4. Emi i t e t t könyvének második fejezetében 
különbséget tesz Murator i a magasabb rendű 
szónokla t és népies beszédmód között , s az első-
ről igy nyi latkozik : „Az ily beszédek okta tó 
részében nagy theologiai tudományt , szellemes 
megjegyzéseket , elmés ékességeket, pompás ki-
bővitést , kerek körmondatoka t , a t ropusok bő 
alkalmazását , szóval minden t találsz, mi t a régi 
pogány szónokok használ tak. De végre is mindez 

>) Izai. 58, 1. 
s) Jerem. 1, 10. 
3) Máté 28, 19—20. 
*) Ezech. 3, 18. 

czifraság, j á ték , mely az Isten igéjének méltósá-
gát inkább sűlyeszti, min t emeli. A népies szó-
nok leereszkedik a nép értelméhez még akkor is, 
midőn a legmagasztosabb isteni t i t k o k a t fejte-
geti. Ha valamely fenséges igazságot kell hall-
gatóival közölnie, leszáll ezek gondolkodási szin-
vona lá ra ; kerüli a körmönfont , hosszú körmon-
da tokat , melyek a gondolat összefüggését s a 
figyelmet egykép zavar ják. Rövid mondatokban 
beszél ; s nem tetszeleg magának szellemeskedő 
monda tokban ." 

5. A negyedik fejezetben k imondja Muratori, 
hogy „még a városi nép e lőt t e lmondott beszé-
dekben is előnyt kell adni a népies és egyszerű 
i rálynak. Hisz még a városi hal lgatóságnak is 
legalább ké tha rmada művelet len népből áll. 
mely a szellemeskedő s a nép nyelvében szokat-
lan kifejezésekből va jmi keveset értene. Ha te-
há t valaki mégis oly finom modorban, oly sze-
men szedett szavakban beszél a szent igazságokról, 
az hal lga tó i legnagyobb részét éhen bocsátja el 
a templomból. De t á n nem vonja valamikor fe-
lelősségre az Is ten a szent t anok ily hűtlen sá-
t áná t , ki a többség rovására egy-két szellemi 
rokoná t t enge t i az evangelium szent kenyerével ? 
S t án vétkeznek azon tuda t l anok ; vagy ha igen. 
t án a maguk bűne mia t t bűnhődnek, kik az ily 
p réd iká to r beszédjeire nem járnak, azt gondol-
ván, hogy hisz úgyis hasztalanul mennének ! 
Ami t szt Pál apostol magáról mond, az minden 
préd iká tor t i l l e t : „Bölcseknek és tudat lanoknak 
ta r tozom (t. i. h i rdetni az evangéliumot.")1) 

6. Az ötödik fejezetben azt mondja Mura-
to r i : „A népies beszéd még a t anu l t embereknek 
is hasznosabb, s jobban is tetszik nekik. Az 
emelkedet t , virágos stylü beszédben legföljebb 
gyönyörűséget ta lá lnak, s csodálkoznak a szó-
nok t a l e n t u m á n ; de hogy hasznot mentsenek 
belőle, a r ra nem is gondolnak. Ellenben az oly 
szónokot, ki tetszés he lye t t hasznot keres, még 
a művel tebb osztály is szivesen hal lgat ja . Talán 
nem fogja szellemes férfiúnak t a r t a n i ; de dicséri 
min t buzgó papot , ki ahelyet t hogy fitogtatná 
nyer t t a l e n t u m á t , azt hi vei hasznára értékesiti. 
S ez azon dicséret, melyre minden lelkipásztor-
nak nemcsak szabad, de kell is törekednie. Hon-
nan van az — kérdhetné valaki — bogy az 
igazán müveit közönség is — már t. i. az, mely 
a hasznot elébe teszi a gyönyörködésnek — 

>) Róm. 1, 14. 
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inkább hallgat ja a népies szónokot, m i n t a 
rhetorkodó papo t? Bizonyára onnan, mivel a 
templomba nem szórakozni megy, hanem hogy 
lelki sebeire gyógyir t kapjon. Vagy honnan van, 
hogy az igazándi müvei tek oly örömmel vesznek 
részt a lelki gyakorlatokban, s ezekből több hasz-
not merí tenek, min t a predikácziókból ? Bizonyára 
onnét , mivel a lelki gyakor la tokban az is teni 
igazságok egész egyszerűséggel t á rgya l t a tnak . 
Igaz, hogy predikácziókban némi helye van a 
szónoklatnak ; de csak némi : a siker rovására 
nem szabad annak ura lomra vergődnie! 

7. A hatodik fejezetben megjegyzi Muratori , 
hogy a rhe tor ika szabályait igen szépen ki lehet 
egyeztetni a népies modorra l ; miu tán a hitszó-
nok hal lgatói t az erény szerete tére s a bűn 
megutá lására inditandó, az elmélkedést úgyis a 
rábeszéléssel vegyiti. Er re vonatkozólag Quin-
t i l iant idézi (L. 3. C. 8) : „A nép e l ő t t — m o n d j a 
ez — mindig a legközönségesebb értelem ál tal 
is felfogható módon kell beszélni; m e r t a ho-
mályos tanté te lek még homályosabb frázisokba 
szedve i t t elvesznek. Hogy vá rha tnánk pedig 
eredményt oly embereknél , kik bennünke t meg 
sem é r t e t t ek?" Tehát sohasem lesz az oly embe-
rek elj arasa a szónoklattan szabályaival meg-
egyeztethető, k ik az egész hal lgatóság helyet t 
ennek csak egy csekély töredékét szolgálják, 
s ugy látszik ra j tok , min tha szégyenlenék, ha 
elvétve beszédjök valamely részében a szegény 
nép is megért i őket. Mintha bizony ennek nem 
épp oly igényei volnának az I s t e n igéjére, min t 
a tanul taknak . 

Azon felül a keresztény hi tszónoknak oly 
helyzetbe kell magá t képzelnie, min tha minden 
egyes hallgatójához külön-külön szólna. Mert 
minden egyes hivő azon gondola t ta l megy a 
templomba, hogy most őt aka r j a a lelkész ok-
ta tn i . Bizonyos, hogy azon lelkész, ki irálya 
emelkedettségének föláldozza a mindenk i á l ta l 
való megérthetőséget , az árulója Is ten legszen-
tebb szándokának épp ugy, min t s a j á t köteles-
ségének; s a hal lgatóság zsákmányul veti sa já t 
hiúságának. „Mit használ beszéded fenséges irá-
lya — kiál t föl szent Ágoston — h a a hallga-
tóság nem ért i meg belőle gondo la toda t?" 

8. A hetedik fejezetben a népies beszéd 
gyönyörködtetéséről szól Muratori.. Szükséges 
— módja ő — hogy a népies beszéd is szelle-
mes, vagyis inkább szellemies legyen és tetsző. 
Csak azon különbséggel, hogy mig az emelke-

de t t hangula tu beszéd csak a müvei t közönséget 
gyönyörködte thet i , addig a népies beszéd müvei-
teknek és t uda t l anoknak egyarán t javokra van. 
Lehet i t t is használni t r opusoka t ; kell is a be-
szédet beosztani, a bizonyitó okokat csoportosí-
t an i s tb : de távol legyen az e rő l t e te t t ségnek 
még árnyéka is. A népies hi tszónoknak oly 
módon kell a néphez beszélnie, m i n t ahogy 
valamely tudós egy tuda t l anna l magá t megér-
t e tn i törekszik, t . i. le kell szállania annak ér-
te lmi fokára. Még gyönyörköd te the t i is hallga-
t ó i t ; azon módon t. i. a m i n t egy keresztény 
hal lgató gyönyörködni szokott. En ugyanis ké t -
féle gyönyör t képzelek az is teni ige hal lgatásá-
nál. Gyönyörködhet ik va lak i a szónok ékes elő-
adásában, szellemeskedő megjegyzéseiben, csinos 
körmonda ta iban s hasonló műfogásaiban, melyek-
kel az hal lgatói t maga i r án t csodálatra igyek-
szik gerjeszteni s min tegy vadászsza a közönség 
te tszésnyi lvání tása i t , hogy „lám ez a jeles fő ; 
ez aztán a szónok!" Gyönyörködhetik az tán va-
laki abban, hogy szivét min tegy lángolni, meg-
indulni, lelkét emelkedni érzi a szónok szavai 
a la t t . Amely hi tszónok csupán az első gyönyör t 
iparkodik hal lgatóinak megszerezni, a n n a k be-
szédje merő idővesztegetés. A szent beszédet 
mindig azon szándékkal kell meghal lgatni , hogy 
á l ta la j ámborok vagy j ámborabbak aka runk l enn i ; 
mer t ebben áll az igazi, állandó gyönyörűség. 
De ezt a népies szónok előbb eszközli, m i n t egy 
másik ; mivel az ő szónoklataiban hal lgatói 
mindig csak a gondola to t , az erőt keres ik ; mig 
az ünnepélyeskedő szónok phrasisai csak szóra-
koztatásul szolgálnak. 

9. Könyvének nyolczadik fejezetében a szent 
a tyák szónoklatai t t á rgya l ja Muratori . Bőven, de 
nem valami kedvezőleg emlékezik meg Chryso-
logus szt Péterről . Hosszan eldicséri okosságát , 
o lvaso t t ságá t ; de folyta tólag igy ir róla: „Ez a 
szent ugy látszik, minden törekvését oda irá-
nyozta, hogy csillogó, ragyogó stylünek tar tassék. 
Ha ez volt a czélja, el is érte. Gyönyörködte t -
h e t t e hallgatóit , de szivöket aligha hód i to t t a 
meg. Az irodalom Chrysologus — a.ranyos szavú 
szónoknak nevezi ő t ; habár más oldalról nagyon 
is kétségbe vonható e czim. 

Nyolczadik fejezetében a többi szent a tyák-
ról emlékezik meg Muratori . „Az első és leg-
híresebb a tyák — úgymond — sokkal többre 
becsülték a fenségesnél a népiest. Csak h á r m a t 
emli tek i t t föl : szent Vazult, Aranyszájú szent 
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Jánost és szent Ágostont, kik midnyájan csodái 
az értelemnek és tudománynak. 

Szent Vazul Atheneben Lybanius lábainál 
ülvén saját i tot ta el a szónoklat tudományát. 
Mindamellett az ő homiliáiban korántsem aka-
dunk valami fellengző irályra: ellenkezőleg min-
denütt a legegyszerűbb módon beszél. Világo-
san látszik rajta, hogy a hasznosságon kivül 
egyéb czélja nem volt. Hasonlóképen vagyunk 
szent Ágostonnal, a szónoklat e nagymesterével ; 
kinek minden sorából kitűnik a nagy gond, 
melylyel csak az érthetőséget kereste. A néppel 
egész bizalmasan beszélget, gyakran használja a 
kérdő formát, rövid mindatokban felel reá maga ; 
s ha elvétve alakzatokat sző beszédjébe, ezek a 
legegyszerűbbek. Nem ritkán emelkedik e nagy 
férfiú lelke a legfenségesebb igazságok felé; de 
egyszerű beszédmódjával a leghomályosabbakat 
is világosakká, mindenki által érthetőkké teszi. 
A keresztény hitszónokok mintaképe azonban 
mégis Aranyszájú szent János marad. Senki nem 
tanít, senki meg nem győz, senki meg nem in-
dít annyira, mint ő, anélkül, hogy csak egyetlen 
szót, egyetlen gondolatot is fordítana hallgatói 
gyönyörködtetésére. A gyönyörködés beszéde alat t 
mindenkire nézve abban áll, hogy megtanulja, 
mit kelljen tennie és kerülnie, hogy jámbor, 
istenes életet éljen. 

Amit eddig mondottam, azt hiszem, elég 
azon szónoklati mód jelességeinek megismeré-
sére. mely a művészetet feledve csupán az igaz-
ság nyers ereje által köti le a müveit és műve-
letlen hallgatók eszét s szivét. Ugyanezen uton 
haladnak a többi szent atyák is : szt. Ephrem, 
nyssai szt. Gergely, Nagy szt. Gergely, szt. Maxi-
mus, szt. Gaudentius stb. Szent Ambrus az, ki 
elvétve homályosabb az ő i rataiban; de i t t is 
jól meg kell jegyeznünk, hogy az ő beszédei 
korántsem azon formában maradtak reánk, 
amint ő azokat a nép előtt elmondotta. Amit 
szt. Ambrus a szószéken mondott, azt otthon 
tractatusokba, könyvekbe foglalta; mikor is több 
alkalma nyilt beszédjét kicsiszolni; ugy, hogy 
azokat eredeti népiességökből egészen kiforgatta. 
Egyébiránt szent Ágoston tanúsága szerint is 
szt. Ambrus igen foganatosan, tehát szükségképen 
egyszerűen hirdette a népnek Isten igéjét. 

(Folytat juk.) 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 
a s z e n t í r á s és a t e r m é s z e t t u d o m á n y mai 

á l l á s p o n t j a szer in t . 
(Folytatás.) 

A mózesi teremtéstörténet fensőbb jellege, melyet 
a kath. egyház kezdettől vallott, söt mint hitágazatot 
hirdetett, volt a föok, a mely miatt a hitetlenség felüle-
tes tudománya részéről annyi támadásnak volt kitéve. A 
pogány Celsustól kezdve Voltaireig és Straussig mind-
azok, kik a kinyilatkoztatott vallás ellen „Don Quixote-
harczra" vállalkoztak, megtámadták első sorban a mózesi 
teremtéstörténetet. Kezdetben ellenmondásokat találtak 
benne, pl. hogy a nap csak a 4-ik napon alkottatott, s 
mégis már az 1. nap a világosságról van szó; még mi-
előtt a nap világitá földünket, már M. estéről és reggel-
ről beszél ; a föld a nap bolygója, mégis a nap előtt 
már létezett, stb. Igy akarták vagy tudatlanságból nem 
ismervén, vagy rosszakaratból nem akarván kutatni a sz. 
szöveg szavainak igazi értelmét, nevetségessé tenni e ma-
gasztos okmányt és hitelétől megfosztani. Majd a tudo-
mány fáklyáját vették kezökbe, s ennek fényénél töre-
kedtek elhomályosítani a napként ragyogó kinyilatkoztatás 
szavait. Elővették a csillagászatot, kiszámították, hogy 
mig az égi testek az eredeti gázállapotból a mostani 
állapotba jutottak; továbbá mig a csillagoktól a fény 
földünkre érkezett, millió és millió évek voltak szüksége-
sek, Mózes hat napi időszámítása tehát hibás, hitelt nem 
érdemel. Azután a geologia (a földtan) állott elő. Lehán-
tották a föld kérgét, kutatták a föld rétegeit és mesés 
számításokkal kisütötték, hogy a föld jelen alakulása csak 
évmilliárdok alatt történhetett, Mózes időszámítása semmi 
szín alatt el nem fogadható. Majd az őslénytant (palaeon-
tologia), a föld méhéből kiásott kövületeket szólaltatták 
meg, s hamis hangokat kölcsönözve azoknak, ellenmon-
dást igyekeztek kimutatni a szentírás és a palaeontologia 
között. 

A mózesi teremtéstörténet azonban rendületlenül 
állt, mint a szikla a szenvedélyek hullámai közepett, di-
cső fényben ragyogott, mint a nap, melyet elhomályosít-
hatnak ugyan egyidőre a fellegek, de fényét ki nem 
olthatják ; megelőzve és túlélve minden tudományt, da-
czolt az évezredekkel, fennáll ma is régi hitelességével, 
mert homlokán az igazság isteni pecsétje ragyog. A régi 
támadásokat visszaverték a sz. atyák, kimutatván, hogy 
ellenmondásoknak benne nyoma sincs; az ujabb támadáso-
kat lerontották a hittudósok, kifejtvén a szentírás igazi 
értelmét; lerontották maguk a leghíresebb természettudó-
sok, kimutatván, hogy a tudomány eddigi biztosabb ala-
pon nyugvó fölfedezései nemcsak nem ellenkeznek, de sőt 
megerősítik a mózesi elbeszélést. 

„Isten szava, Isten müvének, a szentírás a termé-
szetnek ellen nem mondhat:" ez volt a régi jelszó, s ez 
ma is. A kinyilatkoztatás és a tudomány között nem 
lehet ellentét, hanem egymást kiegészítik, az igazságot 
kölcsönösen földerítik. Ellenmondás csak önkényes fölte-
vésekből, vagy félreértésből származhatik. Vagy egyes 
természetkutatóknak föltevései nem nyugosznak biztos 
alapon ; vagy egyes szentirásmagyarázók nem értik, nem 
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magyarázzák helyesen a szentírást. Mindkét részről sok-
szor történt hiba. 

Egyes természettudósok mennyire tévedhetnek, és 
századokon át mennyire tévedtek : fényesen bizonyítja a 
természettudomány története. Századok óta egymást kö-
vették a különféle hypothesisek, egymás romjain emel-
kedve föl ; némelyik hypothesis évtizedeken át mint csal-
hatatlan igazság szerepelt, tudósait megkoszoruzák, de 
felszínre került egy ujabb elmélet és szétfoszlott az előb-
binek minden dicsősége. S ez nem is lehet másképen. A. 
legnagyobb tudósok bevallják, hogy a természet még 
nagyrészben zárt könyv előttünk, noha napjainkban már 
több lapját ismerjük, mint egy század előtt, de még sok 
előttünk az ismeretlen, sőt abból is, a mit ismerünk, 
sokban ismeretünk tökéletlen. Minden komoly csillagász, 
geologus, palaeontologus tudja ezt. 

Másrészről sokszor megesett, és a félreértés a szent-
írás és a természet között onnan támadt, mert sokan nem 
értették meg helyesen a szentírás szavait. Nem nézték a 
czélt, mit tartott M. szem előtt ? Nem érték nyelvezetét, 
többet akartak kimagyarázni szavaiból, mint a mennyit 
jelentenek. Lássuk azért röviden, mielőtt a mózesi terem-
téstörténet értelmezéséhez fognánk, minő czélból irt M., 
mit tartott szem előtt, miként magyarázandók szavai? 1. 
Minden szentirásmagyarázó tudja, hogy a szentírásnak 
nem feladata földünk keletkezéséről természettudományi, 
földtani, vagy csillagászati felvilágosításokat nyújtani, 
mert a kinyilatkoztatásnak általában nem czélja profán, 
tudományos ismereteink gazdagítása, hanem csak vallásos 
oktatás, vallási igazságok közlése. Természeti dolgokat 
tehát a biblia csak annyiban érint, a mennyiben azok 
összefüggésben vannak a vallási igazságokkal. így Mó-
zesnek is czélja volt a teremtéstörténet vázlatos közlése 
által megtanítani ama vallási igazságokra, hogy minden, 
a mi létezik, az isteni mindenhatóság által jött létre, 
megjelöli azért a teremtés főkorszakait, főbb mozzanatait, 
de azokat nem magyarázza, nem fejti ki, hogy hogyan, 
minő erők közreműködése által történt, mert ez már a 
tudomány, nem a kinyilatkoztatás dolga. Ezért, a ki Mó-
zesnél a teremtés titkának részletes, tudományos előadá-
sát keresi, az hiányosnak, hézagosnak, tökéletlennek találja 
a Genesis előadását. 2. A szentírásnak vallási és nem 
tudományos czélja lévén, a szentiró nem tudományos, 
hanem szemléltető, népies kifejezéseket használ leírásában. 
0 nem tudósoknak ír, hanem az egész emberiségnek, 
azért az emberiség fölfogását, beszédmódját tartja szem 
előtt, nem pedig a csillagászok, természettudósok műki-
fejezéseit. Ezért beszél pl. a napról és holdról mint két 
nagy világítóról, nem mintha a nap és hold az égi testek 
két legnagyobbika volna, hanem mert előttünk közönsé-
gesen ugy látszik; ezért szól az égboltozatról, „melyre 
helyezé Isten a csillagokat;" ezért osztályozza a növé-
nyeket és állatokat csak a külső látszat, nem pedig a 
tudományos fajbeosztás szerint. Sem kora, sem a későbbi 
emberiség nem értette volna őt meg. ha ő az isteni ki-
nyilatkoztatás folytán magasabb, tudományos álláspontra 
emelkedve, a 19-ik század fölfogásához alkalmazkodik. A 
ki ebben ellenmondást keres a szentírás és a tudomány 
között, az félreérti a szentírást. 3. A mennyiben a biblia 

vallási igazságokat közöl, hit és erkölcs dolgában a kath. 
egyház mint a hagyomány letéteményese értelmezéséhez 
szilárdan kell ragaszkodni, a nem-dogmatikus dolgokban 
azonban, a természettudomány magyarázatait elfogadnunk 
lehet, mert maga a kinyilatkoztatás nem adván e részben 
magyarázatot, a természeti dolgokban az emberi észnek 
hagyott tért kutatásai által Isten műveit fölismerni és 
megmagyarázni. 

Ezeket szem előtt tartva jelen értekezésünkben a 
legkiválóbb szentirás-magyarázók és természettudósok ku-
tatásainak mai eredményét összehasonlítva, kimutatni szán-
dékozunk, hogy földünk őstörténetére vonatkozólag a 
szentírás és a természet között, a szentírás helyes értel-
me és a természettudományok eddigi biztosabb alappal 
biró vívmányai között nemcsak semmi ellenmondás nincs, 
de sőt a tudomány eddigi kutatásai a legfényesebben be-
igazolják a mózesi teremtéstörténetet. Felemlítjük itt-ott 
egyes tudósoknak túlhajtott állításait, a fölmerülő ellen-
véleményeket, melyek azonban a szentírás helyes értel-
mezése és a tudomány mai álláspontja mellett teljesen 
szétfoszlanak. A józan tudomány Istenhez és az általa 
kinyilatkoztatott igazságokhoz vezet. Lássuk, miként iga-
zolja a tudomány a teremtés hat korszakát ? 

Dr Fibiger Sándor.l) 
(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Onnan, a honnan, aug. 9. Róma válasza. — A 

magyar kath. püspöki kar tudvalevőleg az „elkeresztelés" 
és „vegyesházasság" ügyében, az ismeretes Csáky-féle 
rendelet következtében Rómába folyamodott, hogy onnan 
nyerjen utasítást teendőire nézve. Alig volt még alkot-
mányos életünkben oly esemény, mely iránt az érdeklődés 
oly méltán fokozott lett volna minden körben, mint Róma 
válasza. Ma már egész positivitással lép fel a hir, hogy 
e válasz már meg is érkezett volna és mi ennek lehető-
ségét éppen nem vonjuk kétségbe ; mert ha Róma az 
egyházpolitikai viszonyt hazánkban talán bővebben szük-
ségesnek találta is tanulmányozni, a feltett kérdések nem 
politikai, hanem dogmatikai szempontból levén megíté-
lendők, ez irányban rögtön tisztában volt az adandó vá-
laszszal és azért éppen semmi lehetetlenség nincsen a 
hirben, mely tudatja, hogy a válasz már megérkezett, — 
megérkezett természetesen oly értelemben, mely elitéli 
mindazokat, kik akár vásáros lélekkel önérdekből, akár 
e nélkül kiadták a haeresisnek a catholice keresztelt lel-
keket és igy legalább is indirekte magasztalja azokat, 
kik persecutionem passi sunt propter Christum. 

Akár érkezett meg különben ez a válasz, akár nem, 
annyi bizonyos, hogy sem azokra nem lesz kedvező, kik 
a Csáky-féle rendelet előtt, sem azokra, kik ezután tettek 
mint kath. papok szolgálatot a haeresisnek ; de az is bi-
zonyos, hogy éppen ily értelmű válasz következtében itt 
lesz az idő, tisztába jönni végre-valahára a felől : megen-
gedi-e a magyar allam, hogy a katholiczizmus saját hitelvei 
szerint élhessen a hazában vagy sem ? Az állam részéről 
e kérdésre adandó választól fog függni, vájjon élvezni 

') Az ungvári kir. kath. fogymnázium ezidei éítesitőjéből. 
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fogjuk-e a mindnyájunk által annyira óhajtott békét, 
vagy bele megyünk-e a mindnyájunk által annyira rette-
gett harczba? . . . 

Róma válasza bizonyára az lesz, hogy ő dogmájából 
nem engedhet, e felett ő nem alkudozhatik, meg fogja 
tehát tiltani a papságnak, hogy az általa keresztelt gyer-
mekeket a haeresisnek kiadja, a vegyesházasság az adott 
körülmények között megáldassék, abban dispensatió 
adassék. Róma ezekben engedni nem fog, mert nem 
engedhet dogmatikai álláspontja miatt ; az államtól, 
miután neki változhatlan dogmája nincsen, ha a békét 
őszintén akarja, jogosan elvárható tehát, hogy ő Róma 
hitbeli határozatát tiszteletben tartsa, amit ha nem 
tesz, meglesz a rettegett harcz; béke, vagy harcz 
az állam kezében van, kormányosai bölcseségének, igaz-
ság és hazaszeretetének documentuma lesz, ha nem 
engedve magukat elragadtatni a protestantizmus iránti 
előszeretetétől, nem engedve magukat vezettetni talán a 
katholiczizmus gyűlölői által, a béke mérlegébe vetik sza-
vazatukat, megengedve, hogy ne csak a protestáns feleke-
setek, hanem mi katholikusok is, saját vallásunk elvei 
szerint élhessünk és intézhessük ügyeinket. 

Az államnak ily irányú elhatározása reá nézve éppen 
semmi megszégyenítőt, lealázót nem foglalna magában, 
hiszen törvényeit nem egyszer kijavítja, midőn belátja, 
hogy azok helytelen, a viszonyoknak éppen meg nem 
felelő intézkedéseket foglalnak magukban. Bismarck, elég 
hatalmas ember, az ellenséges irányú törvények egész 
özönét zúdította a kath. egyházra, de belátván tévedését, 
éppen nem derogált neki, hogy az egész üldözési appa-
ratust félretegye ; mi akadályozná a mi magyar államfér-
fiainkat, hogy Bismarck példáját utánozzák ? Ily tettet 
bizonyára a honpolgárok millióinak áldása követne, mert 
nekik béke, és csak az egyház néhány fanatikus ellensé-
gének kell a harcz. 

Lehet azonban, ezt csak rettegés közt irjuk le, hogy 
a kormány Róma válaszára harczczal felel, fentartja, vagy 
talán még jobban is kiélesíti azt a szerencsétlen tanácsra 
készült még szerencsétlenebb rendeletet ; tenni fogja ezt 
azon tudatban, hogy először a hatalom kezében van és 
másodszor, mert számit a papság hűtlenségére. 

Ami az elsőt illeti, nem csinálunk belőle titkot, 
hogy az állam hatalmával az egyháznak nagy anyagi kárt 
okozhat, büntetve szünetlenül a papságot ; de hogy az igy 
inscenirozott üldözés a hazának hasznára válnék, hogy 
ebből az állami hatalom tekintélye erőt nyerne, hogy a 
honpolgárai közt a béke, a türelem ez által előmozdittat-
nék, azt határozottan kétségbe vonjuk, sőt minden hig-
gadtan gondolkozó ember előtt világosnak kell lenni, 
hogy miután ez a harcz nem állami tekintetből, hanem a 
protestantizmus érdekében az állam által annak unszolá-
sára erőszakoltatik a katholiczizmusra, mind a kormány 
tekintélye kisebbittetik, mind pedig a béke feldulatván, a 
honpolgárok közt az egyenetlenség, a visszavonás, a gyű-
lölet fokoztatik. Akarja ezt a kormány ? Nem, ezt nem 
hiszszük, de ha a harcz kitör, mindez akarata ellenére is 
be fog következni és a felelősség egyedül őt terhelendi. 

Ami pedig az alpapságot illeti, ezt a papságot csak I 
tisztelet és dicsőítés illeti meg, előtte kalapot emelve kell í 

megállani, ha látjuk, mily hűséggel ragaszkodik hitéhez 
az üldözések közepette ; nem csak szóval, hanem tettel is 
bebizonyítván, hogy kész mindent eltűrni, hogysem hit-
elveit megtagadja. Ne engedje magát a kormány tévútra 
vezettetni azon néhány hűtlen pap által, kiknek nevét a 
történet majd megörökíti, kik állásukat üzletnek tekintve, 
vásárra vitték a catholice keresztelt lelkeket, hogy belő-
lük maguknak érdemtőkét csináljanak a protestánsok előtt 
patrociniumért ; kik bátrak önérdekből a haeresisnek szol-
gálni, gyávák, ha kérdőre vonatnak bűneiket bevallani, 
lelkiismeretlenek saját bűneiket, ártatlan káplánjaikra 
tolni ; ezek által, mondom, ne engedje magát a kormány 
tévútra vezetni, részint mert számuk nem számit, részint 
mert ezek megbízhatatlanok, amint ma vásárra vitték önér-
dekből az egyház érdekét, holnap készek vásárra vinni az 
államét, a kik készek voltak renegátok lenni papi hivatá-
sukkal és kötelességükkel szemben, azok készek renegá-
tok lenni polgári, hazafiúi kötelességükkel szemben is, 
ha máshol az üzlet jobban fizeti ki magát. 

A kormány igy a papságra sem számithat, hogy a 
beállható harczban vele megy Róma ellen. Nem, mi Róma 
ellen nem megyünk, hanem vele és a hova ő parancsolja, 
mert tudjuk, hogy őt követve, hazánknak is szolgálatot 
teszünk. Éppen ezért, tekintetbe véve a végtelen kárt, 
melyet a harcz okozna, az áldást, melyet a béke terjesz-
tene, adja meg nekünk az állam a módot, hogy Róma 
határozatát hivatásunkhoz képest békében gyakoroljuk, 
hogy kath. hitelveink szerint élhessünk és nyugodt lehet, 
hogy mig az annyira kegyelt protestánsokat hitelveink sze-
rint élni, zavarni jövőben éppen ugy nem fogjuk, mint 
azt eddig nem tettük, de — békét kérünk mi is. 

Dr Veterán. 

Francziaország. Az uj idők Signatur áj a az ifjúság 
nevelésében beállt változás. — 

Francziaországban jelenleg igen sokat foglalkoznak 
az ifjúsággal, az iskolákkal, azoknak és ezeknek szelle-
mével, irányával. Nincs lap, nincs szemle, nincs folyóirat, 
a mely a nemzet jövője tekintetében oly fontos eme 
kérdést minden alkalmas időben és helyen megbeszélés 
tárgyává ne tenné. Milyen ez a mostani if júság? Mit 
gondol? Hogy érez? Mit akar? Melyek lelkének titkos 
rejtekei ? Mindenki pulsusára akar tapintani a „jövő re-
ményének", hallani akarja szive dobogását, megvizsgálni 
akarja szellemi szervezetét, szóval az ifjúság nálunk a 
lapok meginterviewolásának szakadatlan tárgya. A sok 
vizsgálódás és kutatásnak az eredmények és vélemények 
hosszú tarkabarkasága a vége. Egy vonás azonban vala-
mennyi jellemzésben dominál és ez az : hogy a mostani 
ifjúság egy uj korszak kezdetén áll, hogy a mult idők 
voltairianus ifjúságától gyökeresen különbözik. Voltaire 
többé nem istene a franczia iskolának és Taine s Littré 
erősen atheistikus positivismusa futni látja a franczia 
ifjúságot a vallásellenes dáridók oltáraitól. Lavisse Ernő, 
a Sorbonne egyik legértelmesebb tanára, egy nagy sen-
satiót keltett czikkben a franczia ifjúságban tapasztal-
ható e változást igy jellemezte: „A mai ifjúságnak, úgy-
mond, egyik jellemző vonása, — értem azt az ifjúságot, 
a mely már gondolkozik, — az isteninek nostalgiája.íl 
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Hajdan, s még nem régen is ezelőtt, a voltairiauiz-
mus, a hit megvetése és kinevetése volt divatban. Ez az 
áramlat vitte magával a szellemeket. Istentagadás, szaba-
donczkodás, piszkos káromkodás volt a franczia nemzeti 
nevelés kiegészítő része. A szentírást nevetségessé tudni 
tenni érdem volt, mely állást szerzett az embernek, és az 
if jú tanuló az ő tavaszos arczán már ott viselte kinyomva 
az egyetemes, világmulattató cynikus nevetését. Nem volt 
érzése csak a karikatúra iránt. A nagy elhatározások, az 
önfeláldozás és lemondás előtte bolondgombáknak látszot-
tak. És ez az ifjúság a legundokabb mocsárba vigyo-
rogva sülyedt el. Voltaire uralkodott e korszak fölött ; a 
ki pedig a legillatosabb tömjént égette Voltaira tisztele-
tére, az Béranger volt, a nemzet csalogánya. 

Ma ennek a korszaknak vége. Vége Voltaire ural-
mának. A bálvány összeomlott. Ugy veszik az embert, a 
mint van. Ezt magából a „Revue des Deux Mondes"-ból 
is bebizonyíthatjuk, pedig ez a komoly matróna volt jó 
hosszú ideig a voltairei felekezet legcsunyább oldalainak 
képviselője és most őt lehet tekinteni a franczia elkeresztény-
telenedett közoktatás véleményváltozásai barometrumának. 
Vájjon nem ez a lap volt-e az, mely még nem régen is 
egyik legilletékesebb kritikusának, Brunetière Ferencznek 
tollával azt hirdeté, hogy a ferneyi patriarcha „hatalma-
san hozzájárult a gondolat megerősödéséhez." Most pedig 
ugyanez az akadémikus nem félt kimondani a következő 
Ítéletet, a mely 20 év eretnekség számba ment elvtársai 
körében: „Voltaire, úgymond, rideg szivü, szívtelen em-
ber volt ; rettenetes érzékenykedése csak a bőre felületén 
virágzott ; az emberiség miseriái őt, ha lehet igy beszélni, 
csak értelmileg érdekelték ; lelke mélyén ő azokat soha 
át nem érezte; irtózott a szenvedéstől, és semmi részvé-
tet sem érzett iránta, legkevésbbé pedig volt meg benne 
az, a mit ma vallásosságnak nevezünk ; — és ez az oka, 
a miért most jogunk van iránta való elismerésünket mér-
sékelni" . . . . Es pár sorral alább: „Voltaireben, úgymond, 
a könnyelmű merészséget semmi sem éri fel, csak az ő 
durvasága." 

így bánnak el Voltairerel — a voltairianusok ; a 
divat, — az isteninek szenvelgése, azaz helyesen mondva 
keresése, erőt vett a franczia közszellemen, s mindenki 
kénytelen az „istenihez való aspiráczió" munkájában részt 
venni vagy a voltairianizmus rombadöntése, vagy az uj 
épülethez kellő uj anyag Összehordása által kinek-kinek 
nevelése és izlése szerint. 

Anatole France a Tempsban határozottan kimondá: 
„La jeunesse n'est plus voltairienne," az ifjúság többé 
nem követi Voltaire szellemét! Ez a régi, instentagadó 
nemzeti nevelés épületköveinek szétbontását jelenti. A 
mi következik, az az uj nemzeti nevelés épületéhez az 
u j épület-anyag összehordását jelenti. De Vogue, a „ta-
nulók általános egyletének" párisi gyűlésében f. évi má-
jus 15-én ezeket mondá : „Hinnünk kell, uraim ! Higyjenek 
önök ! Nincs oly jó semmi, mint hinni. Önök érzik, hogy 
mennyire szükséges a tevékenység. Ez, uraim, erény. Ha-
nem a tevékenységhez elv kell. De melyik elvet válasz-
szuk ? A hitet ! A hit a cselekvés anyja. . ." Becses anyag 
a franczia ifjúság nevelésének uj épületéhez. Csak egy 
hibája van. Az, hogy az illusztris akadémikus, a ki e 

szavakat mondta, nem jelölte meg tüzetesebben, hogy 
hát hol van az a hit ; mit és kinek kelljen hinnünk. Mert 
utoljára is, az a hit, a melynek nincs symboluma, nincs 
meghatározott hitvallása, olyan mint a bolygó zsidó, nem 
egyéb mint a léleknek tévutakon való gyászos meghur-
czolása. Jól mondta erre a már idéztük Anatole France : 
„Elismerem, hogy jó dolog hinni ; de arra, hogy higy-
jünk, szükséges, hogy legyen mit hinnünk. Ha az az 
evangelium, melyet ujabban hirdetnek, nem az öreg evan-
gélium és nem az alázatos káté : akkor azt nem illik oly 
mysteriosus arczkifejezéssel hirdetni. Hogyha pedig az 
csakugyan egy uj vallás, akkor vele szemben nem nagy 
az a követelés, hogy hát mi az ő alapvető dogmája." 
Annatole Franceot megczáfolni nem lehet. De másrészről 
meg kell azt is vallanunk, hogy de Vogue ur határozat-
lan szavai igen találóan jellemzik a mysticismusnák azt a 
neméi, a mely korunk ifjúságát emészti. A modern ifjú-
ság e mysticismusa vallásosság ; de kétértelmű és meg-
foghatatlan, megtapinthatatlan vallásosság, meghatározott 
dogma, parancsoló morál nélkül. 

Innen van, hogy ez az „isteni" után aspiráló fran-
czia ifjúság ugyancsak furcsa utakra tévedt az isteni — 
keresésében. Gúnyosan jelzi ezt Vogue szózatára vonat-
kozva Lemaître, a „Journal des Débats" kritikusa. „Idő-
ről-időre, igy kezdi czikkét, de Voguë, Lavisse, Paul 
Bourget és Paul Desjardins urak oda hajolnak ezekre az 
ifjú lelkekre, kiauscultálják őket mint az orvos tenni 
szokta, s azután azt mondják nekünk : — Ah ! ha önök 
tudnák, hogy mily komolyak ezek a gyermekek ! Meny-
nyire megvetik a durva positivisták és gonosz élczelődők 
elmúlt nemzedékeit, melyek a mai ifjúságot az életben 
megelőzték ! Es hogy akarnak ezek a fiatal emberek — 
hinni!" Es azután gúnyosan igy folytatja, igy jellemzi 
azokat a hinni akaró, mysztikus fiatal embereket. Vannak 
köztük frésolisták, assisi Ferencz és Angelico követői ; 
vannak mások ibsenisták, kik Ibsenben, a norvég regény-
íróban megcsodálják azt, a mit George Sandban túlélt 
álláspontnak találtak. Vannak tolstoisták, kiknek a szája 
tele van az emberiség szenvedésének a vallásával. Vannak 
mágusok, spiritisták, budhisták. Azt mondják 30,000 
budhista van Párisban, a kik előtt Çakia-Maeni eredetibb 
alak Jézusnál, és Budha, az ő keresztbe fektetett lábaival, 
felemelt mutató ujjával és kigömbölyödött gyomrával 
előkelőbb alak a — feszületnél." 

Látni való tehát, hogy nem mind arany a mi fény-
lik, hogy az a Vogue et consortes által sürgetett hit — 
mennyi képtelenségnek, szellemi aberrácziónak szolgál 
kényelmes takarójául. 

Ha közelebbről jól szemügyre vesszük a franczia 
ifjúság és az ő nevelőiben észlelhető változást, az apró-
cseprő törekvések fölött két fő irányzatot látunk kimaga-
sodni, a melyek előbb-utóbb valamennyi törekvést el fog-
nak nyelni. Mig némelyek megelégednek az „isteni keresé-
sének" határozatlan mysticzyzmusával, a mely vagy 
regényekben keres kielégítést, vagy tömegesen Budha 
vallásában vélj feltalálni a mit keres ; mások faképnél 
hagyva ezt az emberi lelket ki nem elégítő, azt csak 
bolonddá tartó vallási dilettantizmust, lelkök egész ere-
jével a katholika egyház karjaiba vetik magokat, mert 
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csak abban találják meg a mit keresnek, — az igaz val-
lást. Ezt a két főáramlatot igen világosan jelezte Lavisse 
Ernő a „Joum. des Dá6aís"-ban. „Az ifjúság egy 
része, úgymond, sürü tömegekben sorakozik az egyház 
körül. Egy másik rész azt kivánja az egyháztól, hogy 
újuljon meg, még pedig Confucius törvénye szerint, a 
kit minap Vogue ur idézni szives volt." Aztán igy foly-
tatja : „Az előbbi csoport engem nyugtalanságba ejtene, 
— megvallom, — ha túlsúlyra jutna; mert szüklátkörü 
és alkut nem ismer." 

íme a lóláb ! Budha bolondos eszméit hinni, az nem 
bántja Lavisse urat. Tőle akár egész Francziaország hive 
lehet annak a hittannak, a melynek főelve az ember 
végczéljáról és rendeltetéséről a nyrwanába, a semmibe 
való visszatérés. Ez őt nem nyugtalanitá. De hogy a 
franczia ifjúságban túlsúlyra emelkedjék az egy igaz 
Isten hite' és a szeretet és örök élet vallásának a tana : 
az már nyugtalanítja őt ! 

Az irodalomban, a sajtóban grasszáló hamis prófé-
táktól — mentsd meg Uram Francziaország ifjúságát !a) 

VEGYESEK. 
— Protestáns atyánkfiainak szemében nagy szálka 

az, hogy XIII. Leo pápa a bölcselet iskolai tanításában 
aquinói szent Tamás szellemének követését tette köteles-
ségévé a bölcselést tanitó tudósoknak. Ebben ők a böl-
cselő emberi szellem szabadságának korlátozását, lenyű-
gözését látják. Ne féljenek, kérem! Különben is, ha 
acjuinói szent Tamás bölcselő szellemének követéséből 
valami veszély származhatik az emberi szellemre nézve, 
az csak a katholika egyházban tehet pusztítást, a minek 
az igazi protestánsok csak örülni szoktak. Hanem hát 
aquinói sz. Tamás nem az az ember, a kinek példája és 
tanítása kárt okozhatna akárkinek. Ellenkezőleg, protes-
táns szaktudósok is elismerik már, hogy aquinói szent 
Tamást téve az ifjúság főbölcsészettanárává, XIII. Leo 
saját lángeszéről tett tanúságot, eltalálva az emberiség 
szükségletét az igazság keresésében s kijelölve a csilla-
got, a melynek fényénél az ifjúság játszva megtanulja 
azt, mint régi igazságot, a mit eddig őszbeborult tudósok 
hosszas fejtörés után saját találmányukként dédelgettek, 
a miről azonban éltük alkonyán véletlen olvasás után 
megtudták, hogy azt aquinói szent Tamás régesrégen 
jobban tudta s világosabban tanította mint ők. Ihering 
jogtudós a „Geist den röm. Rechtes" stb. írójának vallo-
mása ismeretes. Van der Vlugt leydeni protestáns tanár 
vallomását is ismertettem már röviden e lap valamelyik 
számában. Ma egy hosszabb idézet ismeretére jutottam. 
Sietek azt t. olvasóim tudomására adni ; „Mily meglepe-
tés éri azokat, úgymond van der Vlugt, az embereket, 
a kik ezt az embert (aquinói szent Tamást) nem 
ismerik, csak a hagyományból, mihelyt vele személye-
sen találkoznak az ő müveiben ! Annyi bizonyos, hogy 

') És Magyarország ifjúságát. A szerli. 

sötétencz ez a gondolkozó nem volt, a ki határokat 
szabott ugyan a gondolkozásnak, de a ki e hatá-
rok között a gondolkozást előtte ismeretlen fokban 
tisztelte. Szofista sem volt a tudomány szomjától vezérelt 
ez a munkás: ha nem akarta felemelni a tudományt az 
égbe (hogy az ott is mindent megfejtsen és megmagya-
rázzon) itt a földön a tudományból oly óriás épületet 
emelt, a mely napjainkban is bámulatra ragad mindenkit, 
a ki képes őt felfogni. Firkász sem volt ez a nagy sty-
lista, a ki olvasóit soha s^m tereli el a kérdés velejétől 
az ékesszólás virágai által; rövid, mert szabatos akar 
lenni ; mindig egyenlő marad methodusában egész a mo-
notóniáig, mert lelkiismeretes és szigorú ; szóval : az ő 
egyszerűsége csupa lemondás az igazság tiszta és világos 
feltüntetése érdekében. Fanatikus sem volt ez a szó teljes 
értelmében katholikus szellem (igazi katholikus ember 
nem is lehet fanatikus), mert ő mindig azt kereste, a mi 
egyesíthet, nem a mi szétválaszthat; mert ő sokkal jobban 
meg volt győződve ügyének igazságáról, hogysem egy 
pillanatra is megbarátkozhatott volna más mint lovagias 
fegyverek használatának még csak gondolatával is ; mert 
ő becsületesen és lelkiismeretesen meghatározta a maga 
gondolatát és szabad volt minden keserűségtől és szenve-
délytől valamint a támadásban épp ugy a védelemben. 
Tisztelet annak, a ki tiszteletet érdemel ! Az ő bölcsesé-
gének aranya, aranyigazsága, elterjedve az emberiség 
körében, egynél több módon szolgálhatand az emberi tár-
sadalom üdvére." 

— Doppelbauer linzi püspök legújabb főp. körleve-
lében a választásokról szól és azt ajánlja hiveinek, hogy 
minden körülmények között vegyenek részt a választások-
ban, mert ez másoknak példaadás. 

— Francziaország aránylag pénzben és emberekben 
legtöbbet áldoz Isten országának terjesztésére. Ez tény, 
melyet mindenki ismer. De azt már nem mindenki tudja, 
hogy mily beszélgetés járja az ily franczia misszionárius 
és püspöke között. Egyszer egy pap jött Lavigerie bibor-
nokhoz a rodezi egyházmegyéből avval a szándékkal, hogy 
küldje misszióba. Előmutatta püspöki bizonyítványát ott-
honról. Lavigerie bibornok egy szót sem szólt ; vette az 
iratot és röviden csak annyit irt alá : „ Visum, pro mar-
tyrio ;" azután oda fordult az illetőhöz: „Olvassa el, 
úgymond. Elfogadja?" „. . . Mi jár érte?" — volt a mis-
sionarius egyszerű felelete. (L'Unità Cattolica). 

— A szent Benedek-rendet nagy veszteség érte. 
Meghalt mgr. Dom Wolter a hires beuroni apát, a „Psallite 
sapienter" nagynevű szerzője, 4 apátság és egy priorátus 
alapitója. A boldogult világhírű tekintély volt. Szerzeté-
nek halála alkalmából maga ő felsége, a mi királyunk és 
Vilmos német császár is kondoleált. Saját szemeinkkel 
láttuk azt a reformot, melyet Wolter apát a beuroni 
apátságban létrehozott. 30—40 szerzetest láttam mezei 
munkát végezni. Láttam a festészet remekeit, hallottam 
a reformált egyázi ének magasztosságát s lelkemben ön-
kéntelenül kitört az elismerés szózata : mindezt Wolter 
apát létesítette ! 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A kar l sbad i Már ia -kápolna . — Szent Alfonz levele egy szerzetespaphoz. — A t e r emtés 
h a t korszaka a szent írás és a t e r m é s z e t t u d o m á n y ma i á l láspont ja szerint. — Egyházi Tudósítások : A r a n y o s - M a r ó t h : A bábel i 
nyelvzavar p ro tes táns a tyánkf ia i közöt t és a sa j tóban . — M a d r i d : A ka tho l ika egyház Spanyolországban l egú jabb megvi lág í tás szerint . — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

A k a r l s b a d i Már ia -kápolna . 
— Csekonics-Cziráky Constance grófné ő m . a ján lva . — 

Fenyves erdők hűvös árnya 
Borul a kicsiny lakásra, 
Mintha szólna: nézzed, ember! 
Drága kincsem ez a szent hely. 

Lent a forrás gyógy-vizétül 
Gyönge testi élted épül, 
I t t a lélek éled újra, 
Béke napja kél a búra. 

Egy anyát is lá t tam itten, 
Messze tájról, telve hitben, 
Összekulcsoló kezekkel 
Megpihent sokszorta reggel. 

Könnye gördült le az arczán, 
Bízva kélt az ima ajkán, 
Szive szeretettől égett 
Távol hü szeretti végett. 

A miért a szíve dobbant 
S hű szerelme lángja lobbant, 
Legyen az ő kincse mind az: 
Isten-áldás, béke, vig-asz! 

(Karlsbad, 1890. 25. VII.) 
Csicsáky Imre. 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás . ) 

10. Ezen fejezetig csak azon beszédekről 
értekezik Muratori, melyek vegyes hallgatóság 

előtt szoktak elmondatni. A tizenkettedik feje-
zetben azon beszédekről szól, melyeket csak a 
műveletlen osztály hallgat meg; s ezekre vonat-
kozólag következőkép nyilatkozik: 

„Azoknak, kik e pórnéphez, vagy -a városi 
nép legalsó osztályához szólnak, nem elég csak 
a fellengzőt kerülniök, hanem — s ez jól meg-
jegyzendő — a legnépiesebb, legkezdetlegesebb 
beszédmódot kell választaniok. A népszónok, már 
t. i. a legalsóbb rétegek szónoka ugy képzelje, 
mintha ő maga is paraszt volna, ki valamelyik 
szomszédjával akar valamit megértetni. Tehát 
könnyen érthető, köznapi indokokat kell hasz-
nálnia; azokat rövid mondatokban előadnia; 
gyakran kell kérdéseket fölvetnie, melyekre ön-
maga meg is felel. Szóval, ugy kell ismereteit 
fölhasználnia, oly beszédmodort követnie mely a 
köznapi életben legkelendőbb; anélkül mégis, 
hogy parlagiassá, utczaivá válnék. Szent Ágoston 
azt kivánja a hitszónoktól, hogy „sohase legyen 
az ő beszédmodoruk oka hallgatóik tudatlansá-
gának." S ugyanez okon óvja őket az elméncz-
kedő megjegyzésektől is. 

Némely hitszónok még a műveletlen hallga-
tóság elé is holmi szent atyák és scholastica-
theologia idézeteinek zagyvalékát tálalja, azt 
vélvén, hogy ezzel valami dicső és hasznos 
munkát végez; s uram fia! ugyan mi hasznot 
merit e conglomeratumból a szegény együgyű 
nép, mely eljár a templomba, hogy állapotbeli 
kötelességeit megtanulja? Vigyázzuk csak meg, 
mint fülel ai a szegény paraszt, ha valami 
általa is érthető dolgot hall ; főkép ha a hitszó-
nok nem restel részletekbe bocsátkozni, s az 

14 
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egyes lelki bajok ellenszereit is bemuta t j a . Kü-
lönösen czélra vezető a nép előtt egyes szentek 
é le t tö r t éne té t példakép felhozni, s ezekből le-
vonni és megmagyarázni a katekizmus egyes 
tételeit . 

Csakhogy e tör téne tek megválasztásában is 
t ap in ta tosnak kell lennie a szónoknak, nehogy 
az erős fény inkább vakitson, m i n t világitson. 
Pedig ez tö r t énnék meg, ha a szónok un ta lan 
csak az erények napja i ra i r ány i t aná közönsége 
szemét ; ha a szentek életében nem talá lna csak 
rendkivüli hősi t e t teke t , melyek nem csak a 
világi, de az egyházi férfiak ajkain is mintegy 
közmondássá szűrték már, hogy „sok van a szen-
tekben, ami t inkább csodálni kell, min t utá-
nozni." Ha a nép csak csodáikból, lá tomásaikból 
ismeri a szenteket , akkor ezek inkább csüggesz-
tőleg, kétségbeejtöleg ha tnak a népre. Czélra 
vezetőbb a szentek hős te t te i t elhagyva inkább 
ugy m u t a t n i be őket, min t „egyet közülünk", 
azaz csontból-vérből álló embereket , akik épen 
azért le t tek szentekké, mer t min t emberek kö-
telességeiket lelkiismeretesen te l j esi tet ték. 

Meg kell é r te tn i a néppel, hogy szentté 
lenni nem oly borzasztó nehéz; hogy nem kí-
ván ta tnak a mennyország elnyerhetésére okvet-
lenül csodák és látomások, hanem csak Isten és 
az egyház parancsa inak hűséges teljesítése. Saj-
nos dolog volna, ha csak annyi lakója volna a 
mennyországnak, ahánya t az egyház szentté 
ava t ! S még sajnosabb némely p réd iká tornak 
azon ügyetlensége, hogy a mennyország ú t j á t 
ahelyet t , hogy könnyítené, inkább nehezít i az 
által, hogy a szenteknek csak csodáit i smerte t i 
meg a néppel, s így a szegény együgyű ember-
ben azon gondola to t kelti , hogy miu tán ő ily 
csodákat nem tesz, t ehá t nincs is helye a menny-
országban. Ezen gondolat tól pedig a lélektan 
törvényei szerint csak egy lépésnyire van a 
kétségbeesés és a bűnös életben való megátal-
kodás. 

11. A többször dicsért könyv t izennegyedik 
fejezetében igy zárja be értekezését Mura tor i : 
„Ha a legalsóbb néposztály előtt beszélünk, ugy a 
legalacsonyabb fokra, földig kell leszállanunk 
beszédmodorunkkal; különben minden fáradsá-
gunk oda vész. Még azon szent besédekben is, 
melyek böj t i és adventi időben a városokban 
t a r t a t n i szoktak, hol pedig sokféle nép verő-
dik össze, inkább a népies, min t az emelke-

de t t irályhoz kell ragaszkodnunk ; mer t soha-
sem szabad a nagyobb részt képező szegény 
osztály rovására a csekélyebb számú müveitek-
nek kedveskednünk. Ha a hal lgatóság csekély 
haszonnal megj7 el a szent beszédekről, a szónok 
se várha t Istentől valami nagy j u t a lma t . Az a 
kifogás, hogy „hisz a hal lgatóság figyelmes volt", 
éppen nem változtat a dolgon semmit . Magam 
l á t t a m már, hogy a pórnép szájjal hal lgatot t 
végig bizonyos szentről mondot t dicsbeszédet, 
anélkül, hogy egy árva szónyi gondolatot meg-
é r t e t t volna belőle; ellenben hal lot tam szóno-
kokat , kik beszédjeikben a nép szájáról vett 
kifejezéseket használták, s ugyanezen beszédjük-
kel a müvei t hal lgatóság szivét is elragadták. 

Isten ments, hogy ezennel a rhe tor iká t 
tűzre kárhoz tassam! Még csak ócsárolni sem 
a k a r o m : csak azt óhaj tom, hogy ennek ne le-
gyen egyedüli gyümölcse a szellemeskedés s 
phraseologia; hanem olykép alkalmaztassák, hogy 
ál tala a szent igazságok erő és megjelenésben 
nyer jenek; hogy a tuda t lanok épp oly megille-
tődve hagyják el a templomot , min t a müveitek. 
A rhe to r iká ra természetszerűen szükség van. De 
nem azért, hogy a növendék szóvirágokat tanul-
jon belőle; hanem hogy megtanul ja , min t kell 
a hallgatóság ér te lmét meggyőzni, kedélyét meg-
lágyí tani és aka ra tá t megindí tani . 

A hitszónok ezen felül ismernie kell a vi-
déken uralkodó visszaéléseket, bal véleményeket, 
s ezek ellen kell a lkalmas gyógyszert nyúj tania . 

Az a hitszónok, aki ragyogó irálya, fel-
lengző t a n a és gondolatai által csak a tanul tak-
nál akar ja magá t behízelegni, ha talán hallgatói 
te tszését meg is nyeri, de nem az Istenét. El-
lenben aki mindenkinek, tudósoknak és egy-
ügyűeknek egyaránt használni óhajt , az kedves 
Isten és emberek előtt egyaránt . 

Murator inak i t t röviden előadott tanából 
minden hitszónok elegendőképen megértheté , 
m i t kelljen szem előtt t a r t an i a és mi t kerülnie, 
hogy beszédje önmagára és hal lgatóira áldást-
hozó legyen. 

Azonban hogy e fontos tan még nagyobb 
világításba helyeztessék, czélszerünek ta r tom 
ide ik ta tn i még több irónak, különösen pedig 
néhány szent a tyának erre vonatkozó megjegy-
zéseit. 

12. Az Ur Jézus Krisztus szerelmére kérem 
főtisztelendőségedet és mindazokat , kiknek e 
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levelem kezeikbe kerül, olvassák el ezt egészen 
végig. Mert habár kissé száraznak, unalmasnak 
tetszik, sok hasznos megjegyzést szedtem össze 
benne azok számára, kik prédikáczióik által 
akarnak lelkeket gyűjteni Jézus Krisztus szá-
mára. 

Szent Vazul mondja, hogy „a lelki iskola 
nem követi a rhetorika szabályait." Ezzel azon-
ban éppen nem akar ja ő a rhetor ikát kicsavarni 
az egyházi szónokok kezéből; nem, csak a régi 
pogány rhetorok hiúságától óvja őket, kik egye-
dül saját dicsőségöket hajhászták. Magam se 
tagadom, hogy a rhetorikának meg van a maga 
jogosultsága; de kérdem: mi a mi föllépésünk 
czélja? Bizonyára nem más, minthogy hallga-
tóinkat az igazságról meggyőzzük, s arra in-
dítsuk, hogy a megérte t t igazságot életökben is 
érvényesíteni törekedjenek. Ezt vallja a tudós 
Orsi is ? . Platinához „a szónoklatról" i r t leve-
lében. 

A szónoklat erejét inkább a hallgatóság 
megindultsága tüntesse fel, mint gyönyörködése. 
A megindultság ugyanis egy neme a meggyőző-
désnek, egyértelműségnek; már pedig a szónok-
lati művészetnek mi más czélja lehet, mint a 
meggyőzés? Muratori is azt mondja idézett mű-
vecskéjében: „A rhetorikára szükség van; de 
nem azért, hogy szóvirágokat tanul junk belőle; 
hanem, hogy megtanuljuk, mikép kell a hallga-
tóság értelmét meggyőzni, kedélyét meglágyí-
tani s akara tá t megindítani." Szent Ágoston 
az Isten igéjének hirdetésmódjáról értekezvén 
azt mondja : „A szónoknak arra kell törekednie, 
hogy megértsék és kövessék." Szent Tamás pedig 
a hiu szónokokat így jellemzi: „Nem azon van-
nak, hogy a nép megértse, hanem hogy bámulja 
őket." 

18. Vegyes hallgatóság előtt szólván arra 
kell törekednünk, hogy hallgatóink minden gon-
dolatunkat megértsék, s akara tukat a jónak cse-
lekvésére indítsák. Ez okon főleg ket tőt kell a 
hitszónoknak kerülnie : a gondolatok fellengzőt s 
a kifejezések választékosságát. Adná Isten, hogy 
főkép az elsőre vonatkozólag minden rendfőnök 
ugy cselekednék, mint Nerei szent Fülöp, kinek 
életirásában azt olvasom, hogy alattvalóira nézve 
a következő előirást te t te kötelezővé: „Minden-
kinek meghagyatik, hogy scholasticus fejtege-

') A mű tar ta lmát föntebb már kivonatolta ugyan a szerző ; 
mindazonáltal mint előtte nagy tekintélyre később is nem egyszer 
hivatkozik. Ford. 

tésekbe sohasem bocsátkozzék, hogy a nehézkes 
gondolatokat kerülje; s csak hasznosat és ért-
hetőt beszéljen." Ha aztán hallotta, hogy rend-
jének valamelyik tagja elménczkedésen, hiu böl-
cselkedésen töri magát, rögtön leküldötte a szó-
székről, ha mind já r t beszéde közepén volt is az 
illető. „Rajta legyetek — szokta volt mondani 
— hogy az erény szépségét s a bűn rútságát 
minél gyakrabban állítsátok hallgatóitok szemei 
elé, de mindig egyszerű, ér thető módon." 

„Kicsodák ezek, kik mint a felhők repül-
nek ? k é r d i Izaiás próféta egyik látomásában. 
Mintha csak a fennen héjázó hitszónokokat l á t t a 
volna, kik mint a magasban uszó felhők téve-
legnek a hallgatók felett. Találóan mondot ta 
egyszer egy földművelő, hogy ha a felhők na-
gyon magasan járnak, nincs reménye esőhöz. 
Épen igy vagyunk azon hitszónokokkal, kik da-
gályos phrasisokban tetszelegnek maguknak : 
magasan j á rnak ; nincs remény hozzá, hogy az 
üdvösség ha rmat ja belőlük áradozzék. Ez okon 
rendeli a t r ident i sz. zsinat is11) hogy a lelké-
szek „a hívek képességéhez mérten táplálják 
őket az üdvösség igéivel;" s ugyanez oknál fogva 
a jánl ja Muratori is, hogy a hitszónok ugy beszél-
jen, mintha egyetlen egyszerű hivőt akarna meg-
győzni valamely igazságról : akkor aztán tudós 
és tudat lan egyaránt meg fogja érteni őt. 

14. Szent Pál í r ja a korinthusiakhoz: „Ha 
ér thető beszédet nem szolotok, mikép lesz tudva 
ami mondatik ? Csak a levegőbe fogtok beszélni." 
Az beszél még igazán a levegőbe, kit a nép nem 
ér thet meg, S mégis hány prédikátor töri-zuzza 
magát, hogy holmi magasztosnak látszó eszmék-
ből, elméncz gondolatokból-miből valami vegyü-
léket kotyvaszszon, melyet idétlen szinésziesség-
gel elszavalván mintegy kikódulja egy-két ba-
rát ja , pártfogója nyomorul t dicséretét ! Aztán mi 
gyümölcse van az ily beszédeknek? „Vájjon nem 
onnan ered-e a világ romlottsága — mondja 
Granadai szt. Lajos, hogy a legtöbb prédikátor 
saját dicsőségét hajhászsza, nem pedig Is tenét 
és a lelkek üdvét" ? ") t iszteletre méltó Avila atya 
pedig egy a világ romlot tsága fölött panasz-
kodó levelében azt mondja : „Alig találok már 
ez iszonyú gonoszságra orvosságot; s épen némely 
prédikátor élhetetlensége miatt , kiknek módjok-

') Izai 60, "g. 
Sess. V. De reform. 4. 

s) Kor. I. 14, 9. J í iV 
*) Lib. I. rhet. C. 6. 

11* 
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ban á l lna e gonoszságot m e g g y ó g y í t a n i : h a j h ! 
de ily mé lyen e resede t t , veszélyes ba j n e m gyó-
g y í t h a t ó á m mézes-mázos szavakkal , czifra , hizelgő 
beszédde l ; ide tüzes nye lvek k e l l e n é n e k ! " Ugy 
látszik, m i n t h a n é m e l y a kevé lység tő l f e l f u j t 
e m b e r szándékosan é r t h e t e t l e n a k a r n a lenni, s 
— m i n t M u r a t o r i megjegyz i — szégyenlene o lya t 
mondan i , m e l y e t m i n d e n k i m e g é r t h e t . Azér t pa -
naszkodik J e r e m i á s p ró f é t a is : „Kenye re t k é r n e k a 
k isdedek, s n incs aki szegjen nekik.1) "„Az i s t en i 
ige k e n y e r é t — ú g y m o n d szt . B o n a v e n t u r a — 
n e m szabad kevé ly f ennhé jázás sa l s zé tdobá lnunk , 
h a n e m gondosan apró d a r a b k á k r a kell t ö r d e l n ü n k , 
hogy a gyenge g y o m r u a k , fe l fogásúak , a t u d a t -
l a n o k is megemész thessék . U g y a n — k é r d e m — 
m i haszna v a n a szegény t u d a t l a n n é p n e k abból 
a magasz to s eszmékből , abból az idé t len t u d á -
kosságból , melyrő l ő k é p z e t e t sem a l k o t h a t m a -
g á n a k ? Mi haszna van va l ame ly t e n g e r i v i h a r 
vagy t ü n d é r k e r t hosszada lmas le í rásából , m e l y a 
p r é d i k á t o r n a k t a l á n 8 —10 n a p j á b a ke rü l t , s a 
beszédnek t a l á n negyed részét is e l f og l a l j a ? " 

U g y a n i t t m e g j e g y e z h e t j ü k , hogy h a b á r a 
müve i t ha l l ga tó ság te t szésse l f o g a d j a is az t a 
fel lengző g o n d o l a t o k a t , szel lemes ö t l e t eke t , vagy 
m á s érdekes és szó rakoz ta tó e lbeszéléseket : ezek 
a m ü v e i t e k n e k is i n k á b b á r t a n a k ; a m e n n y i b e n — 
m i n t M u r a t o r i észre veszi — h a a p r é d i k á t o r 
ily do lgokka l foglalkozik, a h a l l g a t ó s á g csak az 
érdekes m e s é k e t , szel lemes f o r d u l a t o k a t figyeli 
meg, miközben megfe ledkez ik s a j á t le lki épülé-
séről. (Folytatjuk.) 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 

a s z e n t i r á s é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y m a i 

á l l á s p o n t j a s z e r i n t . 

E L S Ő K O R S Z A K . 
(Folytatás.) 

„Kezdetben teremte Isten az eget és a földet. A 
föld pedig puszta és üres vala és sötétség vala a mélység 
színén, és Isten lelke lebeg vala a vizek fölött." (Genesis 
I. 1 - 2 . ) 2) 

E kevés, de sokat jelentő szavakkal irja le Mózes 
a világ és földünk eredetét, annak első kinézését, a mint 
a teremtő Isten kezéből kikerült. „Kezdetben" azaz mi-
előtt még valami létezett volna, „teremté" azaz semmiből 
létrehozá „Isten," az örökkévaló legfőbb Lény, „az eget" 
a megszámlálhatatlan égi testek tömegét, „és a földet," 
bolygónkat, mely az emberiség lakhelyévé lön kiszemelve. 

1) Siralm. 4, 4. 
2) A szentirási részleteket a Vulgata Tárkányi-féle fordítá-

sából idézzük. Eger, 1865. 

A hány szó, annyi fontos igazság, melyet az ó-világ nem 
ismert, csak eltorzítva sejtett, melyet azonban a józan 
bölcselet és a természettudomány megerősít, ledöntve min-
den ezzel ellenkező vélekedést. 

A pogány kosmogoniák a világot és a földet az 
isteni lényeg kifolyásából származtatták. Epikur a vak-
esetnek tülajdonitá a világ keletkezését. Plató az anyag 
örökkévalóságát vitatta, melyből bizonyos isteni erő fej-
leszté a világi dolgokat. Aristoteles nemcsak az anyagot, 
hanem a világot is öröktől fogva létezőnek állította, 
csakis a világbau feltalálható rendet és czélszerüséget ve-
zette vissza Istenre. Az ő nyomaikat követtek a materia-
listák, a naturalisták, az atheisták azzal a különbséggel, 
hogy ezek már Istent is tagadták, a világot s az abban 
nyilvánuló rendet, összhangzatot tisztán az öröktől fogva 
létező, föltétlen,- független parányoknak, azok vonzó és 
taszitó erőinek tulajdonitván. Ezen annyi ellenmondások-
kal telt állitások felett a józan bölcselet ma már rég 
napi rendre tért. A józan bölcselet kimutatta, hogy Isten 
lényegéből a világ nem eredhetett, mivel Isten változhat-
lan, szellemi lény, részekre nem osztható. Kimutatta, 
hogy örök anyag és örök anyagi erők létezése logikai 
ellenmondás, mert az anyag részekből áll, változás alá 
esik, tehát tér és idő által korlátolva van, nem lehet 
végtelen föltétlen és örök ; örök anyagi erő pedig már 
csak azért sem létezhetik, mert minden anyagi erő, bár-
minő okfőből származik, véges, korlátolt, tehát kezdettel 
bir. Azért a tér és idő által korlátolt anyagvilág és erői-
nek keletkezése másként meg nem fejthető, mint csakis 
egy önmagától öröktől fogva létező szellemi lény, Isten 
teremtő működése által. x) 

Isten teremté tehát a világot, hogy mikor? azt M. nem 
határozza meg, csakis a „kezdetben" szóval jelezni akarja, 
hogy a világ nem volt öröktől fogva, hanem bizonyos 
időpontban jött létre, midőn az örökkévalóság mérhetet-
len tengerében a véges lényekre nézve az idő és tér kez-
detét vevé. Nem szabad itt tehát ama 6 ezer évre gon-
dolnunk, mióta az emberi nem a földön él, mert a világ 
teremtésétől kezdve az ember teremtéséig hat hosszú, bi-
zonytalan kiterjedésű időszak telt el, a mint azt később 
látni fogjuk. 

A megteremtett világ és a föld azonban még nem 
volt olyan, mint ma; még eddig csak a világ és a föld-
nek ősanyaga létezik, melyből képfztetni, alakíttatni fog 
a jelenlegi világegyetem és mostani földünk. Ezt jelzi 
M. a következő szavakkal: „A. föld pedig puszta és üres 

l) Az isteni „teremtő" működést M. a héber „bara" szóval 
fejezi ki, mely hogy a teremtés fogalmát, vagyis „valaminek sem-
miből való keletkezését" jelenti , k i tűnik : a szentirás számos analog 
helyeiből (2. Machab. VII. 28, Ps. XXXII 6 - 9 . Sap. IX. 1.), to-
vábbá a zsidó és ker. hagyomány egyhangú bizonyságából (L. 
Peronne Praelectiones Theologicae. Ratisbonae, 1854. Vol. V. p. 58.) 
E kifejezés a teremtéstör ténet leírásánál csakis 3-szor fordul elő, 
akkor, a midőn a világ ősanyagának, az ál latoknak és az ember-
nek teremtéséről van szó. Ettől finoman megkülönbözteti a sz. író 
az isteni „alakitó" működést , melyet „asah" „alkotni," „rendezni" 
szóval jelöl, melyet o t t használ, a hol a már megteremtet t anyag 
az isteni Szellem által beléje öntöt t természeti erők folytán u j 
alakban jelenik meg pl. a légkör, a nap, hold, csillagok megje-
lenésénél. 
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vala, sötétség vala a mélység szinén." Tulajdonképen csak 
a földről beszél M , mert czélja földünk alakulásáról fel-
világosítást nyújtani, a többi égi testekről pedig csak 
annyiban, a mennyiben földünkkel közelebbi vonatkozás-
ban állanak. A szentirásmagyarázók megegyező vélemé-
nye azonban azt tartja, hogy a mint a világegyetem 
teremtése földünk teremtésével egyidejűleg történt : ugy 
a világ-egyetem, a csillagok, nap, hold fejlődése is egy-
idejűleg földünk alakulásával tömeg nagyságuk szerint 
viszonylagos párhuzamot tartott. Ezt előre megjegyezve, 
lássuk, hogyan nézett ki földünk a teremtés első ténye 
után ? 

Az akkori, szószegény héber nyelvben nem talál M. 
megfelelő kifejezést a gáznemű állapot jelzésére, azért 
körülírja: „A föld pedig puszta és üres vala és sötétség 
vala a mélység színén és Isten lelke lebeg vala a vizek 
fölött." Az eredeti héber szöveg „thohu vabohu" szava 
többet fejez ki, mint a magyar „puszta és üres," kifejezi 
az ősanyagnak „ködszerű, chaotikus, alaktalan, tapinthat-
lan állapotát," mely sz. Ágoston szerint „mozgékony, 
hajlékony külsejénél fogva ugy nézett ki, mint a pára-
alaku viz." x) E vizpárához hasonló chaost látja M., mely-
ből ugyan mostani földünk képeztetni fog, de még hal-
maz-állapota nem tömör, nincs rajta semmi a föld későbbi 
ékességeiből, — azért „puszta és üres;" nincs még vilá-
gosság, — azért sötét ; de fölötte lebeg Isten szelleme, 
ki alakot, életet fog adni a benne rejlő csiráknak. E 
chaosról szólnak a pogány népek mondái, erről énekelt a 
római költő Ovid mondván : 

„Unus erat to to naturae vultus in orbe, 
Quem dixere chaos, rudis indigestaque moles ; 
Nec quidquam nisi pondus iners, congestaque eodem 
Non bene junc ta rum discordia semina rertim." 2) 

Meddig tartott e chaotikus halmaz-állapot? Minő 
természeti erők és hogyan működtek közre közelebbről 
annak további alakításában és szétosztásában : arról a ki-
nyilatkoztatás hallgat, annak földeritését az emberi tudo-
mány kutatásaira bizza, mely hivatva van az Isten által 
megteremtett természetet és az abban működő erőket 
fürkészni, elemezni, a tüneményeket és tényeket megma-
gyarázni. Laplace, Herschell, Ampère, Cuvier, Arago, 
Faye természettudósok meg is kisérlették a világ és föl-
dünk teremtése utáni első alakulásáról egy nevezetes 
elmélet alapján részletes fölvilágositást adni. Lássuk, mit 
mond Laplace elmélete, melyet a természetbúvárok álta-
lánosan elfogadtak. 

Laplace szerint, miként a többi naprendszerek, ugy 
naprendszerünk is, melyhez földünk tartozik, egy roppant 
nagy planetaris köd- vagy gáztömegből fejlődött. Ezen 
gáztömeg a parányok vonzása által nagy gömbbé alakult, 
majd sűrűsödni kezdett, mig központ képződött benne, s 
kívülről ismeretlen okból származó lökés által önmaga 

') S. Augustinus De Genesi ad l i teram. L. I. c. 18. — Hogy 
a „viz" a la t t „meiy fölött Isten lelke lebegett" i t t nem tulajdon-
képeni viz értendő, következik : 1. abból, hogy a viz anyaga csak 
a 2-ik korszakban vált ki a chaotikus tömegből ; 2. a vizről nem 
mondható, „üres és tapinthat lan," mivel halmazállapota sürü, 
tömöt t . 

3) Ovidius Metamorphoseon. Budae, 1810. Lib. I. c. 1. 

körüli forgó mozgásba jött. A folytonos, mindig gyorsabb 
forgás következtében világosság és melegség fejlődött ki, 
a gömb izzóvá lett, meglapult, az egyenlítő irányában 
nagyobb összetömörülés létesült, minek következtében a 
nagyobb röperő folytán egyes részek (gyűrűk) elváltak, 
újból gömbalakba húzódtak össze, a nyert körmozgást 
megtartva, valamint a központi test vonzása által e kö-
rűi keringve : képezték a bolygókat. Igy szakadt el föl-
dünk és naprendszerünk többi bolygóinak gáztömege a 
központi testtől, a naptól, alkotva a bolygókat. A boly-
góktól elvált gyűrűkből keletkeztek a mellékbolygók, a 
holdak ; igy keletkezett földünk ősanyagából földünknek 
jelenlegi holdja. 

Ez röviden Laplace elmélete, mely a szentírás mel-
lett megállhat, abba legkevésbé sem ütközik. Ami ugyanis 
Laplace elméletében a planetaris köd, az a szentírásban a 
chaotikus ősanyag. E chaotikus planetaris ősanyag — 
mondja a természettudomány — a vonzerő folytán gömbbé 
alakult, majd egy kívülről származó lökés folytán forgó 
mozgásba jött, részekre szakadt, s alakultak a naprend-
szerek, az egyes bolygók, földünk és holdunk. Hogy 
azonban honnét eredett a chaotikus ősanyag? Hogyan 
nyert a holt anyag vonzerőt ? Minő erő folytán jött forgó 
mozgásba ? — Ezt a természettudomány nem mondhatja 
meg, mert a természettudós csak a már létező anyag és 
létező erők működéséről értekezhetik, azok eredete már 
a tapasztaláson kivül „extra artem" esik.*) Ami a ter-
mészettudomány előtt titok, arról föllebbenti a fátyolt az 
isteni kinyilatkoztatás, midőn M. által megtanít, hogy a 
világmindeuség ősanyagát Isten teremté, Isten szelleme 
lebegvén fölötte, oltott abba különféle erőket, melyek 
bizonyos törvények szerint azt mozgásba hozák, szétsza-
kiták, majd sűrűsödést, tömörülést idéztek élő. E magya-
zatot a természettudomány annálinkább tartozik elfogadni, 
mert természetfölötti befolyás nélkül lehetetlen a Lap-
lace-féle elmélet elé gördített nehézségeket eloszlatni. Ha 
ugyanis a világ kezdetleges állapota gáztömeg volt, a 
jelenlegi természettörvények szerint ugy maga a gáznemű 
állapot, mint a tengely körüli forgás nem tömörülést, 
hanem a gáznemű anyag teljes szétoszlását (dissolutióját) 
idézte volna elő, mert általában a gázak parányainak 
vagy tömecseinek vonzereje oly csekély, hogy egyéb 
külső körülmények befolyása nélkül egyesülést nem hoz 
létre; továbbá honnan a forgó mozgás? mely csakis 
külső erő hatásából magyarázható meg. Azért számos 
természettudós határozottan kimondja, hogy a Laplace-féle 
elmélet szerinti világalakulás csakis természetfölötti befo-
lyások mellett volt lehetséges ; s több materialista tudós 
csakis azért nézi gyanús szemmel Laplace elméletét, mi-
vel ez a világ ősanyagának és őserőinek keletkezésére 
nézve egy külső, isteni befolyást föltételez. 

(Folyta t juk.) 

') Du Prel, Falb elméletét az örök mozgásról s a világ örö-
kös megújulásáról, melyet nálunk Nendtvich Károly a Budapesti 
Szemle 1889. szeptemberi füzetében ismertetet t , fényesen megczá-
fol ták : Pesch „Die grossen Welträthsel ," Freiburg, 1884. czimü 
művében : Dr Prohászka 0 . a „Kath. Szemle" 1890. jan . füzetében 
117—181. 1. 

2) L. Soós M, A keresztény ál láspont ja a természetben. Bu-
dapest, 1877. I. k. 297. lap. 



60 RELIGIO. ' 110 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Aranyos-Maróth, aug. 9. A bábeli nyelvzavar pro-

testáns atyánkfiai között és a sajtóban. 
Mi magyarok olyan Isten-áldotta nép vagyunk, hogy 

bővelkedünk mindenben, a mivel csak egy „jó kedvű" 
nép rendelkezhetik. Nem hiába könyörög számunkra 
Kölcäey hymnusa „jó kedvet, bőséget," de bővelkedünk 
is sok mindenfélében. 

Ha pedig van nép, hozzánk hasonló, akkor afölött 
is állunk egy tekintetben, t. i. a bőséges szavak tekinte-
tében, amelyeket hajtogatunk s a melyeket valódi értel-
möktől elhajtogattunk; fölötte állunk eszmezavar tekin-
tetében, a mely fejeinket betölti. 

Nemcsak a hazafiság terén leledzünk mi ebben az 
extra-módban, de és pedig kiválóan a vallási téren is, és 
pedig amióta az 1848. XX. t. cz. 2. §-a a törvényesen 
bevett vallások között a tökéletes egyenlőséget és viszo-
nosságot kimondotta. 

Egyenlő vallások ! Micsoda fából való vaskarika ez ? 
Hogyan kell ezt az egyenlőséget érteni ? Polgári, dogma-
tikai jelentményben ? — Nálunk mind a kettőben vették. 

Ezt az egyenlőséget persze utólag meg kellett csi-
nálni, már t. i. ugy, ahogy lehetett, mert az sehogy sem 
volt magokban a vallásokban, a melyet a törvény egyen-
lőknek mondott ki. Hogy a katholiczizmus egyenlő le-
gyen a lutheranizmussal, kálvinizmussal és Socin taná-
val a dolog valósága szerint, az csak ugy történhetnék 
meg, ha ezeknek a felekezeteknek a hivei a Luther» 
Socin édes szüleinek vallására, az elhagyott katholicziz-
musra térnének vissza, a mely nemes munkában a törté-
nelem oknyomozó tanulmányozása bárkinek is segítségére 
áll. De nem ez történt, hanem ezen ég- és föld távol-
ságú vallások egyenlőknek jelenttettek ki azon elv alap-
ján — mely ugyancsak vallástalan, — hogy minden val-
lás egyformán jó ! 

A vallások tartalmát, belértékét egyszerűen sutba 
dobták s az egyforma jóságot, mint magától értődő dol-
got, feltételezve, az egyenlőséget és viszonosságot minden 
módon a társadalmin téren keresztülvitték, — a meg?zi-
vilizált fejekben és az ezekhez módosított uj beszédmódban. 

Ma már országos divat a katholikus és protestáns 
vallások benső tartalmával nem törődni, mindent egyen-
lősíteni polgárilag és dogmatikailag; szokás a praediká-
tumokat elhagyni, a protestáns vallás intézményeiről oly 
módon és oly kifejezésekkel beszélni mint a katholiku-
sokéról, a mi pedig ezen a czivil felfogáson tul megy , 
azt „erősen ignorálni." *) 

Mintha az emberek fejeire a kelet fatalizmusa borult 
volna, nyitott szemekkel nem akarják látni a különbsége-
ket, a melyek a vallások között vannak s nem akarják 
olvasni a történelmet, a mely embernek való dolgokat 
beszél. E téren mintha föladták volna az ész legnemesebb 
funkczióját, az igazság keresését. 

Nagy bűnös ebben a napi sajtó, ez a bomlott fejű 
csacsogó, a mely millió és millió fej helyett gondolkozik, 
ha t. i. a szórakoztató gondolatok lázas keresése köze-

') Legújabb e tekintetben az, hogy a budapesti ref. templom-
hoz sekrestyét" építenek. 

pett a komolyabb gondolkozásra ideje maradna és kedve 
volna. Ez a munkát teljesen befejezte már. Ez rátani-
totta az embereket, mi az a vallás-egyenlőség és viszo-
nosság; hogy semmiféle különbséget tenni ne tudjanak, 
de még a különbséget jelző szavakat is elfelejtsék — a 
vallások tekintetéből. 

Ezek a gondolatok foglalkodtattak, midőn Baltik-
nek minapi beiktatásáról a superintendenczia székébe a 
hírlapokban olvastam. 

Mily igazán magyarosan, azaz csehül állunk mi a 
legnagyobb értékű valóság, — a vallás dolgában! Mi 
boldogoknak érezzük magunkat — az eszmezavarban, 
pedig ez nem való az észnek ! 

Bevégzett tény, hogy Baltik püspök lett, . . , Ze-
lenka püspök felszentelte . . . . A templomba tőlük jobbra 
és balra . . . esperesek ültek. így beszélte a Budapesti 
Hirlap és az ország ezt már igy megszokta. 

Hát a protestánsoknak már püspökeik, espereseik is 
vannak ? Van püspökszentelésök is ? Kár volt tehát az ur 
szentjének, Luther Mártonnak a „Gemeine der Heiligen"-
ről, a láthatatlan egyházról annyit disputálni, kár volt 
Melanchtonnak Augsburgban ezen láthatatlan egyház 
ismertető jegyeiről keseregnie ; hiszen nem volt igazuk, 
midőn gyűlölték a püspököket, ime utódjaik már püspökök, 
látható fejek ! 

Egyenlőség és viszonosság ! yagv eszme-
zavar ! 

Amint hivatali elnevezések tekintetében, ugy sok 
másban is szokás már a protestánsokról ugy beszélni, mint 
a kathoükusokról, — a praedikátumoknak nincs többé 
keletjük. A magyar világ laiczizálva a külsőségekben 
mozog s nem is tudja már, hogy ezen elnevezések nagy 
történeti dolgokat jeleznek, a melyeknél sok kell ahhoz, 
hogy pl. a püspöki „felszentelés" szónak meg legyen a 
valódi értelme. 

A sajtó törvény azon kiváló paragrafusa: „ne ha-
zudj!" az ilyen dolgoknál igazán a tudomány világossá-
gával szolgálhatna. 

De mit is szóljunk a szegény napszámos-hirlapiróró', 
a ki parancsszóra dicsér vagy káromol, ha magok a 
protestánsok is ekképen beszélnek önmagukról ! 

Hogy magok a protestánsok is igy egyenlősitik és 
viszonositják magukat a katholikusokkal, s mintha szégyel-
nék őseiket a katholikus intézmények neveit szerénytele-
nül s hamisan maguk számára „elkölcsönözték" : az 
ugyan kompliment a katholikusokra, de a protestánsokra 
nézve annak a bizonyítéka, a mit Baltik jelzett beszéd-
jében, hogy a theologusok aggasztóan csekély száma léte-
zik kerületükben", tehát mindezek hiányoznak nekik, a 
protestánsok nem is tudják többé, hogy mik ők, mely 
apának a fiai és egyúttal olyan hallgatag bevallása ama 
másik ténynek, hogy egyszerűen a katholikusokat gyű-
lölni még nem tesz ki egy vallást, ha annak tartalma, 
külső dekóruma nincs. 

Legyen megkülönböztetés a szavakban, eszmékben és 
dolgokban, a hol egyenlőségnek helye nincs s a hol az 
egyenlőtlenséget akarják. Vagy ha tetszenek azok a ka-
tholikus elnevezések, ám tessék a nevek által jelzett esz-
méket, institucziókat is visszafogadni, akkor rátérhetnek 
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a protestánsok az „apostolicitas ministeri"-re is és akkor 
csakugyan fognak tisztelhetni püspököket, amolyen iga-
ziakat a kiket „vallásunk fentartó vezérlelke, Urunk 
Megváltónk" szakadatlan utódlással rendelt egyháza szá-
mára, a kiknél megvan a misszió és a papszentelés ha-
talma. Az apostolicitas ministerii-n kivül állani és püs-
pökökre, esperesekre játszani magokat olyan gyerek-játék, 
mely sem a vallásügyéhez, sem a komoly férfiakhoz 
nem illik. 

Tanuljanak már valamint a protestánsok és a szol-
gálatukban álló sajtó és feledjenek a mi felejtendő, fe-
lejtsétek az eszmezavart, ismerjék meg atyáik útjait, 
adjanak már valamit a vallásra, nagyszerű intézmény az 
a Krisztus egyháza, melyet elhagytak, felkeresése megér-
demli a munkát. Ha pedig többre becsülik az eszmeza-
vart, akkor legalább tartózkodjanak attól, a mit joggal 
történelmi csempészésnek lehet nevezni. 

Dr Dudek János. 

Madrid. A katholika egyház Spanyolországban leg-
újabb megvilágítás szerint. — 

Néhány nappal kormányra jutása után, Canovas mi-
niszterelnök, a ki mint a kegyelmek és igazságszolgálta-
tás minisztere a vallási ügyek tárczáját is gondozza, 
Spanyolország összes püspökeihez egy táviratot küldött, 
a melyben óhaját nyilvánitá az iránt, hogy az egyház és 
állam közt jelenleg fennálló szívélyes viszony továbbra is 
fennmaradjon. Erre a miniszteri közleményre mgr La-
guerra y Menezo osmai püspök kötelességének tartotta a 
következő levélben válaszolni : 

A kegyelmek és igazságszolgáltatás miniszterének. 
Excellenti ás Ur ! 

Midőn excellentiád táviratát vettem és abban excel-
lentiád óhaját olvastam, mely szerint „folytatva kívánja 
látni az egyház és állam viszonyaiban a mostani szívé-
lyességet," éppen a következő levél fogalmazásával voltam 
elfoglalva, hogy azt a volt miniszter úrhoz, excellentiád 
elődjének megküldjem. Most tehát nem tehetek egyebet, 
mint hogy azt excellentiádra adresszáljam. 

Excellentiás Ur ! 
Képzeletem a régi századokba vezetett vissza, midőn 

tudomást szereztem annak a királyi levélnek a styljéről, 
a melyben ő felsége az uralkodó regens-királvnő, ő fel-
sége a király egészségének helyreállása alkalmából, Te 
Deumot kért énekeltetni az egyház által. 

Egyházmegyém minden templomában szívesen telje-
sítette mindenki ezt a helyes és ajtatos kívánságot; és 
most viszonzásul én arra kérem ő felségét a regens-ki-
rálynőt és a nemzet kormányát, tegyenek meg mindent a 
mi tehetségükben áll, hogy — és ez sok ! a papokat ne 
üldözze senki azért, mert hirdették és védelmezték a ka-
tholikus hit- és erkölcstant; hogy szakítsanak a caciquis-
mussal, a mely némely helyen az egyház tevékenységét 
teljesen megbénítja ; hogy továbbá az oly ifjú férfiak, kik 

l) Eredeti spanyol szó. Vonatkozik különösen a patronatusi 
jog gyakorlásában világiak, egyesek és a kormány által követet t 
arra az eljárásra, hogy az egyháznak, a híveknek, pásztorokat, fő-
pásztorokat akarnak adni az egyház érdekeinek mellőzésével. 

természeti jogukkal élve házasságra lépni óhajtanak, ka-
tonáskodás által ebben akadályozva ne legyenek, mert 
máskülönben a kormány az erkölcsök romlását és a csa-
ládok elcsenevészését segiti elő; aztán hogy ő felsége és 
a kormány állja útját a papság évről-évre növekvő csök-
kenésének, mit az okoz, hogy a növendékpapok katonai 
szolgálatra vannak kényszerítve, a mit még a protestáns 
Németország sem tesz az egyház papjelöltjeivel ; aztán 
hogy foglalkozzék ő felsége és a kormány a kibetegedett 
lelkipásztorok megélhetésével, mert az, hogy az ily kibe-
tegedett, tehetetlen pap a functiókat végző pappal egy 
beneficium jövedelméből megéljenek, teljes lehetetlenség 
mind a kettőre nézve ; aztán hogy ő felsége és a kormány 
gondoskodjék róla, hogy a plébánia templomok, a melyek 
romokban hevernek, vagy tuczat számra romba düledez-
nek, kijavíttassanak ; aztán hogy ő felsége és a kormány 
megfékezze azt a piszkos, romlott és erkölcsrontó sajtót, 
melyet csak oly társadalom tűrhet el, a melyből minden 
tisztesség, szemérem és szégyen sajnálatosan kiveszett 
már ; aztán hogy ő felsége és kormánya tiszteletben tar-
tassa az egyház fegyelmét, tehát az ő liturgiáját, a mely-
nek egyik törvénye a többi között azt mondja, hogy a 
temetési szertartások a templomban praesente corpore 
tartassanak, a mely szertartásnak mellőzését, mivel avval 
epidémia esetén kivül semmi veszély sem jár, semmi ok 
sem támogatja ; aztán hogy ő felsége és a kormány tegye-
nek róla, hogy oly lelkipásztor, a ki egy másik üresedésben 
levő plébániának terheit viseli, annak egyszersmind egész 
jövedelmét is megkapja ne csak felét ; aztán hogy ő felsége 
és a kormány pontosan kifizettesse a seminariumoknak és a 
templomoknak, a mivel tartozik; aztán hogy őfelsége és 
a kormány vessen véget a papi fizetés folytonos kevesbi-
tésének, hiszen a mit fizetnek, arra jog és igazság köte-
lezi őket; végül, hogy a nemzet kormánya tartsa meg 
becsületesen az 1851-iki Concordatumot, ugy a mint azt 
az egyház megtartja lelkiismeretesen és pontosan. 

Csak igy és nem másképen lehet a viszony az egy-
ház és az állam közt szívélyes, a mi nemcsak magában 
véve igen fontos, hanem ezenfelül a polgári társadalom 
jólétére nézve is szükséges. 

Isten éltesse excellentiádat sokáig! 
Burgo de Osraa, 1890, jul. 12-én. 

Pét e r -Mária, 
osmai püspök. 

Közzététele ennek a levélnek, a mely bátor és eré-
lyes összegezése az egyház panaszainak Spanyolországban, 
országszerte nagy hatást keltett, és most kíváncsian várja 
mindenki, mit fog felelni a conservativ minisztérium feje az 
egyház jogos reclamatióira. Az „Epoca" czimű lap, mely a 
Canovas-miniszterium félhivatalos organuma, csak kivonato-
san közié e levelet, minden megjegyzést kerülve; és ez 
igen érthető dolog, ha tekintetbe vesszük, hogy mit tet-
tek Canovas ur conservativjei a kormányon, s mennyire 
eltalálta az osmai püspök ur a hangot, midőn egy szót 
sem változtatott azon panasz-levélen, a melyet tulajdon-
képpen a szabadelvű Sagasta-miniszteriumnak szánt, de a 
conservativ Canovas-kormánynak küldött el. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : dr Knaus Nándor esztergomi főszékesegy-
házi őrkanonokot és czimzetes apátot scardonai püspökké 
kinevezem. Kelt Ischlben, 1890. évi julius hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k., gr. Csáhj Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** „Kulturharcz Magyarországban." Ez a czime 

egy bécsi hirlapi czikknek, mely az „Augsb. Postz." 
aug. 11-iki számában megjelent. Czikkiró meglehetős tá-
jékozottsággal adja elő a febr. 26-iki rendelettel támasz-
tott helyzet akút természetét; csakis két dologra nézve 
nem látszik egészen tisztában lenni magával. Az egyik 
az, hogy ugy tünteti fel a helyzetet, mintha Magyaror-
szág biboros hg primása egyedül (allein) állana az ő ha-
tározott és erélyes állásfoglalásával. Legyen meggyőződve 
a czikkiró sógor ur, hogy régóta nem sorakozott Magyar-
szág primása körül a kath. hivek és a papság oly élénk 
katholikus öntudattal és kötelességérzettel, mint a jelen 
esetben. Magyarországban a katholikusokra ez a vita, a 
mely felment egész a pápáig, oly mértékben fokozta az 
értelmes hívekben a vallás és egyház iránt az érdeklődést, 
hogy nem egynek ajkairól volt alkalmunk már hallani a 
vallomást, mennyivel erősebben érzi ő most azt, hogy ő 
katholikus, mint ezelőtt. Azért a czikkiró urnák az a 
pesszimisztikus híresztelése, mely szerint „igen kérdéses, 
vájjon az elkeresztelések ügyében valami elérhető lesz-e" 
nem felel meg a valóságnak. Magyarországban mindenki 
érzi, és pedig legjobban ő felsége és a kormány, hogy a 
katholikus vallásúak megnyugtatására valaminek történnie 
kell. Es ez meg fog történni. Azt pedig lehetetlennek 
tartjuk, hogy Simor JánOS bibornok hg primás ebben az 
ügyben, kivált mióta „Roma locuta est," az összes püs-
pöki kar támogatására ne számítson. Ilyesmi híresztelésé-
től külföldi katholikus publicistáink megkímélhetnének 
bennünket. 

— Pro niliilo. A british and foreigne bible-society 
1804-től — 1889-ig 120 millió bibliánál és bibliai résznél 
többet osztott szét a világon 110 millió forint értékben. 
1889-ben csak Németországra 600,000 biblia kiosztása 
esett. Es ugyan mit használt az egész? Micsoda eredményt 
mutat fel az a buzgó bible-society ? . . . A protestánsok-
nál édes keveset, a katkolikusoknál éppen semmit, a po-
gányoknál a semminél is kevesebbet, mondja a derék 
„Literarischer Handweiser." 

— Veszedelmes jelek mutatkoznak Németországban. 
A szoczializmus már a tavaszi parlamenti választásoknál 
nagy hódításokat mutatott fel a katholikus czentrumpárt 
rovására. Münchenben, Boroszlóban, Mainzban és Kölnben, 
Würzburgban, Düsseldorfban szűkebb választásokra szo-
rította vissza a hithű katholikus elemeket. Legújabban 
Hassziában voltak országos választások és Mainzban és 
Offenbachban a szocziálisták legyőzték a katholikusokat. 

Hassziában, a hol b. Ketteier, Monfang, Heinrich, Was-
serburg, Racke, Németország katholikus centrumának leg-
értelmesebb és legbegyakorlottabb részét szervezték össze, 
fölöttébb ijesztő a katholikus czentrumra nézve ennek 
a két kerületnek elvesztése. A szocziálisták egy nagy ha-
zugsággal győztek. Azt fogták rá a czentrumra, hogy 
mióta az egyház szabadsága ugy, a hogy visszaállott, a 
czentrum egyre jobban közeledett a kormánypártiakhoz. 
Nem igaz. A czentrum nem változott. Minden irányban 
megtartotta függetlenségét. A miben változás állott be, 
az először a nép, azután a szocziálisták taktikája. A nép-
ben iszonyú rombolást tett a kulturharcz taktikája, mely 
azt papjaitól s a vallás tanítóitól, nemesítő befolyásától 
oly gyakran és sűrűen megfosztotta. Ezt a körülményt a 
szoszialisták vezérei ügyesen felhasználják s most kezdik 
az elvallástalanodott tömegeket neki vezetni a katholikus 
czentrum-pártnak is, a melyről nem egyszer meggyőződ-
tek, hogy a nép szenvedélyeinek legszerencsésebb kezű meg-
fékezője. A czentrumot mint néppártot akarják tönkre 
tenni. A mi Bismarcknak nem sikerült, itt-ott némely szo-

'cziálista agitátornak sikerül. Németország beláthatatlan bel-
villongások és harczok elé megyen. Már az annyi harczot 
kipróbált német katholikus nép egy részét is sikerült 
a trónt és oltárt nem ismerő szoczializmusnak megméte-
lyezni és magával ragadni. Szörnyű előjelek ! Windthorst 
maga irt előszót b. Ketteler művének 4. kiadásához a 
munkáskérdésről. 

— A socializmusról egy figyelemreméltó mű jelent 
meg e napokban abbé Nicotera, a brüsszeli nuntiatura 
titkárának tollából olaszul. Abbé Lalieu lefordította 
t'rancziára. A mű franczia czíme : „Le Socialisme." 

— Az egyház és állam elválasztásának kézzelfogható 
értelmét és eredményét Francziaország állapotai mutat-
ják. Itt, midőn az egyház a kereszténység napjait s a 
nemzet rallásos emlékeit ünnepli, az állam tüntetőleg 
távol tartja magát ezektől s rendez ellenkező szellemben 
például Voltaire tiszteletére vallásellenes ünnepeket. 

— Bécset, a katholikus Bécset az a furcsa helyzet 
fenyegeti, hogy egyetlenegy számot tevő katholikus poli-
tikai napilapja sem lesz, ha megvalósul, a mit szavahihető 
emberek híresztelnek: hogy a „Vaterland" Prágába megy 
át és egyesül a „Politik"-kai, mert ez utóbbit, a „Vater-
land"-ot kitartó nagy arisztokraták — megvették. 

— Ezt nevezem én azután — virágzó katholikus 
egyleti életnek, a mely a katholikus hitéletet társadalmi-
lag biztositja ! Mit? Halljuk a Moniteur de Rome-ot! Azt 
mondja ez a lap, hogy az Egyesült-Államok mértékletes-
ségi (a szeszes italoktól való teljes tartózkodásnak) egy-
letei ezidei. vagyis huszadik közgyülésöket Pittsburgban 
f. hó 6, 7, 8, és 9-én tartották. Négyszáz egylet követe 
és több száz más egyleti tag vett részt a közgyűlésben. 

— Indexbe került müvek : 1. Coreni, Lo spiritismo 
in senso cristiano ; 2. Les annales de Loigny ; 3. La vé-
rité sur les condemnations qui frappent Mathilde Mar-
chat; 4. La question de Loigny an 28. Février 1890. A 
Decretum kelte: Róma, 1890. jun. 18. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. ( Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S Z E N T B E S Z É D . 
melyet 

szent István első magyar apostoli király 
ünnepén 

1890. évi augusztus hó 20-án 

a budavári helyőrségi (ideiglenes plébánia) templomban 
m o n d o t t 

R a j n e r L a j o s , 
pápa ő szentsége t . káp l án j a , sajó szentpéter i cz. prépos t , eszter-

gomi kanonok és hon t i főesperes. 

Ha az egyik épit, a másik bont : mi 
egyéb hasznuk vagyon, mint a fáradság? 

Jéz. Sir. 34, 28. 

Minden rendezett emberi társadalomnak ugy 
kell szervezve lenni, bogy abban az ember 
az Isten által számára kitűzött rendeltetést el-
érhesse. 

Bármint Ítélje is meg a mai naturalisztikus 
világnézlet az ember földi helyzetét és hivatását, 
azt minden józanul gondolkozó, ki az Isten lé-
tébe és az emberi lélek halhatatlanságába való 
hitet még magától el nem vetette, meg fogja 
engedni, hogy az ember valódi és legmagaszto-
sabb czélja nem e földön hanem annak határain 
kivül keresendő. 

Ha az én lelkem halhatatlan, akkor a halál 
nem átmenet a végmegsemmisülés állapotába, 
hanem kezdete egy uj életnek, mely szellemisé-
génél fogva a föld rögéhez nem tapad, abból 
élete föltételeit nem szívja. 

Ha van Isten, ki az igazság forrása, a jóság 
és szeretet kútfeje, a boldogság teljessége i ákkor 
az Isten és az én lelkem közt bizonyos vonat-
kozások állanak fenn, mert az én lelkem ösz-
tönszerűleg .keresi az igazat, megnyugszik a jó-

ban, boldogságot érez a szeretetben és azért küzd, 
fárad, nélkülöz, hogy a béke és boldogság rév-
pa r t j á t elérje. 

Ezen vonatkozások nem kényszeritők, a lélek 
szabad elhatározását nem gátolják, sőt felté-
telezik, de kölcsönösek, mert az emberi lélek ép 
ugy vonzatik mint vonzódik, épp ugy keresi az 
Is tent mint kerestetik általa. Isten a középpont, 
mely felé az ember, lelkének minden tehet-
ségével gravitál, teljes öntudatával annak, hogy 
üdvössségét csak ott ta lá lhat ja hol azon javak, 
melyek szomjúhozó lelkét betöltenék, hiány 
nélkül egész teljességökben feltalálhatók: hol 
az igazságot meg nem homályosítja a tévely 
és hazugság, hol a jó t meg nem hamisít ja az 
önérdek és szenvedély, hol a szeretet boldogsá-
gát meg nem zavarja az igazságtalanság és 
félreértés ! 

0 én Istenem ! mily elengedhetlen föltétele, 
mily szükségképeni követelménye vagy Te az én 
lelkemnek! „Téged ismerni, tökéletes igazság, 
és tudni igazságodat és erődet, a halhatatlanság 
gyökere.*' 

Az tehát az emberi társaságok legtökélete-
sebbike, a. h., hol „a halhatat lanság e gyökere" 
termékeny talajra akad, dus lombot hajt , díszes 
virágfürtökben pompázik és bő gyümölcsöt hoz. 
Ez pedig .ott történik, hol az emberi társaság 
földi és földöntúli érdekeinek megvédésére ren-
delt két hatalom egymás i ránt jó indulattal van, 
eltelve, egymást megérti, egymást kölcsönösen 
támogatja . 

Ellenkező'esetben bekövetkezik az, miről a 

») Bölcs. 15, 3. 

16 
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bölcs Sirák fia panaszkodik, hogy az egyik épít, | 
a másik bont és hogy a két hatalom összetűzé-
sének eredménye nem egyéb min t fáradság ha-
szon nélkül, harcz dicsőség nélkül, küzdelem 
siker nélkül. 

Ha ma drága hazánk közel egy ezer éves 
fennállása u t án a nemzet i önérzet örömével és 
büszkeségével m u t a t h a t u n k rá, hogy „Él magyar , 
áll Buda még" : ugy ne felejtsük, hogy ez onnét 
van. mivel első királyunk és apostolunk Szent 
Is tván a magyar ál lamiságot a róm. kathol ikus 
vallásra, a magyar a l k o t m á n y t a ka thol ikus egy-
ház hitelveiből mer í t e t t a lapokra fek te t te , és 
ehhez képest a magyar állam és a ka thol ikus 
egyház közt a lehető legszorosabb és legtermé-
szetesebb viszonyt hozta létre, mely közel egy 
évezreden á t mindenha az áldás, béke és jólét 
forrásá t képezé. 

Nem tud juk a dicsőült királynak ál lamfér-
fiúi bölcsesége volt-e nagyobb vagy hitbuz-
gósága? En a magam részéről azok néze-
té t vallom, kik ál lamférfiúi bölcseségét hit-
buzgóságából szá rmaz ta t j ák és annak mértékével 
mérik. 

Tény az, hogy mély vallásossága s a ka-
tholikus apostoli hithez való törhet len ragasz-
kodása valának jel lemének fő- és alapvonásai. 
Ezekből mér i té lelke ama fenköl t szellemet, 
mely a próféta i ihlet tel ha t á ros ; ettől kölcsönzé 
ér te lme a mélyen lá tás t és bölcseséget, mely 
nagy tervei a lkotásában tüneményszerüen nyil-
vánu l t ; ez edzé a k a r a t á t azon h a j t h a t a t l a n lelki 
erővel, mely merész terveinek megvalósításához 
k iván ta t ék . 

De tény az is, hogy a lkotásai számára nem-
csak az ösztönt, az erőt, a k i t a r t á s t mér i té a 
ka thol ikus apostoli hitből, hanem az alapelve-
ke t is. 

Az a kérdés már most, a. h., hogy az alap, 
melyet szent István megvete t t , s mely közel 
ezer éven á t volt a magyar haza függetlenségé-
nek és szabadságának biztositéka, s a m agyai-
szent korona ótalma a la t t élő népek és nemze-
tek jólétének és boldogságárak hű őre és esz-
köze: az Európa szerte ter jedő u j á l lamjogi esz-
mékkel szemben nem vesztette-e el régi kipró-
bál t e re jé t? a magyar nemzet jól cselekszik-e, 
ha az ország keresztény katholikus jellegét elejti 
s ezen u j ál lamjogi elméletnek alapján rendez-
kedik ? 

Ma a kereszténység s ennek révén a füg-
getlen keresztény katholikus királyság dicső 
megalapí tó ja nemzeti ünnepén alig foglalkoz-
ha tnánk ennél fontosabb és alkalomszerűbb kér-
déssel. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 19. Magyarország néptanítóinak nagy 

gyűlése. III. — (Vége.) 
Múltkori levelünkben e helyütt (l. Religio, aug. 9., 

94—95. 1.) emiitettük azt a nagy ellentétet és antagoniz-
must, mely korunk minden rangú és rendű tanítóinak 
nagy része és a keresztény vallás s a kath. egyház 
közt idők folytán kifejlődött, ugy hogy sokan a leghíre-
sebb paedagogusok és államférfiak közöl a tanítóságnak 
egyeuesen azt a missziót, azt a hivatást és rendeltetést 
tulajdonítják, hogy ellenlábasa legyen a papnak, úttörője 
a keresztény vallással és a kath. egyházzal szemben egy 
— a modern eszmék szerint koncipiált jövő kornak. 

Hogy Magyarország elemi tanitóinak eddigi országos 
nagygyűléseiben mennyi valósult meg az antikeresztény é s 
antikatholikus nevelés aspiráczióiból, azt elbírálás végett 
hagyjuk a történelemre. Elég lesz csupán emlékezetét 
felidézni annak a ténynek, hogy a mult országos tanito-
gyülésre néhány kath. tanférfiunak illetékes főpásztoraík 
csak „próbaképpen" adtak engedelmet feljöhetni, s a kik 
e problematikus engedély alapján akkor az országos ta-
nitó-gyülésben részt vettenek, azok, saját füleink halla-
tára,- a legkeserűbb panaszokkal eltelve vitték haza ma-
gukkal a nevezett országos tanitó-gyülés emlékeit — 
vallási, keresztény és katholikus egyházi tekintetben. 

E tekinteteket szándékosan különböztettük meg dűlt 
betűkkel; mert hiszen nekünk és a kath. egyha'z 
papjainak és hithű tanitóinak hazafiúi, nemzeti, paedago-
giai tekintetben és a tanítóság érdekei országos ápolásá-
nak szempontjából semmi kifogásunk sem volt soha és 
nem is lesz soha az országos néptanitó-gyülések ellen. A 
tanítóság érdekeit és az ország népének müvelését min-
denkor pártoltuk és fogjuk pártolni, nem fitogtatásból 
vagy hetvenkedésből, hanem szigorú kötelességérzetből. 
De a mi az ily országos tanitó-gyülésekkel eddig is ka-
ronfogva járt és a hozzánk György Endre aláírásával 
beküldött szózat szerint tőle most sem idegen — katho-
likus hivő és papra azonban elidegenitőleg ható vallási 
indifferentismvst illeti, azzal szemben már pártoló állás-
pontot hitárulás bűne nélkül nem foglalhatunk el. 

Ha György Aladár ur szózatát valaki figyelemmel 
átolvassa, nemcsak arra nézve jöhet tisztába, hogy mi-
képp képzeli magának György Aladár ur az ország ösz-
szes néptanítóinak viszonyát a keresztény valláshoz, a 
hitfelekezetekhez s első sorban a magát joggal egyedül 
üdvözítőnek tartó kath. egyházhoz ; hanem arra nézve is 
tisztába jöhet minden gondolkozó fő, hogy hová akarják 
és — fogják terelni ezeket az országos tanitó-gyüléseket 
az ily vallásilag közönyös vezérférfiak, mint György Aladár 
ur és társai, szemben a keresztény hitvallásokkal és kivá t 
a kinyilatkoztatott igazságokhoz csorbítatlanul ragaszkodó 
kath. egyházzal szemben. 
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Mit akar például György Aladár ur szózatában az a 
nagyhangú utalás a „hitoktatás reformjára?" Mi köze a 
hitoktatáshoz egy vallásilag indifferens gyűlésnek, a me-
lyen a vallás tanitói mint ilyenek, vagyis a tanitó egyház 
képviselve nincs, sőt képviseltetni egyáltalában nem is 
akar? Mit akar továbbá az a világos utalás arra, hogy 
Magyarországban a népet — Jiét felekezet darabolja szét 
belső ellenségként gyenge nemzetünk fiait apró csopor-
tokra ?" (Sic!) György Aladár ur, a ki pedig az országos 
tanitó-gyülésnek vezéreszmékkel kivánt szolgálni, a vallást 
e félszeg, felekezeti oldaláról tekintve gyűlöletes alakban 
mutogatja Magyarország tanítósága előtt mint „szétvá-
lasztó elemi erőt," mely „elválasztja e hazában a polgárt" 
s a melynek „korlátolt felfogásmódján" még „a szaksajtó 
sem képes felül emelkedni." Evvel szemben ő és igy ter-
mészetesen a vele egy tálból evő, mert vele solidaritásba 
került vezérférfiai az országos tanitó-gyülésnek azt tartják, 
hogy „az egyetemes gyűléseken mindenkor győzött és 
győzni fog a népnevelőknek — mije ? vallásossága ? nem, 
hiszen ez György Al. ur és vezértársai szemében „szét-
választó" „felekezeti," szempont: tehát mi? — „a nép-
tanító tiszta kultúrpolitikai eszméje." 

Ecce habemus confitententem reum ! György Aladár 
ur és az országos tanitó-gyülés többi rendezői szerint a 
„néptanító* tisztán csupán „kultúrpolitikai eszme," nem 
pedig, miképp a kath. egyház életében látjuk, a tanitó-
egyház segédje a serdülő nemzedék vallásos, keresztény és 
pedig kath. keresztény nevelésében ! György Aladár ur és 
társai szerint „Magyarország tanitói (tehát az ott meg-
jelenő katholikus tanitók is) csak magyarok, csak emberek 
akarnak lenni." Mit tesz az, „csak embernek lenni," azt 
is megmondja György Aladár ur vezértársai nevében véve 
át a szót emigyen irva szózatábau : „A lelkesedés, (t. i. a 
tanitóság tisztán csupán kultúrpolitikai eszméje iránt való 
lelkesedésnek) elemi erejével szemben elnémul a . . . . fele-
kezeti zavaró hang s az a népnevelő, ki otthon a kicsinyes 
hatalmakkal küzd, a görög rege Antaeusaként erőt merít itt 
az egyetemes gyűléseken, hogy világosabban lássa esz-
ményképét." 

No lám, mily világosan beszél ez a György A. ! Sze-
rinte az országos tanitó gyűlés előtt a vallás, teszem azt a 
katholikus vallás hangja — „felekezeti zavaró hang;" az 
iskola-igazgató lelkipásztorok otthon a katholikus népta-
nítóval szemben pedig „kicsinyes hatalmak," melyekkel 
annyit kell küzdenie a szegény tanítónak, a ki ezekkel a 
„kicsinyes hatalmakkal" és avval a „felekezeti zavaró 
hangu-gal szemben azért hivatik fel az országos tanitó-
gyülések látogatására, hogy „itt, az egyetemes gyűlése-
ken" — „erőt merit'1-sen. 

Ha valaki még e nyilatkozat után sem látja bç, 
hogy mily veszély fenyegeti a katholikus tanügyet, val-
lást és az egyházat az országos tanitógyülések révén : 
az menjen kaszálni, kapálni s ne számítsa magát sem az 
ország értelmisége, sem a kath. egyház hivei közé. 

Bezzeg okosabbak és igazán százszorta életrevalób-
bak az ev. ref. tanitók — mint mi ! Az országos tanitó-
gyülés alkalmából, mely az ő felekezeti álláspontjuknak 

a mint György A. ur szavaiból kivehettünk — vesz-
tén akar fáradozni, összehivták az ev. ref. tanitógyülést. 

Gyűlést — gyűlés mellett ; gyűlést — ha kell — gyűlés 
ellen ! Mi katholikusok — néhányan néhány kath. lap 
hasábjain duzzogunk ; — mások pláne nagy büszkén be-
mennek a kath. vallást „felekezeti zavaró hang"-nak tartó 
gyűlésbe és ott — szerepelnek — Krisztus-e vagy 
Beliál nagyobb dicsőségére, azt a történelemre hagyjuk 
eldönteni. 

Adja Isten, hogy a mostani országos tanitó-gyülés-
ben jelenlevő katholikus vallású tanférfiak a vallásnak és 
egyháznak dicsőségére váljanak ! Ez a mi óhajunk ; de 
hogy teljesüljön, nem a mi dolgunk ! ? ? 

Aranyos-Maróth, aug. 14. Gyulai Pál Eötvös 
Karthausijáről. — 

Gyulai irodalomtörténeti előadásaiban méltatta a 
többi közt b. Eötvös Józsefet s műveit. Rákerült a sor a 
Karthausira is, a mely ünnepeltté tette írójának a nevét 
s azt a legkitűnőbb magyar költők sorába emelte. A 
formakellékek méltatása után ezekben összegezte Ítéletét 
Gyulai e regényről: „Sem elbeszélése nem eléggé érdekes, 
sem cselekvénye eléggé erős, de sok benne a nemes érzés 
és eszme s éppen azért ma is egyike a legkedvesebb ma-
gyar regényeknek, mit bizonyít az is, hogy legtöbb ki-
adást ért. A felekezetiségtől ment keresztény vallásosság 
képezi a mü alapeszméjét, tanúságát; ez épen oly keresz-
tény, mint pliilosoph megnyugvással vált meg Eötvös for-
rongó ifjúsága emlékeitől és szállott ki mint férfiú a po-
litikai küzdhomokra egy eszmeért, melynek egész életét 
áldozta." (Kézirat 585 1.) 

Legkevésbé sem akarom kétségbevonni, hogy Gyulai 
mint az irodalomtörténet tanítója, helyesen ítélt a Karthau-
siról, a reményről; jóls mondta az alapeszméjét is. En 
csak egy pár sorral meg akarom toldani a fennebbi kri-
tikáját egy másik kritikával maga az alapeszme, az „épen 
oly keresztény, mint philosoph megnyugvást" kifejező, a 
„felekezetiségtől ment" keresztény vallásosság felől, mi-
után annak megítélése, vájjon ez az alapeszme „épen oly 
keresztény mint philosoph"-e, Gyulai tanulmányainak ke-
retén kivül áll, ez már a theologusra tartozik. 

A theologus pedig, a kit tanulmányai a keresztény 
vallásosság különböző formái feletti Ítéletre csak ugy 
avatják illetékessé, mint a mily illetékesen fejtegette Gyu-
lai, hogy a nevelésnek, a társadalmi összeköttetéseknek, a 
speczial tanulmányoknak milyen befolyásuk volt pl. Cso-
konaira, vagy Kisfaludy Sándor költészetére, — a theo-
logus, mondom, a Karthausi alapeszméjét, a „felekezeti-
ségtől ment ker. vallásosságot", sem keresztény, sem 
helyes philosoph eszmének nem találja, hanem legföl 
lebb oly eszmének, a melyben a vallások iránti modern 
indifferentizmus találja „megnyugvását" s éppen azért 
magát a regényt is vallás-erkölcsi szempontból rossznak, 
veszélyesnek itéli. 

Ugyanis mi lehet az a felekezetiségtől ment ker. 
vallásosság, a melyet Eötvös különösen a »XIX. század 
uralkodó eszméinek befolyása az államra" czimü müvében 
is annyi történelmi baklövéssel, tudományosan beigazolni 
iparkodott ? 

Hát az olyan valamiféle vallásosság lehetne, a mely 
megtartván a keresztény nevet, konkrét kifejezését sem 

15* 
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a katholiczizmusban, sem a lutheranizmusban, seoi a kál- I 
vinizmusban s a hány protestáns ker. felekezet létezik, 
ezek egyikében sem találná ; az legfellebb egy olyan 
egyéni eklektizmusnak volna vehető, a mely szerint valaki 
a meglévő ker. felekezetek alapján, mindegyikből kivá-
lasztván azt, a mi neki tetszenék, csinálna magának egy 
külön ker. vallásosságot. Csakhogy az nem lenne ám többé 
keresztény vallásosság, mert a kereszténység egy pozitiv 
intézmény, a melyen tetszés szerint változtatni nem lehet; 
az lenne egy raczionálisztikus vallás, pogányság, subjektiv 
vélekedés. Az a kereszténység megtagadása volna, tehát 
csak oly eszmét képezhetne, a mely sem nem keresztény, 
sem nem helyesen philosoph, mivel a philosophiának sem 
az a rendeltetése, hogy kiforgassa a való történelmi té-
nyeket és intézményeket. Az olyan felekezetiségtől ment 
ker. vallásosság lehet modern protestáns álláspont, mint 
a szabad vizsgálati elvnek végső dedukcziója, de keresz-
tény álláspontnak éppenséggel nem mondható. 

Tanulmányaim közben valóban én is arra a meggyő-
ződésre jöttem, hogy a Krisztus által alapított vallás 
csakugyan a „felekezetiségtől ment keresztény vallásosság-
ban" nyeri sajátos kifejezését, de oly értelemben, a meny-
nyiben az a mindenféle felekezetek jogosultságának kizá-
rásával egyedül a kath. egyháziján áll fenn hamisítatlanul 
és konkrét alapjában ; mert ezek a felekezetek nem is 
oly régen és hozzá még emberi szeszély folytán keletkez-
tek. Tehát valóban, Krisztus intézménye a „felekezetiség-
től ment" volt és ettől mentnek is kellene maradnia, 
mert az csak egy vallás. 

De Eötvös nem ezt fejezte ki a Karthausiban, ha-
nem túlhajtott idealista létére csak egyéni kereszténység-
nek hódolt, a melyet az egyes alkot magának ; azt a va-
lódit pedig mint egyházat, mint társadalmi intézményt 
elvetette. Gyulai pedig Eötvösnek ezt a történelmi non 
ensét „keresztény, philosoph megnyugvásnak" nevezte, 
azért ezen Ítélete reális értékkel nem bir, az egy nagy 
tévedés. 

Lám mikor Pázmány ennek a most Budapesten 
létező egyetemünknek az alapját megvetette, főczélja volt 
a katholiczizmusban konkrét ker. vallásosságnak szolgá-
latot tenni s ma már onnan mást hirdetnek : a felekeze-
tiségtől ment ker. vallásosságot, azaz a pozitiv keresztény-
ségnek a nullifikáczióját. 

S Gyulai Ítéletének az elvetésével főképen e pontra 
akarok most rámutatni, hogy oknyomozólag rámutassak 
az egyetemünkről kikerülő intelligencziánknak, első sor-
ban a katholikusnak a mai vallásosságára, a mely olyan, 
hogy ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes, azaz 
olyan felekezetiségtől ment kereszténységnek csúfolt va-
lami az. 

Intelligens osztályunk a potiori nem vall semmiféle 
konkrét kereszténységet ; lehet valami a fejében, a miben 
talán egy-egy elhalaványult ker. eszme is található, de 
gondolkozása, életmódja ment a pozitiv kereszténységtől. 
Hiszen rátanitották és pedig nagy tekintélyek, hogy a 
kereszténység valami elvont dolog ; azért a templom, a 
szentségek, az ima, a ker. parancsok rá nézve nem létez-
nek, ő nem gyakorolja vallását s miután az ilyen ugyan-
csak az ember erejét meg nem erőltető vallási álláspontra 

az egyetemen rámondták, hogy ebben van az igazi ke-
resztény és philosoph megnyugvás, az intelligenczia est a 
semmit követve gondolja, hogy igv áll ő a modern kul-
túrának a legmagasabb csúcsán. Tessék csak megfigyelni 
azokat, a kik ma az intelligens ember nevére igényt 
tartanak ! 

Ez borzasztó egy állapot, a melybe sülyedtünk ! 
A kereszténység csak oly objektiv valóság, mint 

akár a fizikának, akár az irodalomtörténetnek a tárgyai, 
s ime amattól minden objektivitást, minden konkrét va-
lóságot eltagadnak, felmentik az észt a rá vonatkozó 
kutatástól, bizonyos pietizmus coecus-t ajánlanak." mint 
valódi keresztény és philosoph álláspontot, a melynek 
sem tanai, sem elvei nincsenek, a mely mellett mindenki 
azt hiszi, a mi szeszélyének tetszik, ugy él, a mint 
neki tetszik, természetesen csak nem keresztényhez illő 
módon. 

Mily mélyen áthatotta Lessing bölcs Náthánja ná-
lunk a szellemeket, természetesen legtöbbet a magas 
kathedrákról ! 

Ezen csak a katholikus elválasztás segithet: kath. 
egyetem, kath. irányban müveit tudomány — összes ágai-
ban, kath. jellemek a privát életben és a köztéren, ezek 
kellenek nekünk. 

Nem szabad engednünk, hogy a kath. tan, a kath. 
intézmények objektivitását a protestáns velleitások széjjel-
mossák ; mert a protestánsok az ő subjektivismusok 
folytán elvesztették a vallási igazságot, rationalistákká 
lettek, hát oda akarják terelni a katholikusokat Í9. Ez 
lenne aztán az igazi vallásegyenlőség és viszonosság, vagyis 
a kereszténység bukása ! 

Egy mélyreható reactióra van szükségünk ország-
szerte, a szellemek elválasztására, mert hogy odáig ju-
tottunk vallásilag, a hol állunk, annak okai maguk a ka-
tholikusok, s ezek között a papság, a mely mindig 
megfeledkezik az elvről: principiis obsta Van kath. 
egyház ; legyen, ha lenni akar, a protestantizmus többféle 
formájában : de a felekezetiségtől ment ker. vallásosság 
egy non ens, egyéni aberráczió, a mely ellen a ker. tan 
és tudomány nevében tiltakozunk! 

Dr Dudek János. 

Róma, 1890. aug. 12. 
D. a J. Kr.! 

Ngos s Főt. Szerkesztő Ur ! 
Még a mult évben terveztek az olaszországi buzgó 

hivek és boldogságos szűz Máriának kiváló tisztelői egy 
nemzeti zarándoklatot Lourdesba, a világhírű kegyhelyre. 
A terv sokáig készült, mig csak conte Giovanni Acqua-
derni a szent ügy élére nem állott; az a hires katholikus 
gróf, a ki a vatikáni kiállításnak is indítványozója vala, 
a dicső pápánk XIII. Leo ő szentsége jubileumára, és a 
mely kiállítás magasztosan sikerülvén, páratlan esemény 
gyanánt fog szerepelni az egyházi történelemben. Acqua-
derni János bolognai nemes lelkületű gróf, szilárd jel-
lemű, példás buzgóságu férfiú, a Lourdesba menendő 
zarándoklati bizottság egyik tagja „Promotore* szíves 
volt, kérésemre, küldeni zarándoklati programmot, melyben 
nevezetesb pontok ezek : 
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1. A zarándokok az egész országból össze fognak jönni 
8zept. 2-án Genuán tul Ventimiglia nevü, határszélen 
fekvő városban, honnan ugyanaz nap Marsigliába indul-
nak és ott két napot időznek. 

2. Marsigliából, vasúton Tolosa, Lourdes felé foly-
tatják utjokat. A kegyhelyen megállapodás 5 nap. Szept. 
8-án a zarándokok részéről nagy ünnepély. 

3. A ki e zarándoklathoz csatlakozni akar, az Bolog-
nán via Mazzini 94. szám alatt aug. 16-ig irassa be ma-
gát és 50 lirát előre fizessen le. 

4. A vasúti menetdijak I. oszt. 240 lira, 
» , , » II. „ 200 „ 
, , , „ HI. ,. 170 „ 

ebből fedeztetik 10 napi élelmezés és szállás is. Tekintve 
e kedvező körülményt magam is édes-örömest, mint római 
lakos csatlakozom ezen olasz zarándoklathoz ; felhasznál-
ván ez alkalommal 23 napi szünidőmet. 

Hogy mi indit engem e hosszú zarándok útra, ennek 
több oka van; az első s főok az, hogy azon kegyhelyen, 
ahol 1881. évi augusztus 5-én több tekintélyes uri, sőt 
grófi családtagokból, püspökökből, főpap és áldozárokból 
álló magyar zarándoklat fejezte ki mély hódolatát a 
lourdesi szent Szűz előtt, és Magyarország nevében egy 
díszes lobogót szerencsés volt felajánlani a boldogságos 
Szűz iránti tisztelete jeléül, ott egy gyarló bűnös szer-
zetes is, a magyarok Nagy-Asszonya lábaihoz borulva 
forró óhajtással kivánja Istenanyja iránti mélységes tisz-
teletét bemutatni, és hathatós közbenjárásával hálát adni 
a jó Istennek, ki a tavalyi öt hétig tartott, veszélyes és 
kínteljes szembajból megszabaditani kegyeskedett; de nem 
kevésbé fontos okot fedeztem föl magam részéről nagy-
ságod becses lapja a „Religio" rovataiban, ott ugyanis 
olvasgatom az „Imaegyesület" szervezkedéséről szóló kez-
deményezést, mely „Ima-egyesület"-nek éppen az a czélja, 
imával ostromolni az egek Urát, hogy a magyarok Nagy-
Asszonya esedezése által, a Magyarországban és az egész 
világon virágoztassa és győzelemre vezesse az igaz hit, 
Krisztus Urunk eredeti anyaszentegyházának szent ügyeit. 
Az ily „Ima-egyesület", mint becses lapja mondja, bárhol 
létezhetik és hárman, négyen elegendők arra nézve, hogy 
tagjai lehessenek; ime tehát mi Rómában, ez idő szerint 
lakó magyarok, közös megállapodás folytán beálltunk az 
„Imaegyesülef-be1) s kötelezzük magunkat, hogy az előbb 
irt szándékra magam, mind áldozó pap, minden hónapban 
1 szent misét, az itt tanuló növendékek pedig: Csötörtök 
Arnold, Csajeh Gilbert, Kovács Gyula, Amon Pál, Be-
liczky János, Svarcz Gyula, Anhäupel György, számra 
8-an egy-egy „Miatyánk"-ot és annyi „Üdvözletet" min-
dennap elmondunk. T. Szoldatics Ferencz lovag ur, derék, 
becsületes hazánkfia jelenleg Magyarországban időz vala-
hol, a mennyire ismerem tiszta lelkületét, mély vallásos-
ságát előre is beírhatom őt az itteni „Ima-egyesület"-i 
tagok közzé. 

En az első sz. misét a fentebb irt szándékra Lour-

') A jó Isten áldja meg a lelkes csatlakozásért. Tehát már 3 
helyen megalakult az „Ima-egylet." Kérjük paptársa inkat , ne sza-
laszszák el az alkalmat s hacsak 3 hi vet is nyerjenek meg a Ma-
gyarországért való imázásnak. A szerk. 

desban szándékozom a jó Istennek bemutatni1) és általában 
hazánk jóléteért imádkozni. — „Oratio enim ad omnia 
utilis est." 

Forró napok, tiszta idők járnak folyton, zarándokok 
száma kevés. O szentsége állandó jó egészségnek örvend. 

Gmitter Alfonz, 
pápai magyar gyóntató. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Püspöki meghivó az erdélyi r. kath. Státus-gyűlésre. 

Az erdélyi róm. kath. Statusgyülést azon alapon és 
jog erejénél fogva, melyet ő csász. es apostoli királyi fel-
ségének 1864-ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb el-
határozása és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
főméltóságu minisztériumnak 1867-ik évi szeptember hó 
12-én és 890 és 1873-ik junius hó 16-án 1008. elnöki 
számok alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb elha-
tározásra fektetett leiratai az erdélyi róm. kath. Status 
számára biztosítanak, folyó 1890. évi szeptember hó 23 
és 24-ik napjaira Kolozsvárra összehivandónak Ítéltem és 
az Urnák szent nevében ezennel összehívom. A gvülés 
tárgysorozatát képezik : a) az igazgatótanács évi jelentése ; 
b) a statusgyülés és igazgatótanács világi elnökének meg-
választása ; c) az előadó megválasztása ; d) az igazgató-
tanács szabályszerű kiegészítése. Ennélfogva van szeren-
csém (czim) felkérni, hogy a folyó évi szeptember 23-ára 
ezennel kihirdetett Statusgyülésen megjelenni, a tanács-
kozásokban, melyek a róm. kath. lyceum dísztermében 
fognak megtartatni, résztvenni és megjelenéséről vagy 
netaláni akadályoztatásáról az igazgatótanácsot mielőbb 
értesíteni szíveskedjék. Kelt Piskiben, 1890. évi augusztus 
hó 6-án. Lönhart Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 

A magyar sz. ferencziek és még valami. 
Az idő mindent megvisel, csak ő maga nem viselő-

dik meg; megvisel embert, intézményt, még az egyházat 
is, mivel az is emberekből áll. Ha nem egészében, hát 
részeiben; ha nem ebben az országban, hát a másikban. 
Az idővel, ezen makacs koptatóval szemben, a fentartó 
erő az intézmények életrevalóságában, a megujulás az em-
berek megreformálásában s az intézmény rendeltetéséhez 
való visszavezetésében rejlik. 

A szerzetesrendeket illetőleg ilyen mozzanatokban 
bővelkedik az egyháztörténelem. Voltak szerzetesrendeink, 
kongregáczióink, a melyek többé nem léteznek ; mások 
ma is fennállanak, virágoztak, majd hanyatlottak s fen-
állásuk ismételt reformokhoz, az eredeti szabály meg-
megujitásához van kötve. Ez már sorsuk az emberekből 
álló, az emberek által képezett intézményeknek. Ezen 
csodálkozni vagy esetleg ezt ócsárolni nem lehet ; igy 
volt ez a múltban, igy lesz a jövőben is mindig ; mert 
különben az idő százados forgásában eltemeti a — javit-
hatlant, ha ez többé életben nem tartható. 

Egy pár éve nálunk a sz. Ferenczrend „provincia 
Mariana reforinata"-ja a reform útjára lépett, a belső 
megujulás szülfségét érezvén, kijavítani óhajtja azt. a mit 

') A Vat ikán magyar poenitentiariusához méltó gondolat ! 
A szerlc. 
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korszellem működéséből, társas' életéből, szóval a sz. 
Ferencz regulájából tagjain lekoptatott. Belülről indult ki 
e reform, a fiatalokon kezdték, kezdték nem Írással, 
•hinem tettel, — egészen az egyházjog bölcs utasításai 
s lerint. 

Örvendünk ennek a reformnak, a reformok idejében. 
Az anyagi átalakulások idejébe egészen és jól illik be az 
erkölcsi megújhodás kezdete. Bár történnék az egész vo-
alon. Rászolgáltunk mindnyájan széles e Magyarországon. 

Ha a sz. Ferencz szegény fiait illeti meg ebben a köz-
érzületben már nagyon is megérett ügyben a kezdemé-
nyezés, ezzel csak annak a történelmi ténynek van elég-
táve, hogy már eredetűkben, a 13-ik században is ők 
mentek elől az önmegtagadás nehéz pályáján s megható, 
őszinte példájokkal magok után vonták a gazdagokat 
és a szegényeket, a népet és az intelligencziát. 

Példájokon már akkor megindult a világ s mi-
ntán az emberek a heroikus példákat soha soha vetik 
meg, — ez lehet majd dicsőségök most is. Petrárka, 
Kolumbus Kristóf, magyarországi sz. Erzsébet s igen 
sokan mások, mint a sz. Ferenczrend tertiáriusai haltak 
meg s tisztességnek tartotta bárki is, a ki darócz-ruhá-
jokban eltemettethette magát. Hettinger „Aus Kirche 

-und Welt" czimü müvében, az assisi sz. Ferencz sírjáról 
szólva, igen szép lapokat irt össze a ferencziek e régi 
dicsőségéről. 

A reform szükségének beismerése tiszteletreméltó 
erény a ferenczrendi atyák részéről; ők reformálni akar-
ják magukat s ebbeli törekvéseiknek kiszámithatlan kö-
vetkezményei lehetnek — éppen nálunk. 

Nekünk mire sincs inkább szükségünk, mint olv 
férfiakra, a kik a szegénység, tisztaság és engedelmesség 
példáit ragyogtassák szerte az éppen ezen erényekben, 
az ezen erények által képviselt eszmék szeretetében, be-
cslésében megfogyatkozott — mindnyájunk előtt. Idéz-
zék vissza az eszményeket, a melyeket e durván anyagias 
korban elveszítettünk s mert elvesztettük őket, szenved 
egyházunk, szenved a társadalom, mert az ellenkező bű-
nök mindkettőnek a rovására vannak. 

A malackai kolostor Pozsony megyében a reform-
eszmének a bölcsője. Négy-öt atya magán kezdeményezte 
a megújítást három év előtt. Persze reformokkal járó 
nehézségek sem maradhattak el; a carnalis homo jobban 
szeretné az állapotokat ugy, a mint vannak s ha jobb 
rácziója nincs, hát a hajlithatlan ráfogja az országra, 
hogy annak nem való e reform. Hát hogy mi való az 
országnak, azt hagyják másra; itten csak arról van szó, 
hogy a sz. ferenczrendi atyáknak dicsőén és jól meg fog 
felelni, ha kicsit közelébb állanak a sz. Ferencz regulájá-
hoz. Olaszországon kivül sok más helyütt van az ugy; 
é i Innsbruckban láttam olyanokat s igen imponáltak ne-
kem — az utczán, párosan. 

Hogy kanapé-pöröket idézett elő ez a jóravaló tö-
rekvés magában a rendben, nem feltűnő, egyszerűen em-
beri dolog ; az embernél a szokás igen könnyen második 
természetté válhatik, bár egy embernél, ki önszántából a 
»status acquirendae perfectioms" útjára vállalkozott, más 
hajlam is uralkodhatnék. 

Az idei nagy-káptalani gyűlés után azonban már 

erősebben mutatkozik az ellenzékeskedéi : már a napi 
sajtóba ') és pedig a legilletéktelenebbe is bekerült a kér-
dés. Ezt sajnálni lehet; csak egy indisciplinált karakter 
adhatta annak a czikkirónak a tollára az anyagot, a ki a 
Budapesti Hírlapban már másodízben beszélt olyasmiről, 
a mihez nem ért : ez mutatja, hogy az a reform már 
felette szükséges, hogy a rend nagyban laiczizálva van. 
Ne féltsék az ellenzékeskedők rendjöket; azok az általok 
gúnyolt reformerek, a kik önmagokban is kiváló férfiak, 
több dicsőséget fognak szerezni a rendnek, mint három 
nemzedék a régi schlágból. 

Az illetékes derék férfiakat pedig, a kik rendjök 
régi dicsőségének a visszaállításán fáradoznak, legkevésbé 
se ingassa meg a más módhoz szokottak zajongása: 
folytassák csak : suaviter in modo, fortiter in re ! A tör-
ténelem előtt a reformálandók zajongása nagyon meg-
szokott dolog. Nem is az öregeket akarják ám arra az 
»aszkezis"-re fogni, amint oly botorul beszélt az említett 
czikkiró erről az aszkezisről. hanem azokat, a kik abba 
még belenevelhetők s kiknek keblét az ellenkező példák 
nem keményítették még meg. Hanem hát az öregeké 
az első szó, a kik ugy látszik azt akarnák, hogy legyen 
ugy, mint eddig volt! 

Arra a páratlan gorombaságra pedig, a melyet va-
laki a rendből a »fanatikus székely barát"-ról szélnek 
eresztett, csak azt mondom a derék László Polykárpnak, 
hogy büszke lehet rá ; mert ugy csak a derék emberek 
szoktak járni ; a mai „jó" embereket, ha főnökök is, de 
a »légynek" sem ártanak, nem is igen szokták szóba 
hozni. Az igazi derék emberekre felhozok egy példát 
borrómei sz. Károlyban ; hogyan járt az, midőn a trienti 
zsinat határozatait végre akarta hajtani, tehát midőn kö-
telességét teljesítette ? Szolgáljon ez Lászlónak vigaszta-
lására. 

Milánóban valami szerzetet akart reformálni, azaz 
azt akarta, hogy a regula legyen regula, s mi történt 
vele ? A szerzetesek közöl néhányan összeesküdtek ellenef 

felfogadtak egy frátert, s ez sz. Károlyt a templomban 
meglőtte. Sz. Károlynak megmenekülését csodának tulaj-
donították. Ezenkívül egy társaskáptalannal is, mely ki-
rályi patronatus alatt állott, hasonlóképen rosszul járt. 
Vizitálta őket s a káptalani urak templomukból kidobták; 
amiért aztán interdiktum alá kerültek. 

Ligouri sz. Alfonznak bizonyára a legnagyobb fáj-
dalmat az ellene gáncsoskodó papok okozták, midőn fe-
gyelemre akarta őket rá birni. — Már ez igy volt és lesz 
is mindenkor. Az igaz férfiak osztályrésze nem e vilá-
gon van. 

Pedig szó a mi szó, nagy szerencse ha magából a 
rendből indul ki a javulás, ha vannak férfiak, a kik e 
nagy czélra feláldozzák magokat ; mert a szerzetesség, 
mint szerzetesség, amint az máma nálunk situálva van, 
lejárta magát. A regula alóli kivételek oly gyakoriak, 
hogy a dolog sokáig igy fenn nem állhat. Azokból a 
nagyszerű szerzetesi fogadalmakból a gyakorlatba kevés 
jut ; pedig ezek neveltek egykoron nagy embereket, mert 
neveltek egész embereket. Bámulom azt, a ki e fogadal-

') Bizony kár volt a rend e belügyét a prot'án közönség elé 
vinni ! A szeri. 
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makra vállalkozik, de csak akkor becsülöm, ha ez való-
ság. Azért igen becsülésre való dolog lenne, ha az a re-
form megindulna az egész vonalon ; talán akadna, a hol 
az még szükségesebbnek mutatkoznék, mint a sz. Ferencz 
szegény fiainál. 

Igaz, Montalembert igen szépen megirta a „nyugat 
szerzeteseit;" de hát ez a mai reális idő nem kevésbé 
szereti a jelent, mint a multat s ha a jelennek sivárságát 
•csak a mult dicsőségével akarják előtte elleplezni, arra 
csak ugy ad keveset, valamint sok kilencz, hét és öt águ 
koronára, a melyet az ősök kiérdemeltek, az utódok meg 
elpocsékoltak. 

Sokszor el-elmélkedem országunk társadalmi állapo-
tán s velem bizonyára többen is; elmélkedem sokszerü 
bajainkon, az erkölcsieken inkább, mint az anyagiakon. 
Sokan vagyunk mi, világi és szerzetes papság s kezeink-
ben vannak a legfőbb eszközök, a melyek a társadalom 
szivéhez vezetnek: az iskolák, a szószék, összeköttetéseink, 
eszünk, a vagyon, előnyös társadalmi helyzetünk. Es hát 
hogy áll nálunk a közerkölcs, a vallás ügye ? Hol vannak 
a, katholiczizmus szószólói a köztéren és a nemes jelle-
mek a privát életben : neveltjeink, pártf'ogoltjaink, roko-
naink közül ? Ugyan hol vannak ? Hát ebben mi egy 
szóval szegények vagyunk. A ki pedig tudja, mit képes 
csak egy derék, példás életit férfiú is saját körében eszközölni 
s ha ennek az egynek a működéséhez veszi a papság 
nagy számát, és nézi az eredményt : annak okvetetlen 
arra a konklusióra kell jutnia, hogy e papság nem áll 
hivatása magaslatán. 

Ebben tehát csak a reform segíthet, azon nagy eré-
nyeknek a visszaidézése. a melyekből a három fogadalom 
áll : a szegénység, tisztaság és engedelmességnek a meg-
tartása. Éppen az e nemű példákra van időnknek szük-
sége ; példákra, tettekre, valóságra mondom, mert máma 
-az emberek vizsgálnak és szeretnek ők magok mindennek 
a valóságáról meggyőződni. Hallgassa meg akárki az 
embereket a társaságban s igen gyakran kritikájuk tárgya-
ként a papot vagy a szerzetest fogja hallani szerepelni. 

Schweizban jártamkor megfordultam Mária-Einsie-
űelnben, az ottani benczés zárdában is. Templomukban áll-
tam. Este felé volt az idő. Egyszerre a chóruson megin-
dult a breviárium recitálása komolyan, ájtatosan. Hosz-
szabb idő után elhallgattak, egyszerre megnyilt egy 
oldalajtó s azon kettejével kiléptek az atyák méltóságtel-
jesen, nálunk szokatlan barátruházatban, mentek a ke-
gyelmi kápolnához, mindnyájan letérdeltek s elkezdték a 
„Benedictust." Majd ugyanazon rendben visszatértek. Lá-
tásuk maradandó jó benyomást gyakorolt reám. 

Ezekről a benczésekről a legnagyobb elismeréssel 
beszéltek az oda való polgárok, dicsérték gymnáziumukat, 
konviktusokat és — irodalmi müködésöket. Ilyen a re-
formált szerzetesek példája ; hódit, tiszteletre és után-
zásra kötelez s bebilincseli a legkajánabb irigységet is. 
De minek is arról beszélni, a mi magától értetik, a ki 
theoretizálni akar, az olvassa el Hurter Frigyesnek „In-
tiocenz der Dritte" czimü vaskos müvét, onnan megta-
nulja, mi az a három fogadalom a szerzetességre és tár-
sadalomra s miért alkalmazták szerzeteseinket egykoron 
még az államkincstárnál is ? 

Nálunk szokás a kormányra,, az időre,,, az embe-
rekre mindenért panaszkodni, pedig a katholiczizmusnak 
a legnagyobb baja az indisciplinált saját embereiben rejlik. 

Azért üdvözöljük újból a sz. Ferenczrend derék-
fiait, azok megértették koruk kívánalmát ; azok t. i., a 
kik megértették. Erre, reformra van általán szükségünk : 
igy lesz a szerzetesség a társadalom sava, a katholicziz-
mus disze és sok kétségbeesett embernek a példa arra, 
hogyan kell önmegtagadással viselni az élet sokszor nyo-
masztó bajait. Csak előre ! Törekvéseitek, küzdelmeitek, 
heroikus önmegtagadástok iránt elismeréssel lesz a mél-
tányosabb utókor, a mely azt is fogja beszélni, jó pél-
dátok mily számosakra volt buzditó hatással ! 

Dr Dudek János. 

VEGYESEK. 
*** Simor JánOS bibornok Magyarország hg prí-

mása szent István király ünnepére Esztergomból az or-
szág fővárosába érkezett. Az isteni gondviselés őrködik ő 
emjának egészsége fölött, hogy az országos, nemzeti 
ünnep imái ő emjának ajkairól szálljanak fel az égbe. 

— A magyar kálvinista pápa, Tisza Kálmán, dunán-
tuli főgondnok czimén, Tiszántúlról eljött az ős király-
koronázó Székesfehérvárra elnökölni a dunántuli ev. re-
formátusok gyűlésén és inspirálni a febr. 26-iki rendelet-
tel elmérgesitett magyar vallásügyi helyzet protestáns 
kiaknázását. Magyarország egyházpolitikai ügyei és viszo-
nyai az állam és a kath. egyház, a kath. egyház és a 
felekezetek között oly rettenetes gordiusi csomóvá kezde-
nek összebonyolulni, hogy ily zavar és villongás kiárasz-
tását a magyar nemzetre honfi kezektől nem, hanem csak 
Magyarország vesztére törő halálos külellenség szivétől 
lehetne várni. 

— A Budapesti Katholikus Kör augusztus L-én 
ujabb, nagyobb helyiségébe költözködött át, ugyancsak a 
jó szervita atyák bérházában. Eddig a Károly-kaszárnyára 
néztek ablakaink, most ugyanazon emeleten a főváros 
egyik legélénkebb utczájára a quondam uri-, most Koro-
naherczeg-utczára. A hat óriási teremből és kisebb szo-
bákból álló helyiség a modern kor jogos igényeinek meg-
felelő kényelemmel rendeztetik be és igy méltó találkozó 
és szórakozó helye lesz a főváros és a vidék katholiku-
sainak. 

— Emlékezetes mondás. II. Miksa bajor király egy-
szer igy nyilatkozott: „Könnyebb nekem egy jó tábor-
nokot, mint egy püspököt kinevezni." Természetesen! 
Egy világi, egy fejedelem szakában van, midőn világi 
állásra választ és nevez ki alkalmas férfiút ; ellen-
ben mikor püspököt nevez ki, nem igen képes meg-
ítélni azokat a tulajdonságokat, melyek egy püspökben 
megkívántatnak. Egyszer egy bajor lap a püspök-kine-
vező államférfiak számára püspöki qualificatiók gyanánt a 
következő tulajdonságokat említette: 1. kiváló jártasság a 
dogmatikában és az egyházjogban, 2. kiváló ajtatosság 
és példásság, a donum regiminis, vagyis az egyház 
kormányzásának malasztja, a mely egészen más dolog, 
mint az állam kormányzásának tudása és művészete vagyis 
mint a politika. II. Miksa bajor király tehát egy nagy 
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igazságot nyilvánított emlékezetes röpke-szavában, mert 
világi férfiú, legyen ő különben az állami ügyek intézé-
sében a legbölcsebb és legszerencsésebb is, bizony, száz 
közöl alig egy tudja megitélni, van-e valakinek kiváló 
dogmatikus és jogtudós szelleme és a többi supernatura-
lis, püspöki qualificatiója. 

— Newman János Henrik bibornok, volt oratoriá-
nus szerzetes, a hires konvertita, az angol irodalom egyik 
fényes csillaga, f. hó 12-én, 90 éves korában, Birmingham-
ban elhunyt. Halála Angliában országos gyászt keltett, 
mely kiterjed a protestánsokra is, kik a bibornok teme-
tése napján templomaikban több helyen egy a bibornok 
által szerzett éneket énekeitek. Londonban minden plé-
bánia, minden katholikus család háza, a gyász jeleül 
minden jalousiet lebocsátva tartott a temetés idejéig. An-
golország valamennyi püspöke vagy személyesen vagy 
képviseletben jelent meg a nagy bibornok temetésén. Mi-
kor kezdenek a magyar protestánsok gondolkozóba esni 
a fölött, hogy a hatalmas protestáns Angliában egyszerre 
két konvertita, volt protestáns férfiú viselte a római 
szentegyház bíbornoki méltóságát? Igen, mikor kezdenek 
a magyar protestánsok az angol protestánsoknak kath. 
hitre való visszatérése fölött komolyan elmélkedni ! ! 

— A gyónás titkának megőrzése — bűntény egy 
franczia bíróság ítélete szerint. A katholikus vallás és 
papság gyűlölete annyira ment már Francziaország hivatalos 
köreiben a szabadkőművesség protekcziója alatt, hogy abbé 
Jeanjean riotardi lelkészt a loire-départementei tör-
vényszék elitélte, mivel a bíróság előtt egy titkot, 
melyet rá egyik tauu bizott, felfedezni vonakodott. 
Felfordult világ ! A Code pénal 378. §-a büntetéssel 
fenyegeti azt, a ki hivatalos titkát elmondja, elárulja. 
Most akadt a szabadkőművesség befolyása alatt bíróság, 
a mely megbünteti azt, a ki a hivatalos titkot elárulni 
nem akarja. 

— Mgr Butreloux liègei püspök elnöklete alatt 
most készül összeülni a Congrès des oeuvres sociales 
harmadik sessiója. Ez alkalomból a „Bien Public" igen 
alkalmas előzetes tanulmánynak tartja abbé Nicotera mult 
számunkban említett müvét. 

— Hogy mi egy-egy német katholikus nagygyűlés, 
mutatja a következő eset. A Koblentzben tartandó ezidei, 
vagyis a 37-ik kath. nagygyűlés szervező bizottsága, tájé-
koztatás végett közhírré tette, hogy hány rendes és hány 
szükségbeli oltár áll papok rendelkezésére Koblentzben 
és hány, a részint gyalog, részint vasúton, hajón és ko-
csin néhány perez alatt elérhető, közeli falvakban. Kitű-
nik e tájékoztatásból, hogy Koblentzben 34, vidékén 59 
pap, összesen 93 pap mondhat egyszerre szent misét. 
Látni ebből a számításból azt is, hogy mily óriás tömege a 
papságnak jön össze a német katholikus nagygyűlésekre. A 
régi búcsújárások az ily kath. nagygyűléssel távolról sem 
hasonlithatók össze, E mellett ezek a nagygyűlések való-
ságos országos katholikus felvonulások és szellemi hadi-
szemlék szoktak lenni, a hol a német katholikus nép 

millióinak szine-java évenkint — országgyűlést tart s lel-
kiismeretes szabatossággal megvizsgálja s fölfrissíti posi-
tióit az állammal és valamennyi ellenségeivel szemben. 

— Protestáns atyánkfiai haragszanak ránk katholi-
kusokra, hogy mi bizony az egész világon azokat, kik 
közőlük az egyház kebelébe visszatérnek, bizony meg-
vizsgáljuk, hogy megvannak-e érvényesen keresztelve s 
azután, ha az ellenkező kitűnik, meg is kereszteljük őket. 
Külföldön, a hol a vallási nihilizmus és latitudinarizmus 
még nagyobb pusztítást vitt véghez prot. atyánkfiai közt 
és igy a keresztség szentsége kiszolgálásának helyes-
sége még kétségesebbé vált mint nálunk, a megtért pro-
testánsok megkeresztelése igen gyakran fordul elő. Igv 
például Angliában 1850-ben 168 föltételes keresztelés 
volt; 1865-ben ezeknek a száma 998-ra emelkedett. Né-
metországban pedig egy tekintélyes kath. pap és író azt 
mondta, hogy ő nem merné a fejét ráadni arra, hogy 
Vilmos császár gyermekei igazán keresztények, vagyis 
hogy érvényesen vannak megkeresztelve. 

— Nevezetes megtérés. Ambergből Münchenbe f. há 
10-én érkezett a hír, hogy a volt hires bajor miniszter-
elnök, Lutz báró, a ki katholikus volt, azután protes-
tánssá és valószínűleg szabadkőművessé lett, főt. Thoma 
Antal müncheni érsek kezeibe a róm. kath. hitvallást 
letette. Ehhez fogható megtérés kevés van e században. 
Lutz volt a kath. egyháznak egyik legveszedelmesebb 
ellensége. 0 találta fel a vatikáni zsinat államveszélyes-
ségének tanát. Nélküle és Döllinger nélkül ó-katholikus 
mozgalmat a világ talán nem is ismert volna. 0 szerzője 
sok egyházellenes törvénynek, a többi közt az u. n. brod-
korbgesetznek. 0 tőle származik a placetum regiumnak 
általa „modern"-nek nevezett az a magyarázata, hogy a 
modern államnak, a mely a „bevett" vallások rendszeré-
hez szegődött, jogában áll megvizsgálni s ennek követ-
keztében visszautasítani vagy elfogadni az illető hitvallás 
tanait, hogy megtudja, kiadhatja-e az illető hitvallás lel-
készeinek fizetését vagy nem. Most, a közelgő halál meg-
tanította Lutz bárót, hogy milyennek kellett volna lennie 
életében, s mi mindent nem kellett volna tennie a kath. 
egyház ellen. 

— Manning bibornok röpiratban fog felelni Glad-
stone vádjára, melyet Salisbury ellen a tekintetben emelt, 
hogy sir Lintorn Simmons tábornokot a Vatikánba küldte 
tárgyalások végett. Manning bibornok okiratokkal fogja 
bebizonyítani, hogy ezt Gladstone Salisburynek nem vet-
heti szemére, miután XIII. Leo már Gladstone alatt hi-
vatalos összeköttetésbe léphetett volna Anglia kormányá-
val, csakhogy ezt akkor XIH. Leo pápa visszautasította, 
mert Gladstone föltételül azt kívánta, hogy a pápa az ir 
home-rule (honi uralom), vagyis az ir nemzeti autonó-
miával szemben ellenséges állást foglaljon el. 

— Egyptomban Kairo mellett újra megnyitották a 
katholikus istenitiszteletnek azt a kis grottát, melyben a 
hagyomány szerint a szent család tartózkodott. 

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

Budapest , 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Paprövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

NEUY VENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, augusztus 23. 16. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentbeszéd. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Schlauch püspök beszéde az orvosok 
és t e rmésze tv izsgá lók jubi lár is nagygyűlésén és az „Egyetér tés . " — A r a n y o s - M a r o t h : Még n é h á n y szó ar ró l a Gyulai Pá l - fé le 

fe lekezet i ségtő l m e n t keresz tény vallásosságról. — Vegyesek. 

S Z E N T B E S Z É D , 
melyet 

szent István első magyar apostoli király 
ünnepén 

1890. évi augusztus hó 20-án 

a budavári helyőrségi {ideiglenes plébánia) templomban 
m o n d o t t 

R a j n e r L a j o s , 
pápa ő szentsége t. káp lán ja , sajó szentpéter i cz. prépos t , eszter-

gomi kanonok és hon t i főesperes. 

Ha az egyik épít, a másik bont : mi 
egyéb hasznuk vagyon, mint a fáradság? 

Jéz. Sir. 34, 28. 

(Vége.) 

Mi kik Krisztus Urunk istenségében és is-
teni küldetésében hiszünk és meg vagyunk arról 
győződve, hogy az általa hirdetet t vallás örök 
érvényű, minden népekre, és minden időre ki-
terjedő, kik szent Péterrel valljuk, hogy „nincs 
másban senkiben sem üdvösség, mert nem is ada-
to t t más név az ég alat t az embereknek, mely-
ben nekünk üdvözülnünk kellene" készségesen 
és az isteni Gondviselés i ránt hálatelt szivvel 
elismerjük, hogy valamint az egyes ember, ugy 
a népek és nemzetek, országok és királyok is 
csak Krisztussal és Krisztus által vagyis az ő 
szent tanai szerint és az ő kegyszereivel lehet-
nek igazán boldogok, örvendhetnek valódi állan-
dóságnak és jólétnek. 

Mert mi az, a mi boldogságra vezérel ? 
Az igazság és a szeretet. 
Az igazság a lélek világossága, a szeretet a 

szivnek melege. Boldogtalan a lélek, melyre a 
tévely homálya borul, mely a tudatlanság sötét-

') Ap. csel. 4, 12. 

ségében botorkál, és nyomorult a sziv, melyet a 
szeretet melege nem hevit. 

A mi a növény napfény és meleg nélkül, 
ugyanaz az emberi lélek igazság és szeretet nél-
kül : kivesz, elsatnyul, meg nem él. 

Kincs, vagyon, kéj, öröm bármennyire csik-
landozzák is a test érzékeit s tar tsák bilincsekbe 
verve a lelket, az embert ki nem elégithetik. 
Az isteni szikra, mely a lélek legnemesebb 
része, vagyis azon tulajdonsága, hogy Isten ké-
pére és hasonlatosságára van teremtve, ezekkel 
be nem éri. Neki igazságra és szeretetre van 
szüksége. 

Igazságra, hogy megismerje az utat , mely 
azon közzéppontba visszavezérel, honnét kipat-
tant , hol Isten minden mindenekben : szeretetre, 
hogy ezen uta t szerencsésen megtehesse és el-
juthasson Hozzá, kinél a föltétlen lét és végnél-
küli boldogság. 

Igazság és szeretet nélkül olyan a lélek 
mint a szárnya-szegett madár ; akarna repülni, 
de nem bir ; hiába próbálkozik : az élet állatias 
szükségleteinek kielégitésénél magasabbra nem 
emelkedhetik. Elete valóban nem egyéb mint „a 
létért való küzdelem" minden nemesebb czélra 
való törekvés nélkül. 

Es mit mondjunk a társadalomról, mely-
nek tagjai sem valódi rendeltetésöket nem is-
merik, sem azon eszközökkel nem rendelkeznek, 
melyek annak elérésére szükégesek, sem ezen 
égi rendeltetésnek megfelelően nem kormányoz-
ta tnak ? 

Az i lyen ' társadalom mi volna egyéb, mint 
észszel felruházott vad állatok csoportja, készek 
egymást a létért és érzéki gyönyörért való küz-

16 
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delemben felkonczolni s nem csupán anyagi 
fegyverrel vivni a dicstelen élethalál-harczot, 
hanem az ész minden fortélyával , csalással és 
hazugsággal, a gyöngébb tehetet lenségének ra-
vasz felhasználásával, az együgyű tőrbe ejtésével 
és félrevezetésével. 

És h á t miér t i s ne t ennék? Avagy mi tar -
t a n á őket vissza? Hiszen hij jával vannak minden 
erkölcsi a lapnak. Legfőbb törvényök az önzés, 
cselekvési tevékenységöknek egyedüli rugója és 
vezére a szenvedély, mely ellenében a bünte tő 
tö rvénykönyv paragrafusa i va jmi gyenge gá tu l 
szolgálnak. A ki t a rossztól vissza nem t a r t a 
vallás és lelki ismeret , vagyis a mindentudó,min-
dent látó, mindenüt t jelenlevő Isten i r án t való 
akár félelem, akár szeretet, a kinek bensejében 
nem osztogat szünet nélkül parancsokat egy t i t -
kos h a n g : ez jó, ez rossz; ez szabad, ez nem 
szabad ; az csak akkor fog önérdeke ellen cse-
lekedni, ha másként nem tehet , ha a büntetés-
től való félelem elég erős benne a rosszra csá-
bi tó benső ösztönt megfékezni. 

Bármit mond janak is a modern ál lamjogá-
szok, az tagadha ta t lan , hogy az ál lami törvény 
egymaga nem elégséges sem a kormányhoz szük-
séges tekintély megszerzésére, sem a polgárok 
viszonyainak helyes rendezésére, sem a megálla-
p í to t t rend fen tar tására . 

A szurony és ágyú a féktelenség egyes he-
vesebb ki törései t ta lán megfékezheti , de valódi 
t isz te le te t a tö rvénynek nem szerez. A t isztelet 
és engedelmesség a lélek bensejében honol, oda 
külerőszakkal be nem plántá lható . Csodálatos, de 
minden esetre örvendetes jelenség, hogy az em-
bernek semmi sem imponál ugy, min t az igaz-
ság és a szeretet. Ezen tu la jdonsága a léleknek 
vall igazán az ember égi eredetére. Nincs a vi-
lágon az az erő és ha ta lom, mely a szabadság 
ö n t u d a t á t legdrágább ta l i zmánkén t magában 
őrző lelket meggyőződése ellenére meghaj l í tha t -
n á : az igazság és szeretet előtt önként meg-
hódol. 

Innét van, hogy csak azon tá rsadalmi rend-
szer számithat ál landóságra, hol a kormányzó 
hata lom tekinté lye és a törvény i r án t köteles 
t isztelet nem a nyers erőre támaszkodik, hanem 
annál mélyebben, t. i. az alat tvalók valláserköl-
csi érzületében gyökerezik, hol a polgárok egy-
másközt és a kormányzó hatalomhoz való viszo-
nya az igazság és szeretet követelményeinek 
megfelelően van rendezve. 

De a modern társadalomban, mely Istent 
j nem ismer, mely a népakara tban ta lá l ja a ha-

talom és jog egyedüli forrását , hol ta lá l juk meg 
! az igazságot? ki t an i t meg minke t a szeretetre? 
! És ha megismertük, lesz-e bennünk erő az iga-

zat minden körülmények közt érvényesíteni? 
lesz-e elegendő erő a szeretet olykor nehéznek 
látszó parancsai t te l jes i teni? Há t ha ezen pa-

j rancsok érdekeinket sértik, büszkeségünkkel el-
lenkeznek, tő lünk áldozatot és önmegtagadást 
k ívánnak? Igen, az áldozat szellemét honnét ve-
gye a modern társadalom, mely az ut i l i tar izmus 
elvét vallja, mely az erők végkimerülésig való 
fokozását és kihasználását , az érdekeknek kimé-
let nélkül való megvédését, a jogoknak hajszálig 
való követelését tűzte zászlajára? 

Az igazság és szeretet nem a mai kor szü-
löt t je . Az ég e két ikergyermekét az Ur Jézus 
hozta le a földre. „Én vagyok az ut, az igazság 
és az élet," e szavakkal m u t a t j a be magát az 
Ur Jézus e h i te t len világnak, „senki sem jő az 
Atyához, hanem csak én á l ta lam." 1 ) 

És a szeretetről mi t t an i t ? Szeresd Istene-
det.*) Szeresd fe lebará toda t . ' ) Szeresd ellensége-
det. 4) „Ez az én parancsolatom, hogy szeressé-
tek egymást , a min t én szerettelek t i t eke t . " 5 ) 

Jézus Krisztus a világ világossága,0) az 
igazság és szeretet napja , mely fényt déri t éle-
t ünk tekervényes ú t j a i r a és meleget áraszt 
egyéni és társadalmi viszonyainkra. 

Csak o t t van igazi élet, a hová e nap 
éltető sugarai e lhatnak ; csak o t t van igazi 
egészséges fejlődés és haladás az emberi nem 
f'öldi rendeltetése végczélja felé, hol Krisztus 
a t an i t ó és megszentelő; csak azon társa-
dalmi együttélés bir állandósággal, vezet jó-
lé t re és boldogságra, melyet Krisztus szelleme 
leng át. 

Hogy pedig az emberi nem soha ne nél-
külözze ezen világosságot, a szeretet gyakorlá-
sában meg ne fogyatkozzék, e végett rendelé 
Jézus Krisztus az ő anyaszentegyházát az embe-
riség üdvintézetévé s hogy a pokol kapui se 
vegyenek erőt ra j ta , azt Pé te r re mint kőszálra 
alapitá. :) 

») Ján. 14, 6. 
2) Máté 22, 37. Márk. 12, 30. 
3) Mát. 22. 39. Márk. 12, 31. 

Mát. 5, 44. Luk. 6. 27. 
s) Ján 15, 12. 
e) -Tán. 8, 12. 
') Mát. 16. 18. 



RELIGIO. ' 123 

A római köszálon épült ez üdvintézet a 
megfogyatkozhatlanság és tévmentesség kivált-
ságával tannskodik évszázról évszázra szakadat-
lan folytonosságban a világ v i l á g o s s á g á r ó l , h i r -
deti azon fenséges tanokat , melyeket Isten az 
ö szent Fia által ki jelenteni jónak lá tot t . Hiven 
küldetéséhez : „Hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek" 2) királynak és alattvalónak, 
egyeseknek és az egész társadalomnak, az Isten-
töl nyert megbizatás tekintélyével, hirdeti az 
igazságot és szeretetet. Szünet nélkül szeme elé 
t a r t j a mindenkinek égi rendeltetését, megtan i t ja 
szenvedélyeit fékezni, vágyait Isten törvényének 
alárendelni, magát mindenben megtagadni, mi 
az erkölcsi rendbe ütköznék, essék az különben 
még oly nehezére. Mint az isteni igazságok le-
téteményese és hű őre a legtisztább morál t hir-
deti s megköveteli, hogy mindenki ahhoz szabja 
necsak szavait és cselekedeteit, hanem legtitko-
sabb gondolatait és szándékait is. 

Es a mi fő, az egyház Isten nevében nem-
csak szigorú erkölcsöt követel, parancsokat osz-
togat, követelésekkel lép fel, minőket emberi 
intézmény követőihez soha sem intézhetne, hanem 
a rábizott malasztsegélyekkel mindenüt t ott van, 
hol az emberi gyarlóság természetfelett i segélyre 
szorul. 

Már születésénél kar ja i ra veszi a kis hon-
polgárt, lelkét a keresztviz által a Szentlélek 
templomává avat ja s azontúl az élet viszonyai 
közt hü őre, vezetője, mestere, tanácsadója, vigasz-
talója, erősítője marad, mig csak hűlt te temét 
ismét ima és áldás közt vissza nem adja az anya-
földnek, melyből vétetett . 

Es igy a legegészségesebb anyagot : az égi 
rendeltetése felől felvilágosított, Isten, önmaga 
és embertársai i ránt való kötelességeiről kitaní-
to t t , a Szentlélek malasztja által megszentelt, 
megigazult és minden jóra alkalmas embert szol-
gál ta t ja a társadalomnak. 

Hogy mit képes mivelni népével egy szent 
király a kereszttel és evangeliummal kezében, 
muta t ja dicsőült királyunk és apostolunk szent 
István. Aránylag még igen rövid idő alat t a 
magyar nép vallásilag, erkölcsileg, társadalmilag, 
politikailag teljesen átalakult , megvált minden 
ősi hiedelmeitől és hagyományaitól, egész nem-
zeti szerkezetétől. Lemondott a harczias kalan-
dokról, a bajnoki munkával szerezhető martalék-

') Ján. 8, 12. 
-) Márk. 16, 15. 

; ról, a sérelmek megboszulásáról s Hunnia népe, 
I mely egykoron megret tegte té Európát szilajsá-

gával, vérengző diadalaival, készségesen ha j tá 
nyakát az evangelium szelid igája alá s immár 
a felebaráti szeretet gyakorlásában, a szelídség-
ben, az alázatosságban, a sérelmek megbocsájtá-
sában, a serény házi és mezei foglalatosságban 
próbálá i f jú pezsgő erejét. 

Isten keze ma sem rövidült meg, az ige-
hirdetés s az isteni malaszt ereje ma sem gyön-
gébb, mint volt egy évezer előtt. Engedjenek 
csak az egyháznak a népre csorbit tat lan befo-
lyást, ne szegjék szárnyát bizalmatlanságból 
eredő félszeg rendeletekkel, dogmáiba ütköző s 
a ker. fegyelmet bénitó törvényekkel s a régi 
kor csodái ismétlődni fognak; a hit árnyékában 
virulni fog az erkölcs, ter jedni a valódi felvilá-
gosodás, ébredni a szeretet, nagy lesz a magyar 
nemzet az országban, erős, vagyonos polgárai 
ban , nagyrabecsült a külföldön mint volt 
István, László, Nagy Lajos és Hollós Mátyás 
idejében. 

Mert a hol a népet a legfelsőbb rétegtől a 
legalsóbbig egy tan lelkesíti — Krisztus tana, 
egy szellem vezérli — Krisztus szelleme, s az 
Isten által rendelt üdvintézet i ránt megvan a 
kellő tisztelet és köteles engedelmesség: o t t a 
társadalmi együttélés boldogulásához és jólété-
hez megvannak a szükséges előfeltételek. Ott a 
király és népe közt szent az egyetértés, kölcsö-
nös a bizalom, a nép tisztelettel hajol meg a 
koronás fő előtt, a király népe boldogságában 
és jólétében leli örömét és boldogságát. Erős a 
nemzet, mert az egyetértés és hazafiúi erények 
teszik azzá. Vagyonos a nép, mer t t ivornya he-
lyet t munkához szokott s Isten áldása van ke-
zei munkáján. Boldog a család, mert szent gyö-
kérből — az eredeti t isztaságába visszahelyezett 
sőt szentségi méltóságra emelt házasságból sar-
jadzik, és a mint erőteljes tiszta gyökérből ha j t 
ki, épp oly életképes hajtása, mert sértetlen 
benne az apai tekintély, példányszerü az anyai 
szeretet s a gyermekek hű követői a szülők eré-
nyeinek. Minden tekintetben megbizhatók isko-
lái, mert az egyház min t az isteni igazságok 
letéteményese felügyel rá, hogy az á r ta t lan gyer-
meki szivbe ne csepegtessék se tévely, se erköl-
csi métely, s a haza reménye, az ifjú nemzedék 
legyen épp oly jár tas a tudományban, mint erős 
a hitben, neveltessék vallásosságban és hazasze-
retetben, szokjék munkássághoz és erkölcsös 
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élethez. A ker. társadalom nem ismeri a paupe-
rizmust, me r t a munkaképes serény munkával 
megszerzi az élet fentar tásához szükséges minden-
napi kenyeret , dúslakodni pedig nem óhajt , nem 
irigy a gazdag kincseire, nem sovárog a világ 
hiu örömei után. A ki Krisztus iskolájába nem 
j á r t minden eredmény nélkül, az megtanul ta 
becsülni a ker. szegénység előnyeit, az tud tűrni , 
szenvedni, nélkülözni, nem levén előtte ismeret-
len, „hogy nem méltók a jelen idei szenvedések 
a jövendő dicsőségre, mely bennünk ki fog jelen-
tetni ." *) De a valóban katholikus elveken nyugvó 
társadalom nem fél a nap ja inkban oly óriási 
dimensiókat öltő munkás mozgalomtól, va lamint 
a socialismus rémeitől sem ; mer t a tá rsadalmi 
osztályok közt levő viszonyt a keresztény igaz-
ságosság ura l ja s a ker. fe lebarát i szeretet éde-
siti. A munkás dolgozik serényen, lelkiismerete-
sen, a munkaadó pedig megfizeti k iérdemel t 
béré t minden levonás nélkül, . ember társa szorult 
helyzetét nem aknázza ki sa já t hasznára, önös 
czéljaira. Azonfelül a munka és munkásosztály 
az őt megillető t iszteletben részesül, mi ál tal 
megszűnik az ok a tá rsadalom egyes osztályai 
közt a versengésre és visszavonásra. 

íme, a. h., ugyebár „Boldog a nép, melynek 
az Ur az ő Is tene," 2 ) boldog a nemzet, az or-
szág, mely a ka th . egyháznak kellő befolyást en-
ged a kedélyek nemesítésére, a lelkek megszen-
telésére, a polgároknak égi rendeltetéséhez mér t 
kiképzésére. 

De ez csak ugy érhető el, ha a kath. hit-
elveknek kellő befolyás biz tosi t ta t ik az ország 
összes törvényes inst i tut ióira , m e r t a nép élete 
ezen ins t i tu t iókban nyilvánul és azoktól veszi az 
i rányzato t nemcsak az anyagi, hanem az erköl-
csi fejlődésre is. 

A modern ál lamjogi eszmék tagadják a val-
lásnak és nevezetesen a kath . egyháznak jogá t 
befolyni a népek ku l tu rá ja i rányi tására , azon 
elvből indulván ki, hogy az állam, min t a nép 
aka ra t ának személyesitője, föl té t len és kizáróla-
gos forrása a jognak és hata lomnak. A vallás 
csak annyiban jő tek in te tbe , amennyiben rend-
őri szolgálatokra a lkalmas és csak annyiban tü-
re t ik meg, amennyiben az állam törvényeivel 
megegyez. Az állami törvény valamint legfőbb 
szabálya a jognak, épp ugy legfőbb k r i t é r iuma 
az erkölcsnek. De igázok van-e? 

•) Rom. 8, 18. 
2) 143. zsolt. 15. 

Semmi esetre. Ezen principium az emberi 
észnek és emberi akara tnak , amin t az a nép 
akara tában vagyis az állami törvényben kifeje-
zésre talál, föltétlen függetlenségét mondja ki 
minden felsőbb ér te lemtől és akara t tó l . Csak ugy 
ál lhat meg, ha a személyes Isten lé té t tagadjuk, 
vagy azon ál láspontra helyezkedünk, hogy az 
emberi nemnek forradalma Isten ellen jogosult. 
Keresztény ember ily pr incipiumot nem vallhat 
anélkül, hogy ellenkezésbe ne jöj jön hi te legelső 
sarktételével , ' mely igy hangzik : „Hiszek egy 
Istenben." 

Ha van Isten, akkor sem az emberi ész nem 
független, sem az emberi aka r a t nem kor lá t l an : 
függ az igazság utolsó és legfőbb létokától , függ 
az isteni aka ra t mindenhatóságától , szentségétől 
és igazságosságától. 

A ha ta lom Is tentől van és csak ugy válik 
áldássá az emberi társadalomra, ha függését Is-
ten tő l s az Isten aka ra t án nyugvó legfőbb er-
kölcsi törvénytől készségesen elismeri. „Nincs 
hata lmasság, mond sz. Pál, hanem csak Istentől , 
a melyek pedig vannak, Is tentől vannak." 

Sokat beszélnek a mai kor emberei a sza-
badságról, mely az ál lami ha ta lomnak a nép 
akara tából való leszármaztatásából eredne, s az 
önkormányzat i szervezetben nyerne kifejezést. 
De tévednek, mer t ha az állami h a t a l m a t semmi 
sem köt i ; ugy az egyén föl té t lenül ki van szol-
gá l ta tva kezébe. Szabadsága csak annyiból áll, 
hogy az ő akara tának is része lévén az állami 
h a t a l m a t consti tuáló souverain népakaratban, 
formai lag ő is par t ic ipál az állami hata lom 
souveraini tásában : tényleg azonban föltétlenül 
á t van adva azok önkényének, kik a nép aka-
ratából a h a t a l m a t gyakorolják. 

Az egyéni szabadságnak csak egy biz-
tos i téka v a n : az isteni tekintély. Isten törvénye 
egyarán t köt i a hatalom kezelőjét és és az alat t -
valót. Mindket ten egy közös alapon ál lanak s 
ez az Isten legfőbb törvénye i rán t i engedel-
messég. Ezen engedelmesség épp ugy garancziája 
az egyéni szabadságnak, m in t a törvény i ránt i 
t iszteletnek. 

A hatalom kezelője a ha ta lmat Is tentől 
kapja , Isten nevében gyakorolja s e részben sz. 
Pál hires mondása szerint Isten szolgája az 
a la t tva ló j avá ra ), vagyis köteles hatalmával az 
a la t tva ló javá t keresni, a hatalom gyakorlása 

i) Rom. 13, 1. 
s) Rom. 13, 4. 
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pedig nem ur i szenvedély, kényuralom, zsarnok-
ság, hanem szolgálat, kötelesség. Viszont az a la t t -
való engedelmeskedvén a ha ta lom kezelőjének, 
aka ra t á t nem emberi aka ra tnak veti alá, hanem 
Is ten akara tának , a melynek amugyis léte első 
pi l lanatá tól fogva alá van vetve, s azért szabad-
ságából egy mákszemnyi t sem vészit, midőn a 
tö rvényt nemcsak érdekből teljesit i , hanem sze-
re te tből . „Annak okáért , fo ly ta t j a sz. Pál, szük-
ség, hogy engedelmeskedjetek nemcsak a bünte-
tés mia t t , hanem a le lki ismeretér t is." 

A mai kor legveszedelmesebb á ramla t a abban 
nyilvánul, hogy az emberek az ál lami h a t a l m a t 
Is tentől elválasztani törekednek. Ez for rada lmi 
jelenség, az ember for rada lma Isten ellen. És 
ha következetesen végrehaj t á t ik , az emberi 
nemnek teljes elszakadását fogja eredményezni 
nemcsak a kereszténységtől , hanem egyata lán 
az Is tentől és minden vallástól . Ezen rendszer 
az is tentagadás és vallástalanság gyakor la t i be-
tetőzése s min t olyan a tá rsadalom végfelbom-
lására vezet. 

Szent Is tván az ál lami h a t a l m a t oly szoro-
san egyesi tet te az egyházival, hogy a koronás 
magyar király az apostoli jogokban is part icipál , 
vagyis oly jogokat gyakorol, melyek a kath. 
egyház hitelvei és kánon ja i szerint kizárólag az 
apostol i széknek vannak fen ta r tva . Ebből folyó-
lag hazánkban az egyháznak az á l lamtól való 
úgynevezett különválasztása be lá tha t lan hordere jű 
vál tozásokat idézne elő a magyar közjogban, 
melyek sehogy sem válnának előnyére sem a 
magyar királyságnak, sem a magyar nemzetnek. 
Még végzetesebb volna az uji tás, ha törvény-
hozásunk szakitva az ország ezeréves múl t jával , 
egy szerencsétlen pi l lanatban a jogál lam állás-
p o n t j á r a helyezkednék, mely az é r in te t t kizáró-
lagossággal konfiskálna minden jogot nemcsak 
az egyháztól, hanem az Is tentől is, rendezvén 
az állam, a család, a társadalom minden intéz-
ményei t bizonyos filozofiai pr incípiumok szerint, 
függet lenül Is ten törvényétő l és a ka th . egyház 
taní tásá tó l . 

* 

bölcseségével, férfias erélyévei, királyi ha ta lmá-
val oly állást szerzett az á l ta la a l ap í to t t ország-
nak és egyházaknak, hogy egy évezer viszon-
tagságaival daczolva, sem a nyers erő és kül-
erőszak, sem a belviszály és cselszövény, sem 
a legkülönbözőbb t év tanok veszedelmei nem 
tud tak nekik ár tani . Ma az Is ten szine elé felma-
gaszta lva még ha tha tósabb esdeklése, biztosabb 
pár t fogása , sikeresebb óta lma. Nem hagyja ő 
veszni ma sem nemzetét , könyörög az országért , 
védi az á l ta la a lap í to t t egyházakat . 

Miért is esdekelve ké rünk dicső pár t fogónk 
és apostolunk szent I s tván király, ne felekezzél 
meg hű magyar ja idró l . Óvjad kezed" a lkotásá t , 
e drága hont , minden veszélytől, különösen oly 
új í tásoktól , melyek hazánka t a válság szélére 
sodorhatnák. Őrködjél dicső u tódod , felséges 
urunk és kirá lyunk fölöt t : legyen erős ka r j a az 
ország és nemzet , az egyház és vallás védel-
mére ; legyen országlása dicső és annak árnyé-
kában boldog a nemzet . Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 22. Schlauch püspök beszéde az 

orvosok és természetvizsgálók jubiláris nagygyűlésén és az 
„Egyetértés." — 

A mai korban értelmes hivő kereszténynek nem elég 
csak hinni és a hitet megvallani, hanem hitét védelmezni 
is kell tudni és akarnia, nagy tudományos készülettel és 
a conceptio s előadás megnyerő, hóditó művészetével. 
Nagyvárad püspöke magas fokban birja ezeket az apo-
logetikus tulajdonságokat, s azért e nemű beszédei épp 
ugy mint azok, melyeket tárgyuk más beszédfajhoz tar-
tozóknak minősit, nagy hatást szoktak elérni, a melynek 
határt csakis az ország és a magyar nyelv használatának 
határai szabnak. Legutóbbi beszéde is, melyben a több 
Ízetlen, de alakra és szinre nézve tetszetős elmélet által 
tévútra vezetett modern természetbölcselést magisztrális 
fensőbbséggel oktatta az eszményiség, az Isten és az em-
beri lélek halhatatlanságának tiszteletben tartására, sem-
miben sem áll hátrább, sem belbecsre sem érdemre nézve, 
különféle alkalmakkor mondott eddig megjelent beszédei-
nél s tudós értekezéseinél. Hatást a szó teljes értelmében 
országosat ért el ez is. Tudósok és a napilapokat olvasó 
műveltebb magyar közönség napokig beszélgettek róla. 
Bámulták a tudomány és styl emberét. Legtöbb bámu-
lója akadt annak, hogy a theologiában hivatalánál fogva 
járatosnak lenni köteles püspök oly feltűnő otthonosság-
gal mozog a modern természetbölcselés szemkápráztató 
elméleteinek körében is. 

Mi az ily ünnepélyes oratiók alkalmából nemcsak 
more patrio, de^általában more humano is kifejlődni szokott 
bókolás és bámulás helyett szivből fakadt köszönettel 
adózunk Nagyvárad tudós püspökének, hogy a katholika 
egyházban nagy lelki veszedelmek és a hitet pusztulással 

Egyébként ne aggódjunk túlságosan drága 
hazánk sorsa felől. Szent Is tván, ki életében 
annyi szeretet tel és lelkesedéssel csüggöt t nem-
zetén, védő angyal gyanánt őrködik, ma is or-
szága fölött . Halandó ember alakban imáival, 

>) Rom. 13, 5. 
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fenyegető vallási küzdelmek között Isten különös ma-
lasztja által mindekkoráig tisztes számban megőrzött hivő 
magyar nemzedék élére bátran és lelkesen kiállva — a 
modern eszmék és műveltség tetszetős alakjába palástolt 
hitetlenséget és durva materializmust országos szakgyülés 
előtt nemcsak ritka tapintattal megtámadni, hanem hosz-
szu évek nehéz tanulmányait rövid egy-két órai előadásba 
összeszorító megvitatás által minden értelmes, jólelkű 
hallgató és olvasó előtt tönkre is silányítani tudta és 
akarta. Hogy tudta vala ezt megtenni, az nagyrészt Isten 
adománya, nagyrészt saját szorgalmas tanulmányainak is 
folyománya. Hogy akarta is a nagy szellemi ütközetet 
megvívni, az, a mai alkalmazkodni s az áramlattal úsz-
kálni szerető korban, a midőn költők és szónokok igen 
sokan csakis a hatást vadászszák s minden magasabb, de 
kivált, sajnos, minden keresztény ideál nélkül szűkölköd-
vén, korunknak divatos kórságait nemhogy kigyógyítani 
igyekeznének önhittségökből, de sőt még mélyebben bele-
altatják az embereket a kóros álmok álmodásába, — az 
Isten sugalló malasztja mellett minden esetre legnagyobb 
érdeme a nagytudomáoyu püspök keresztény és katholi-
kus jellemerejének, püspöki, apostoli kötelességérzetének. 

Ennek előrebocsátásával, miután magát a beszédet 
kedves kötelességünk lesz úgyis közölni, áttérünk a jelen 
sorok írásának indító okára : arra a kekk, kihívó állás-
foglalásra, melyre az „Egyetértés" a nagyváradi püspök 
keresztény konfessziójával, vagyis szabatosabban szólva : 
ker. apológiájával szemben vetemedni merészkedett oly 
országban, a hol a keresztény vallás „bevett" vallás, a 
hol tehát a keresztény vallással ellenkező tanoknak és 
elméleteknek tisztesség szerint kizártaknak kellene tekin-
tetniük a jus civitatisból, a védelemből, a hirdetésből és 
terjesztésből. Mielőtt azonban az „Egyetértés" furcsa sze-
replésére rátérnék, szükségesnek tartok, magának a nagy-
hatású beszédnek érdekében, két észrevételt tenni. Az 
egyik az „anima humana naturaliter christiana" örökbe-
csű axióma genealógiájára vonatkozik, a mely a nevezetes 
beszédben csak aquinói sz. Tamásig van felvíve, holott 
ennek a nevezetes mondásnak szerzője tudvalevőleg Ter-
tullián vala. Toll- vagy sajtóhiba az egész, nem egyéb ! 
A másik észrevétel már nyomósabb. Sokan talán fenn-
akadtak azon — egy-két eset már tudomásunkra esett, — 
hogy az emiitettük nagyszabású beszédben az van mondva: 
„« tévedést tisztelni kell." Nos hát, ez a mondás szakasz-
tott oly apologetikai merészség, mint Tertullián ama 
mondása, hogy az emberi lélek már természeténél fogva 
keresztény, holott tudjuk, hogy azzá, t. i. kereszténynyé, 
csakis Isten természetfölötti malasztja, csakis a keresztség 
által válik. Nagyvárad püspökének idézett mondása is, 
a mely egyúttal a magyar nyelv kellő szabatositásának 
hiányáról teszen tanúságot, merész apologetikai mondás, 
a melynek helyes értelme nem az, mintha a tévelyben va-
lami tiszteletreméltó tökély rejlenék, hanem az, hogy a 
tévelyt, mint tényleges állapotot figyelembe venni, res-
pektálni kell, — a mint hogy nem is tehetünk másképp. 
Es ezt magától az Istentől tanuljuk, a ki az emberi nem 
tévedéseit ugyancsak nem tiszteli, hanem azért azokat 
mégis ugyancsak számba veszi egyúttal. Máskülönben, 
hogy óvhatna meg tőlük?! Schlauch püspök mondásának 

más értelme nem lehet. Egyébiránt igy értelmezi szavait 
maga is egész világosan, midőn a hivatolt mondás után 
magyarázás végett hozzáveti: „Emberi gyarlóság mind-
akettő (t. i. a protestantizmus és az agnoszticzizmus), 
melylyel még tán évezredeken át számolni kell." 

A mi az „Egyetértés" állásfoglalását illeti Nagyvárad 
tudós püspökének keresztény hitvallásával és megingat-
hatatlan apológiájával szemben, hát annak jellemzésére, 
őszintén megvallva, nem találunk kellőleg megbélyegző 
szavakat. Az „Egyetértés", mely bizonyos fenköltséget és 
előkelőséget negélyez magának magyar hírlapirodalmunk 
körében s a mely szélbali politikáját leszámítva csakugyan 
nemes hévvel törekszik arra, a mit nevével hirdet, hogy 
a nemzet értelmiségét a hazánkat érdeklő minden főbb 
kérdésre nézve tájékoztassa és lehetőleg egyetértésre han-
golja, a miért is a papság és az arisztokraczia köréből 
sok pártolót számit, — ebben az esetben, a nagyváradi 
püspök beszédével szemben, a mely a keresztény bitval-
lás fentartásának mintegy ünnepélyes zászlóbontása vala, 
meglehetősen vastag tudatlansággal és könnyelműséggel 
valasztott magának szerepet, midőn arra vállalkozott, 
hogy a tudomány kivívott győzelmének legkipróbáltabb s 
legfényesebb fegyvereibe öltözködött püspök elé kiállt a 
gyepre és oda merészelte kiáltani neki, hogy — nincs 
igaza, midőn azt hirdeti, hogy vallásosság és vallástalan-
ság nem lehetnek „testvérek", nem lehetnek „mindketten 
munkásai az emberi nem feladatának előmozdításában." 
Evvel bizony nem a czimében hirdetett nagy nemzeti ügy-
nek, t. i. a nagy czivilizatórius eszmékben és elvekben való 
nemzeti egyetértésnek tett szolgálatot az „Egyetértés". 
Es engedje meg, ha hallatlan könnyelműségének mentsé-
gére nem tudok egyebet felhozni, mint, hogy — nem 
tudta mit beszél, nem tudta mit tesz. Az egymást lerontó 
contradictiók, ellentétekről, milyen a jelen esetben például 
a keresztény vallásosság és az azt gyökerestől tagadó s 
kizáró vallástalanság, agnoszticizmus, azt állítani, hogy 
azok „egymást kiegészítik" és távol vannak attól, hogy 
„egymást kizárják", oly vakmerő és kolosszális ostobaság, 
hogy az „Egyetértés" összes érdemei aligha elégségesek 
az emberi józan ész ellen elkövetett e halálos bűn expia-
tiójára. Az „Egyetértés" illető vezérczikkirója rettenetes 
egvügyüségből épitett piedestált arra, hogy magának és 
a keresztény vallás fenséges dogmáitól elrugaszkodott, 
sivár, szabadgondolkozó, agnosztícisztikus, nihilisztikus 
gyarló világnézletének alkalmat adhasson a Schlauch püs-
pök által fényesen hirdetett, egyedül igaz, az embert 
Istenhez emelő keresztény hitvallással szemben elkiált-
hatni magát a világ előtt : én jobban tudom mindezt, 
szerintem hinni és nem hinni, hitküldérnek és szabadgon-
dolkozónak lenni, „mindkettő különféle növényzetet kü-
lönféle talajban ápolnak, de mindig az emberi nem éle-
tének fejlesztésében munkálkodnak." Szégyelje magát a 
czikk írója, a ki a józan ész megtagadását ily ünnepélyes 
alkalommal dicsőségnek tartja ! Biz Isten igaza van a 
prometheusi tűz emlékének felidézésével. Nyomorúságosan 
tud ő evvel a tűzzel bánni. „Örök alkotásról" álmodozik 
tüzében s örök alkotásnak veszi például azt, ha a hitet-
lenség egyre rombolja azt a mit a hivő lelkek a hit-
igazságra építenek! Már micsoda czégéres badarság ez?! 
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És az a különös, hogy a badarság ne továbbján ez a 
mondás nem áll egyedül czikkiró okoskodásában. Egy 
helyen például ezt mondja : „Ha hibás a kor összes tu-
dományos, morális, szoczialisztikus törekvése, (hát ki 
mondta ezt valaha józan észszel ?) méltán érheti vád hi-
báiért az idée méret, a szülő kereszténységet.11 Ennek a 
meggondolatlan mondásnak rövid értelme ez : „Czikkiró 
például agnosztimisztikus, minden természetfölöttit igno-
ráló világnézlete kedveért teljesen szakított a keresztény 
vallás dogmáival. És — bámuljátok a logikát ! — ennek 
a szakitásnak, a ker. hittől való emez elrugaszkodásnak 
idée mèreje, forrása, szülő oka, édes anyja — a keresz-
ténység ! Az a kereszténység, mely a hittől és Istentől 
való elpártolást a legnagyobb bűnnek minősíti! Ez lenne 
szülő oka — minden hitetlenségnek! Czikkiró megérett a 
tébolyodottak házára. 

Schlauch püspök beszédének tehát nemcsak az az 
érdeme van, hogy a kereszténységet a tudomány fényével 
megvilágította, hanem az is, hogy alkalmul szolgált meg-
tudnunk, hogy hányat ütött az „Egyetértés"-t olvasó 
nagy és müveit magyar közönségünk körében a keresz-
tény vallásosság megfogyatkozásának az órája. ? ? 

Aranyos-Maróth, aug. 18. Még néhány szó arról a 
Gyulai Pál-féle felekezetiségtől ment keresztény vallásos-
ságról. — 

Egykoron engem is a tudományszomj ennek a ka-
thedrai kis alaknak az előadására elvezetett. Akkor volt 
az még, midőn a gymnázium elvégzése után felkerültem 
az egyetemre s a kis-városi észszel megalkotott eszmé-
nyemhez képest kerestem a pesti egyetem kathedráin — 
a nagy professzorokat. Hát szó a mi szó, találtam én ott 
jeles embereket, a kik nekem imponáltak, találtam más-
féléket is, mert hát nemcsak a közéletben van az ugy, 
hogy nem mind arany, a mi fénylik, de a tudományos 
téren is ; nekem azonban ez a tudományos vándorlásom 
didaktikai szempontból sokat használt. 

Ilyen skrutácio közben vetődtem Gyulainak előadá-
sára is. Nagy professzort nem találtam benne; csak kö-
zönséges konversálót, olyat, a ki bő ismeretekkel rendelke-
zik ugyan, de mintha nem készült volna arra, a mit 
mondandó volt. Előadása szokatlanul pongyola volt. Ér-
deklődéssel hallgattam, nem ő miatta, hanem mivel a 
magyar irodalomtörténet még a dajka száján is érdekes. 

Az irók müveinek méltatása egyszernél többször a 
vallási kérdések fejtegetésére is vezette őt ; én akkoron 
azt az elvonatkoztatott ker. vallásosságot, Gyulainak min-
den alkalommal ismételt kedvencz eszméjét, nem értet-
tem ; nem tudtam felfogni : mi legyen az, a mi sem 
katholiczizmus, sem lutheranizmus, sem kálvinizmus, sem 
olyasmi, a mi a felekezetek neve alatt a közéletben isme-
retes. 0 csak a felekezetiségtől ment ker. vallásosságot 
emlegette, mint Arányi Lajos dr a humanizmust. 

Az ifjúra az ilyen tudósnak a tekintélyes inkulká-
lása azt a hatást gyakorolja, miképp valamely határozott 
vallásnak a követése, mint azt a gymnázium folyamán 
tette, tanult embernek nem felel meg, annak mindezek 
fölé kell emelkednie, de hogy mi legyen az: biz azt 
gyenge esze nem fogja fel, de nem is mondják meg, hát 

hozzászokik a vallások ignorálásához s ugy válik igazi 
modern emberré. 

Azóta el-elolvasom Gyulai előadásainak a litografiro-
zott szövegét, amint az a vizsgálandók közt közkézen 
forog, s miután azon idő óta magam is a „vallásosság" 
különféle nemeit ex-catbedra tárgyalom, teljesen tisztába 
jöttem Gyulainak kedvencz eszméjével. Deizmus az, Les-
sing szellemében. Az a definiálhatlan valami az, a mi egy 
a világtól elfordult mogorva s önmagának élő istenség 
zsámolyáról nézi le az időket és az embereket, megmo-
solyogja a felekezetekre osztott kereszténységet, s ő maga 
egy tabula rasa tetején üJ, arra tanitván az embereket, 
hogy mindegyik csináljon magának saját istent és saját 
vallást. 

Ez Gyulainak a kathedrai bölcsesége, a mely amint 
a létező történelmi kereszténységnek a nullificatióját hir-
deti az avidus hallgatóknak, ugy annál nagyobb hatást 
kell gyakorolnia a fiatal, a vallási téren eléggé járatlan 
elmékre, mert egy vonzó tárgy kíséretében, a milyen az 
irodalomtörténet, ajánltatik s Gyulai irodalmunk kiváló 
alakjait, mint ezen otromba deizmusnak a vallóit szokta 
bemutatni. 

Eléadtam már, mily keresztényi és philosoph esz-
mének magasztalja Gyulai Eötvös Karthausijának az alap-
eszméjét : a felekezetiségtől ment ker. vallásosságot, sajár 
nevén : a deizmust. Mondok még Gyulai előadásaiból né-
hány más példát. 

Berzsenyiről párhuzamban Horáczczal ezeket mondja : 
„Mig Berzsenyi nagyon vallásos volt, ha nem is mint 
felekezetes, de mint deista, s a keresztény szellem és 
morál nagyon elömlik költészetén : addig Horácznak in-
kább csak vidám skepsise van." (Kézirat 200 1.) — Fen-
séges „Fohászkodását" pedig igy jellemzi : „Nem lehet 
felekezeti hymnusnak mondani, inkább általános kereszté-
nyi. Ez időben, mint tudjuk, Lessing hatása óta olynemü 
vallásos felfogás kezdett terjedni, mely túlemelkedett a 
felekezetesség korlátain. Berzsenyi e hymnusa is egy ilyen 
felekezet nélküli hymnus, de erős vallástól van áthatva s 
gyöngéd, majd felséges epithetonok s a találó erős ké-
pek igen-igen költőien kifejezik az ódában nyilatkozó 
mély érzést és magas gondolatokat." (209. 1.) 

Hát ez olyan kritika, a mely, ha Eötvös Károly 
szerepe jutott volna nekem, arra birna, hogy a tudomány 
biráit felszólítsam, vizsgáltassák meg Gyulait, nem szen-
ved-e valamelyes szellemi hallucinációkban, mert minde-
nütt deizmust lát, ez pedig akadályára van, hogy mint 
professzor tisztán lásson. 

Ha keresztény felekezetekről van szó, ez a hym-
nus felekezeti és nem felekezet nélküli ; keresztény 
és nem deistikus. Magáénak vallhatja a katholikus, 
lutheránus és kálvinista, mert azt Gyulainak is illenék 
tudnia, hogy a lutheránusok és a kálvinisták a szorosan 
vett theologiában (Isten-tan), christologiában (Krisztusról 
szóló tan) a katholikusoktól nem különböznek, legalább 
a régi symbolikus könyveik szerint nem. A háromszemé-
lyü egy Istenről, a teremtésről, a megtestesülésről, meg-
váltásról, két természetről Krisztus egy személyében 
Luther és Kálvin a régi katholikus tanhoz hivek marad-
tak. Tehát Berzsenyi „Fohászkodásánál," mely a személyes 
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Istennek nagyszerű dicsőítése, a „felekezeti" szónak helye 
nincs. Istenre nézve mi nem ismerünk felekezeteket Ma-
gyarországon. 

Az emberről, a kegyelemről s a mi ezekkel össze-
függ, állított fel Luther és Kálvin külön tanokat, tehát 
a „felekezeti" szó csakis ezeknél a tanoknál kezdődik, de 
az ódában ezekről nincs szó. 

Midőn pedig Berzsenyi ezeket énekli: „a te szem-
öldököd . . . . a nagy idők folyamit kiméri ; Buzgón leom-
lani szined előtt, dicső ; majdan ha lelkem záraiból kikél 
s hozzád közelebb járulhat, akkor a mi után eped, ott 
eléri-, Addig letörlöm könnyeimet s megyek rendeltetésem 
pályafutásain; Bizton tekintem mély sirom éjjelét! mert 
a te munkád: ott is elszórt csontjaimat kezeid takarják," 
— nem egy deista, hanem egy buzgó keresztény ajkával 
beszél s ódája miûdenkor a ker. költészetnek egyik leg-
szebb darabja marad. 

Toldy Ferencznél Gyulai külön lediktálta a Buda-
pesti Szemléből azt a részletet, a mely Toldynak hátra-
hagyott irataiból atyjának jellemzésére vonatkozik : „Val-
lásos volt atyám, de minden leghalványabb árnyéka nélkül 
a felekezetiségnek, szabadelvű, ellensége minden osztály-
szellemnek " (377. 1.) 

Gr. Dessewffy Aurél jellemzésénél kiváló gondos-
sággal elbeszélte, hogyan valósította ez meg politikai 
akcziójában a „felekezetiségtől ment ker. vallásosságát;" 
lediktálta beszédjét, a melyet 1839. decz. 30-án a felső-
házban -a reversálisok ügyében tartott és pedig lediktálta 
„a styl jellemző volta és rövidsége miatt," de megelőző-
leg egész dissertatiót tartott a régi egyházpolitikai hely-
zetünkről erős „kálvinista" hangon, hogy tanítványai a 
ueszéden ne a „stylt" nézzék, a melyen nincs is nézni 
való, de hogy mint majdan a közélet emberei példában 
lássák, hogyan kell azt a felekezetiségtől ment ker. val-
lásosságot hirdetni. (558. 1.) 

Mint látjuk, a nagy tudós, a kathedrára mindig pon-
gyolában lépő tanár, nemcsak irodalomtörténetre tanítja 
tanítványait, hanem minden adott alkalommal erős vallási 
missziót is teljesít — a deizmus érdekében. Ugy látszik, 
midőn a Hittudományi Folyóiratban Lessing bölcs Ná-
thánját tollra vettem, korkérdést állítottam nálunk a 
nézőtérre. 

Ebből egyszersmind olyan irodalomtörténeti oknyo-
mozással arra is rámutattam, hogy hogyan válik a mi 
kedves intelligencziánk olyan vallástalanná, minta milyen. 
— Kálvin „magyar hite" Lessing „uj magyar hitévé" 
változott Pázmány egyetemén, ebben van a magyarázat 
kulcsa, legalább egy részében. A protestantizmus lárvában 
tör a katholiczizmusra. 

Es ti katholikusok hol vagytok képviselve ? 
Dr Dudek János. 

VEGYESEK. 
*** Egy megtérés történetéből F. é. aug. 8-án 

hunyt el Bécsben Bauernfeld színműíró, a ki egész életén 
át hadi lábon állt a vallással és az egyházzal, a ki azon-
ban halála előtt őszintén és töredelmesen megtért és en-
gedelmes fia lett az egyháznak. Megtérését egy jámbor 
nőnek köszönheti. Az eset igy történt. Bauernfeld a 80-as 
évek elején tüdőgyuladásban veszélyesen megbetegedett. 
Ekkor került hozzá egy szegény asszony mint ápolónő. 
„Frau Resel", ez a neve, oly lelkiismeretesen ápolta az 
agg költőt, hogy ez fellábadván az ápolónőt hálából ma-

gánál tartotta, a ki lassankint valóságos titkárjává lett a 
költőnek. Ez a szegény, de tehetséges polgári származású 
nő, a kit sem az iskola, sem tanulmányok nem képesité-
nek arra, hogy egy költőnek szellemi irányitója legyen, 
lassanként, a költő szives figyelmeztetései és idomitgatásai 
által az irodalmi finom izlés oly magas fokára emelkedett, 
hogy találó birálatos megjegyzéseket tett a költő alkotá-
saira. 1885-ben a költő 84-ik életévében ez a nő rábírta 
Bauernfeldet, hogy húsvéti gyónását, melyet évtized óta 
elhanyagolt, elvégezze. Ekkorára tehető tehát a költő 
megtérése, a ki ezt a gyónását kiterjesztette egész éle-
tére. Azóta a húsvéti gyónás el nem maradt soha. Lelki 
atyja egy jezsuita páter vala, a kit a költő igen megsze-
retett és egy költeményében is megörökített, emigyen 
irván róla: 

„Lernt' einen Mann der Kirche kennen, 
Ein trefflicher Mann, ich könnt ' ihn nennen. 
Besucht1 ihn in seinem stillen Haus, 
W i r sprachen uns über Vieles aus, 
Und so verkehrten wir in Frieden, 
Sind uns're Wege gleich verschieden 
-Der Kirche" — sagt er — „gehört mein Streben, 
Verdamm ich darum Ihr Bühnenleben ? 
Jetz sind Sie alt und abgeklärt , 
Sie kennen wie ich der Dinge werth, 
Und Beide sind wir ehrliche Wiener !" 
Ihre Hand, Hochwürden ! Ich bin ihr Diener." 

Nevezetes, hogy a költő megtérítését más is meg-
próbálta, de sikertelenül. A költőt az illető pap sehogy-
sem tudta megnyerni, — mert „modern pap" volt. Ezt is 
megörökítette a költő a következő verssorokban : 

-Mit einem Andern kam ich nicht näher. 
So ein moderner Kirchenvorsteher ! 
Er ist gewandt, 
Auch obligeant, 
Mit Damen galant , 
Versteht sich gefügig erweisen 

• - * Bei Hof wie in aristokratischen Kreisen." 

Hogy ki légyen ez a „modern egyházi elüljáró," a 
bécsiek jól tudják. Az illetőt egy kath. lap ugy mutatta 
be, mint prépostot egy igen modern templomban (votiv-
templom ?) a ki midőn néhány év előtt szent sírt állított 
fel templomában, legelőször is a lapok zsidó reportereit 
hivta meg kritikára, hogy hogyan tetszik nekik Krisztus 
sírja. Evvel szemben volt a költőnek egy ifjúkori pap-
barátja is, a kinek emlékét ugyanabban a költeményben 
igy örökítette meg : 

„Dafür mein Jugendfreund, ein Oapuciner, 
W a r schlicht und fromm, ein echter Gottesdiener." 

Az egészből a tanulság elég világosan folyik. Meg-
téritője a lelkeknek csak az lehet, aki nem „modern egy-
házi elüljáró," a ki nem „udvarnál és arisztokratikus 
körökben engedelmes," hanem „igazi lelkű Isten szolgája," 
a ki elmondhatja magáról, a mit Bauernfeld megtérítő 
jezsuitája mondott, hogy — „törekvése az egyházé." Sok 
ily papot az egyháznak adjon Isten ! 

— Mily arányokban foly Angliában a kath. hitre 
Aaló visszatérés, mutatja mgr Gilbert püspök, Manning 
bibornok általános helynökének nyilatkozata, a mely sze-
rint csupán a westminsteri főegyházmegyében az áttértek 
száma évenkint 1300 lélekre tehető. 

— „Orbis terrarum catholicus." Ez lesz a czime 
annak a könyvnek, melyet legközelebb Werner J. t. atya 
ad ki a kath. egyház statisztikáját foglalva bele az egész 
világról. Tőle birjuk a legújabb és legszabatosabb föld-
abroszképeket is a kath. missziók állásáról. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az ajpostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás . ) 

15. Nem igy cselekedett sz. Pál, ki a Korinthu-
siakhoz azt ir j a : „Én mikor hozzátok jöttem, atyám-
fiai ! nem jöttem a beszédnek vagy bölcseségnek 
fönnségével, hirdetvén nektek a Krisztus bizonyság-
tételét. Mert nem véltem közöttetek valamit tudni, 
hanem csak Jézus Krisztust, és pedig a meg-
feszítettet." Fontos megjegyzést fűz ehhez Na-
talis Alexander, mondván: Semmi csodálandó nincs 
benne, ha azon hitszónokok, kiknek főtörekvése 
abban áll, hogy beszédeiket csengő szavakkal és 
elméncz ötletekkel ékesgessék, semmi lelki sikert 
nem aratnak ; hisz nem is ezt keresik — akadémi-
kus szónokokká tolván föl magukat . . . . Végre 
igy fejezi be szavait: minél kevesebbet törődik 
valaki a világi ékességekkel, annál nagyobb 
eredményt vív ki a bűnösök megtérítésében. A 
hírneves tudós Sparano Jeromos atya igen ta-
lálóan görög tűzhez hasonlítja azon elménczkedő 
szónokokat; mert hasonlóan ahhoz egy ideig va-
kitólag csillognak, azután pedig füstnél egyéb 
nem marad utánuk. Igaza volt tehát szt. Teré-
ziának, midőn azt mondta, hogy a hitszónok, ki 
a szószéken önmagát prédikálja, csak kárára van 
az egyháznak. „Miért tér i tet ték meg az aposto-
lok csekély számuk daczára a félvilágot ? — kérdi 
tovább a szt. Mert egyszerűen s Isten szt. lel-
kétől eltelve prédikáltak. S miért nem muta that 
fel a jelen hitszónok sereg semmi eredményt? 

') I. Kor. II. 1. 

Mert telve van a világ szellemével és emberi tekin-
tetekkel." Ugyanezt állítja Villanovai szt. Tamás, 
mondván: „Sok szónokunk, de kevés hitszóno-
kunk vagyon." „Adjatok csak tiz papot — mondja 
Nerei szt. Fülöp — kiket Isten szelleme éltet, s 
megtérítem velők az egész világot." 

16. Jeremiás prófétánál azt kérdi az Ur egy 
helyen: „Miért nem gyógyul be az én népem 
leányának sebe1?"1) Mire szt. Jeromos igy felel: 
Mert nincs papja, ki a szükséges gyógyszert 
megadná neki. Másutt igy szól az Ur papjaihoz, 
kik az 0 szent igéjét meghamisí t ják: „Ha az én 
tanácsomon megállapodván tudtára adták volna 
népemnek az én igémet, bizonynyal eltérítettem 
volna őket gonosz utjokról." *) S Hugo bibornok 
ezt fűzi a szent szöveghez: „IIa az én igéimet, 
nem pedig saját hiuságukat hirdették volna." 
Azon hitszónokok tehát, kik nem törekednek 
egyszerűségre beszédeikben, inkább saját bölcse-
ségöket látszanak hirdetni, nem pedig az Ur 
tanát, s innét van, hogy — mint maga Isten 
panaszolja — a bűnösök, ahelyett hogy megtér-
nének, inkább megátalkodnak bűneikben. 

17. Is tenem! mily szomoritó látványt nyúj t 
az, midőn némely szigorú rendhez tartozó szer-
zetest lát az ember szószékre lépni, kiről ruhá-
zata és szigorú külseje után azt vélné, hogy 
minden szava szent buzgóságot lehel — ha mon-
dom — az ily szerzetes ajkáról egyebet se hall 
érzelgős dagályossággal előadott elménczkedések, 
keresett ellentéteknél s más hasonló phrasisok-
nál. Ugyan mit ért ezekből a hallgatók legna-

') Je rem. 48, 22. 
s) Jerem. 23, 22. 
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gyobb része, a szegény nép tömeg? Istenem, mily 
szomoritó jelenet az, lá tn i a szegény népet szent 
buzgalommal sietni a prédikáczióra, hogy meg-
tanulhassa az üdvözülés m ó d j á t : S visszatérni 
csüggedten, leverten, azon öntudatban, hogy sem-
mit se tanul t , hogy idejét haszon nélkül vesz-
tegeté. 

Még azt vetik azon hiu prédikátorok, hogy 
„hisz figyelt a nép." Figyelt? Mit m u t a t e figye-
lem ? Talán hogy é r t e t t e is ami t hal lot t ? Csak 
azt tanus i t ja , mint eped a nép az igazság igéi 
után, ha még az üres fecsegést is száj tá tva hall-
ga t ja végig. Hanem aztán mi következménye van 
a sok ér the t len szavalatoknak? Az, hogy a nép-
ben — miu tán tapaszta la ta i u táu meggyőződött 
afelől, hogy hiába ha l lga t ja az üres beszédeket — 
ellenszenv támad mindenféle szentbeszéd iránt , 
akara tosan nem jelenik meg azokon s igy bű-
neiben mind mélyebbre és mélyebbre sülyed. 
Azért méltán nevezi a hiu, önmaguka t hirdető 
h i t szónokokat Sanchez a tya az egyház legnagyobb 
üldözőinek. S valósággal képzelhető-e nagyobb 
üldözése a szent hi tnek, m in t ha annak üdvö-
zitő t an i tmánya i t meghamisí t ják, fönséges egy-
szerűségét a phraseologia virágaival eléktelenítik, 
s igy ahelyet t , hogy vonzanák hozzá az embere-
ket , elr iaszt ják attól . 

18. Kell tehát , hogy a hitszónok beszédjé-
ben a leghasználatosabb szavakat vegye föl s — 
mint Murator i megjegyzi — minden oly kifeje-
zést kerül jön, mi a népies beszédben föl nem 
lelhető. Erre pedig főképp az idősebb hitszóno-
koknak kell ügyelniök, kik már némi hirre ver-
gődtek, nehogy a fiatalok — kik különben is 
nagy hajlandósággal birnak a h i rha jhászat ra — 
a nevesebbeket u tánozván,azok jó tu la jdonságai 
he lye t t h ibá ikat sa já t i t sák el. — Szent Je romos 
mél tán hasonl í t ja a vá loga to t t ékes irályra tö-
rekvő bi tszónokokat asszonyokhoz, kik czifrálko-
dásaikkal minden áron tetszeni aka rnak — nem 
Istennek, hanem a férfiaknak. 

Felelnem kell i t t Bandiéra a tyának egy nyi-
latkozatára, melyet valamely m u n k á j a előszavá-
ban te t t közzé. Azt á l l í t ja nevezett szerző, hogy 
a lelki dolgok előadásában is nagy, de nagy elő-
nye van a választékos irálynak, amennyiben a 
hi t alapelveit, az erény dicsőségét s a bűn utá-
latosságát szemlélhetöbben ál l í t ja a hallgatók 
szemei elé. Ez állítását még azzal is t ámoga t j a , 
min tha a szentatyák hasonlóan használták volna ; 
az ékes irály előnyeit müveikben. Szerinte a hi t j 

fönséges t á rgya szükségkép megkívánja a fönsé-
ges nyelvezetet is; s ezen elvet — mondja — 
legfölebb olyanok kifogásolják, kik önmagukat 
képteleneknek érzik az emi i te t t szép irályra. — 
Ezt Bandiéra a tya mondja, ki — mellesleg le-
gyen mondva — a z egyházi ékesszólástan tanára. 
Jól lehet pedig könyve meglehetős el ter jedet tség-
nek örvend, mindazál tal alig hiszem, hogy véle-
ményét egyetlenegy egyházi iró is osztaná. 
Megkísérlem elhódítani azokat is, kik némi haj-
landósággal bí rnának az ő tetszelgő princípiumá-
nak elfogadására. Mindenek előt t megfoghat lan 
előt tem Bandiéra következetlensége. Tudós tanár 
létére hogy- Í rhat ja a bevezetésben ellenkezőjét 
annak, ami t munká ja tömbjében vall? 

Eml í t e t t m u n k á j a egy helyén ezt olvasom: 
„Ha a hallgatóság nagy része a tudat lan népből 
kerül ki, ugy, haszonnal prédikálandók, felfogás 
és irály tek in te tében le kell ereszkednünk az ő 
fölfogásukhoz. Más az akadémiai szónoklatok, más 
az egyházi beszédek i rá lya; s ugyancsak meg-
j á rná az, ki a jelen könyv irályát is néphez 
a lka lmazot t egyházi beszédekben akarná hasz-
ná la tba venni. I t t már tökéletesen megegyezünk, 
abban t. i. hogy miveletlen hallgatóság előt t 
csak egyszerű és népies beszédünket fogja siker 
koronázni. De miképp á l l i tha t ja akkor a beveze-
tésben, hogy a szószék méltósága választékos 
i rá lyt kíván, mely még a hit igazságot is tisz-
tább világításba helyezi ; s hogy csak a tuda t -
lanság ócsárolhat ja az ékesszólást? 

19. Tehát annyira volnánk, hogy még a 
hi t igazságokat is csak a czifra irály által helyez-
het jük t isztább világításba ? Máskép tan i t ben-
nünke t sz. Ambrus, azt mondváu, hogy a keresz-
tény h i th i rde tő nem szorul az ékesszólás csinja-
binjaira, m e r t hisz is teni Mesterünk is egyszerű 
halászokat ve t t fel taní tványaiul , kik az ő igéit 
mesterkélet len egyszerű szóval terjesztenék. A 
tudós Natal is Alexander munkájából is kiolvas-
ha t t a volna Bandiéra atya, hogy az Isten igéje 
nem szorul kereset t virágos előadásra; ragyog 
az magában is, s hogy Bandiéra — szavai sze-
r in t — „tisztább világításba helyeztessék", csak 
a maga saját fényében kell azt előadni. Az Isten 
igéje annál mélyebben sebzi a hallgatók szivét, 
minél egyszerűbben közöltetik, mert az apostol 
szavai sze r in t : „Isten beszéde eleven és hathatós, 
á tha tóbb minden kétélű kardnál.1)" Sőt mái-
éi őbb is k imondta az Ur Jeremiás ajakával, hogy 

>) Zsid. 4, 12. 
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ő szava tűz, mely magától éget, pöröly, mely a 
kősziklát — azaz a legkeményebb szivet is ösz-
szezuzza: „Vájjon az én igéim nem olvanok-e, 
min t a tűz, úgymond az Ur, és mint a kőszik-
lá t rontó pöröly 1 )?" Vegyük még ehhez egy 
jeles iró ny i l a tkoza tá t : Az Isten igéje minden 
egyszerűsége daczára életteljes s életre kel t i 
kegyelmével minden hal lgatóját . Az Is ten igéje 
meggyőz, mer t az is teni igazság rejlik benne, 
táplá l ja a szivet, mer t malasz t ta l teljes. Ellen-
ben az emberi szó — bármily ékes legyen is — 
élet telen, mer t hiányzik belőle Lsten ereje ; azért 
nem is gyümölcsöző. 

20. Bandiéra a tya még azt is áll í t ja, hogy 
a szent a tyák művei virágos irálylyal szerkeszt-
vék. Erre csak azon egy megjegyzésem van, hogy 
mi a szent a tyáka t szónokolni nem hal lot tuk, 
következéskép nem is i smerhe t jük az ő előadás-
mód joka t ; azt azonban ha tá rozot tan tudjuk , hogy 
ők sohasem ugy i r ták le beszédeiket, a m i n t azo-
ka t e lmondották, hanem mindig gondosan ki-
dolgozva hagyták az u tókorra . Ezt ugyan — 
min t fölebb lá t tuk szt. Ambrusról mondja Mu-
ratori , de azt is hozzáteszi, hogy a legjelesebb 
egyházatyák, min t szt. Ágoston, Vazul, arany-
szájú szt. János, Nissai Gergely, N. szt. Gergely, 
Maximus, Gaudentius, néphez in téze t t beszédjeik-
ben az egyszerűséget mindig elébe t e t t ék a fen-
ségesnek, mit reánk marad t e nemű i ra ta ik is 
bizony i tanak. Hal l juk csak aranyszájú szent 
János t , mikép nyilatkozik a phrasistöltelékü szó-
nokla tokról : . . . Gyönyörködtetni akarod hall-
gatóidat körmönfont irályoddal, nem tan í t an i? 
Csodáitatást hajhászol, nem azon vagy, hogy 
felebarátod lelki-baját orvosold ? Nem tudod-e, 
hogy ily el járás mel le t t nyomora l t árulója vagy 
Uradnak ?" Há t szt. Ágoston mi t szól e tárgy-
ról? „Ne a világi ékesszólás fogásaival vesződjél, 
ne szépengetéssel töl tsd el az időt, hanem Krisz-
tust a fölfeszi te t te t prédikáld!" 

21. Avila a tya azt ajánl ja , hogy a hitszónok 
mindig a lelkek u tán i legnagyobb sóvárgással 
lépjen szószékre s azon égő vágyat éleszsze föl 
magában, hogy Isten segítségével minden lelket 
neki akar megnyern i ; ez oknál fogva mindig 
hallgatói észjárásának megfelelő egyszerű ki-
fejezésekkel kell élnie. Ugyanezen véleményben 
osztozik Muratori is, min t a 10. fejezetben idézzük. 

22. N. sz. Gergely igen elmésen azt jegyzi 
meg, hogy ő mél ta t lannak t a r t j a egy hi tszónok-

') Jerem. 23, 29. 

hoz a g rammat ikához való túlságos ragaszko-
dás t ; ő legalább — mond ja — örömest elvál-
lal ja a tuda t lan , művelet len czimet is, melyet a 
k r i t ikusok esetleg reá a lka lmaznak, csak a nép 
értse meg. Szent Ágoston pedig a zsol tárosnak 
ezen szavai fö lö t t : „Non est occul ta tum os 
meum a te, quod íecisti in occulto" azt jegyzi 
meg, hogy mineku tána az „os" szó szájt is cson-
t o t is je lent , ő szivesen i r ja a „csont" je lentésű 
„os"- t „ossum"-nak; mer t jobban szereti, ha a 
g rammat ikusok tesznek ellene kifogást , m in t ha 
a nép nem érti. 

Ezekből is lá tha tó , mennyi t adtak a szent 
a tyák az irály ékességére, ha ar ró l vol t szó, hogy 
a népe t tan i t sák . 

I smere te t kell h i rde tn i — mond ja szent 
Ágoston, nem szavakat . Mily fenséges t an i t á s ! 
Korán t sem szabad t e h á t a szavaknak szolgálnunk 
az értelem rovására. Nem az ember van a 
szavakér t , hanem szavak vannak az emberért , 
hogy gondola ta i t a körülményekhez m é r t vilá-
gossággal kifejezhesse. 

23. Az isteni ige hirdetése, ez azon kenyér-
törés, melyről a prófé ta emlékezik, mondván : 
„Kenyeret kérnek a kisdedek és nincs, ki szegne 
nekik." ') Azért van a missió-prédikáczióknak 
oly dus eredményük, mer t azokban apró darab-
kák ra tör ik az élet kenyerét , a szent igéket s 
mindenki á l ta l megemé^zthetővé teszik. De — 
vágja közbe valaki — hát minden szent be-
széd missió-prédikáczió legyen ? Először is azt 
kérdem az il letőtől, mit é r t ő missio-prédi-
káczió a l a t t ? Talán holmi pórias szólamok 
rendet len ha lmazá t? Póriasságra éppen nincs 
szükség; nem illik az a közönséges beszédbe sem, 
h á t még a szószékre. Rendnek is kell lenni min-
den előadandó beszédben; sőt még a rhe to r ika 
i smere te is megkívánta t ik a hitszónoktól , hogy 
esetleg a t ropusok és figurák használat i módjá t 
tud ja . A népies szónoklatban is érvényesülnek 
a rhe to r ika szabályai -— mondja Murator i — ; 
használ ja is azokat a hi tszónok a nép megin-
dí tására , nem pedig az előtte való hízelkedésre ; 
azonban sohsem fitogtassa azt. 

24 Mégis legjobb szabálya a hi tszónoknak 
az, mi t Avila a tya mondo t t egynek, ki jó t aná -
csok s ú tbaigazí tásokér t fordul t hozzá. „Szeresse 
az Ur Jézust forrón, bensőleg s égjen szive az 
ő dicsőségeért. Ez a h i t szónokla tnak sarkala tos 
főszabálya" — mondá a szent életű atya. Igaza 

') Jerem. Siraim. 4, 4. 
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is volt ; mert a ki Jézus Krisztus iránti szere-
tet től telve lép a szószékre, az nem fogja saját 
dicsőségét vadászni, hanem lelkeket fog igyekezni 
nye rn i a m e n n y o r s z á g n a k . (Folytatjuk.) 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 
a s z e n t i r á s és a t e r m é s z e t t u d o m á n y ma i 

á l l á s p o n t j a szer in t . 
E L S Ő K O R S Z A K . 

(Folytatás.) 

Hallottuk a tudomány szavát a világ eredetéről és 
első alakulásáról ; menjünk most tovább, nézzük mit szól 
Mózes ez utóbbira vonatkozólag? Az isteni alakitó műkö-
dést a következő szavakkal vezeti be : 

,.Es mondá Isten : Legyen világosság. És lőn vilá-
gosság. Es látá Isten a világosságot, hogy jó és elválasztá 
a világosságot a sötétségtől, és nevezé a világosságot 
napnak és a sötétséget éjnek, — és lőn este és reggel, 
egy nap." (Gen. I. 3—5.) 

Legelőbb tehát a világosság tűnik föl M. szemei 
előtt, a mint a chaotikus ősanyag alakulni kezd. De e 
világosság nem a naptól származik, hanem máshonnan. 
Lehetséges-e ez ? „Világosság a nap előtt ! mily együgyű-
ség ! — kiáltott fel Voltaire, utána Diderot, D'Alambert 
és az encyclopaedisták gúnyolva a szentírást. Es lám ! 
nem sok idő kellett hozzá, hogy a természettudomány 
ebben is Mózesnek adjon igazat. Ma már mindenki tudja, 
hogy világosság a napon kivül is létezik, hogy a világos-
ság nem a nap anyaga, nem is anyag, hanem a minden-
séget s az anyag parányait átható, körülvevő leb v. aether 
rezgése, mely rezgés származbatik a naptól vagy más 
csillagoktól, villamosságtól, gyors mozgástól, égéstől vagy 
egyéb vegyfolyamatból. Már most ha a világosságot csu-
pán a leb rezgése idézi elő, józan észszel ki vonhatja 
kétségbe, hogy másnemű világosság is lehetett földünkön, 
mely nem a naptól eredt? S mi ellenmondás van abban, 
ha mindjárt a föld alakulása kezdetén világosságról van 
szó, mig a nap — mint látni fogjuk — fejletlen állapota 
miatt még fénynyel nem birván, csak a 4 ik korszakban 
jelenik meg sugaraival földünk láthatárán. 

„Legyen világosság!" Nem mondja a sz. iró, hogy 
Isten teremté a világosságot, mintha jelezni akarná, hogy 
a világosságot teremteni nem volt szükséges, mert az nem 
uj elem, nem uj anyag, hanem csak a már létező elemek 
működésbe, rezgésbe hozatala, melynek megindítására 
elég volt az isteni szó. A világosság létesítésével kezdi 
az alakítást, mivel fény és hő nélkül — mint a termé-
szettudomány is állítja — a világtestek alakulása, továbbá 
földünk ősanyagának sűrűsödése, vegyi elegyedése, majd 
megszilárdulása nem történhetett. Minő volt azonban ezen 
első világosság ? Mi volt annak közvetlen okfeje ? Ezt a 
sz. iró értésünkre nem adja, itt a tudománynak és a com-
binátiónak ismét tág teret hagy. 

Vannak, akik azt mondják : A világosság magának 
a föld gáznemű ősanyagának a forgó mozgás következté-
ben izzó cseppfolyó-, majd szilárd állapotba való átme-

netéből eredt. Mások az állítják, hogy a világosság az 
északi-fényhez hasonló villamos vegyfolyamatok folytán 
keletkezett, a földet körülvévő aetherben világító rezgé-
seket idézve elő. Mások a világegyetem chaotikus ős-
anyagának világtestekre való szakadásából és az egyes 
naprendszerek alakulásából származtatják a világosságot, 
mely véleményt megerősíteni látszanak e szavak: „És 
elválasztá a világosságot a sötétségtől és nevezé a vilá-
gosságot napnak és a sötétséget éjnek'1. Mondják a mos-
tani világrendszernek alapja ez időben lőn megvetve 
napjaival, bolygóival, ezeknek saját tengelyük, valamint 
körüli forgó mozgásával, ezek aztán szilárdabb maradandó 
testekké a következő időszakokon át fejlődtek ki, mig a 
4-ik korszakban láthatókká lettek. 

Mily vélemény felel meg a valóságnak ? . . . Vitat-
kozzanak rajta a természetbúvárok, nekünk annyit meg-
jegyeznünk elég, hogy a Mózes által jelzett első idő-
szaki tüneményt, a világosság feltűnését, a természettu-
domány megerősíti. 

Magyarázatot igényelnek azonkan a következő szavak : 
„Látá Isten a világosságot, hogy jó." E kifejezés a te-
remtés egyes korszakainak leírásánál ismételten előfordul, 
s ezzel a szentirásmagyarázók összhangzó véleménye sze-
rint azt akarja jelezni a sz. iró, hogy a mű melyet Isten 
az illető korszakban alkotott, az isteni eszmének és saját 
czéljának teljesen megfelelő, azaz jó volt. Ezért ismétli 
annyiszor, ahányszor egy-egy nevezetes uj isteni mű lét-
rejött, ismétli a hatodik korszak után is, midőn már a 
teremtés nagy munkája befejeztetett, s benne az isteni 
eszme megvalósult : „Es láta Isten mindent, amit alkotott 
és igen jó volt." *) Van még más oldala is e fölösleges-
nek látszó kifejezésnek, az t. i. hogy az ember tudja 
meg, hogy minden, ami Isten kezéből kikerült, jó volt, 
ami rossz később a vilgon előfordul, az nem Isten müve. 

Nagyobb nehézségbe ütközött és sok vita tárgya 
volt a következő kifejezés értelmezése : „Lőn este és reg-
gel, egy nap." Mit értett Mózes a „nap" szó alatt ? Váj-
jon 24 órából álló csillagászati napot-e, vagy hosszabb 
időszakot, korszakot? s ha ez utóbbit értette, miként 
mondhatja minden egyes nap után : „lőn este és reg-
gel. egy nap?"2) 

Az eredeti őshéber nyelv szónyomozó és szöveg-
tanulmánozása útba igazit. „Aki csak némiképen járatos 
a szentírásban — mondja sz. Ágoston — az igen jól 
tudja, hogy abban a „jom" „nap" szó sokszor „idő" vagy 
„időszak" (tempus) jelentéssel bir." 3) Igy számos helyen 
találjuk „ba-jom" „in tempore, „ba-joma-en" „in tem-
pore isto". Az őshéber nyelvben ugyanis, mint más még 
fejlődésben lévő nyelvben, nem volt minden egyes külön 
fogalom kifejezésére külön szó, hanem egy és ugyanazon 
szó gyakran több rokon fogalom kifejezésére használtatott. 
Ha valaki bármely szentírást magyarázó héber szótárt 
csak futólag megtekint, meggyőződik róla. É9 ezen senki 
sem ütközhetik meg, ha meggondolja, hogy midőn M. 
könyveit irta K. e. 1500 évvel, az a zsidó nyelv, melynek 

') Genes. I, 31. 
Az egyház a r j o m " szó értelmére nézve eddig nem hatá-

rozott ; erre nézve az értelmezőknek szabad tér t enged. 
3) Augustinus. Civitas Dei L. XX. c. 1. 
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e könyvek voltak első művei, még fejletlen volt, csak 
gyermekkorát élte. Mármost ha e zsidó szónak két jelen-
tése volt, u. m.: egy betűszerinti „nap", és egy rokon, 
átvitt értelmű „időszak", „korszak" — kérdés, melyiket 
értette itt a sz. iró ? 

A hermeneutika (magyarázattan) azt mondja, hogy 
valamely szó betűszerinti értelmétől csak akkor szabad 
eltérni és az átvitt értelmű fogalmat keresni, midőn azt 
észszerű ok követeli. Második kérdés tehát az : vájjon 
van-e itt észszerű ok, hogv a betűszerinti értelemtől el-
térjünk? Feleljük, számos ok azt kivánja, követeli, hogy 
itt a második, átvitt értelmű fogalmat keressük, vagyis, 
hogy a teremtés napjai alatt „időszakokat", „korszakokat" 
értsünk. 

1. Az bizonyos, hogy a teremtés három első napja 
alatt 24 órás napokat nem érthetünk, mert a nap (égitest), 
mostani időnk szabályozója, s a jelenlegi 24 órás napunk 
rendezője csak a 4-ik napon (korszakban) jelent meg 
sugaraival földünk látkörén. 2. A 7-ik nap, — a melyen 
M. szerint „Isten megpihent", amelyhez már nem fűzi 
hozzá: „lőn este és reggel", nyilván azért, mivel ez ma 
is tart, mivel ez az isteni Gondviselésnek, világkormány-
zásnak ma is tartó napja, — szintén nem 24 órából álló 
nap. Tehát az 1., 2., 3. és 7-ik nap semmi esetre sem 
csillagászati nap, hanem bizonytalan tartalmú időszak. 
Hogy & többi napok is hasonló értelemben veendők, ki-
tetszik 3. abból, hogy a Genesis II. részének 4-ik versé-
ben összefoglalván M. az eddigi teremtést, ezt irja : „Ez 
az ég és föld eredete azon a napon, midőn Isten az eget 
és földet alkotta." Itt is ugyanazon „jom" szót használja, 
mint a teremtés egyes napjainál, nem tesz semmi kü-
lönbséget az ott és az itt alkalmazott „jom" szó között, 
nem érthetett alatta tehát 24 órás napot, mert akkor 
ellenmondásba keveri magát, de igenis „korszakokat", 
melyeket a bevégzett teremtés nagy, mindeneket átölelő 
korszaka magában foglalt. 4. Igy értelmezték a ,.jom" 
szót a legtekintélyesebb sz. atyák : sz. Hilár ; !) Ambrus,2) 
Ágoston,3) Athanáz,4) aranyszájú sz. János,5) aquinói 
Tamás, ü) stb . . . a régibb és ujabbkori szentirásmagya-
rázók legnagyobb része,7) kik e szó magyarázásához 
idézik sz. Péter második levele III. részének 8-ik versé-
ben irott szavait: „Az Ur előtt egy nap annyi, mint ezer 
esztendő, s ezer esztendő mint egy nap". Azért a terem-
tés napjait nem emberi, hanem „isteni napoknak" neve-
zik, mely isteni napok előképei voltak a mi 6 muuka-
napunk és a 7-ik pihenő napunknak. 5. Yégül bár senki, 
aki Isten mindenhatóságában hisz, kétségbe nem vonhatja, 
hogy Isten egy pillanat alatt is létrehozhatta a világot 
és földünket, ugy a mint ma van; de mivel a teremtés 
lefolyásánál fokozatos egymásutánt, a természeti erőknek 
egymást föltételező működését szemléljük, joggal követ-
keztethetjük : hogy Isten az általa megteremtett anyagot 

*) Hilarius. Commentarii in Psalmos. Ps. 55. n. 2. 3. 
Ambrosius. Expositio Evaugelii sec. Lucám. n. 212. 

3) Augustinus. Civitas Dei. Lib. XI. c. 6. 
4) Athanasius. Oratio II. contra Ariauos. n. 63. 
6) JoaDnes Chrysostomus. Homiliae. In cap. 1. Genes, p. 33 51. 
6) Thomas Aquin. Summa Theologica. P. I. Quest. 74. art . 2. 
7) Lásd H. Zschokke. História Sacra A. T. Vindobonae 

1 8 7 2 . p . 4 . 

és erőket a természeti törvények szerint müködteté, — 
ami azonban hosszabb időszakokat követel. S ezt annál-
inkább mondhatjuk, mert mig ugyanazon sz. iró az em-
ber teremtésétől saját koráig pontos chronológiai számí-
tást vezet, az előbbi, történet előtti idők tartalmára vo-
natkozólag sehol sem nyilatkozik. Magának a szent 
szövegnek tartalma vezet tehát minket ahhoz, hogy a 
teremtés napjai alatt „korszakokat" értsünk, s még mi-
előtt a csillagászat, a földtan, az őslénytan betűzve a 
természet könyvét felszólalt volna, hogy a csillagok, a 
föld és a kövületek alakulásához nem hatszor huszonnégy 
óra, hanem százezer évek voltak szükségesek, .már a sz. 
atyák és hittudósok nagy része tisztán a szövegből kiin-
dulva, hosszú, bizonytalan tartalmú időszakokat értett a 
hexaemeron napjai alatt. Ennyit enged és követel a sz. 
szöveg, ebbe belenyugodhatik a természettudomány. 

Hogy egy-egy korszak mennyi ideig tartott? Ez a 
szentírásra nézve mellékes dolog; a tudomány tehet szá-
mításokat. Egy azonban bizonyos, hogy minden időszak 
egy-egy befejezett korszak volt, mindegyiknek volt kez-
dete és vége, ezt jelzi a sz. szöveg, midőn minden egyes 
nap müve után olvassuk: „Lőn este és reggel, egy nap." 
Ha a teremtés egyes napjai nem 24 órás napokat, hanem 
korszakokat jelentenek, igen természetes, hogy itt sem 
érthetünk tulajdonképeni reggelt és estét, hanem az isteni 
napoknak hajnalát és alkonyát, vagyis kezdetét és végét. 
Az eredeti héber szöveg itt is megadja a magyarázatot. 
E héber szónak ,.ereb" „este" második jelentése „zava-
ros", „homályos" ; e szónak pedig „boker" „reggel" má 
sik jelentése „világos". Az „este" tebát itt jelzi „a kor-
szak kezdetét", midőn még zavaros, homályos volt a 
kezdődő mü, a reggel pedig jelzi „a korszak végét", 
midőn az isteni mü már tisztán kivehető volt. Amint a 
szöveg követeli, bogy a „jom" szónak második értelmét 
vegyük, ugy itt is maga a szöveg utal az „ereb" és 
„boker" szó második jelentéséhez. Igy van értelme annak 
is, hogy miért számítja Mózes a teremtés napjait „estétől 
reggelig", nem pedig „estétől a következő nap estéig", 
mint azt az ember teremtése utáni idők eseményei-
nél teszi. 

A teremtés hat napja tehát, melyek elsején a vilá-
gosság megjelent, s a melyet követett a többi öt nap 
müve, — bizonytalan hosszúságú korszakokat jelent, a 
tudománynak semmi alapos kifogása ellene nem lehet. S 
most menjünk tovább, nézzük mit szól a szentirás és a 
tudomány földünk alakulásának legközelebbi, második 
korszakáról. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
AranyOS-MarÓth, aug. 20. Nyelvújítónk Kazinczy 

Ferencz, mint szabadkőmíves. — 
Kutatom a század történelmét, az okozatoknak ke 

resem az okait. Nekünk magyar katholikusoknak ugyanis 
fölötte nagy szükségünk van a jelen század hazai moz-
galmainak oknjomozó ismeretére, igazi történelmi pozi-
tivizmusra. Szeretném ha erre a theologiai iskoláinkon is 
súlyt fektetnének, mert II. József óta az egykoron hires 
katholikus Magyarországra nagyon is befellegzett. Eszmék 
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és emberek, az irodalom és a társadalmi élet egyképen 
munkások voltak abban, hogy a katholiczizmust lejáras-
sák és a felekezetekbe olvasszák és az egészből valami 
habarék-vallást csináljanak Lessing tiszteletére. 

Azzal önmagunknak is tartozunk, hogy ezt a közeli 
multat helyesen és alaposan ismerjük ; mert abból emel-
kedett ki a szomorú jelen, a melyet egész hordereje sze-
rint csak a jól megismert mult keretében méltathatunk. 
Ezt ismerve a mult idők ugy nevezett nagy embereinek 
is megadhatjuk azt, a mi őket igazság szerint megdleti. 

Kazinczy Ferencznek (1759 —1831) mint nyelvujitó-
nak nagy szerep jutott irodalmunkban, hirdetik is dicsé-
retét az irodalomtörténet tanárai. De a nyelvújító Ka-
zinczy még nem az egész Kazinczy. 0 helyt foglalt 
egyúttal korának vallási mozgalmaiban is mint aufklärista 
— mint akkor mondták, — mint lelkes szabadkőmives s 
igy jelentékeny része volt az antikeresztény szellem el-
terjesztésében is. 

Gyulai Pál irodalomtörténeti előadásában ezen olda-
láról is bemutatta Kazinczyt, amit, mint a vallási viszo-
nyaink oknyomozó megismerésére igen érdekes részletet, 
i'le írok. 

„De hogyan került Kazinszy abba a politikai moz-
galomba, mely hat évi fogságának okozója volt? E kér-
désre Kazinczy minden iránt érdeklődő jelleméből von-
hatjuk ki a választ, mert lehetetlen is lett volna, hogy a 
XVIII. század eszméi hidegen hagyják. Igy különösen a 
szabadkőmivesség érdekelte s a szabadkőmives társai 
vitték is bele a Martinovits féle mozgalomba. A szabad-
kőmivesség, melynek Kazinczy oly lelkes hive volt, mai 
nap már sokkal csekélyebb érdekű, csupán czeremoniális 
gyűlésekből áll s gyakorlati haszna legfeljebb annyi van, 
hogy a tagokat segélyezéssel gyámolítja. A XVIII. szá-
zadban az uj eszmék megvalósítására nyilvános szövetke-
zés nem létesülhetvén, titkos szövetség keletkezett, mely 
rövid idő alatt az egész világot szellemi kapocsként be-
hálózta (ma pedig nyílt homlokkal már utczákon jár ! — 
haladtunk !). A szabadkőmivesség Magyarországon külö-
nösen a vallási türelemre nézve volt jó hatással. A tár-
sadalom különféle osztályainak szövetkezése az egyesülést 
és testvériséget (és a vallási nihilizmust — nemde ?) 
nagyban előmozdította. 

Kazinczy már ifjú korában élénken érdeklődött a 
szabadkőmivesség szellemi mozgalma után (és Luther 
katekizmusa után — nem?) s 1784 ben el is érte óhaj-
tását, mert felvették a szabadkőmivesek közé. Szulyovszky 
Menyhért volt az, ki őt a páholyba vezette s kivel ké-
sőbb fogságot szenvedett. 

Kazinczy mint szabadkőmives kapcsolatba jött az 
ország szabadgondolkozásu fejeivel s igy ismerkedett meg 
Hajnóczival is, kinek a Martinovits-féle mozgalomban 
nagyrésze volt s ki egyszersmind Kazinczy elfogatását 
okozta . . . 

Az akkori magyar irók nagyobbrészt belekerültek 
azon mozgalomba, melyet összeesküvésnek szoktak ne-
vezni, holott az összeesküvésnek határozott czélja van, 
mig e mozgalomnak czélja inkább csak bizonyos eszmék 
terjesztése volt (k. olvasó, ez bölcs kathedrai distinctio — 
a szabadkőmivesség szépítésére !) . . . 

A franczia szabadelvű férfiak főeszméiket kétákba 
szokták foglalni, s ez eljárást utánozta Martinovits (szász-
vári apát !) is, ki két ily kátét szerkesztett. Az egyik 
mérsékelt, a másik radikális volt ; az egyik a szabadelvű 
eszméket foglalta magában, a másik republikánus szelle-
mű volt. A franczia forradalom sikerei által a szabadelvű 
eszmék mindinkább terjedtek. Hajnóczi Kazinczynak is 
küldött egy kátét, melyet ő másoknak is megmutatott, 
azután elégetett, de más bűne nem is volt (hm !). — Mi-
dőn az üldözés megkezdődött, elfogatására okul szolgált 
az a körülmény, hogy kátéja volt s azt terjesztette." 
(Kézirat 1 3 4 - 7 . 1.) Igy Gyulai. 

Tanulságos és szomorúan érdekes részlet a ker. Ma-
gyarország mult századjának a történetéhez ! 

Kazinczyra és korára világosságot vet még Kis Já -
noshoz irt leveléből az a részlet is, a melyben házasságra-
lépését emliti gr. Török Lajos leányával. „Rettentett a 
valláskülönbsége is, — írja ; nem azért mintha nem is-
merném a Lessing Náthánját és szeretetreméltó Templá-
riusát, hanem más tekintetből. S nem is remélhettem, 
hogy kívánságom teljesedést érhet. . . . " 0 a maga részé-
ről a vallásra és a vallási kötelmekre tehát nem adott 
semmit, mivel Lessing erre megtanította. 

Midőn ebből a kis korképből megismerünk egy 
embtrt az antikeresztény táborból, a későbbi irodalmi 
vezért, a kit sokan követtek szőröstől-bőröstől, egyúttal 
kettőt tanulunk belőle : 1. hogy Gyulai kritikája sem a 
szabadkőmivességen, sem Kazinczy erkölcsi jellemén sem-
mi kifogásolni valót sem talál, Gyulai pedig tanárja az 
uj nemzedéknek ; 2. hogy a regnum Marianumnak ilyen 
szellemi munkások által vallásilag tönkre kellett mennie, 
kivált miután a katholikusok magok is részben ezeknek 
a ezekerét tolták, részben pedig mélyen aludtak. 

Es ma megkezdődött-e már nálunk a társadalmi 
regeneráczió katholikus irányban, olyképen, a mint azt a 
német testvéreinknél a papság és a kath. hivők összes 
rétegeiben szemléljük : könyvek, folyóiratok, egyletek, 
kath. jellemek és tettek által? Dr Dudek János. 

Onnan, a honnan, aug. 24. Elkeresztelés és Prose-
lytizmus. — Ebből a themából, bármennyire unalmas 
legyen is az Írónak és olvasónak egyaránt, ugy látszik 
nem egyhamar jövünk ki ; protestáns gyűlések itt, pro-
testáns gyűlések ott, folyton felemlegetik az elkeresztelé-
seket és igy mi is kénytelenek vagyunk velük lépést tar-
tani ; pedig mindez a sok huza-vona, mindez a sok 
recriminatio elmaradhatott volna, ha a protestánsok, a 
szabad vallásgyakorlat e nagy hivei (!), a lelkiismereti 
szabadság e nagy patrónusai (!) az elkeresztelésnél, szem-
ben a kath. papsággal ugy jártak volna el, amint ezek 
eljártak velük szemben, ha t. i. ők éppen ugy nem pe-
relték volna meg a kath. papságot, amint ezek nem 
perelték őket, holott ezeknek is elég okuk lett volna a 
perelésre, a mint ezt nem csak a bibornok-primás a mi-
niszterhez irt levelében kifejezte ; de maguk a protestán-
sok is bevallották gyűléseiken. 

Azonban „hecza-re volt szükség a kath. papság 
ellen, ebben a protestánsok nagy gyönyörűséget találtak,, 
a hecztől őket a kath. papság nemes magatartása, a visz-
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szatorlástól való tartózkodás sem riasztotta vissza, talán 
-éppen még bátorította és a kath. papság túlnyomó része 
hivatásának magaslatán állva keresztelt, keresztel és ke-
resztelni fog, a protestánsok pedig folyton telelármázzák 
ellene a világot, pedig ők éppen azt teszik, amit a kath. 
papság tesz, csakhogy adják az ártatlant és lármájukkal 
-a figyelmet önmagukról elterelik. 

Legújabban, a dunántuli ev. ref. superintendens, 
pardon !• püspök (!) Papp Gábor ur jajkiáltásai és vádjai 
a kath. papság ellen láttak napvilágot. Felemliti, hogy 
bár a Csáky-féle rendelet az elkeresztelések ügyében nem-
csak nem fokozza a törvény szigorát, hanem enyhíti 
a protestánsok e rendelet ellen még sem zudulnak fel. 
íme mily kegyesség ! az ember, ha nem olvasná, nem is 
hinné, ma már megelégesznek az atyafiak avval, ha 
a kath. papot nem zárják börtönbe a protestánsok ked-
veért, csak pénzbirsággal sújtják; csakhogy a dolognak 
van más oldala is, és éppen nem kell vélni, hogy ez a 
hallgatás protestáns részről a mi kedvünkért történt, az 
atyafiak t. i. ugy gondolkoztak, hogy, ha a kath. papot 
bezárják, talán a prot. tiszteletest is bezárhatják, hall-
gassunk tehát, hiszen ez a rendelet nekünk is kedvez és 
igy ők hallgatnak, mi pedig annyiban a meunyiben el-
mondhatjuk : salutem ex inimicis. Te pedig boldog kath. 
alpapság, örülj és örvendezz, mert íme egy hatalmas patro-
nust (!) találtál a protestánsokban, kik most már csak 
azért perelnek meg, — lásd Komárom, Gyoma, Bánfalva 
— és ezt most még sűrűbben teszik, hogy csak pénzbír-
ságot rójjanak reád, hát nem nagy szeretet, nem kitűnő 
patrocinium ez! 

Ennek a nagy kegyefséguek azonban megvan a 
fulánkja ugy a püspökökre, mint általábau a kath. pa-
pokra nézve, mert ime míg a türelmes (!) protestánsok 
nem zudultak fel a miniszteri rendelet ellen, felzudult a 
kath. papság, mondja a püspök (!) ur, sőt horrendum 
dictu „a püspöki konferenczia Rómához appellál, onnan 
várja a döntő szót ; mintha az ország törvényeitől és az 
ezen alapuló miniszteri rendeletektől és éppen felekezet-
közi viszonyok szabályozásától lehetne appellálni, egy, az 
országon kivül levő hatalomhoz." Egy perczig sem kétel-
kedem, hogy a magyar kath. }üspöki kar, olvasva a püs-
pök-kollega ur e rosszaló nyilatkozatát, be fogja látni 
abbeli nagy tévedését, hogy a dunántuli ref. superinten-
d e n t , mint az országon belül levő hatalom helyett Ró-
mához folyamodott, vagy legalább erre nézve nevezett 
superintendentiától előlegesen engedelmet nem kért, hi-
szen ha már a superintendent kegyelemből megengedi, 
hogy börtön helyett pénzbírságot fizessünk, valószínű, 
hogy cum certis clausula, a Rómába való folyamodást is 
megengedte volna. 

Beszélik is, hogy jövőre életbe fogják léptetni a 
kath. püspökök azt az eljárást, mely szerint, ha valami 
felett határozni akarnak, elébb a dunántuli superintenden-
tia tanácsát fogják kikérni mint mérvadót teendőikre 
nézve. A jelenlegi elkeresztelési ügyben is ez a felekezet-
közi sérelem, vagy mulasztás csak onnan származott, mert 
a kath. püspökök, természetesen tévesen, Bismarckkal, a 
lutheránus férfiúval egxütt ugy gondolkoztak, hogy a 
,pápa nem idegen, tehát nem országon kivüli hatalom 

sehol, tehát Magyarországon sem, a hol csak egy katho-
likus van is, a minek némi hasonlatát találjuk abban, 
hogy p. o. magyar alattvalóval szemben, ki külföldön 
lakik, a magyar király nem tekintetik idegennek, hanem 
konzulai, követjei által védelmezi alattvalóinak jogait ; 
továbbá, a püspökök, t. i. a valódiak, a kérdést nemcsak 
felekezetközi, hanem dogmatikainak is ítélték, nem levén 
előre informálva a tévedésről a superintendentia által» 
ezért is folyamodtak Rómába, nem törvény ellen, hanem 
kath. hitbeli ügyben. Valószínű azonban, hogy a püspöki 
kar a legközelebbi konferenczián e tévedést kikorrigálja, 
a correcturáról szóló jegyzőkönyvet a dunántuli superinten-
dentiának megküldi, ha ezt is véletlenül, — el nem fe-
lejti, mert mint tetszik látni, ezek a kath. püspökök, ilyen 
dolgokban igen feledékenyek. 

A püspökökön kivül azonban a superintendens ur az 
alpapságnak is megadja a leczkét. 0 nem hiszi, hogy a 
klérus tiszteletben tartsa a szülők természeti jogát, fél 
hogy pokollal, örök kárhozattal fenyegeti a klérus a 
kath. vallású jegyest és biztos tudomása vau, hogy né-
mely kath. pap nem oldja fel hivét, ha prot. jegyesét 
nem tudja rávenni arra, hogy minden gyermekét átigérje, 
szóval, fél a proselytismustól. Ez. a beszéd egy kissé 
csodálatos volna, ha nem protestáns részről. Vádoltatik 
a kath. pap proselytismusról, mintha bizony a protestán-
sok ettől mentek lennének. A világon minden eszme kép-
viselője, legyen bár az jó vagy rossz, eszméje részére 
proselytákat törekszik szerezni, mert különben miképp 
terjesztené el ? Politikai, társadalmi, tudományos, vallási 
eszmék képviselői, mind proselytáskodnak ; proselytásko-
dik a muszka, a német, mikor a lengyelből muszkát ille-
tőleg németet faragni akar; proselytáskodik a magyar, 
mikor az oláhot, vagy tótot magyarrá akarja tenni okta-
tás, hirlap stb. által. 

Maga az Udvözitő és az apostolok proselytákat sze-
reztek, különben hogyan tfrjedt volna el a ker. vallás? 
Bűn tehát a proselytismus ? Aki nem proselytáskodik, 
annak le kell mondani eszméje terjedéséről és vájjon a 
protestantizmus múltban és jelenben ment a proselytis-
mustól? Bizony-bizonv Luther uram az ő Kátéjával és 
Kálvin egyedül maradt volna, ha a „tiszta Evangelium" 
érdekében összetett kézzel várták volna, mikor pottyan le 
az égből egy-egy lutheránus, vagy kálvinista, akkor bi-
zonyára nem léteznék dunántuli ev. ref. superintendentia 
sem, vagy az első magyar ref. hitközségek nem a prose-
lytismus következményei voltak és ma ott nem prosely-
táskodnak? Mit vetik tehát azt a kath. pap szemére, 
amit ők még inkább tesznek ? 

Természetesen az ilyen kath. papok azután, kik nem 
csak a reverendát viselik, hanem papi kötelességeiket is 
teljesitik, nem tetszenek, az ilyeneket, kik vásárra jetii 
viszik a katholioe keresztelt gyermeket, nem is ajánlják 
fő-fő urak,1) kálvinista főispán, kálvinista képviselő, kál-
vinista tanfelügyelő, kálvinista tanár a minisztériumnak 
gazdag javadalomra kath. papi buzgóságért, levén ezek 
az urak a legkompetensebb (!) birák annak megítélésében, 
ki a buzgó, ki nem buzgó kath. pap. 

Egy szó annyi mint száz. Nekünk katholikusoknak 
l) Talán c s a k n e m s u p e r i n t e n d e n t ért czikkező ? A szerk. 
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megvannak a mi dogmáink, megvannak kath. meggyő-
ződéseink és ezekkel szemben kötelességeink, Írjanak, be-
széljenek ellenünk, amit tetszik, vádoljanak, hogy Rómával 
tartunk, hogy proselytáskodunk, a felvilágosítást megadjuk 
ugyan, de álláspontunkról nem tágítunk, még ha az a 
dunántuli superintendentiának nem is tetszik. 

Dr Veterán. 

* 
* * 

VEGYESEK. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi lat. szert, 

püspök ur ő excjának minapi beszédére vonatkozólag egy 
felvilágosító megjegyzésünk van. Mult számunk levelében, 
mint a nagytudományu püspök ur szavai, meg van róva 
a következő mondás : „a tévedést tisztelni kell." A meg-
rovás, a mennyiben a főpapi szónokra vonatkoztatható, 
typografiai tévedésen alapszik ; mert a hivatolt mondás 
nem a nagyméltóságú püspök ur mondása, hanem idézve 
van Guyau „Irréligion de l'avenir" czimü könyvéből. Hogy 
a főpapi szónok szavainak vétetének, annak egyszerű, téve-
désbe ejtő oka az volt, mert éppen az idézett mondást tar-
talmazó kikezdés előtt a beszéd szövegébe alkalmazott idéző 
jel azt látszik mutatni, mintha ott, a záró idéző jellel, az 
idézés véget érne, holott az idézés az idéző jel után is 
folyik. Guyau t. i. idézett művében ezt mondja: „C'est 
une raison de plus pour nons montrer tolérants et sym-
pathiques, même envers ce que nous regardons comme 
une erreur, pourvu que cette erreur soit sincere." (XXVI. 
1.) Es a XXVIII. lapon : „L'erreur n'est pas le but de 
l'esprit humain : s'il faut compter avec elle . . . il ne faut 
pas non plus vénerer." Ennek az utóbbi mondásnak sza-
badon történt idézése tehát, és nem a nagyváradi püspök 
ur saját szavait magában foglaló sententia ez: „a téve-
dést tisztelni kell." Guyau mondja ezt, nem egy katholi-
kus püspök. Evvel szívesen szolgáltunk az igazságnak. 

— „Kulturharcz vagy vallási béke.u E czim alatt 
egy vezérczikk jelent meg a N. P. Journalban, a mely a 
mellett plaidiroz, hogy a febr. 26-iki rendelet lénye tar-
tassák íenn egyidőre ; az alatt készüljön egy törvényja-
vaslat az 1868. 53. tczikk oly irányú módosítására, hogy 
a gyermekek vallását a szülők megegyezése határozza 
meg ; s hogy, úgymond, a szülők e megegyezése minden 
egyházi befolyás alól kivonassák, az 1868. 53. tczikk 
módosítása egy uj törvény hozásával kapcsoltassák össze. 
Ez az uj törvény — miről szólna másról, mint a polgári 
házasság behozataláról ? ! Egyszerűen visszavonni a febr. 
26-iki rendeletet, czikkiró szerint, lehetetlen. Ez gróf 
Csákyt „szegény Csáky"-vá bélyegezné; ez gr. Szapáry 
kabinetjén betömhetetlen rést ütne, mert ha a „katholikus" 
Csáky nem maradhat, hogyan maradhatna Szilágyi a libe-
rális? Szilágyival azonban oda lenne a jelenlegi kabinet-
nek reformer jellege. A szabadelvű párt szabadelvű jellege 
is megváltoznék. Ergo : a febr. 26-iki rendelet fel nem 
adható, mert az az 1868. 53. tczikk egyszerű feladása 
volna. A conclusiót már ismerjük. Hajlandó czikkiró ren-
deletet is törvényt is, melyhez annyira ragaszkodik, teljes 

készséggel feladni, csak — polgári házasságot hozzon be 
a törvényhozás. Jó ezt előre tudni. A polgári házasság 
behozatala: ez a szabadelvű táborban az 1868-iki vallás-
ügyi törvény revisiójának a czélja. Nekünk katholikusok-
nak résen kell lennünk, nehogy ez legyen tiltakozásaink, 
petitionálásunknak eredménye. Rég meg van az irva : 
„Vigilantibus jura." 

— Az országos tanitógyülésen megjelent katholikus 
tanítók f. hó 21-én d. u. öt órakor tartották meg gyűlé-
süket a katholikus kör helyiségében. Körülbelül 200-an 
voltak jelen az ország minden tájáról. Komlósy Ferencz 
dr orsz. képviselő üdvözölte a megjelenteket s kifejtette 
terveit a katholikus országos árva- és menedékházra vo-
natkozólag. melynek érdekében már magán-uton annyit 
elért, hogy négy püspök megigérte, hogy az ügyet kör-
levélben fogja ajánlani, a szószékekről hirdettetni s a 
templomi gyűjtéseket elrendelni. Egy szűkebb 30 tagu és 
egy tagabb 100 tagu bizottságot alakított a gyűlés. El-
nökké Komlósy Ferencz dr.-t választották meg. Alelnök 
lett GyőrfFy János főv. tanitó, pénztáros Zelliger Vilmos, 
jegyzők Gyürky Ödön dr tanár és Cenner Lajos. Ezután 
Komlósy dr azt indítványozta, hogy 1891-ben egyetemes 
katholikus gyűlést tartsanak. 

— Salzburgban f. hó 10-én kettős ünnepély volt : 
reggel az uj érsek, dr Haller János inthronizácziója ; 
este 6 órakor volt a Salzburgban alapítandó katholikus 
egyetem egyletének közgyűlése. Ezek az osztrákok lassan 
de biztos lépésekkel haladnak előre ! 

f A „Magyar Állani" szerkesztősége mély fájdalom-
mal jelenti özvegy Lonkay Antalné szül. Tóth Jolán úr-
nőnek a „Magyar Állam" politikai napilap tulajdonosának 
Balaton-Füreden f. hó 23-án reggel hatodfél órakor, hosz-
szas szenvedés és a szent viatikum vétele után bekövet-
kezett halálát. A boldogult Tóth Kálmánnak, a koszorús 
lyríkűsnak édes testvére, maga is költő volt, kinek em-
lékezetét megilleti a gyászcziprus ágával egybefont bo-
rostyán. Temetése e hó 24-én d. u. 5 órakor az arácsi 
temetőben megy végbe, az engesztelő szent miseáldozat 
a balaton-füredi fürdő-kápolnában e hó 25-én fog a Min-
denható Istennek bemutattatni. Legyen áldott emlékezete 
és lelkének fényeskedjék az örök világosság. 

t Gyászliir. Bukóvszky Antal, Péter, Melánia özv. 
Lejkó Andrásné, mint testvérek ; Lengyel János mint vő ; 
Lengyel Kornél és Aurél mint unokák; dr Bukóvszky 
Endre, Ilona, Gizella özv. Zsigárdi Jánosné és fia Béla, 
Mariska férj. Egressy Jánosné; továbbá Bukóvszky Erzsi 
férj. Jankovicsné, Viktor, Péter és Béla, Sztempák Géza 
és Vilma leánya, valamint az összes rokonság nevében 
fájdalmas szívvel jelentik a szeretett testvér, após, nagy-
apa és nagybátya Bukóvszky György gör. kath. kiérde-
mült lelkész és esperes, munkács-egyházmegyei szentszéki 
tanácsosnak folyó évi augusztus hó 21-én, délután l/4l 
órakor, életének 79-ik évében, hosszas szenvedés után, 
végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. A megbol-
dogult földi maradványai folyó hó 23-án, délután 4 óra-
kor fognak a gör. kath. templomból a közös sirkertben 
az anyaföldnek átadatni. Nagy-Szőllős, 1890. augusztus 21. 
.nldott legyen nyugalma és örök emléke! 

Szerkesztőségi telefon. 
Nyitrán. Dr D. Perseusnak adott válasza a jövő számra ma-

radt . Ez a mostani szám már be volt zárva, mikor becses levele 
megérkezett. Pozsony. Cs. Intézkedtem. Egy hadseregnek nem 
agyetlen egy zászlója van. Annyi a zászlója, a hány a regimentje. 
Az én regimentem zászlóvivője más zászlóért nem felelős. 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 



Megjelenik e lap heten-
ként kvtszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál 
\ Budapesten a szerkes 
j tőnél, és Rndnyánszk 
: A. könyvnyomdájába 
: IV., Papnövelde-utcz 
i 8. sz. alatt, hova a n 
: taláni reclamatiók i 
: bérmentes nyitott levé 
: ben, intézendők. 

Budapesten, augusztus 30. 18. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A revisió kérdéséhez. — A t e r emté s ha t korszaka a szent í rás és a t e rmésze t t udomány ma i 
á l láspont ja szerint. — Egyházi Tudósítások: A r a n y o s - M a r ó t h : P a p p Gábor ref . s u p e r i n t e n d e d és az i l le tékte len keresztelések. — 

B é c s : Az u j érsek első főpász tor i levele. - R ó m a : XI I I . Leo pápa levele a ma l t a i püspökhöz. — Vegyesek. 

A rev is ió k é r d é s é h e z . 

A „Stimmen aus Maria-Laach", folyóirat alap-
ján hozott a M. Állam aug. 22-iki száma egy czikket 
„Nagy figyelmet kérünk!" czimmel, a melynek 
kettős czélja volt, először Hammerstein atyának 
a fejtegetéseiből „igazán nagyértékü szatisfakciót" 
hirdetni azoknak, a kik mi nálunk ma a vegyes-
házasságból származott gyermekek vallására a 
szülők szabad egyezkedését akar ják irányitóul 
tekinteni ; másodszor pedig fejtegetéseimre az 
1840—4-iki magyar püspöki kar magatartásáról 
kimutatni, hogy nem tar to t tam szemem előtt a 
Hammerstein-féle distinkciót a katholikus és a 
felekezetnélküli állam között, a minél fogva mi 
az adott viszonyok között nem kérhetjük azt, 
amiért 1844-ben dicső elődeink lelkesültek. 

Habár a t. iró ur czikkét utolsó feleletnek 
tekinti is fejtegetéseimre, meg fogja mégis en-
gedni, ha én a fejtegetést tovább folytatom, 
nem személyeink, nem az elvtársak érdeke, de a 
nagyfontosságú ügy miatt. Ez az ügy megérdemli 
azt ; országunk s benne vallási ügyeink sajátságos 
helyzete pedig éppenséggel megköveteli, hogyha 
összehasonlitjuk is állapotainkat a külföld álla-
potával s az ott nyilvánuló óhajokkal, mégis 
első sorban a magunk helyzetéből vonjuk le a 
következtetéseket s ezekhez mérjük óhajain-
kat is. 

Közbevetőleg legyen mondva, hogy szeret-
tem volna, ha a M. Államban már egy pár lé-
péssel előre haladnak a proponált revisiós tör-
vényszöveg részletezése felé, pl. miért kellett 
egyáltalán törvény-szöveget ajánlani s annak 
második részében az 1868. LUI. t. cz. 12. S-ának 

intézkedését fenntartani, miután helyesebb az 
ellenfél propositióját bevárni s azon módositást 
eszközölni, ha elég erős az elvtársak actiója ; 
milyen jogi érvényűnek óhaj t ják a szülők egyez-
kedését tekinteni, magán vagy polgári szerző-
désnek, ki előtt legyen az kötendő s igy tovább. 
Az öntudatos politikus a kérdések egész sorát 
találja a proponált törvényszövegben s szükséges-
nek találja azokat az elvtársakkal előre megbe-
szélni, hogy annak idején a házasság szentségé-
nek érdekében helyesen debattirozhasson s ne 
legyen oka megbánni egyes előre meg nem gon-
dolt consequentiákat, ha a törvény szövege eset-
leg gyakorlati érvényre jutand. Miután azonban 
a M. Államban mindezt szükségesnek nem tar t ják 
s könnyebbnek találják az általánosságok, „a 
természeti jog" körül a dervis-tánczot, jóllehet 
a proponált törvényszöveg egy kis pozitiv jogba 
is vág : részemről is csak az általánosságokkal 
szemben foglalhatok állást, a magunk helyzeté-
ből vonom le a következtetéseket s ezekhez mé-
rem óhajunkat is. 

Magyarország nagyban különbözik Német-
országtól, a magyar kath. egyház mai helyzete 
pedig unicum az egész világon. A forradalmak 
voltak azok, a melyek a kath. egyház helyzetét 
országonként megváltoztatták. Nálunk is ugy 
tör tént . Egyházunk közjogi helyzetén i rot t tör-
vénynyel az 1848. XX. t. cz. 2. §-a te t t lényeges 
változtatást, a midőn a törvényesen bevett val-
lások között a tökéletes egyenlőséget és viszo-
nosságot kimondotta, a kath. vallás megszűnt 
uralkodó vallás lenni, bár tényleg legalább is 
1791 óta nem volt az. Tehát 1848 óta szóval 
és tényleg a „bevett vallások" között szerepe-

18 
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lünk. De ennek a közjogi helyzetnek a konzek-
vencziáit sem egyházunk javára, sem annak ká-
rára az állam sem a forradalom idején, sem 
1867 óta teljesen le nem vonta; egyházunk 
külső policziális ügyei a helytartó-tanács helyett 
a minisztérium kezeibe kerültek s mi e tekintet-
ben ugyanazok maradtunk 1848 után, a kik 
voltunk jóval 1848 előtt, mostoha gyermekei az 
államnak. Mert hogy az állam ugy II. József 
ideje óta nem az uralkodó vallás értelmében 
intézkedett az egyházpolitikai téren, arról a 
vegyesházasságok történelmében, és a „vallási 
ügyünk 1848-ban" czimü czikkeimben bőven tár-
gyaltam. 

A kath. egyház helyzete Magyarországon ma 
sem az, a mi a felekezeteké, e tekintetben a mi 
forradalmunk különbözik más országok forradal-
mainak a műtéteitől ; de viszont a felekezetek 
autonómikus helyzete ezeknek nálunk oly kü-
lönállást biztosit, a minővel a kath. egyház nem 
rendelkezik s mégis áll a törvényczikk a bevett 
vallások tökéletes egyenlőségéről és viszonossá-
gáról. Magyarország még ma is kath. ország: 
tagjai számánál, fejedelme és püspökei helyzeté-
nél és egyéb körülményeknél fogva s még inkább 
volna az, ha 1867 óta erősebben akart volna. 
A mely ország lakosainak nagyobb száma ka-
tholikus, ott a theoriában felállitott „egyenlőség 
és viszonosság" a vallások között nehezen vihető 
keresztül : hát még Magyarországon, annak százados 
institucziói mellet t! 

Ha pedig ilyen alakban felekezetnélküli ez a 
mi magyar államunk, mint sehol másutt, s ha a 
bevett vallások között olyan nálunk az egyen-
lőség és viszonosság, amint fennebb emiitettem, 
akkor természetesnek fogja találni Perseus ur, 
ha az én egyházpolitikai exigencziám nem az, 
hogy egy, hozzá még minmagunk által eléter-
jesztett törvényjavaslat szerint a vegyesházas-
ság szentségében a kereszténységtől eloldott 
természeti törvény szerint valósittassék meg a 
katholikusok és a protestánsok között a dog-
mat ikai egyenlőség és viszonosság, a midőn 
egyenlőség külső egyházpolitikai téren nincs meg. 
Ez különben sem az államnak, sem senkinek 
jogköréhez nem tartozik, mert minden vallást a 
maga elvei szerint kell megitélni. Ebben a do-
logban pedig oly törvényjavaslatot előterjeszteni, 
a melynek egyik fele pozitiv emberi intézkedés, 
ismét csak bün maga a természeti törvény el-
len. Ezeknél fogva ellenzem én a papság által 

hangoztatott revisionális törvényjavaslatot. A 
mi pedig a Hammersteinből vett fejtegetéseket 
illeti, azokra ez a mondani valóm. 

Németország protestáns állam, fejlődésében 
és a mai állapotában egészen más, mint Ma-
gyarország, azért nem volna csoda, ha Hammer-
steinnak ezen állam mai állapotával szemben, 
az adott helyzetben, mások volnának az egyház-
politikai exigencziái, mint az enyéim, azaz ha ő 
a Németországban most készülő s az egész bi-
rodalomra nézve érvényes polgári törvénykönyv 
számára oly paragrafust ajánlana, amely az egyes 
államokban érvényes húszféle intézkedéssel szem-
ben a szülők szabad egyezkedésének álláspontját 
emelné érvényre, mert ezt igazolná először is a 
kath. egyház szomorú helyzete Németországban, 
másodszor mert Hammerstein tudja, hogy a 
német katholikusokkal van dolga, a kiket az ilyen 
egyezkedés esetén jó lesz nem állítani egy sorba 
a magyar katholikusokkal. 

És mégis! Vájjon Hammersteinnak a kathó-
likus votuma a történendőkre nézve ugyanaz-e, 
a mi a M. Államban nyilatkozó kérvényeké? 
Semmi esetre! Hammerstein propositiója még a 
Németországnak különleges helyzete mellett is 
csak a következő: „A mi véleményünk szerint a 
kérdésnek csak a következő egyedül helyes meg-
oldása van : a polgári törvény-könyv hirdesse ki 
Németországra nézve, hogy minden a döntő évre 
(14-ik év) és a gyermekek vallásos nevelésére 
vonatkozó partikuláris határozatok megszűnnek, 
de e g y ú t t a l ő r i z k e d j é k (az á l l am) azok 
he lyébe m á s t hozni . Hanem bizzon mindent 
az egyesek, nevezetesen a nevelő egyének lelki-
ismeretére. (Ez nem a M. A. szabad egyezke-
dése ám !) Minden más, mint az előttünk fekvő 
rendelkezés nekünk ugy a német birodalom pa-
ritási jellegének, mint tényleges viszonyainak 
meg nem felelőnek látszik." 

És ez volna az álláspontjuknak szolgáltatott 
igazán nagyértékü szatisfactió, kedves Perseus 
ur? Ne csalódjék! Ez a Hammerstein-féle nyi-
latkozat nem egyéb, mint a mit én: a vegyes-
házasságok dogmatikus szempontból 3-ik czik-
kében kifejtettem, hogy az állam tartózkodjék 
bárminő törvényt is hozni a vegyesházasságok 
ügyében, hanem hagyja az egész dolgot a vallá-
sokra, a mi mellett reméli Hammerstein, és ala-
posan, hogy a német katholikusok az olyan XVI 
Gergelv-féle intézkedésnek, vagyis a kath. egy-
ház elveinek eleget fognak tudni tenni. 
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Tehát Hammerste innak sem a fejtegetése, 
sem a törvényjavaslata nem egyezik pl. az ud-
vardi esperesi kerület, illetve Komlósy képv. ur 
fejtegetésével és törvényjavaslatával, a mint 
arról Perseus ur a kettőnek alapos összevetése 
által meggyőződhetik; és milyen volna még 
ennek a praecis tudományu Hammerste innak 
a fejtegetése, ha a magyar állapotok között 
kellene neki javaslatot tennie? 

Tessék ugy irni, amint Hammerstein meg-
ir ta a maga propositióját, és meg fogják látni, 
hogy, annak daczára, hogy én a magyar állapo-
toka t ta r tom mindig szemeim előtt, az én fej-
tegetéseim is rögtön az „elvtársak" felé fognak 
közeledni. 

Ennyit a czikk egyik részére, a Hammerstein-
ból vett satisfactióra nézve. A czikknek másik 
része, támaszkodva Hammerstein fejtegetéseire, 
reflexió az én fejtegetéseimre az 1840—4-iki 
magyar püspöki karról és oda nyilatkozik, mi-
kép az adott viszonj^ok között mi nem kérhet-
jük azt, a miért 1844-ben dicső elődeink lelke-
sültek, mivel 1844-ben Magyarország katholikus 
állam volt. 

Hát először is püspökeinek 1840—4-ben 
semmit sem kértek, hanem csak ti l takoztak az 
az olyan intézkedés ellen, a milyet most a M. 
Állam katholikusai akarnak ; másodszor nem 
álltak akkor sem egy kath. állammal szemben, 
hanem egy királyi leirat tal szemben, a mely 
teljesen megfelelt a mai felekezetnélküli állam 
álláspontjának a bevett vallások irányában, szó-
val oly alapra támaszkodott , a melynek betüben 
való kifejezése az 1848. XX. t. cz. 2-ik §-a, Tes-
sék Perseus urnák átolvasni a püspököknek 
1843. szept. 29-én a királyhoz intézet t reprae-
sentat ióját (Religio II. 76 1.) és meg fog győ-
ződni arról, hogy a vegyesházasságok kérdésé-
ben az 1840—4-iki és az 1890-iki állam között 
különbség nincs, és hogy ennélfogva a liberális 
rendek a leirat alapeszméjét teljesen helyeselték, 
mivel az a korszellemnek, a felekezetnélküli 
állam eszméjének, a vallások tökéletes egyenlő-
sége és viszonosságának megfelelt. 

Azért a püspököknek akkori nyilatkozatai 
ma szórói-szóra megismételhetők, mivel az adott 
viszonyok a felekezetnélküli állam részéről ma 
ugyanazok, a melyek voltak az akkori kir. leirat 
idejében, a vegyesházasságokra nézve; csak az a 
sajnos különbség létezik, hogy ma azokat a nyi-

latkozatokat nem az állam propositiójával, ha-
nem a M. Állam katholikusaival szemben kellett 
ismételni. 

Ne tessék azt a distinkcziót a kath. és a 
felekezetnélküli állam között oly mereven han-
goztatni, és a magyar világ forgását minden 
kérdésben 1848 óta számitani ; az iró embernek, 
a ki elvtársainak a felvilágosítását czélozza, nem 
a megszokott frázisok, hanem a kérdések alapos 
tanulmányozása u tán kell indulnia. 

Tehát igenis ismerem a Hammerstein-féle 
distinkcziót a katholikus és a felekezetnélkiili 
állam között, én tárgyal tam a vallási ügyünket 
1848-ban, csakhogy mint látni tetszik, ennek a 
distinkcziónak a vegyesházasságok mai kérdésé-
ben hasznát nem vehettem, mer t az 1840—4-iki 
helyzet nem különbözik, az ál lamot tekintve e 
kérdésben, az 1890-iki helyzettől, csak a ka tho-
likusokat kellett figyelmeztetnem arra, hogy mind 
fejtegetéseikben, mind pedig kérvényeikben vi-
gyázzanak, mit kérnek. Könnyű a természeti jog 
ál láspontjára leszállani, de igen nehéz a mai 
időben a kereszténység ál láspontjára felemelkedni, 
kivált ha az ember maga a természetjogi állás-
pontot mindjár t egy oly pozitiv intézkedéssel 
is megtoldja, a mely ugyancsak nem keresztény 
intézkedés. 

Ennyit a czikk másik részére: a katholikus 
és a felekezetnélküli állam közti distinkczióra a 
vegyes házasságok mai kérdésében. 

Ne keressenek, kérem, satisfaktiót akkor, a 
midőn mindnyá junka t a kérdés helyes megis-
merése foglalkoztat ja , inkább bocsátkozzanak a 
kérvényeikben foglalt törvényjavaslat higgadt, 
tudományos, részletes tanulmányozásába, hogy 
lássák, helyes-e az, a mit kérnek és hogyan fog-
nak majd „hozzá fogni a továbbiakhoz." Én ugy 
vet tem észre, hogy a M. Államnak kevés do-
hányu, de nagy füstü pipája több homályt b o n -
tot t a ti l takozó elmékre, mint világosságot, és 
hogy olvasói a vegyesházasságokról kath. szem-
pontból többet tud tak a tiltakozások előtt, mint 
tudnak utána. Nem jól van az igy! 

Satisfactiónk legyen a kath. elvek diadala, 
a mely ugy fog bekövetkezni, ha tanulunk, tar-
talmasan beszélünk és kath. módon védjük iga-
zainkat. Dr Dudek János. , 

18* 
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A te remtés ha t ko r szaka 
a szent i rás és a t e rmésze t tudomány mai 

á l l áspont ja szer int . 
M Á S O D I K K O R S Z A K . 

(Folytatás.) 

„Monda még az Isten : Legyen erősség a vizek kö-
zött és válaszsza el a vizeket a vizektől. Es erősséget 
alkota Isten és elválasztá a vizeket, melyek az erősség 
alatt valának, azoktól, melyek az erősség fölött valának. 
Es ugy lőn. Es nevezé Isten az erősséget égnek. Es lőn 
este és reggel, második nap." (Gen. I. 6 — 8). 

A föld megteremtetvén, mint chaotikus gáztömeg 
került ki Isten kezéből, de Isten lelke lebegett fölötte, s 
alakítani kezdé. Legelőbb a világosság tünt föl, mely a 
gáztömegben vegyi elegyedéseket idézvén elő, a gáznemű 
anyag megsürüsödését okozta. Ez volt az első korszak 
müve. A második korszakban, Mózes szerint, a légkör 
(erősség) és a viz anyaga válik ki a megsűrűsödött ős-
anyagból ; a légkör elfoglalja helyét a föld fölött, a viz 
pára alakban felszáll, majd lecsapódik, képezvén fönn a 
fellegeket, alant a folyós vizet. 

Mivel Mózes czéljához hiven itt is, mint a többi 
korszakoknál csak a korszak eredményét jegyzi föl, de 
nem magyarázza meg, hogy miként jött létre, vált ki a 
légkör és a viz anyaga, hallgassuk meg a természettudo-
mányt, vájjon fejtegetései megegyeznek-e a szentirás elő-
adásával, vagy talán annak ellenmondanak ? E tételnél 
idézni fogjuk korunk egyik nagytekintélyű geológusának, 
Cotta Bernátnak szavait, ki „Die Geologie der Gegen-
wart" czimü müvében teljesen materialistikus álláspontot 
foglalva el, legkevésbé jöhet azon gyanúba, mintha a 
biblia elbeszélését igazolni akarná. 

E tudós földünk első alakulása korszakairól érte-
kezvén, a következőket írja : „Bizonyos mérséklet mellett 
valamennyi anyag légnemű, habár azon hőfok, melynél ez 
az állapot bekövetkezik, se valamennyire nem egyenlő, se 
meg nem határozható. A légnemű állapot, a folyós- vagy 
s/.ilárdhoz hasonlítva, az elemek chemiai rokonságát aka-
dályozza — vagy legalább megváltoztatja. Ha tehát 
egykor a föld egész tömege légnemű állapotban volt, 
akkor melegének folytonos csökkenése folytán, egyes ele-
mei lassankint uj állapotokba, vegyületekbe és alakzatokba 
mentekát. Melegcsökkenés következtében mindenekelőtt az 
anyagok egv részének halmazati állapota változott meg. 
Bekövetkezett az első szétkülönűlés valószínűleg nemcsak 
halmazati állapotra, hanem az anyagra, a chemiai vegyü-
letekre nézve is . . . egyes elemek folyósállapotba mentek 
át, más elemek és vegyületek légnemüek maradtak. Mivel 
a nehézkedés folyton működött, a folyóssá vált részeknek 
okvetlenül a nehézkedési központ körül kellett összehal-
mozódniok, mig a légnemüek ezt a folyós magot burkol-
ták körül." íme a levegő képződése a szentirás elbe-
szélésének megfelelően ! — Tovább fejtegetve földünk 
alakulását, irja: „Minthogy a lehűlés szakadatlanul haladt, 
nemcsak uj anyagok járultak a gázburokból a folyós 
maghoz, hanem ez utóbbinak egyszersmind oly mérsékletet 

') Cot ta B. A je len geologiája 197. 1. Ford . Petrovics Gyula, 
k iad . a m a g y a r te rmésze t tud . tá rsula t . Budapest , 1873. 

kellett elérnie, melyben elkezdett a felületről kiindulva 
megmerevedni. Amint a vizén jéghártya képződik, épp 
ugy keletkezett a folyós földön szilárd közegréteg, csak-
hogy sokkal magasabb mérséklet mellett." Ezután bőveb-
ben leirva a földmagban történő kőzet-képződéseket, a föld 
felületén fellépő vizképződésről a következőket mondja : 
„A viz elemei egyszerű légköri nyomás alatt még C9ak 

akkor egyesülhetnek folyékony vizzé, ha a mérséklet 100° 
C. alá csökkent. Sűrűbb, nehezebb légkör alatt ez a föl-
dön hamarább, t. i. magasabb mérsékletnél mehetett 
végbe, anélkül, hogy az első vizképződés valószínű hőfokát 
meg lehetne határozni, minthogy mi az azon időbeli lég-
környomást nem ismerjük. A földkéreg megvastagodásá-
nál a folyós viz kezdődik, mely a föld kérgét beboritá".1 ) 
Igy magyarázza meg a természettudományi buvárlat aka-
ratlanul is M. szavait a levegő és vizképződéséről mindjárt 
a föld alakulása kezdetleges második korszakában. — A 
föld felületére lecsapódó vizből hogyan keletkeztek aztán 
a fellegek ? miként történt az alsó és felső vizek szétvá-
lasztása ? Ehhez nem sok természettani ismeret kell, hogy 
könnyű szerrel megfejtsük. A légkör, mint könnyebb 
test, elfoglalván helyét a föld felett, mivel a föld kérge 
még teljesen ki nem hűlt. igen természetes, hogy a föld 
felületét boritó vizrétegből folyton párák emelkedtek föl 
a levegőbe, melyek ott lehűlvén, lecsapódtak, majd újból 
vízgőzzé változva, ismét fölszálltak majd aláhulltak. Tart-
hatott ez sokáig, senki sem tudhatja, meddig; de az bi-
zonyos, hogy előbb-utóbb bekövetkezett, aminek a ter-
mészeti törvények szerint bekövetkeznie kellett : hogy a 
viz egy része cseppfolyó alakban a kihűlt földrétegen 
megmaradt, azt ellepte, másik része a légkörben függve 
maradt, fellegeket képezve. 

„Mondá Isten legyen erősség a vizek között, és vá-
laszsza el a vizeket a vizektől és alkotá Isten az erőssé-
get . . ." Nem mondja a sz. iró, hogy teremté Isten a 
légkört, hanem csak „alkotá", mintha jelenteni akarná, 
hogy nem teremtett uj anyagot, hanem csak a már lé-
tező anyagot rendezé, széthelyezé, az általa alkotott 
természeti törvények szerint erőműtani uton létrehozá a 
légkört, a folyós vizet és a fellegeket. S mily találóan 
nevezi „erősségnek" (firmamentum) a légkört! mely va-
lódi erősséget képez, midőn súlyánál fogva föntartja a 
felhőket, s ha fönn nem tartaná, mint egy erősség, ugy 
a roppant tömegben felszálló párák lehulltokban összezúz-
nák házainkat, palotáinkat, embert és állatot egyaránt. 
Szépen jegyzi meg e szó értelmezésénél korunk egyik 
kiváló apologetája Bougaud : „íme az egyszerű szóban is 
mint villan föl az isteni kinyilatkoztatás ragyogó sugara! 
Az egész ó-világ nem értette meg, amit Mózes irt; Galilei 
jött rá először, amit a biblia négy ezer év óta a lég 
súlyának nevezett. Galilei magyarázta meg, hogy a leve-
gőnek súlya van, tizenöt mérföldnyi magas rétegben bo-
ntván a földet, nehezebb mint a víz párája, mely azért 
felszáll a légbe, mint a parafa a viz szinére. Mózes, ugy 
látszik, nem csupán a levegőt, hanem annak súlyát és 
magasztos hivatását is ismeré." 2) 

l) U. o. 198—202. 1. 
l) Bougaud Emil . A kereszténység és korunk . Ford Dobos L. 

és Spet t Gy. Nagyvá rad . 1883. III . k. 153. 1. 
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Feltűnőnek látszik első tekintetre, hogy M. e kor-
szak eseményei után nem fűzi hozzá, mint másutt e sza-
vakat : „És látá Isten, hogy jő". Ennek nyilván azon 
magyarázata van, hogy a második korszak műve még nem 
befejezett egész, a harmadik korszakban folytattatni fog. 
A levegő még bizonynyal gázakkal és vizpárával telve 
volt, a föld felső kérge még egészen ki nem hűlt, a viz 
és szárazföld szétválasztása még nem történt meg, ez a 
következő, harmadik korszakban folyik le, melyet a sz. 
iró következőleg jellemez : (Folytatjuk). 
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nem vizsgálhatta a bibliát, amelyen kivül nincs igazság, 
tehát protestáns nem lehet. 

Mily jogon mondhatják tehát a protestánsok a kis-
dedeket egyházuk anyai kebléhez tartozóknak ? Ezt csak 
ugy tehetik, ha a paedobaptizmus tekintetében katholiku-
sokra játszszák magukat, de az nekik azon elveknél fogva, 
a melyekért századokon keresztül vért hullajtottak, nem 
szabad. Ilyen tant csak a kath. egyház vall, a melynek 
letéteményében az ember állása az üdv oeconomiájához 
egészen másképp van leirva, mint azt a protestánsok ma-
guknak képzelik ; annálfogva a kath. egyház a kisdedeket 
is szorithatja anyai kebléhez, mert ő, mint Origenes ta-
nítja, „ab apostolis accepit etiam parvulis baptizmum 
dare." 

Ugyanígy áll a dolog az illetéktelen keresztelésre 
nézve. Mi is tulajdonképpen ez a forgalomba hozott szó : 
„illetéktelen keresztelés vagy elkeresztelés ?" Az egy csoda-
bogár, a mely csak az eszmezavar honában, csak Magyar-
országon található. 

Protestáns atyafiak, ti iszonyúan rossz theologusok 
vagytok ! Egészen rosszul beszéltek a keresztségről, hiába 
irták számotokra őseitek a symbolikus könyveket. 

A kath. tan szerint csak érvényes vagy érvénytelen 
keresztség lehet ; szükség esetén pedig minden ember 
keresztelhet. Ilyen szükség esetében forognak a protes-
tánsok között világra jövő kisdedek is, s ha protestáns 
ember keresztel „cum intentione faciendi quod facit eccle-
sia," a kath. egyháznak keresztel, mert valamint csak 
egy a valódi keresztség, ugy csak egy az igaz egyház. 

Protestáns egyáltalában nem keresztelhet kisdedet a 
prot. egyház számára, mivel a protestáns keresztyénségbe 
az embereket nem a keresztség, hanem az egyedül üdve-
zitő hit vezeti. A ki még nem hisz, mert erre képtelen, 
az a prot. keresztyénségnek tagja nem lehet. 

S igy a protestáns által a kisdednek kiszolgált ke-
resztség nem is bir jelentménynyel a protestántizmusra 
nézve. A protestántizmus szerint a szentségek oly merően 
külső jelek, a prédikácziónak egy darabja, a melyek a hit 
ébresztésére és külső bevallására szolgálnak. A kisdednél 
a keresztség ezen protestáns felfogás szerint mit sem esz-
közöl ; de akkor nem szánni való az olyan ember, a ki 
azt állítja, hogy a kisdedet a protestántizmustól el lehet 
keresztelni ? 

A protestánsok megoldhatlan ellenmondásba keve-
redtek, a midőn az ember megigazulásáról, az egyedül 
üdvezitő hitről tanukat felállították s a kath. egyházból 
megtartották a gyermekkeresztelést, a melynek az ő rend-
szerűkben mi jelentménye sincs, legfellebb arról vádolja 
őket, hogy a hagyomány elvét még sem tudták magokról 
egészen levetni, a melynek érvényét különben megtagad-
ták. A protestánsok között elveikhez képest egyedül az 
anabaptisták eljárása helyes, a kik csak felnőtteket ke-
resztelnek ; ezeknél e pontban megvan a helyes protestáns 
logika. 

Azért az illetéktelen keresztelés vagy elkeresztelés 
egy lomtárba Yaló szó, a melyért szégyenkezhetik, a ki 
kitalálta. Ezen már teljesen kiérzik az a tökéletes egyen-
lőség és viszonosság, a melyet 48-ban kimondottak a 
bevett vallásokról, de a mely tökéletesen nem illik ma-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Áranyos-Maróth. Papp Gábor ref. superintendents 

es az illetéktelen ker es zt el és ek. — 
A dunántuli ref. egyházkerület a minap közgyűlését 

tartotta és Papp Gábor, a kerület superintendense, az 
„illetéktelen elkeresztelések ügyében" referált. 

Elmondta, hogy a Csáky-féle febr. 26-iki rendelet 
enyhébb a hatályon kivül helyezett Treforténál, hogy a 
protestánsok nem zudúlnak fel e rendelet ellen, pedig 
nekik is lettek volna erre vonatkozólag észrevételeik ; 
csak a róm. kath. papok zudúltak fel ellene, a kikkel 
szemben a világos törvénynek szigorát mérsékelte, mig a 
protestánsoknak nem nyújt biztosítékot a felől, hogy 
azokat, kik törvény szerint őket illetik, „de facto" nem 
fogják-e elragadni egyházuknak anyai kebeléről. A püs-
pöki konferenczia Rómához appellál, egy az országon 
kivül levő hatalomhoz. 

„A szilék természeti jogának s lelkiismereti szabad-
ságának tiszteletben tartása nem a klérus elve, hanem 
protestáns elv. Mi küzdöttünk ez elvekért — mondta — 
vérünk hullásával s egyébbel. Nincs kifogásunk az ellen, 
hogyha a gyermekek vallásos neveltetésének a szülék 
elhatározásától függését az állam törvénybe iktatja. Csak 
azt kívánjuk, hogy ezen elhatározás valóban szabad legyen. 
De a klérus a családok szentélyébe behatol, a mi a pro-
testantizmus ellen irányul s azért a németek példájára a 
veszély ellen az evangelikus szövetséget ajánlja." (Buda-
pesti Hirlap 1890. aug. 19. sz.) 

Sokat beszéltem már a vegyesházasságokról, a ke-
resztségről, az 1868. LIII. t.-cz. revisiójáról, a melyek 
együttesen vannak a napirenden ; most Papp Gábornak a 
felszólalása következtében egy más oldalról, a protestáns 
hitelvek szempontjából, akarok a kérdéshez szólani, mivel 
ezen kérdésnél, a mely eminenter vallási kérdés, éppen 
ezekről az elveikről látszanak a protestánsok teljesen 
megfeledkezni. 

A protestánsok csak ugy szólhatnak hozzá a paedo-
baptizmushoz, ha protestáns alapelvüket: a biblia kizáró-
lagos tekintélyét és az egyedül üdvezitő hitről szóló 
tanukat feladják. A gyermekkeresztelést mindkettő elle-
nében tartják fenn. 

A protestantizmus azon két elv szerint csak felnőt-
tekből állhat, kisded-protestáns nem létezhetik, mivel az 
az „egyedül üdvezitő hitre" képtelen, azért egy kisdedet 
prot. egyházának anyai kebeléről elragadni sem lehet, 
miután az mindazon feltételektől meg van fosztva, a me-
lyeknél fogva ehhez az anyai kebelhez tartozhatnék. Még 
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gokra a vallásokra. A protestánsok már teljesen ugy 
akarják nézni a kisdedeket, a megkeresztelteket, mint a 
katholikusok, egyházukhoz tartozóknak; de akkor hová 
lett a protestáns tan, hová az elvek, a melyekért száza-
dokon át vért hullajtottak ? 

Ha akar lenni protestántizmus, hát legyen ; de akkor 
beszéljen mint protestántizmus és ne gerálja magát a 
keresztségnél a katholikusok módjára ! 

A mondottaknál fogva a kisdedek sehogy sem tar-
tozhatnak a protestántizmushoz. De akkor nem tartozhat-
nak oda a vegyesházasságból származók sem ! Teljesen a 
protestáns tanok ellenére van, ha valaki egy kisded meg-
keresztelése miatt a kath. pap ellen pert indít ; ezt leg-
alább a superintendenseknek illenék tudniok. 

A kath. egyház eljárása a vegyesházasságok, amint 
kifolyása saját hitelveinek, ugy legkisebb sérelmet sem 
foglal magában a protestáns hitelvekre. A prot. fél nem 
jön ellenkezésbe saját hitelveivel, midőn gyermekeinek 
kath. neveltetését megígéri, midőn nemebeli gyermekeit a 
kath. pap által megkeresztelteti, mert hiszen a protestán-
tizmus szerint az ember minden vallásban üdvözülhet s a 
protestánsok legjobban tudják, hogy a szabad vizsgálat elve 
őket is annyiféle keresztyénségre vezette, a hányan csak 
vannak, pl. Papp Gábornak a keresztyénsége aligha ugyan-
az, ami Szász Károlyé. A kath. pap, midőn az általa megke-
resztelt gyermeket beanyakönyvezi, kötelességét teljesíti, 
mivel a keresztség által az emberek a kath. egyház tag-
jaivá válnak. Nem sérti a protestáns pásztort, midőn a 
keresztelésről a bizonylatot át nem küldi, mivel az oda 
nem tartozik ; protestáns anyakönyvbe legfellebb a fel-
nőttek irhatok, a kik az egyedül üdvezitő hittel rendel-
keznek, ha ugyan a láthatatlan egyházban, a milyen a 
protestántizmus szerint az igazi keresztyénség, anyaköny-
veknek helyök van. . . A logikát nem lehet lekenyerezni ! 

Nem mond többet a 68-iki törvény sem. Az csak 
annyit mond, hogy a vegyesházasságban a fiuk az atya, 
a leányok az anya vallását követik. Tessék ezt mérni a 
fennebb eléadott protestáns tanok szerint ! Ebben sem a 
törvény rendelkezése, annál inkább a protestáns tanok 
szerint a kisdedekről nem lehet szó ; a vallás követéséről 
csak akkor lehet szó, ha az illető koránál s képzettségé-
nél fogva arra képes. Midőn tehát a Trefort, majd a 
Csáky-féle rendelet a törvényt a protestánsok részére a 
keresztségre, az anyakönyvezésére is kiterjesztette, a pro-
testáns tanok ellen cselekedett, már pedig minden vallást 
a saját hitelvei szerint kell megítélni. 

Hogyan jut ahhoz a protestántizmus, hogy ugy bán-
janak vele, mint a katholikusokkal, hogy a keresztségnek 
kath. fogalmát reá alkalmazzák, hogy az ő hívei mások 
legyenek, mint a kik a biblia olvasása folytán a keresz-
tyénség igazságait felismerték ? 

A történelmi hűség nevébeu kérjük a teljes megkü-
lönböztetést az eszmékben, a tanokban, és — a vallások-
ban. Különbözzék az, a mi különbözni akar ! 

A protestantizmusban az ő üdv-oeconomiája szerint 
minden vallási kérdés csak a felnőtteknél kezdődhetik, a 
kisdedekre vonatkozó minden kérdésnek el kellene esnie; 
azért a mi ma a febr. 26-iki rendelet következtében tör-
ténik a protestánsok részéről, aZ meghamisítása a valódi 

protestantizmusnak, mint keresztyénségnek ; a protestán-
sok a kisdedek „elkeresztelésének" eszméjére csak ugy 
jöhettek rá, mivel a keresztség dolgában „a praxisban" 
a katholikusok álláspontjára helyezkedtek, s ezzel ők ma-
gok állították ki magokról a szegénységi bizonyítványt, 
hogy nem többé a biblia és az egyedül üdvezitő hit val-
lói. De akkor a protestantizmus neve alatt kik küzdenek, 
mit tartsunk ma a protestantizmusról ? 

Papp Gábor is az ő előadásában nem azt fejtegeti, 
mit kelljen a mai mozgalomról, az „elkeresztelésekről" a 
protestáns tanok és elvek szerint tartani, pedig rá nézve, 
mint prot. „püspökre" ez tartoznék, hanem csak azt haj-
togatta : miként intézkedett a miniszter ! Szép vallás, a 
melynek nincs más mondani valója, mint a mit a minisz-
ter mond ! Természetesen ; mert a prot. tanok szerint 
bajos volna a kisdedekért a kath. papok nyakába pereket 
akasztani. 

De már mi a tanoktól el nem térünk és a protes-
tánsoktól is követeljük, hogy vonják le tanaikból a kö-
vetkeztetéseket és ne appropriálják magoknak azt, a mi 
őket meg nem illeti. Az államtól pedig elvárjuk, hogy 
minden vallást a saját elvei szerint itélje meg és lehető-
leg ne avatkozzék a vallás ügyeibe. 

Ha pedig az állam és a protestánsok az őket meg-
illető álláspotjukra helyezkednek, akkor be kell látniokT 

hogy a Csáky-féle rendelet visszavonandó, és hogy az 
1868. LIII. t.-czikket ugy kell magyarázni, a mint az a 
vallások elveinek megfelel, s akkor a pereknek azonnal 
végök lesz. 

A perlekedések helyett ajánljuk a protestánsoknak, 
hogy tanulják jobban a theologiát; tanulmányozzák a 
katholiczizmust is, hiszen amúgy is nagy hajlamuk van a 
kath. elnevezéseket használni és ha a szükség kivánja pl. 
a keresztségnél, a kath. álláspontra helyezkedni. Az ön-
megismerés igazságra vezet s arra a tökéletes egyenlő-
ségre és viszonosságra, a mely egyedül akkor állhat be, 
ha mindnyájan, ugy mint egykoron voltunk, ismét katho-
likusokká leszünk. Dr Dudek János. 

Bécs, aug. 23. Az uj érsek első főpásztori levele, — 
melyet a világhirüen elzsidósodott bécsi napisajtó meg-
vetőleg a nagy érsek „eddigi prédikácziói folytatásának" 
nevezett el, valóságos remekmű, alak és tartalom tekin-
tetében egyaránt. Dr Gruscha Antal József érsek szól e 
levelében az Isten igéjének hirdetéséről, a szentségekről, 
a jövő életről, szóval : a pasztoráczióról és annak czél-
járól, azután, kapcsolatban a főpásztor eddigi működé-
sének, mint legényegvleti elnök és tábori püspök, meg-
említésével a következő magasztos áldó befejezéssel végzi 
tanítását: „Korunkon félreismerhetetlenül mély vágyódás 
húzódik át az Istenhez való visszatérés, a vallásosság, a 
religio iránt. Religio a hit és a tárgy igaz értelmében 
magyarázva nem egyéb, mint újból való egyesülés Isten-
nel Jézus Krisztus által. Egy nagy komoly kérdés (ügy) 
hajtotta hatalmába a szellemeket: mindnyájunk jólété-
nek vagy vesztének a kérdése. Az egész emberi társada-
lom biztos, rendezett további fennálásáról van aszó. Jog-
gal nevezzük azért ezt a kérdést társadalmi kérdésnek, 
mert az messze kihat minden ország, minden birodalom 
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határain. Ennek a kérdésnek szerencsés, végleges megol-
dása, vagyis az egész társadalomnak az Isten által akart 
jogszerű és erkölcsös alapjaira való visszaállítása iránt a 
feleletet az apostol már rég megadta : „Más alapot senki 
sem tehet le, mint a mely le van téve, Krisztus Jézus." 
Ezen az alapon épült fel Isten rendelkezése szerint az 
ifjú keresztény műipar a katholikus legényegyleteknek sze-
rény keretében és közel 40 évre terjedő tapasztalataim 
emez egylet vezetésében azt az örvendetes meggyőződést 
adják ajkaimra, hogy az isteni Gondviselés ezekben a derék, 
vallás és polgári állás tekintetében jóra való ifjú kézmű-
vesekben az egész keresztény társadalom számára hatal-
mas és tömör épületanyagot akart magának késziteni. A 
Gondviselés a társadalmi kérdés megoldásának e külön-
leges apostolságát a kath. egyházra és benne névszerint 
a papságra bizta ; mert igazán csodálatosak azok az 
utak, melyeken ezeknek a mármost mindenütt áldásosán 
működő egyleteknek örökemlékezetü alapitója, a ki 
egyszerű kézmives legény vala, a műhelyből a papságra 
hivatást kapott, hogy minket paptársait mindnyájunkat 
erre a katholikus tevékenységre ismeretes jelszavával 
fellelkesítsen, mondván : „Testvérek ! tevékeny szeretet 
minden sebet begyógyít ; puszta szavak csak növelik 
a fájdalmat!" Rajta tehát, Krisztusban szeretettim, 
„mi sem fáradjunk el a jótevésben," a szeretet és irgalom 
cselekedeteinek gyakorlásában, a melyek a mennybe való 
eljutást számunkra biztosítják. Keresztény igazságosság, 
keresztény szeretet fogja megoldani a jövőkor félelmes, 
nehéz kérdéseit. Fenséges és a Szentlélek által ihletett 
valamennyi levelében erre int, erre sarkal bennünket 
szentséges atyánk, a római pápa: hogy visszatérjen min-
denki kötelességeinek hűséges teljesítéséhez. Ha mindnyájan, 
nagyok és csekélyek, fent és lent, elüljárók és alattvalók, 
kötelességeiket ismét, Isten segedelmevei, lelkiismeretesen 
teljesitik : akkor ebben a kölcsönös kötelességteljesitésben 
a kölcsönös jogok is a lehető legjobban fognak érvénye-
sülni és az általános jólét föltételei legigazabban fognak 
teljesülni. Isten áldása egész népekre és birodalmakra, 
valamint a családokra és minden egyes emberre nézve 
kötve van az Isten és az egyház törvényei iránt való en-
gedelmességhez. Különösen az ünnepek és vasárnapok 
megszentelése : 6Z 8.Z, cl mit kedvesim az Urban, mind-
nyájatoknak szivére, lelkiismeretére kötök. Jeruzsálem 
romjai fölött, fájdalmas részvéttel népe és a város iránt 
panaszkodék a próféta az Ur nyugalma napjainak meg-
szentségtelenitése miatt és az ebből származott istenitélete 
fölött. A nagy városok területe növekszik, a körfalak és 
árkok eltűnnek ; de ne feledjük, kedveseim, hogy e mel-
lett a külső változás mellett mennyire igaz marad az a 
régi közmondás, a melyet a mi tisztes, hivő elődeink a 
körfalak kapuira, a város legszélsőbb vámsorompóinak 
kápolnáira lapidáris szavakkal felírtak, mondván : Isten 
áldásától függ minden, „an Gottes Segen ist Alles ge-
legen." 

Roma. XIII. Leo pápa levele a maltai püspökhöz. — 
Venerabiii Fratri Petro Archiepiscopo Rhodiensi Episcopo 

Melitensi. 
LEO PP. XIII. 

Venerabiiis Frater salutem et Apostolicam leue-
dictionem. 

Graviter admodum molesteque tulimus, prout T* 
iam docuit Dilectus Filius Noster Cardinalis a publicis 
negotiis Administer, procacem quorumdam Melitensium 
ephemeridum scriptorum licentiam, qui Te, Pastorem 
suum, indignis contumeliis impetere et hanc Apostolicam 
Sedem pari iniuriae genere lacessere ausi sunt. Nec mi-
nus improbandi sunt ausus huiusmodi, quod eorum petita 
fuerit occasio ex quibusdam documentis in vulgus editis, 
quae ad consilia spectabant ultro citroque collata circa 
negotia quaedam, ecclesiastica istius insulae inter Sedem 
Apostolicam et Gubernium Serenissimae Anglorum Re-
gináé. Illud sane miserum quod opinationes quaedam, utut 
a Nostris alienae, iis comprehensae litteris ansam prae-
bere potuerint ad incendendos populäres animos qui eo 
facilius inflammari soient, quo callidius iis faces verborum 
admovent homines nequam, quibuj ea res expedit ad con-
flandam vulgi invidiam adversus eos quibus praecipuus 
habendus est honor. Plane eo intendit haec animorum 
concitatio, ut corrumpat quod optimum est, eaque discin-
dat quae fuerant coniunctissima. Novimus enim quanta in 
populo Melitensi sit suavitas ingenii et morum, quantum 
catholicae religionis Studium, quod iis magni gentium 
Apostoli praesentia et voce inditum fuit, quanta nobilitas 
rerum a maioribus gestarum, quanta in hanc supremam 
veritatis Cathedram observantia et fides. Quin etiam ex 
recentibus testimoniis, quum sacerdotii Nostri natalem 
quinquagesimum ageremus, perspecta habuimus summa' 
erga Nos Melitensium studia et officia. Quare illos singu-
lari caritate complectimur, et omni qua valemus ope non 
modo spirituálém illorum curare salutem contendimus, sed 
et rationibus civilibus favere quo prosperioribus rebus 
utantur. At quo impensius eos diligimus, eo dolemus acer-
bius, dum versatur ob oculos imago hominis inimici, qui 
pietatem in patriam praetexens superseminat zizania tri-
tico lectissimo, diffidentiam excitât, dissidia serit, factorum 
veritatem pervertit, recta hominum consilia male expli-
cando detorquet in laevani partem, atque ita legitimae 
auctoritati Ecclesiae non modo debitutn detrectat obse-
quium, sed etiam injuriam infert, avertitque ab ea fidelium 
animos avita pietate addictissimos. Porro haec de qua 
querimur calumnia et fraus inimici hominis satis in aprico 
erit, si sedato animo respiciatur Romanorum Pontificum 
in rebus agendis consuetudo, eaque expendantur quae 
nuper de Melitensibus negotiis inter Nos et Regium Gu-
bernium Britannicum convenere. Testatur história Sanctam 
hanc Sedem in parandis atque ineundis conventionibus 
cum civili potestate iugiter populorum commodis et ra-
tionibus studuisse, quo factum est ut saepe in offensiones 
incurreret, simultates susciperet, discrimina obiret, irae 
potentium fieret obnoxia. Porro quoties de rebus agitur 

^ quae ad religionem pertinent, quarum, mandante Deo, 
tutelam gerit praeprimis et iudicia exercet, nulla cupi-
ditate aut studio rerum humanarum obscuratam mentem 
ad eas advertit illudque spectat unice quod gloria Dei 
postulet et animarum salus, quodque magis ab bonum 
publicum, ad gentium pacem et tranquillitatem expediat. 
Eodem et Nos spectavimus in con^entione ineunda cum 
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Britannico Guberoio, qua nihil derogatum est de Ecclesiae 
iuribus et libertate, imo ea firmius adserta sunt et con-
stituta. Dumtaxat quaedam ecclesiasticae disciplinae ca-
pita, usu iam recepta, accuratius definita sunt, utriusque 
supremae potestatis consensu, huius pactionis ope. Iam-
vero dum haec agentes ea quoque curaremus, quae usui 
et decori erant futura ephebeo ecclesiastico Melitersi, ubi 
instituuntur Ecclesiae administri, quos lucem mundi et 
salem terrae esse iubet divina vocatio, Nos praeterire 
non poterat, quid ipsa posceret natura loci, quae incolas 
simul consociat Melitenses et Anglos. Scilicet e re Nobis 
visum est curare, ut ampliore aptioreque cultura alumni 
expoliantur, quo commodius et efficacius Clerus iste tuus 
sacrum ministerium obire queat operamque conferre ad 
Melitensium aeque ac Anglorum salutem, non minus 
sacerdotii dignitate gravis quam auctoritate doctrinae. Id 
vero haud officit, quominus impense studia excolantur 
patrii idiomatis aliarumque disciplinarum, quae decent 
exornantque ecclesiasticos viros. 

Itaque Tibi vehementer commendamus et fore con-
fidimus, ut iuvenis clerus, in quo laeta spes Ecclesiae 
succrescit. tum pietate floreat, tum instructu severiorum 
scientiarum et bonarum artium, quo illustrior fit et utilior 
sacri ministerii perfunctio. Junctum autem doctrinae vi-
geat studium ecclesiasticae disciplinae, ut ex isto florenti 
plantario egregii prodeant administri caritatis et pacis 
qui ceteris exemplo sint et quam de se excivere in Nobis 
sustineant expectationem. Cleri similes fideles e populo 
sint, qui solidati in fide concordiam diligant, subsint ultro 
auctoritati legitimae, pie matrem Ecclesiam colant, ca-
veant autem imprimis, ne excidant a propria firmitate 
errore traducti et fraude pravorum hominum, qui reli-
gionem simulantes et caritatem patriae, adiutricem prae-
bent operam sectis Ecclesiae infensis, eoque intendunt 
per maledicta et probra typis vulgata, ut viris ac. rebus 
infamiam inférant, queis omnis debetur honos, atque uni-
tatem proscindant, quae disciplinae et obedientiae nexibus 
continetar. 

Equidem haud ambigimus, quin pro pastorali zelo et 
prudentia tua curam operamque omnem sis collaturus, ut 
discutiantur nubes quae offusae sunt veritati, atque ita 
glatulari possimus invicem, quod cumulate assequuti 
fuerimus, quod erat in utriusque votis. 

Pignus interea Nostrae dilectionis habeto Apostoli-
cam Benedictionem, quam Tibi, Yen. Fráter, clero et fide-
libus tuae curationi commissis peramenter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXVII. Iulii 
anno MDCCCXC. 

Pontificatus Nostri decimo tertio. 

VEGYESEK. 
*** A katholikus nagygyűlések, kongresszusok 

idejében vagyunk. Augusztus végén, vagy szeptember ele-
jén, szokták a külföld katholikusai hitéletüknek e hatal-
mas nyilvánulásait megtartani. Az antwerpeni eucharistikus 
kongresszus után f. hó 25—28-ig volt a német katholi-
kusok fényes nagygyűlése Koblenzben. Aug. 30-án kez-
dődik Oltenben a svájozi kath. férfi-egyletek és munkás-
társulatok közgyűlése. Szeptember 2. és 3-án lesz a német 
katholikus tudósok és irók Görres-egyletének közgyűlése 
Augsburgban. Szeptember 7—10-ig lesz Liègeben a nem-% 

zetközi katholikus socialis kongresszus. S alig végzi be ez 
üléseit, a franczia katholikusok fognak Sainte-Anne d'Au-

rayban tartani katholikus munkás-kongresszust (coDgrès 
de l'Union des associations ouvrières catholiques de France.) 
Az ülések szeptember 15-től 19-ig fognak tartani. 

— Lelkes gyülésezés, virágzó kath. egyleti élet. Ez a 
kettő egymást kiegészítve csodával határos dolgokat mi-
vel a kath. hivek vallásosságának felfrisitésére és izmosi-
tására, az egyház védelmére, a keresztény elvek jótékony 
befolyásának kiterjesztésére. A legújabb katholikus egylet, 
a mely valószínűleg messze szét fog terjedni Francziaor-
szágból, az az egylet, melyet mgr Fava grenoblei püspök 
„Serviteurs de Saint-Pierre" név alatt alapított — a pápa-
ságnak providencziális állásában és működésében való támo-
gatására. Az alapitó püspök ez egylet czélját igy rajzolta 
le: „L'heure est venue pour nous tous, ce nous semble, 
de nos rapprocher du Pape. Il faut que tous ses fidèles 
serviteurs s'enrôlent sous la bannière de la Croix, pour 
combattre les ennemis de la Papauté et les vaincre, en 
leur persvadant de venir à Elle. Ce dans ce but que se 
forme une Société." (Moniteur de Rome.) 

— Az uj székesfehérvári püspök ur, főt. dr Steiner 
Fülöp ő mgának conspcratiója Kisasszony napján, vagyis 
szeptember 8-án lesz. 0 emja Simor János bibornok bg-
primás szenteli fel. Társfelszentelő püspökök lesznek dr 
Zalka János győri és dr báró Hornig Károly veszprémi 
püspök urak. Az uj püspök ur szept. 14-én foglalja el 
trónját. 

— Mily óriási munkát mily alaposan fognak végezni 
a liègei nemzetközi katholikus socialis-kongresszuson, mu-
tatja a következő remek kongresszusi-programm : I. szak. 
Elnök Rutten kanonok. 1. Socialis terminológia. 2. Sociális 
sajtó. 3. Kivándorlók védelme. 4. Szakképző iskolák. 5. 
Háztartási iskolák. 6. Intézkedések a régi becsületesség 
visszaállítására és védelmére a munka terén. 7. Néptit-
kárságok felállítása. 8. A részvényesek kötelmei. Mind a 
8 ügynek külön előadója lesz. — II. szak. Elnök ő excja 
gróf Blome. 1. Vasárnapi nyugalom. Előadó Guerin 
Orbán. 2. Nők és gyermekek munkája. Előadó Winterer 
kanonok, német parlamenti képviselő. 3. Éjjeli munka. 
Előadó Decourtius nemzeti tanácsos Svájczból. 4. Maxi-
malis munkanap. Előadó gróf Kuefstein Ferencz, az 
osztrák urak házának tagja. 5. Pápai békebiróság nem-
zetközi munkásvédő törvényjavaslatok ügyében. 6. A 
munka beszüntetésének jogossága vagy jogtalansága. 
Előadó P. Lehmkuhl J. t. 7. A munkások követelései-
nek jogossága. Előadó Pottier tanár. — III. szak, 
Elnök de Woeste Károly belga államférfiú, volt minisz-
ter. 1. Balesetek és betegség eseteire vonatkozó törvé-
nyekről. Előadó Begasse J. 2. Egyleti életalak az ipar, 
kézművesség és földmüvelés számára. Előadó llelle-
putte G. 3. A munkás-társulatokat megillető jogi szemé-
lyiség jogairól. Előadó Van Overberghe C. 4. Eszközök 
az aggkor alkalmából való ellátás állami pénztárainak 
jobb kezelésére vonatkozólag. Előadók Doat ur és Henry 
kanonok. 5. Koldusok és vándorlók ügye. Előadó Le-
febvre P. 7. Magán javitó intézetek ifjú bűnösök számára. 
Előadó Debert H. 8. Egyletek szabadon bocsátott fegyen-
czek védelmére. Előadó ugyanaz. A munka-adók egyesü-
lete külön szaktárgyát fogja képezni következő tárgysoro-
zattal : 1. A munkaadók egyesületeinek szükségessége és 
eszközök ily egyletek alapitására. 2. A munkaadók köte-
lességei a) a nagy ipar, b) a kézműipar, c) a földmivelés 
terén. 3. Az uri személyek kötelességei szolgáik iránt. 
Külön ülés lesz a kongresszus papi tagjai számára, a 
melyben szó lesz a papság köteles szerepéről a társadal-
mi kérdés megoldásában. (Augsb. Postzeit.) 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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Budapesten, szeptember 3. 19. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Szent Alfonz levele egy szerzetespaphoz. — A t e r emté s ü a t korszaka a szent írás és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y mai á l láspont ja szerint . — Egyházi Tudósítás : K o b l e n z : Németor szág ka tho l ikusa inak 37. nagygyűlése . — 

Irodalom : T ra i t é de la Vie In t e r i eu re . — Die k i rch l ichen Censuren. — Vegyesek. 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengzö 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás . ) 

25. Hát aki választékos nyelven szónokol 
egy se szereti az Ur Jézust? Ezt nem állitom; 
annyit azonban mondhatok, hogy a szentek 
nem szóltak oly csinos formában. Sok apostoli 
szellemű férfiúnak életrajzát elolvastam már, 
de egyikében se találtam, hogy valaha bármelyi-
ket is választékos nyelvezeteért dicsérték volna; 
ellenben annál többet dicsértek olyanokat, kik 
a nép nyelvén szóltak. Példa reá szt. Pál. „Az 
én beszédem és tanitásom nem az emberi böl-
cseség hitető igéiben, hanem a léleknek és erő-
nek megmutatásában állott" *) i r ja a korinthusi 
keresztényekhez. — Aquinói szt. Tamásról azt 
jegyzi föl életirója, hogy valahányszor prédikált, 
mindig szigorú tekintettel volt hallgatóinak 
értelmi felfogására, s habár nagy erőmegfeszi-
tésébe került, mindig zabolázta szellemének ma-
gas röptét, inert inkább akarta hallgatóinak 
szivét felgyullasztani, mint azok elméjének tá-
pot adni. Ugyanazért mindig a legközönségesebb, 
leghasználatosabb kifejezésekkel élt beszédjeiben, 
azt tar tván elvül, hogy a szent beszédnek még a 
legkorlátoltabb eszűek részére is hozzáférhetőnek 
kell lennie. — Ferreri szt. Vincze életéből tud-
juk, hogy azon átható ékesszólást, melyet kor-
társai ugy mint az utó világ egyaránt csodálnak 
benne, a szent kereszt lábainál tanulta s leg-

') Korinth. I. 2, 4. 

remekebb beszédjeit nem tudós könyvek forga-
tása közben, hanem a feszület kar já t átölelve 
fogalmazta. — Loyolai szt. Ignáczról azt i r ja 
Bartoli atya, hogy mig mások az isteni igét 
czifra szavakba öltöztették, ő megfosztotta min-
den világi ékességtől s igy muta t t a be azt égi 
nagyságában és erőteljességében. 

Szokása volt az isteni igazságokat saját 
puszta valóságukban előadni, azért mondták róla, 
hogy az ő ajkain látszik meg áz isteni ige va-
lódi nyers ereje. — Hasonlót olvasunk nerei 
szt. Fülöpről, kiről az imént emiitettem, hogy 
megparancsolta rendtársainak, miszerint könnyen 
fölfogható népies modorban prédikáljanak s aki 
ebeli parancsát megszegte, azt még a szószékről 
is leküldötte. 

Salesi szt. Ferencz is csak a népies beszéd-
mód által ju tha to t t azon rendkivüli eredményre, 
melyet fölmutatot t . Ismeretes azon esemény, mely 
közte és a Belleyi püspök között lefolyt. Midőn 
t. i. egy izben a szent fölkérte volna az emlí-
te t tem püspököt egy szent beszédre, ez valami 
kicsiszolt szép beszéddel lépett föl. Mindenki 
tapsolt, csak szt. Ferencz hallgatott . A püspök 
csodálkozva a szentnek viseletén, véleményét 
kérte ki szónoklata fölött. Szt. Ferencz még egy 
predikáczió megtartására szólította föl a püs-
pököt. Ez most megértvén, hogy Salesiusnak a 
a sallangos beszéd nem tetszett — egész egy-
szerűen szólott, mire ismét ismét sZt. Ferencz 
kezdett tapsolni. 

Más alkalommal igy szólt Camus püspök-
höz : A prédikaczió akkor sikerült legjobban, ha 
a hallgatóság csendesen hagyja el a templomot, 
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egymáshoz egy szót sem szól, hanem lesü tö t t 
szemekkel haladva gondolkozik. Megtör tént Sa-
lesiussal nem egyszer, hogy Párizsba hivták. hol 
fejedelmek, érsekek, bibornokok előt t prédikált . 
Hangu la t a a hal lgatóságnak megfelelő volt ugyan, 
de egyszerű beszédmódjától ekkor sem t é r t el. 
Maga i r ja ezt a „Mária lá togatásáról" nevezett 
szerzet egyik t ag j ának : „Karácsony nap ján a 
kapuczinusok templomában préd iká l tam, s pedig 
a királynő előt t ; azonban biz tos i tha tom önt, 
hegy beszédem egy szóval se volt külömb azok-
nál, mike t annecyi kis t emplomunkban szoktam 
ta r tan i . " Nem is a külső csin eredményezte az 
o fényes sikereit, hanem a belső meggyőződés 
s a lelkek üdve i rán t i szívbeli buzgóság, mely 
beszédjein is visszatükröződött . Szépen jellemezte 
ő t Monpensier herczegnő e rövid szavakban : 
„Hitszónokaink többnyire a legmagasabb regiokba 
szárnyalnak. Nemhogy figyelemmel kisérni, de 
lá tni is alig lehet őket ; a genfi püspök leereszkedik 
a föld szinére, hogy zsákmányát elragadhassa." 
Paulai szt. Vincze életében is azt olvassuk, hogy 
nemcsak maga prédikál t a legegyszerűbb nyel-
ven, hanem alat tvalói tól is megkövetel te ezt, 
okul adván, hogy a lelkek üdvét nem pa t togó 
phrasisokkal , hanem alázatossággal műveljük. 
Például pedig az Üdvözítő Jézust szokta föl-
hozni, ki habár egész fönségükben h i rde the t t e 
volna az isteni t i t koka t -— mer t hisz az örök 
a tya megtestesül t bölcsesége volt — mégis a 
legközönségesebb kifejezésekkel, hasonlatokkal 
é l t s mindig hal lgatói felfogásához alkalmazko-
dot t , megadván ezzel nekünk a valódi hi thirde-
tés mintaképét . Akik Regis szt. Ferencz müvei t 
olvasták, hasonlóan nem győzik dicsérni egy-
szerű, át látszó tiszta előadását. 

26. Föl kell még emli tenem a hires domi-
n ikánus Tauler a tya életéből egy vonást. Ez 
min t fiatal hitszónok mindig a fenségest, az emel-
kede t t beszédmódot hajhászta . Tör t én t azonban 
hogy egy napon valami koldusasszony j ö t t ezen 
kéréssel : „Atyám,préd iká l j már egyszer nekünk is 
szegény értelmetleneknek." Ezeu szavak annyira 
megha to t t ák a jeles szónokot, hogy évekig nem 
lépe t t szószékre; midőn pedig ú j ra prédikált , 
szándékolt egyszerűsége mel le t t oly meginditóan 
szólott, hogy többen eszméletlenül rogytak össze 
beszédje alat t . 

Avila a tyáról azt olvassuk, hogy egyszerű 
beszédjei m i a t t némelyek őt tuda t lannak t a r t o t -
ták . Igy bizonyos tudományos, de lelki ügyek-

ben j á ra t l an férfiú ily módon hivta ba rá t j á t 
Avila a tya beszédjére : 

„Kiváncsi vagyok arra az együgyűre ; ugyan 
menjünk, hallgassuk meg mi t tud" . Csakhogy 
az isteni kegyelem éppen o t t é r in te t te meg lel-
ké t s azon együgyű beszéd okozta megtérését . 
Hal l juk min t vélekedet t Isten e j ámbor szolgája 
a valódi hi tszónoklatról . „Ha valamely hitszónok 
oly hűt lenül tö l t i be t i sz té t — olvasom az ő éle-
tében — hogy inkább az emberek füleinek ipar-
kodik hizelegni, semhogy azok aka ra t á t megin-
ditani tö rekednék ; ha inkább szóvirágokat, min t 
lelki gyümölcsöt keres ; szóval kereset t modorá-
val inkább magá t h i rde t i min t Krisztus Jézus t : 
azon szónok igen veszedelmes uton van, s bűnt 
követ el Ura Istene el len." 

Ugyanily nyi la tkozato t olvashatni Lanuza 
és Segneri a tyák életében, melyből ismétel ten 
kitűnik, mily iszonyú számvétel vár azon hitszó-
nokokra, kik ö n m a g u k a t s nem Jézust hirdet ik ; 
nemkülömben azon főnökökre, kik a la t tvalóiknak 
az ily szónoklati módot megengedik. 

27. De ha főnökeiktől nem is bün te t t e tné -
nek az oly hiu prédikátorok, vájjon Isten meg 
fogja-e bocsátani h ibá joka t? Hisz a hiszónok 
köteles minden egyes hal lgatójának lelkiüdvéről 
gondoskodni, miu tán Krisztus követe és Krisztus 
helyet t beszél : „Nekünk ad ta a megengesztelés 
kiszolgáltatását . . . mi ránk bizta a megengeszte-
lés igéjét . Krisztus helyet t j á runk t ehá t követ-
ségben, úgymint Isten intvén miál ta lunk." S ha 
Krisztus e helyet tességét eléktelenitve a bűnösök 
üdve he lye t t sa já t dicsőségét keresi, világos, 
hogy vétkezik megbizója Krisztus Jézus ellen. 
H a a király — i r j a Avila a tya — elküldené 
valamely szolgáját, hogy ez a király részére 
bizonyos szűznek kezét megkér je , a szolga pedig 
ahelyet t hogy a király részére kérné meg a szü-
zet, önmaga esküdnék meg vele: nem követne-e 
el ezen szolga bünte tés re méltó vétséget a király 
ellen ? De hisz hasonlóan cselekszik azon pap, 
ki Is tentől a bűnösök tér i tésére küldetve, ahelyett 
hogy ezek üdvén működnék, sa já t dicsőségét 
hajhászsza s meddővé teszi Isten igéjét, nem mu-
t a t h a t v á n semmi gyümölcsöt. Ugyanazért arany-
szájú szent J á n o s is hi tvány gonosztevőknek 
nevezi a dicshajhász prédiká torokat . 

28. Már ha a hitszónok beszédjét fenséges 
gondolatokkal czifrázza s ékeskedő kereset t mo-

•) Kor. II. 5, 18 — 19-
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dórban adja elő, szóval La az evangeliumi egy-
szerűségtől eltér, elköveti azon hamisitást az 
isteni igén, elköveti azon házasságtörést, melytől 
szt. Pál oly szorgosan óvakodott: „Mi nem va-
gyunk, mint oly sokan, kik az Isten igéjének 
hűtlen esküszegői: mi tisztán hirdetjük azt, 
Isten szine előtt járván, s amint azt Istentől 
kaptuk." Erre vonatkozólag jegyzi meg n. szt. 
Gergely: „A házasságtörőknek nem kell gyer-
mek, sőt inkább irtóznak attól, nem lévén egyéb 
czéljok az érzéki gyönyörűségnél. Epp igy tesz-
nek azon prédikátorok, kik nem iparkodnak 
Istennek lelkeket nemzeni, megelégedvén a hiu 
dicsőség csiklandozásaival" ]) Azonban rettegje-
nek ezen hiu dicshajhászok, mert az Ur maga 
szól a prófétánál: „íme én ellene leszek a pró-
fétáknak, kik ellopják az én igéimet . . . . el-
vetlek ti teket — úgymond az Ur." De az 
isteni ige tolvajai nem mások, mint kik csak 
arra törekesznek, hogy ők maguk jó szónokok-
nak tartassanak, ha mindjár t Isten semmi dicső-
séget nem nyer is az ő beszédjökből. Szalézi 
szt. Ferencz az ily üres szószátyárokat hasonlítja 
az evangeliumi fügefához, melynek csak gazdag 
levélzete van meg, de gyümölcse nincsen. De 
valamint a gyümölcstelen fügefát tűzre Ítélte 
az Ur Jézus, ugy fogja elitélni az ő szent igéi-
nek gyümölcstelen alanyait is. 

29. Nem áll az sem, mit azon hiúság fiai 
hangoztatnak, mintha ők első soröan Isten di-
csőségét keresnék s csak másodsorban .saját hir-
nevöket. Aki ugyanis oly f'ellengző irányban 
beszél s oly használatlan szavakat hangoztat, 
ahelyett, hogy előmozdítaná, inkább hát rá l ta t ja 
Isten dicsőségét. Mit is mondott Muratori? „A 
hitszónoknak kötelessége minden egyes hallgatójá-
nak lelkéről csak ugy gondoskodni, mintha 
egyetlenegygyel volna dolga." Ha tehát vala-
melyik hivő megátalkodik a bűnben, mivel a 
szt. taní tásokat nem érti, az Úristen minden-
esetre hitszónokát is számadásra vonja, amint 
ki is mondja nyiltan Ezekiel prófétánál (mely 
szöveget annál szükségesebbnek tartok ideiktatni, 
minél kevesebben veszik figyelembe azok közül, 
kik ismerik): „Ha én mondom az istentelennek : 
Halállal halsz meg ! s te nem hirdeted neki . . . 
az istentelen ugyan az ő gonoszságában meg-
hal, de az ő vérét a te kezedből fogom kö-
vetelni." 3) 

Mor. L. 2. C. 17. ") Jerem. 23, 30, 33. 
3) Ezech. 3, 18. 
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30. Azt mondja próféta : „Nem hirded, mert 
nem hirdetni, vagy érthetlenül hirdetni az kö-
rülbelül egyre megy. Szent Bernát is azt mondja, 
hogy az itélet napjára jönni fognak a szegény 
tudatlanok s vádolni fogják azon papokat, kik 
az ő alamizsnájokból éltek s mégis elmulasztot-
ták ő rólok gondoskodni. Szükséges — mondja 
szt. Prosper — hogy az ember meg legyen győ-
ződve arról, miszerint az ékeskedő beszéd által 
Isten igéje meghamisittatik, elveszti minden 
erejét és életét, s hogy e meghamisított formá-
ban se a műveltnek, se a tudat lannak nem 
tetszhetik. 

Aranyszájú szt. János szt. Pálnak ezen sza-
vai fölött elmélkedvén: „Az evangéliumot hir-
detni küldött engem Krisztus; s ez sem az ige 
bölcseségében, hogy hiába való ne legyen a 
Krisztus keresztje"1) azt mondja: „A gondolatok 
fennen szárnyalása s a nyelvezet csiszoltsága 
nemcsak a lelkek üdvének van hátrányára, ha-
nem egyenesen megsemmisíti a megváltás gyü-
mölcseit." z) Azért ir ja szt.-'Ágoston is: „Nem 
merném a szó bölcseségét használni, nehogy 
Krisztus keresztje elerőtlenittessék ; megeléged-
vén az isteni ige tekintélyével inkább aka-
rom az evangelium egyszerűségét szolgálni, mint 
a hiúságot." (Folytatjuk.) 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 
a s z e n t í r á s és a t e r m é s z e t t u d o m á n y ma i 

á l l á s p o n t j a sze r in t . 
H A R M A D I K K O R S Z A K . 

(Folytatás.) 

„Monda pedig Isten : Gyűljenek egybe a vizek, me-
lyek az ég alatt vannak egy helyre és tűnjék ki a száraz. 
Es ugy lőn. Es nevezé Isten a szárazat földnek, a vizek 
gyüleménvét tengernek. És látá Isten, hogy jó. Es mondá: 
„Teremjen a föld zöldellő és maghozó füvet és gyü-
mölcsöző fát, mely gyümölcsöt hozzon neme szerint, mely-
nek magva önmagában legyen a földön. Es ugy lőn. Es 
terme a föld zöldellő, és maghozó füvet neme szerint, és 
gyümölcsöző, fát, mindeniknek magva lévén faja szerint. 
Es látá Isten, hogy jó. Es lőn este és reggel, harmadik 
nap." (Gen. I. 9—13.) 

A harmadik korszak elején bizonyos halvány vilá-
gosság van a földön, van légkör, vannak fellegek, a föld-
felületet egészen viz boritja. E viztömegnek azonban nem 
az a hivatása, hogy a földet elfödve tartsa, hanem hogy 
kisebb-nagyobb mélységekben, tavakban és tengerekben 

0 Kor. I. 1, 17. 
2) Horn. 39. in Epist . 1. Cor. 
3) Lib. C. Fel. C. 2. 
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összpontosulva, majd folyókká szakadva termékenyítse 
meg a szárazföldet, melyet az isteni mindenhatóság leg-
közelebb a növényvilág gyönyörű kertjévé varázsolni fog. 
Azért az isteni alakító működés tovább halad . . . és sza-
vára forrongásba jönnek a természeti erők, iszonyú erő-
vel fölemelik itt-ott a földkérget, a vizeket leszorítják a 
mélységekbe, előtűnnek a hegyek, a völgyek, a szárazföld 
és a tengerek. A sz. író jelzi e korszak eseményeit, de 
többet nem mond; neki nem feladata tudományos érte-
kezést irni, ő csak az isteni működés korszakonkint ki-
domboruló eredményeit jegyzi föl. Kérdezzük meg azért 
a tudományt, mit szól e korszakról, mely iszonyú forra-
dalmak és katastropháknak lehetett színhelye. 

Van a természettudománynak egy ága, a földtan 
(geologia), mely kizárólag földünk belső alkatának nyo-
mozásával foglalkozik, és pedig nem csupán a földkéreg 
jelenlegi szerkezetét, jelenlegi tüneményeit kutatja, hanem 
a bolygónk korábbi, egész eredetéig felnyúló alakulását 
igyekszik következtetések utján megállapítani. E tudo-
mány, mely jóformán csak a mult században született 
annyi különböző, sok ellentétes kisérlet és hypotliezis 
után, napjainkban már biztosabb alapon műveltetik. Ma 
két nevezetes elmélet körében mozog, egyik a vulkaniz-
mus, másik a neptunizmus. A vulkanizmus, melynek meg-
alapítója a skót Hutton és Buch Lipót, a nagy német 
geologus, azt állítja, hogy a szárazföld képződésénél a 
hő, a tüz szerepelt. Az eredetileg izzó állapotban lévő 
föld lassankint hült, felületén szilárd kéreg képződött, de 
bensejében izzóan maradván, a központi tüz és a folyton 
fejlődő gázak a külső kérget felduzzaszták, megrepeszték, 
s igy támadtak a hegyek, völgyek és a tengerek katla-
nai. A neptunisták, élükön Werner Ábrahám Gottlob, 
Bischof Gusztáv, Volger Ottóval azt vitatják, hogy a szá-
razföld alakulásánál az eredeti képző erő nem a tüz, ha-
nem a viz volt. Az eredetileg vizben feloldott anyagok 
csapadékokat képeztek, réteges képződményekké, jegeczes 
ásványokká váltak ki, s a folytonos vegyi feloldás és 
jegeczedés által kivált gázak a külső szilárdabb rétegre 
nyomást gyakorolván, fölemelkedtek a hegyek, előállot-
tak a száraz és tenger völgyei. Ami a vulkanizmusnál 
tűzben való olvadás, itt vegyi kiválás. Sokáig heves vita 
folyt e két vélemény tudós védelmezői között, lassankint 
a középnézet jutott érvényre, mely szerint a tüz és viz 
együtt működtek közre a föld képződésénél : ez megmagya-
rázza az egyik, és megfejti a másik által is tudományos 
tapasztalatra alapított éleleteket. E középnézet szerint a 
hegyek, völgyek, a szárazulat és a tenger alakulása a 
következőképen történt: 

Az izzó földgolyónak külső rétege kihűlvén, a 
légben lévő vízpárák lecsapódás folytán viz által borítta-
tott el. De ez sokáig igy nem maradhatott. Ugyanis a 
föld gyomrában hatalmas működő tüz, valamint az ott 
folyton keletkező zárt gázak feszítő ereje előbb-utóbb 
helyenkint kitört, a földkérget megrepeszté, vagy magasra 
f'ölemelé, ugy, hogy az itt-ott hegyekké tornyosult, más 
részeken behorpadt, mélységeket képezett, hová a víz 
lefolyt. A vizek mélyéről kikelő izzó lávák annál nagyobb 
erővel működtek, annál iszonyúbb katastrophákat idéztek 
«15, mivel a tüzes anyag a vízzel érintkezésbe jővén, ezt 

alkatelemeire, a gázakra bontotta szét, melyek roppant 
ereje növelé a központban dühöngő tűz feszerejét. E ka-
tastrophák után a föld lassankint hűlvén, a tűzben fel-
olvadt és a vízben feloldott anyagok vegyi és erőmütani 
alakulásokon keresztül menve jegeczesednek, leülepednek 
s hosszú idő lefolyása alatt képezik a réteges és nem 
réteges képződményeket és az ásványvilág ezernyi faját. 

Igy magyarázza a geologia a szárazföld, a hegysé-
gek és a tengerek alakulását. A biblia ezt elfogadhatja, 
sőt ha e fejtegetés biztos alapon nyugszik, a tudomány 
szépen kiegészíti itt is a mózesi elbeszélést. A sz. irás 
csak a harmadik korszak eredményét közli, a vulkaniz-
mus és a neptunizmus fejtegetéseit érintetlenül hagyja, 
azt sem mondja, mennyi idő alatt történt a száraz-
földnek kiemelkedése a világtengerből, azért ha egyes 
geologusok a hegységek mai alakulásához millió éveket 
vesznek föl, mint pl. Bischof 353 milliót, bár e számitá-
sok nagyon ingatag, bizonytalan föltevéseken alapulnak, 
a sz. Írásnak ellen nem mondanak. 

Voltak, akik azt állították, hogy a sz. írási elbeszélés 
kizárólag csak a neptumi elméletnek kedvez, a vulkaniz-
mussal ellentétes álláspontot foglal el, mivel a sz. irás az 
első időszakról azt mondja: „Isten lelke lebegett a vizek 
felett" és a második korszakról: „Isten elválasztá a felső 
és alsó vizeket." Ezen állítás azonban félreértésen ala-
pul, mert midőn az első versben az áll : „Isten lelke 
lebegett a vizek felett," ott nem tulajdonképeni vizet kell 
értenünk, hanem az ősanyagnak vizpárához hasonló álla-
potát, mint azt a „thóhu vabohu" héber szó értelmezé-
sénél kimutattuk.2) A második korszakban emiitett viz 
pedig, mely a földet födé, nem zárja ki, hogy a föld 
kérge alatt tüzes anyag volt. M. csak a föld külsejéről 
beszél, amint az a második korszak végén kinéz, midőn a 
föld felülete már meglehetősen kihűlvén, reá a víz már 
lecsapódott. 

Azt is felhozták, hogy a biblia a szárazföld s igy a 
hegységek képződését csupán a 3-ik korszakra teszi, ho-
lott a földtan kimutatja, hogy hegységek képződtek 
azután is, a növény és állatvilág létrejötte után, ameny-
nyiben egyes alsó földrétegekben növényi és állati marad-
ványok találtattak. Erre feleljük : a biblia nem mondja, 
hogy a föld jelenlegi alkata, és a hegységek képződése a 
harmadik korszakban befejezve lett; csupán azt jelzi, 
hogy e korszakban történt a szárazföld kiválása, a vizek-
ből való kiemelkedése, mi által a föld a növények lak-
helyévé alkalmassá lőn, ezzel azonban nincs kizárva, hogy 
később is uj hegység, uj szárazföld vagy tenger képződ-
hetett, s a már akkor létező növény vagy állatvilágból 
egyeseket el nem temethetett. Katastrophák voltak azután 
is a földön, miként történhetnek ma is ; sok változáson 
ment át földünk, míg jelenlegi alakját nveré, mig hegyei, 
völgyei, tengerei, folyóvizei mai helyzetüket nyerék. Eze-
ket leírni nem a Genesis dolga, hanem a tudományos 
geologia történetéhez tartozik. 

A harmadik korszak még egy második, nevezetes, 
korszakot alkotó isteni műnek volt tanuja. Az isteni al-

142. 1. 
Wagner E. „Geschichte der Urwelt." Lipcse, 1857. I. k. 

2) L. 12. 1. 
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kotás folyton emelkedik, magasztosul. A vizből előbuk-
kanó puszta kopár föld díszes ruházatot nyer, kizöldül, 
füvek, fák, rengeteg erdők kezdik ékesiteni. A sz. iró ezt 
irja le néhány vonással a 3-ik korszakról szóló elbeszé-
le'se'nek második részében. Hogyan történhetett e fönsé-
ges csoda? Hogyan jött létre a növényvilág? Vájjon a 
szervetlen, holt ősanyag önmaga hozta-e létre a szer-
ves növényvilág első gyermekeit? A természetrajz tagadja, 
mert szerves élet csak szerves csirából, tenyésző erővel 
biró magból fejlődhetik. Magok a materialista tudósok 
bevallják, hogy az első szerves csirák létrejötte egy nagy 
titok. A teremtés ihletett irója megadja a magyarázatot, 
midőn a növényvilág megjelenését az isteni mindenható-
ság parancsszavával vezeti be. „Es mondá Isten : Terem-
jen a föld zöldellő és maghozó füvet és gyümölcsöző fát, 
mely gyümölcsöt hozzon neme szerint, melynek magva 
önmagában legyen a földön." Megértjük innen: 1. hogy 
az isteni mindenhatóság kölcsönzött tenyésző erőt a föld-
nek, hogy az az első növényvilágot számtalan faja szerint 
megteremje ; 2. hogy ezen isteni mindenhatóság a tenyé-
sző erőt az első növények csiráiba és magvaiba zárta, 
melyek életet adjanak a fönmaradó növényvilág uj és uj 
egyedeinek. 

A szárazföldön tehát, a szentírás szerint, előbb a 
növények jelennek meg, csak azután az állatok. Vájjon 
miért ? Megmagyarázza nekünk a természettudomány. 
„Brongniárt Adolf, a földtani növénymaradványok legje-
lesebb ismertetője elmés vizsgálataiból — ii'ja Ampère — 
az tűnik ki, hogy ezen őskorszak alatt a légkörben igen 
sok szénsavnak kellett lennie, mennyi jelenleg már nincs 
benne. Ilv légkör az állati lélekzésnek nem kedvezett, de 
annál kedvezőbb volt a növényéletre nézve, itt igen buja 
kifejlődésre adott okot, mit a melegnek nagyobb foka is 
előmozdított. Es innen meg lehet ismerni, hogy miért 
teremtettek az állatok előtt a növények ; s innen érthető 
meg egyszersmind az akkori alsó-foku növények óriási 
nagysága. Ugyanis, az ezen korszakban lerakodott réte-
gekben olyféle növényekre találunk, melyek a mi korpa-
téle (lycopodia) és moh-nemű füveinkhez hasonlók ugyan, 
de oly óriási nagyságúak, hogy néha 300 lábat is felül-
haladnak hosszúságúkban. A szénsavnak a növények általi 
folytonos fölemésztése a levegő alkatrészeit a jelenlegihez 
mindinkább hasonlóvá tette. A vizet mindinkább kevesebb 
savany terhelte. Mindazonáltal a légkör még nem volt 
alkalmas oly állatok fentartására, a melyek közvetlenül a 
levegőt lélekzik be, s az állatország'ioz tartozó első lények 
legelőször csakis a vizben jelenhettek meg." *) Kell-e 
ennél csattanósabb bizonyság a tudomány részéről, egy-
részt a csodálatos isteni bölcseség, másrészt a mózesi 
előadás igazságának beismeréséhez ? Még csak egy szent-
irásgyülölő tudóst, Burmeistert idézzük, ki következőleg 
nyilatkozik : „Az állatoknak a növényzet előtt való kelet-
kezése már csak azért is lehetetlen, mert az állatoknak, 
hogy létezhessenek, a növényzetre van szükségük. Jóllehet 
sok állat más állatokkal táplálkozik, az utóbbiak mégis 
csak növényekkel táplálkoznak. Azért a teremtés legré-
gibb korszakában sem élhetett állat a növényzet előtt, ha 

') L. Nikolas Ágost. A kereszténység bölcsészeti tanulmá-
nyozása. Ford. Majer K. Pest, 1860. I. k. 835. 1. 

föltehető is, hogy mindkettő rövid időközben egymásután 
keletkezett, s már igen korán egymásután létezett." 
íme az összhang a szentírás és a tudomány között. A 
tudomány itt is nyomós érvekkel beigazolja a szentírást ! 

A növényvilág létrejöttét M. elbeszélvén, csak „mag-
hozó füvek" és „gyümölcsöző fákról" emlékezik meg. A 
19-ik század botanikusait bizonynyal nem elégíti ki e 
felosztás. De nem szabad elfelejtenünk, hogy M. nem a 
tudósok, hanem az emberiség számára irt ; hogy továbbá 
ő nem természetrajzi ismeretek közlése czéljából, hanem 
vallási czélból értesít a növények felől. A természetrajz 
búvárainak tudományos rendszere, elnevezései változhat-
nak s változnak is minden században, a növényvilág külső 
szemlélése azonban mindig azt mutatja, hogy az zöldellő 
füvek és gyümölcstermő fákból áll. Egy kérdés merül itt 
föl : vájjon az összes, ugy az óvilágban, mint jelenleg is 
élő növények, mind e korszakban jöttek-e létre, vagy 
pedig később uj és uj teremtésre volt-e szükség ? Erre 
igen helyesen jegyzi meg dr Küken : „Nem szükséges uj 
teremtések vélelmét fölvennünk, minthogy a növényzet 
sokkal inkább függ a talajtól és égaljtól, mint bármely 
más szervezet ; azért a mostani flóráig oly lassú átmene-
tet tételezhetünk föl, mint a mily lassú fejlődés folyamán 
jutottak a talaj, égalj és a levegő mostani tulajdonsá-
gaikig." 2) 

S most a földről tekintsünk föl az égboltozatra, hol 
egy fönséges, nagyszerű látvány tárul elénk. A fénylő 
sugarakban uszó nap, a halvány hold és a ragyogó csil-
lagok tekintenek le reánk. Egy uj korszak előtt állunk, 
melvet a teremtés ihletett irója igy vázol : 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Koblenz, aug. 24. Németország IcatholihisainaJc 37. 

nagygyűlése. — 
Koblenz latin neve tudvalevőleg Confluentes. A ró-

maiak ezt a nevet a városnak azért adták, mert itt ömlik 
össze a Mosel vize a Rajnáéval. Ma ezt a nevet ez a 
város azért is megérdemelte, mert a mi Németországban 
katholikus szellem és jellem van, — pedig van ám ott. 
ilyen sok és hatalmas — az ma mind ide tódul össze — 
legalább lélekben. A 37. kath. nagygyűlésre idáig több 
mint 1000 tag és 5—600 résztvevő jelentkezett. Pedig a 
jelentkezések, kivált a résztvevőké, csak ma és holnap 
fognak történni tömegesen. A nagygyűlés „Napi l app já -
nak mai, 1-ső száma 8 hosszú lapoldalon 550 jelentke-
zett nevét közli. Mennyi ismeretes, hires név van csak 
ebben az első közleményben összehalmozva! Dr Wind-
horst. Clemens bankárnak lesz vendége. Itt van a német 
parlament alelnöke gróf Ballestrem képviselő, továbbá a 
Centrum hires tagjai közöl báró Schorlemer-Alst, Rei-
chensperger Ágost, két Matuschka gróf, Heeremann báró, 
két Loë báró, két Salm-Reiferscheid hg, gróf Schulen-
burg, báró Schorlemer Frigyes, gróf Spee, báró Roden-
stein. több polgári származású parlamenti képviselő, Pustet 

Geschichte der Schöpfung. Leipzig, 1856. 393. 1. 
Dr Lükén. Az emberiség származási okmánya. Ford. a 

budapesti nör . pap. 1878. 47. 1. 
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hires könyvkiadó, az apostoli szentszék typografusa. Pa-
pok részéről várják a kölni érseket és a megyés trieri 
püspököt, a nagvtudománvu Korumot. Magyarországból a 
bejelentettek közt olvasom Dobszay pécsi kanonok nevét. 
Jézus társasága részéről 3 világhírű tag neve következik 
egymásután: Lehmkuhl, Cathrein, Tillmann Pesch. Jelen 
lesz a dániai apostoli praeíectus is. 

Hogy Koblenzben, a nagy Görres szülő városában 
ed lig katholikus nagygyűlés nem tartatott, annak egy-
szerű oka az volt, mert itt eddig alkalmas hely 5 - 6000 
emberből álló gyűlés befogadására nem volt. A „Görres-
bau"-nak nevezett katholikus társás-egyleti ház szép és 
nagy épület, de nincs benne terem 5—6000 ember szá-
mára. Most, mikor kitűnt, hogy Münchenben kath. nagy-
gyűlés az ottani kormány félszeg okoskodása miatt nem 
tartható, és a nagygyűlést előkészítő vezérférfiu, Löwen-
stein hg Koblenz mellett döntött, egyszerre egy igen 
szerencsés körülmény játszott a katholikus vezérférfiak 
kezére egy óriás termet. Ugyancsak itt Koblenzben ké-
szültek t. i. egy nagy lövész-ünnepélyre. Ennek is, a 
kath. nagygyűlésnek is óriás ülésteremre volt szüksége. A 
két vállalat vezérei összeálltak és közös igyekezettel épí-
tettek, igaz, hogy csak fából, egy hatalmas „Festhallé"-t, 
a milyen nagyságra nézve több Németországban egy sincs. 
6000 ember elfér benne. Három hosszú hajóból áll az 
ülés terme. Keletfelé esik az emelvény, a mely a kath. 
nagygyűlés alkalmára igen szépen van feldíszítve. Az elő-
tér közepén ott van a b. Szűz szobra, karján a kisded 
Jézussal, két oldalt mintegy a b. Szüzet tisztelőleg sz. 
Castor (Koblenz védőszentje) és Mátyás apostol (a trieri 
egyházmegye védőszentjének) szobra van felállítva. Jobbra-
balra a szobor-csoport mellett XIII. Leo és II. Vilmos 
császár szobrait pillantja meg a szemlélő. 

A város minden részében ünnepi díszt öltött ma-
gára. Kivált az óvárosban alig van ház zászló és koszorú 
nélkül. Még a m ás vallásúak is ünnepelnek. Mert Német-
országban a vallás ügye nagy és szent ügy, mely iránt 
mindenki érdeklődik és a hivek nem mondják azt, a mit 
sajnos, nálunk Magyarországban, hogy az egyház, a val-
lás dolga — a papok dolga ! Itt Németországban csak az 
állam hivatalnokai maradnak egy-egy katholikus nagy-
gyűlés alkalmával — külsőleg — jéghidegek — bis ans 
Herz, mint a német mondja. Nép, polgárság, értelmiség, 
főnemesség, az mind — él-hal az ő vallásaért és egyhá-
zaért. 

De lássunk már valamit a ma esti 8 órakor tartott 
üdvözlő ünnepségről. Még messze volt a 8 óra, és már 
helyet nem lehetett találni a hatalmas nagy teremben. Óriás 
mozgás támadt, mikor Windhorst és Reichensperger tisz-
tes alakja a gyűlésben megjelentek. Viharos taps kisérte 
őket, midőn az emelvény lépcsőin felhaladtak. Rögtön 
szólásra jelentkezett Windhorst, óriás derültséget keltve, 
ezzel a megjegyzéssel, hogy ő azért állt fel rögtön, hogy 
kijelentse, miszerint most nem fog még beszélni, mert ez 
neki meg van tiltva; hanem azután, no akkor majd meg-
boszulja magát. Windhorst és Reichensperger mellett 
ott volt Löwenstein hg, a német katholikus nagygyűlések 
állandó nagybiztosa és szervezője, gróf Ballestrem a né-
met birodalmi gyűlés alelnöke, báró Schorlemer-Alst, 

Arenberg herczeg, gróf Matuschka atya és fia, gróf 
Hoensbroch, gróf Hompesch, Pfetten-Arnbach báró, dr 
báró Hertling, báró Boul-Berenberg, dr Porsch, dr Lin-
gens, dr Bachem, Marbe, Bender képviselők, a freiburgi 
kath. egyetem több tanára Svájczból, Pesch J. t. atva, 
Weisz dömés atya, gróf Galen kanonok és még sokan a 
jelesek közöl. 

Több koblenzi énekkar együttesen két ünnepi dalt 
énekelt el megnyitásul. Erre felkelt elölülői helyéről 
Müller ügyvéd, a helyi bizottság elnöke, hogy üdvözölje 
a gyűlést. Egy pillantást vetve az előzményekre, szelle-
mesen ostorozta a bajor kormányt a müncheni nagygyű-
lés megakadályozása miatt. Az egész esemény egyébiránt, 
úgymond, nem oly nagy, hogy vele napokig foglalkoz-
zunk. Az egész katholikus Németországnak fájt ugyan a 
müncheni gyűlés megakadályozása ; de az Isten ezúttal a 
rosszat kettős jóra forditotta : München helyett Koblenz 
lett a szerencsés katholikus nagygyűlés színhelyévé le-
hetni ; a bajor katholikusok pedig mégis tömegesen össze-
gyűlhetnek e nyáron — több helyen is, és mindjárt itt 
Koblenzben. Egyetértésre és összetartásra buzdítja a ba-
jor katholikusokat, mert csak igy lesznek képesek Bajor-
ország legnagyobb baját, a „staatskirchenthumot," az 
egyházra tukmált államszolgaságot — „kivégezni." Gör-
res szülővárosában tartják a német katholikusok ezt a 
kath. nagygyűlést : az ő szellemében működjenek ! Isten 
országa növekedjék a földön, ez a görresi jelszó legyen a 
nagygyűlés vezérelve ! 

A minden oldalról beérkezett üdvözlő táviratok fel-
olvasása után felkelt Windhorst. „Uraim, — igy szólt, — 
és hölgyeim ! (Derültség.) A kit most hallottunk, ezen a 
szónokon csak azt kell megrónom, hogy a hölgyekrőí 
nem emlékezett meg. (Derültség.) Neki tudnia kellene 
azt, hogy ezek nélkül a dolog sehogy sem megy, és hogy 
nélkülök a kulturharczot is elvesztettük volna (nagy de-
rültség és tetszés). Ezzel az ő bűnéért eleget tettem. 

A hallott beszéd után némileg talán vakmerőség 
szót emelni, mert ez a beszéd csakugyan kimerítette azt, 
a mit az üdvözlés estéje anyagul szolgáltathatott. Es tette 
ezt a lehető legtökéletesebb alakban. Ezt az én barátom-
tól máskép nem is vártam, és mégis szivemből örvend-
tem, midőn ez neki oly jól sikerült. 

Koblenzbe mi, uraim, igen szívesen jöttük, és én 
már régebben is igen élénken érdeklődtem Koblenz iránt. 
Akkor sok más ok miatt nem sikerült tervem. Hanem 
a mi jó, az végre is győz ; és most itt vagyunk önöknél, 
minden esetre annak következtében, hogy Münchenben 
nem lehetünk, mert akadályok merültek fel. En sajnál-
kozom ezen akadályok felett ; de azt hiszem, hogy eze-
ket az akadályokat bizonyos helyen túlságos élesen 
fogták fel, és én is azt hiszem, mit szónok, hogy ez az 
ügy nem alkalmas arra, hogy rá sok szót vesztegessünk. 
Én részemről teljesen meg vagyok győződve arról, hogy 
az ok nem abban fekszik, mintha Bajorországban a kath, 
mozgalommal szembe akarnának szállni; hanem abban, 
hogy azt hitték, miszerint ez esztendőn különös ok forog 
fenn arra nézve, hogy a német katholikusok nagygyűlése 
ne Münchenben, hanem másutt tartassék meg. En nem 
osztozom ebben a véleményben ; (Igen jó. Derültség.) 
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de minthogy más oldalról élni akartok evvel a vélemény-
nyel, nos hát én jónak látom, hogy ne disputáljunk fö-
lötte hosszasan, hanem térjünk napirendre. En azt hiszem, 
hogy Bajorország történeténél és földrajzi tekinteteknél 
fogva hivatva van Németországban a katholikus érdekek 
védővára lenni. (Igen helyes. Bravo.) 

Hogyha ezt a hivatását Bajorországnak egy előbbi 
miniszter alatt jobban, a mint én helyeselhetem, elfeled-
ték, én azt hiszem, hogy most ezek az akadályok nagy-
ban fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Bajorországban és 
egész Németországban ismét felélénküljön az a tudat, 
hogy Bajorország a katholikus érdekek védővára Német-
országban. Én részemről teljesen el vagyok telve biza-
lommal az iránt, hogy Bajorország fenséges regensének 
szive a katholikus érdekek iránt élénken és melegen dobog, 
és hogy a következő események fognak bennünket erről meg-
győzni, ha az eddigiek meg nem győztek volna. Látom, 
hogy itt-ott kétely mutatkozik előttem (derültség) ; de 
én azt hiszem, hogy ez a kétely alaptalan. Ne Ítéljünk 
elhamarkodva, és mindenek előtt azon legyünk, hogy ne 
magunk adjuk fel a positiónkat, a melyet birunk, az által, 
hogy azt kifogásoljuk. Ez évben Münchenbe nem men-
tünk ; valószínűleg esztendőre sem mehetünk oda, hanem 
hogy egyszer majd Münchenbe fogunk menni, az egészen 
bizonyos. (Élénk, tartós bravo és taps. Felkiáltás : csak 
mielőbb.) Ez egy jó, jámbor kívánság, amelyben osztoz-
nom kell, különben kitenném magam annak a veszélynek, 
hogy többé oda nem jutok. (Nagy derültség.) Most azon-
ban nem szándékunk tovább törni a fejünket azon, hogy 
mely tévedések hozták létre azokat az állapotokat, me-
lyek miatt, sajnos, most panaszkodni vagyunk kénytelenek. 
Itt vannak köztünk bajor testvéreink. Világosan megmon-
dunk nekik mindent, a mi ebben a dologban szivünkön 
fekszik. De erről az epizódról többé nem szólunk. 
(Bravó.) 

Nincs alkotás (Instution), mely oly erősen volna 
képes belemarkolni korunk tévelygéseibe, mint a katholikus 
gyűlések; a kí ezt be nem látja, nem ismeri a tör-
ténelmet és nem tudja. hogy az államokat hogyan kor-
mányozzák. Ugy látszik, azt hiszik sokan, hogy az embe-
rek egymásközti viszonyait tisztán csupán külső erővel 
lehet szabályozni és helyes módon rendben tartani. Igy 
tűnik fel nekem legalább sok embernek a felfogása, 
hogyha a különféle államokban a törvényhozás fejlődését 
vesszük figyelembe. Ez — nagy tévedés. Népet tartósan 
külső erővel nem lehet kormányozni, hanem csupán a dol-
gok mély erkölcsi jelentősségének kiemelésével és a népeket 
átható szellemi erővel. Csak ez fogja a rend és béke tar-
tósságát a világon fentartani. 

A ki ezt kétségbe vonni akarná, az legyen szives 
épp most Angliára szegezni tekintetét. Mély fájdalmunkra 
ott most kimúlni láttuk azt a legnevezetesebb férfiút, a 
kinél nagyobb ebben a században talán nem élt, Newman 
bibornokot. Ö nevének súlyt csakis diadalmas szellemi 
ereje által szerzett, és most Angliában az a nevezetes 
látvány tárul el szemeink előtt, hogy e kitűnő férfiú sirja 
köré minden párt legkiválóbb férfiai gyűltek össze, és 
hogy minden párt közlönyei iránta hódolatukat nyilvá-
nították és hogy minden hitvallás elismeri, mennyit tett 

ő a kereszténységért általában és különösen Angolország-
ban. Ez jele annak, hogy a nemzetek érdekeik lényegé-
ben mindenkor találkozunk és hogy minden körülmények 
között a szellemi nagyság mindenütt elismerést talál és 
fog találni. 

A nagy Newman sirja mellett kifejlett ünnep ezen-
felül néhány uta-itást is nyújt ennek a nagygyűlésnek. 
Newman protestáns vala és a katholicizmusra sok tanul-
mány és nehéz küzdelmek után lépett át. Áttérésének 
indokolásában iratai előbbi hitsorsosait, polgártársait soha 
sem sértette meg. Vegyünk példát róla ; tiszteljük (ach-
ten wir) álláspontunk erélyes védelmében másoknak a 
véleményét (bravo) ; ők testvéreink, ők egy hazában élnek 
velünk ; ugyanazon közügyekért nekik vállvetve velünk 
kell sikra szállni. De most egyúttal azt mondom ellen-
feleinknek : Ha mi Newman példája szerint cselekszünk, 
mi is azt követeljük tőlük, a mit az angol katholikusok 
élveznek. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy érthetetlen hajtó-
vadászatban egész hosszú sora a férfiaknak (az evangeli-
scher Bundra történik itt utalás) szemlátomást arra egyesül, 
hogy bennünket minden módon megtámadjon, tanainkat 
kigúnyolja, szokásainkat megvesse : akkor mi ezt nem 
fogjuk eltűrni. (Élénk tetszés.) Mi nem fogunk ugyanily 
eljárással visszafizetni, de be fogjuk nekik bizonyítani, 
hogy a mi tanunk történelem és ész tanúsága szerint az 
igaz tan. Ha ebből vagy abból a történelmi műből tesz-
nek ellenvetést, nos hát mi is olvastuk a történelmet, és 
hogyha valaki ellenünk támad, ez nekünk alkalmul szol-
gálhat, hogy mi is figyelmeztessünk a történelemre, a 
mely másoknak talán fájhat. Ha én ilyen urakat hallok, 
a fő szájasnak csak azt mondom : Olvasta ön Janssen 
történelmét ? ! Én ritkán kaptam erre választ, mert ebből 
a műből sok olyat megtanultak az emberek, a mi eddig 
feledve volt. Éppen e napokban arról is lesz szó, hogy 
ezekkel a támadásokkal szemben hogyan viseljük magun-
kat. Semmi esetre sem támadólag, hanem békéltetőleg 
(irenisch) és felvilágositólag, de félelem nélkül. Nekünk 
nem kell senkitől sem félnünk. (Viharos, tartós helyeslés/' 
Mi egyenjogúak vagyunk ; mi nem vagyunk senkinek a 
szolgája; mi kötelességeinket teljesítjük minden irányban, 
de kéregetni, koldulni nem akarunk, hanem követeljük 
jogunkat. (Ismétlődő viharos helyeslés.) A nagy kultur-
harczban mi már megtettük a jó kezdetet. Néhány év 
előtt ki hitte volna, hogy a katholikusok ismét annyira 
jutnak, mint a mennyire eljutottunk ? Mindez, igaz, még 
nem sok ; de ha a csapatok előre nyomulnak, akkor az 
egész gyorsabb tempóban megy előre. Ha az emberek 
tőlem azt kérdik, miért jövünk mi össze minden esz-
tendőben, én viszont tőlük azt kérdezem : mire valók 
minden évben a nagy manőverek ? (Hosszas tetszés és 
taps.) Minden ilyen gyűlés egy-egy nagy hadtest gyakor-
lata (Corpsmanöver) füstnélküli puskapor nélkül. (Derült-
ség.) Az ily gyűlésben alkalmunk nyilik egymással meg-
ismerkedni, véleményeinket kicserélni, készülődni, hogy 
minden eshetőségre, a választásokra stb. készen legyünk ; 
és minthogy rfleg teljes győzelmet nem vivtunk ki, ne-
künk az ily összegyülekezés sürgősen, absolute szükséges. 
Azért azt kiáltom önökhöz : csak bátran előre, akkor a győze-
lem biztos ; csak nem kell szepegni és akkor a mező 
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«-•lőttünk szabadon áll. Szepegéssel nem érünk el semmit. 
Követeléseinket határozottan és világosan kell kimonda-
nunk. Egyházi téren ügyeinket teljesen ott akarjuk látni, 
a hol azok a kulturbarcz előtt voltak, és ebből egy jótát 
sfm engedünk. Mi az iskolát ismét abban az állapotban 
akarjuk látni, a melyben az iskolafelügyeleti törvény előtt 
vala. A szülők és az egyház illetékes befolyása nélkül a 
dolog nem megyen sehogysem." Itt szónok bővebben 
szól az iskola-ügyről, elismerőleg szól a kormány barát-
ságosabb hajlamairól. Megígéri, hogy ha a kormány igy 
folytatja, ők tovább is minden jó igyekezetében támo-
gatni fogják. Köszöni a koblenziaknak a szives fogadtatást 
és finom jókedvvel végül arra kéri a szemfüllé vált óriás 
hallgatóságot, hogy barátságos emlékezetében tartsa meg 
őt addig is, mig ismét megjelenik előttük, a mi nem 
igen sokára megtörténik. Viharos bravóval felelt a nagy 
gyülekezet, és mikor Müller elnök a gyülekezetnek oda-
kiáltá, hogy „holnap Lajos napja van," (Windhorst neve-
napja) hármas hochban tört ki a német katholikusok nagy-
gyűlése, mely a zenekar tusának hangjaiba olvadt által. 

Szóltak még Schorlemer-Alst báró, Ballestrem gróf, 
Bertling báró igérve, hogy néhány év múlva Münchenben 
lesz ilyen fényes gyűlés, dr Knecht kanonok Badenből, 
Janssen tanár Hollandiából, Schütz tanár Trierből, Klein 
Tyrolból, Schulte Saxen tartományból, Mühlensichen St. 
Louisból, üdvözletet mondva az észak-amerikai katho-
likusok nevében. 

IRODALOM. 
4- Traité de la Vie Interieure par le R. P. Mey-

nard, dominicain. 2 köt. 12-r. 1889. Clerrnont-Ferrand-
ban, Belletnél. 

Szerző nagy szolgálatot tett e müve által a keresz-
tény istenes élet buzgó híveinek, különösen pedig ez 
istenes élet vezéreinek, a lelkipásztoroknak, midőn e mű-
vében a természetfölötti életről szóló keresztény tan vele-
jét összegezte. Mint dömés, szerzetes-rendjének hagyo-
mánya által aquinói szent Tamás tanításához lekötve, 
mindenek fölött ebből a forrásból merített, mi által egész 
tanítása biztos, velős, gyakorlatias. A két kötet elseje 
előadja a theologia asceticát, a második tárgyalja a theologia 
mysticát. 

= Die kirchlichen Censuren oder praktische 
Erklärung aller noch zu Recht bestehenden Excommuni-
cationen, Suspensionen und Interdikte 1. s. der Bulle 
„Apostolicae Sedh", des Concils von Trient und der 
Constitution „Romanus Pontifex". Mit bischöfl. Appro-
bation. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1890. N. 8-r. 
442 1. 5-40 m. 

Igen ajánlható munka. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország katholikus papságára óriás jó ha-

tással van az az istenies nagy példa, melyet Lollok József 
pápai praelatus, esztergomi apát-kanonok és pazmaneumi 
rektor adott az által, hogy lemondva fényes állásáról, 
paulai sz. Vincze szerzetes rendjébe, a lazaristák körébe 

I belépett. Távozása nagy veszteség az esztergomi főegy-
házmegyére, mert Lollok József, a mióta fölszentelt pap 
volt, rövid káplánságát leszámítva, folytonosan az ifjúság 
nevelése, különösen pedig a papnevelés terén fáradozott, 
oly kitűnő szellemmel és a tapasztalatok oly gazdagságával, 
a mely őt legkiválóbb spirituálisaink, legkitűnőbb vezér-
papjaink sorába emelte. Áldás kisérje minden nyomán! 
Ne feledje ezt a szegény magyar hazát ! 

— Ft. Dr Dessewffy Sándor csanádi püspök ur 
ő mgának inthronizácziója, a mint értesülünk, az egyház-
megye védszentjének, sz. Gellért püspöknek napján, f. hó 
25-én fog megtörténni. 

— A liudapest-erzséhetvárosi uj templom tervére kiirt 
pályázat sikeres volt. Beérkezett összesen kilencz pályázat, 
melyek közöl hat nyilt és három zárt pályázat. 

— Lassú Lajos nagy-sűri plébános több ezer hívő-
ből álló zarándok sereget \ezetett Nagyboldogasszony 
napjára Esztergomba. Pompás gondolat, apostoli eljárás. 
Esztergomban Nagyboldogasszony napja bucsu napja. 
A hatalmas bazilika védszentjének napja. Ekkor maga a 
bíboros hg prímás szokott, Pázmány szónokló szobrával 
egy színvonalról, szólni páratlan oktatással és hatással a 
néphez. Ily alkalmakra messze vidékről is felvinni a népet 
Esztergomba, még egyszer mondjuk, isteni gondolat, apos-
toli eljárás. Dr Lassú Lajos ur ez alkalomból, ily alkal-
makra, gyönyörű kis könyvet adott ki Buzárovitsnál Esz-
tergomban e czim alatt : „Esztergomi emlény. Bucsujárók 
számára, három képpel." Tartalma X. fejezetbe van be-
osztva, a melyeknek sorrendje ez: 1. A hazai történet-
ből. 2. Az esztergomi érsekekről. 3. A főtemplom. 4. A 
főtemplom belseje és pedig a szentély, a kupola, a bajó, sz, 
István vértanú kápolnája, a szakács kápolna. 5. A kincstár. 
6. Szent István király kápolnája. 7. Esztergom egyéb szent 
helyei. 8. Imádságok. 9. Ének. 10. Az isteni tisztelet 
rendje. Sok követőt Lassú Lajos bucsujárásának, sok 
olvasót kívánunk kedves kis könyvének, melynek ára 
csak 10 kr. 

— Folonyi Géza is — hozzászólt az u. n. „elkeresz-
telések" ügyének elintézéséhez. Választói előtt minap 
tartott beszámoló beszédében azt véleményezte, hogy a 
keresztelő kath. lelkész helyett a szülők tudósítsák az 
illető „illetékes" lelkészt a megtörtént keresztelésről. Nos, 
erre az a megjegyzésünk, hogy ezzel az ügy cseberből-
vederbe kerülne; mert a katholikus szülő evvel az át-
szolgáltatással éppen ugy elkövetné a formális cooperatio 
és scandalum halálos bűnét, mint a keresztelési bizony-
latot kiszolgáltató lelkész. A kath. hitelv ezt sem en-
gedi meg. 

— Az eszeveszett fegyverkezésnek eredménye az, hogy 
a hármas szövetség, Francziaország 3.226,000 emberéi-
vel és Oroszország 2.579,000 katonájával, összesen tehát 
5.805,000 fegyveresével szemben, 5.140,000 embert tud 
kiállítani a síkra, a mely összegből Németországra esik 
2.900,000, Ausztria-Magyarországra 1.150,000, Olaszor-
országra 1.090,000 ember. 10 millió ember nemzetközi 
gyilkolásra, — nem pokoli gondolat ez, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség századában ? ! 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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ülésében. — Vegyesek. 

Harangzúgás száll át 
Hegyen, völgyön, rónán. 
Püspök-szentelés van 
Magyar Sión ormán. 
Osz biboros Simor 
Kit ken fel olajjal ? 
S mért van tele szive 
Ma annyi óhaj ja l? . . . 

Ez a mai ünnep t i tka 
Ilyet látni r i tka ! 

Hol t rónja állt hajdan 
Szent István királynak, 
Püspök kellett mostan 
Székesfehérvárnak : 

Hogy apostol álljon 
Őrt István sirjánál, 
S ne nevessen ármány 
Nemzetünk romjánál. 

Ez a mai ünnep t i t k a . . 
Ilyet látni r i tka ! 

Ösz biboros Simor 
Fehérvár szülöttje, 
Kit a bölcsőben vet t 
Át István ihlet je, 
Azt keni fel őrré 
Isten erejével, 
Kit ő nevelt pappá 
István szellemével — 

Ez a mai ünnep t i t k a . . 
Ilyet látni r i tka! 

Égi illat terjedt , — 
Szent hagyomány mondja, 
István hamvaiból, 
Midőn megnyílt sirja. 
E mennyei illat 
Hogy áthasson mindent, 
Azért küldi Isten 
Fehérvárra Steinert . . . 

Ez a mai ünnep t i t k a . . . 
Ilyet látni r i tka! 

Erős az ő hite, 
Nagy hegyeket áthord, 
És völgyeket betölt, 
Melyeket váj t zápor : 
Egyengetni fogja 
Út já t üdvösségnek 

17 
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S a magyar vallásos 
Újjászületésnek.. . 

Ez a mai ünnep t i t ka . . . 
Ilyet látni r i tka! 

Ezt az u ta t István 
Törte nemzetének, 
Midőn megnyeré ezt 
Krisztus keresztj ének. . . 
A magyar számára 
Ez az élet utja, 
S ezt az ifjú főpap 
Simortól tanulta . . . «. 

Ez a mai ünnep t i t k a . . . 
Ilyet látni r i tka ! 

Vissza, vissza, hazám ! 
István szent út jára , 
Ha nem akarsz ju tni 
Pokol révpar t jára ! . . . . 
Harangzúgás, ima, 
Szent zsolozsma, ének : 
Mind ezt hirdeti ma 
István nemzetének ! . . . 

Ez a mai ünnep t i tka . . . 
Ilyet látni r ika! 

Breznay Bêla. 

A vegyes l i ázasságok h a z á n k b a n 1844—1868-ig. 

I. 

A magyar nemzetre nagy tanulságokban 
bővelkedő ezen időszak, a vegyesházasságok ügyé-
ben az előbbi időkhöz képest kevés uj mozza-
na to t hagyott a történelemre. Végig húzódik 
ra j ta az 1844-ik évi örökség, miután az ekkor 
létrejött megállapodásokon sem az 1848-iki ma-
gyar törvényhozás, sem az utóbb behozott osztrák 
polgári törvénykönyv érdemleges változtatást 
nem tett . A vegyesházasságok kötésére az egész 
időszakon át az 1791 : 26. és az 1844: 3. t. 
czikkek szolgáltak irányadóul, mivel az 1853-ban 
behozott uj polgári törvénykönyv is csak az 
1844 : 3. t. cz. szellemében általánosságban intéz-
kedett. 

De ha maga a vegyesházasságokra vonat-
kozó törvény ezen időszakban nem is változott, 
változott annak gyakorlati alkalmazása, és pedig 
a kath. elvek rovására. Magának a fennálló tör-
vénynek a keretében a katholiczizmus bénítá-
sára uj utakat és módokat eszeltek ki az embe-

rek, hogy az ezen időben teljes diadalra jut tatot t 
vállásegyenlőségi eszmét a vegyesházasságokban 
is érvényesítsék. 

Az 1S44. III. t. cz. 2. §-a ugyanis akkép 
rendelkezett, hogy: a jelen törvény kihirdetése 
után keletkező azon vegyesházasságok is, melyek 
evangelikus lelkipásztor előtt köttetnek, érvénye-
sek. A törvény tehát — a pápai dispensatió 
nyomán —csakis az evangelikus lelkipásztor előtt 
kötöt t vegyesházasságoknak érvényét ismerte el, 
de azért a vegyesházasságra lépőket nem ruházta 
fel korlátlan szabadsággal arra nézve, hogy bár-
mely körülmények között akár a kath. plébános, 
akár pedig a prot. pásztor előtt köthessék há-
zasságukat. Ez utóbbinak csak akkor lehetett 
helye, midőn a prot. férfi jegyes kaucziókat adni 
nem akart, és a jegyesek ilyen esetben a passiva 
assistentiával megelégedni nem akartak, szóval 
„in extremo necessitatis casu", amint a püspö-
kök a királyhoz 1852-ben intézett panaszleve-
lökben irták. 

Ha a férfi jegyes katholikus volt, nem volt 
ok, miért menjenek a vegyesházasságra lépők 
a prot. pásztor elé esküvőre, miután a gyerme-
kek a hazai törvény szerint amúgy is a kath. 
vallásban voltak nevelendők s az ilyen házasság 
kath. módon, ünnepieden megáldatott. A másik 
esetben pedig, midőn a nő jegyes volt katholi-
kus vallású, ezt mind hitének elvei, mind a 
t r ient i zsinat rendelkezése arra kötelezték, hogy 
sa já t plébánosát ne mellőzze, hanem ellenkező-
leg azon legyen, hogy házassága ez előtt köt-
tessék. 

Azonban a kath. érzék, a mely már akkoron 
széltében eltompult s az a protestáns éberség, 
amely a század mindent nivellirozó törekvései 
mellett is protestánsnak maradt, nagyot tágí-
to t t ak a törvényen s divatba jöt t , hogy nemcsak 
a kath. nő jegyes e fontos lépésnél, a milyen a 
házasságkötés, tú l te t te magát vallása követel-
ményein, hanem nem egyszer megtörtént az is, 
hogy a kath. férfi jegyes a prot. vallású nő 
jegyese kedveért egyszerűen a prot. pásztor elé 
ment esküdni. 

Hasonló valami kapott lábra a vegyesházas-
ságból származott gyermekekre nézve is az 1791 : 
26. t.-cz. rendelkezése ellen. Ez a t.-cz. a gyerme-
kek vallására nézve egész 1868-ig volt érvény-
ben — a papiroson. A közéletben azonban más-
kép jártak el. Ugyanis azt a praxist csúsztatták 
be, hogy valamint e törvény szerint, ha az atya 
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katholikus volt, valamennyi gyermeket a ka th . 
vallásban kel le t t volna nevelni : ugy és pedig 
mint Roskoványi mondja : „obtentu perfectae 
reciprocitatis ac aequali tat is in ter Catholicos et 
P ro tes tan tes articulo 20: 1848. enunciatae." (T. 
III. p. LXXXIII . \ ha az atya pro tes táns volt , 
valamennyi gyermeket a prot . val lásban kezdték 
nevelni. 

így tehát , jól lehet az 1848-iki törvényhozás 
a vegyesházasságokkal nem foglalkozott , annak 
egész szelleme mégis ezekre is k i t e r j ed t s a 
fenálló 1844. III. és 1791: 26. t. cz. daczára 
betel jesedet t a vegyesházasságokon is a gyakor la t i 
életnek egy igen jellemző vonása, hogy : a 
törvény — az ember, ennek jó vagy rossz indu-
latjai . 

Ez a kétféle visszaélés jellemzi az egész 
időszakot, s a mi tö r téne lmet Í rha tunk a vegyes-
házasságokról ezen időből, azt az ezen visszaélé-
sek ellen k i fe j te t t küzdelmek, orvoslási kísérletek 
töl t ik ki. 

1848. körül olyan idők j á r t ak a magyar 
ka th . egyházra, hogy az az ilyen bajok ellen 
törvényes orvoslást hiába kereset t volna. Az 
ál talános „testvériség" idejében, a midőn minden 
válaszfal leomlott , a pro tes táns törekvések ellen 
felszólalni egy kathol ikusra nézve annyi l e t t 
volna, min t az „ imádot t" haza ellen bünt kö-
vetni el. Különben is az elvi leroskadás napjai-
ban, kath. egyházunkra nézve, a midőn sa j á t 
gyermekei is meghasonulva egész az árulásig 
gonoszkodtak, a vegyesházasságoknál t ö r t é n t 
visszaélések a kisebb bajok közé t a r toz tak . 
Panaszkodnia nem lehe te t t ; de hiába is t e t t e 
volna. 

Majd más napok is jö t tek, és a magyar ál lam 
a magyar egyházzal együt t a Gesammte-Monar-
chie-ba bekebeleztet t . . . . 

Püspökeinket az „uj jog" , az uj viszonyok 
folytán beál lot t u j egyházpolit ikai helyzet, egészen 
lefoglalta. Scitovszky Jánosnak, az ország uj 
pr imásának sorsa nem volt irigylésre mél tó ; de 
az egykori rozsnyói püspök, a vegyesházassági 
uj aerának egykori előharczosa, megál lot ta he-
lyét, védte a jogokat, jár t -kel t , min t egy pász-
torhoz illik s a fe lbomlot t egyházat papjaiban, 
hiveiben restaurálni iparkodot t . 

') Mint lát juk, ezek az emberek jóval megelőzték a mai ka-
t o l i k u s a i n k a t a „természeti jog" szabad használásában. Mert igy 
néz ám ki a gyakorlatban az a természeti jog, ha azt a házasság 
szentségének isteni jogával szembe állitva az emberek szabad 
egyezkedésére hagyjuk. Tessék ezen elgondolkozni ! 

Gr. Thun vallás- és okta tásügyi miniszter a 
birodalom püspökeit Bécsbe tanácskozásra h ivta 
1849. márcz. 31-én, hogy velők azon helyzet 
megvi ta tása czéljából, melyet a kath. egyház a 
márcz. 4-én engedélyezett ál talános polgárjogok 
a lapján jövőre a b i rodalomban elfoglalana, köz-
vet len érintkezésbe léphessen. Az egybegyűlt 
püspökök ápril 30-ától junius 17-ig tanácskoztak. 
A fel terjesztés, melyet a miniszter „a kath. püs-
pökökkel az egyházi ügyek szabályozása véget t 
t a r t o t t tanácskozások t á rgyában" a felséghez 
in téze t t , világosan m u t a t t a , hogy a ka th . egy-
házra szabadabb napok fognak következni. (L. e 
fe l te r jesz tés t Religio 1850, 405. s k. 1.) 

Külön magyar egyházi érdekeink megóvása 
s a további teendők megbeszélése czéljából püs-
pökeink 1850. aug. 24-én Esztergomban a her-
czeprimás felszólalására ér tekezletet t a r t o t t a k 
(leirása Religio 1851, 328 s k. 1.), a melyből 
egyrészt a fölséges fejedelemhez föl ter jesztés t 
intéztek, (részben közölve Religio 1851, 309 s k. 
1.) másrészt önmagok irányzásául szolgáló hatá-
rozatokat hoztak. 

A vegyesházasságokkal 1852. folyamán kezd-
tek ismét komolyan foglalkozni. A nézetek ala-
kulására a teendők i r án t fontos körülménynek 
tek in tendő dr Roskoványi Ágoston egri kano-
noknak 1852-ben váczi püspökké t ö r t é n t kine-
veztetése. Ez m i n t speczialista a házassági jog 
te rén s m in t fiatal buzgó püspök, ha nem is 
mind já r t , de idővel nagy befolyást gyakorol t 
püspöktársa i ra a vegyesházassági visszaélések 
megszünte tésének kérdésében. 

Scitovszky prim ás mind j á r t az év elején, 
febr. 22-én, fe lszól í tot ta levélben Roskoványit , 
közölné vele véleményét az i r á n t : quid ad repri-
mendam mat r . mix to rum f requent iam et cohiben-
dam min i s t ro rum pro tes tan t icorum aut ipsorum 
quoque cathol icorum auclaciam praesuscipiendum 
fore t ? 

Roskoványi, az 1843/4. országgyűlési vi ták 
lelkes szónokához s egy fiatal buzgó püspökhöz 
illő, de az 1852-iki körülmények közöt t elég 
merész a j án l a to t t e t t a pr ímásnak, azt t. i. hogy 
t é r j enek vissza a szigorúbb fegyelemre a vegves-
házasságok kötésénél, a mely Erancziaországban, 
Belgiumban s más országokban divik. Ez a szigo-
rúbb el járás pedig 3 pontba fogla lha tó : 1. eset-
ről-esetre dispensat iót kell kérn i a sz. széktől a ve-
gyesházasság köthetésére ; 2. a vegyesházasság soha 
másképp, min t passiva assistentiával, ne köttessék, 

20* 
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és pedig mindig a kath. plébános előtt. Ennek te r -
mészetes következménye leend 3. a Lambrnsc-hini-
féle instrukczióban foglalt dispensátiónak a forma 
t r ident ina alól — visszavonása. Ez a dispensatió 
nálunk sok visszaélésre adot t a lkalmat , a mely-
ről különben is Roskoványi azt t a r to t t a , hogy 
az „forte nimiis terr iculament is ac adiunctorum 
regni me tum nescio qualem incut ient ium descri-
pt ione extorta," amint a szentszék csakugyan 1841-
ben a szintén Lonovics által képviselt Ausztr iának 
ilyen dispensatiót nem adott , az erdélyi püspök 
meg el nem fogadta. Ha t ehá t Magyarországra 
nézve is visszavonatik, vélelmezte Roskoványi, 
nem lehet ma jd a vegyesházasságokkal a ka th . 
elvek rovására visszaélni. (VI. 468.) 

Roskoványinak ezen a ján la ta a visszaélések 
megszüntetésére egyedül volt czélravezetőnek 
t ek in the tő ; a polgári törvény szempontjából pe-
dig abban leli igazolását, hogy Bécs amúgy is 
egységes tö rvény t a k a r t hozni az összbiroda-
lomra, Ausztr iának pedig ilyenféle dispensat iója 
nem volt. Be kell azonban vallani, hogy Bécs is 
ezen időben már nagyot változott, s a vallás-
ügyi miniszter már 1850. jan. 21. és márczius 
19-iki rescr ip tumában ki je lente t te , hogy az a 
törvény, mely szerint a vegyesházasságot prot . 
lelkész előt t kötni nem lehet, min t a mely a 
k ih i rde te t t vallásszabadsággal meg nem egyez-
te thető , Ausztr iában is el töröltnek tekintendő. 
(T. I II . p. XCIV.) 

A maga részéről Roskoványi egyházmegyé-
jében mindjá r t kormánya kezdetén a szigorúbb 
eljárásból annyi t foganatos í to t t , amennyi t egy-
szerre lehetet t . April. 4-én kibocsátot t körleve-
lében „reservata humil i ta t i nos t rae uniuscujusque 
casus mat r . mixt i clecisione, obtentaque a S. 
Sede in impedimento mixtae religionis dispen-
sandi facilitate," amint 5-ik köte tének bevezeté-
sében (VI. 1.) maga mondja , elrendelte: „ut dehinc 
quivis casus mixt i mat r imoni i cum reversalibus 
sponsi acatholici ineundi mox, ac insinuatus 
apud parochum fuer i t , isthuc def'eratur, ipsaeque 
reversales in origine exhibeantur." (V. 138.) 

Ez egészen uj e l járás volt nálunk 1841. ó ta ; 
az egyes püspökök csak később kezdték Rosko-
ványi t ebben követni , sőt 1856-ban, min t látni 
fogjuk, már a pápához is fordulnak a Lambru-
schini-féle instrukczióban foglalt dispensatió visz-
sza vonásáért. 

1852-ben még csak a polgári hatalom u t ján 

remél ték a vegye&házasságoknál előforduló visz-
szaéléseket megszüntetni . Nevezetesen 1852. jun. 
7-én Budán t a r t o t t értekezletéből felirt a püs-
pöki kar a felséghez ez ügyben: „Maj. Vestram 
Sacr. demississime obsecramus — mondja a többi 
közöt t a repraesenta t io , — ut interea etiam, 
donee S. Sedes Apostolica de subversantibus fidei 
periculis melius in formata sua quoque ex parte 
congruam malo adhibuerit medelam, articulura 
26. a. 1791. cum quoad mixta connubia, tum 
et iam rela te ad oriundas ex illis proles, clemen-
tissime pristino vigori suo restituere, a tque mini-
stris acatholicis nisi illis mixtis mat r . assistendi 
f 'acultatem tribuere, in quibus sponsus protestáns 
non admi t t i t omnium prolium catholicam edu-
cationem, sponsa autem catholica passiva parochi 
sui assistentia non con t en t a tu r ; sequaciter omnia 
mat r imonia per viros catholicos coram ministris 
pro tes tant ic is i l legaliter et incompetenter inita 
pro nullis et initis declarare, pro fu tu ro vero 
eosdem ministros a similibus illegalibus attentatis 
dis t r i c t im inhibere dignetur." (III. 529—30.) 

A császári kormány jóllehet látszott birni 
némi érzékkel a kath . vallás i ránt , ezen pana-
szok orvoslására semmit sem te t t . A vallásegyen-
lőség bamis elvére támaszkodot t ő is s emellett 
csak ugy nem tudo t t a vallásoknak és a tör-
vénynek igazságot szolgál tatni , amint ma a 
természeti jog szabad alkalmazására támaszkodó 
katholikusok evvel egyedül nem képesek a ve-
gyesházasságot a katholiczizmusnak megmenteni. 

A püspöki fe l i ra t ra adandó felelet hetyett 
1852. nov. 29-én érkezett a császári patens, a 
mely az osztrák polgári törvénykönyvet Magyar-
országra is ki terjesztet te . Ennek a pátensnek 
4-ik ar t ikulusában általánosságban mondatik, 
hogy vegyesházasságot a prot. pásztor előtt is 
lehet érvényesen kötni, „die Einwilligung hiezu. . . 
auch vor dem ordentlichen Seelsorger des nicht-
katholischen Theiles abgegeben, und von diesem 
auch die Trauung vorgenommen werden kann." 
(III. 530.) 

A protes tánsoknak sem kellett több. Eddigi 
e l já rásukat most már törvényesnek mondot ták. 
Az á l lapotokat elpanaszolja nekünk a Religióban 
Oltványi Pál. „A régi polgári törvénykönyv he-
lyébe nálunk ni. évi május 1-től (1853) az uj 
polgári törvénykönyv lépett . Az evangélikusok 
és görög nem egyesültek a vegyesházasságok 
i r án t a régi (t. i. magyar) polgári törvénykönyv 
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á l t a l m e g s z a b o t t t ö r v é n y e s e l j á r á s t sz igorúnak s 
o lyannak á l l í tván , mely á l t a l s a j á t h i t f e lekeze t i 
joga ik h á t t é r b e szor i tvák , az u j po lgá r i t ö rvény -
k ö n y v e t m á r azé r t is örömmel üdvözlék, m e r t az 
u j po lgá r i t ö rvénykönyv , kü lönösen az ezt be-
veze tő m a g a s cs. k. ny i l t levél IV. czikke, véle-
m é n y ö k szer in t , a vegyesházasságoknak po lgá r i 
t ö r v é n y e k á l t a l eddig szabályozot t ügyé t gyöke-
res tő l m e g v á l t o z t a t á , a menny iben a fen idéze t t 
p á t e n s az á l t a luk a d o t t m a g y a r á z a t sze r in t min-
den korlátozás nélkül f e l jogos i t j a a n e m - k a t h . fél 
le lkészét is a vegyesházasság megá ldásá ra . E vé-
l eményben m a g o k a t az 1850. évi j a n u á r 21-én 
és márcz ius 19-én ke l t ké t r endbe l i k u l t u s z m i -
niszter i r ende le t á l t a l is t á m o g a t v a hiszik az 
i l le tők." 

„E r e n d e l e t e k n e k b a l m a g y a r á z a t á b ó l t ö r t é n t , 
hogy l e g ú j a b b időkben vegyesházasságra ke lő 
k a t h o l i k u s vőlegény, a s a j á t (t. i. prot . ) lelkésze á l ta l 
j ó eleve m e g t a n i t o t t (prot . ) menyasszonya kérel-
mére és sü rge t é sé r e , házas ságá t nem a ka tho l ika , 
h a n e m m e n y a s s z o n y á n a k s a j á t t e m p l o m á b a n en-
nek lelkésze á l t a l ó h a j t á m e g á l d a t n i , és odai 
e l bocsá t t a t á sá t a f en idéze t t r e n d e l e t e k k e l sürge té 
inkább, m i n t t á m o g a t á . — T ö r t é n t az is, hogy 
nem-ka th . vő l egény ka th . menyasszonya kedveé r t 
Írásbeli t é r i t v é n y á l t a l l eköté ugyan m a g á t a 
szü le tendő g y e r m e k e k n e k ka th . h i t ben i nevelé-
sé re ; de viszont a fönebb i t ö rvényekhez ragasz-
kodva az t követe ié , h o g y házassága n e m a meny-
asszony ka tho l ika , h a n e m s a j á t t e m p l o m á b a n az 
ő lelkésze á l ta l á ldassék meg. F á j d a l o m ! t a lá l -
k o z t a k közö lünk is o lyanok , k ik a po lgár i t ö r -
vények a j egyesek á l ta l a d o t t m a g y a r á z a t á b a n 
k ö n n y e l m ű l e g m e g n y u g o d v á n , vagy a fe lek im-
p o r t u n u s sü rge tő k é r e l m é n e k e l lenál lani képesek 
nem lévén, a f e n é r i n t e t t ké t ese tben dimisso-
r ia l is l eve leke t a d t a k ki, hogy i ly vegyesházas-
ságok a n e m - k a t h . fél le lkésze á l ta l á lda thas sanak 
meg." (1854. 290.) Igy á l l o t t a vegyesházasságok 
ügye 1852. végén , a n é m e t ura lom a la t t . S nem 
j avu l t a h e l y z e t ezu tán sem.1) 

Dr Dudek János. 
x) Hogy is javulna nálunk a helyzet, mikor most is, a midőn 

világosan ki van muta tva , hogy egy-egy keresztelésről bizonylatot 
akatholikus lelkésznek kiadni annyi mint a megkereszteltet a 
haeresisnek kiszolgáltatni, még oly esetek akadnak, hogy kath. pap 
prot. apának vegyesházasságból született fiu gyermekét az apa ké-
résére megkeresztelte, mellet te még a keresztapaságot is elvállalta (!), 
azután pedig az illető kisdedet a prot. lelkésznek" bizonylattal — 
á t a d t a ! Mi nagyobb ez ese tben: a hithiány-e vagy a lelketlenség, 
ki tudná megmondani ! ? A szerte. 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 

a s z e n t í r á s é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y m a i 

á l l á s p o n t j a s z e r i n t . 

N E G Y E D I K K O R S Z A K . 
(Folytatás.) 

„Monda pedig Isten : Legyenek világítók az ég 
erősségén és válaszszák el a napot és éjszakát és legyé-
nek jelül az időkre és napokra és esztendőkre ; hogy 
világítsanak az ég erősségén és világítsák meg a földet. 
Es ugy lőn. Es alkota Isten két nagy világitót. a na-
gyobbik világitót, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik 
világitót, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. Es he-
lyezé azokat az ég erősségébe, hogy világítsanak a földre 
és uralkodjanak nappal és éjjel és válaszszák el a vilá-
gosságot és sötétséget. Es Játá Isten, hogy jó. Es lőn 
este és reggel, negyedik nap." (Gen. I. 14—19.) 

Három hosszú korszak tünt le már, mióta a világ-
egyetem és a föld meg van teremtve. Az óriási chaotikus 
ősanyagból kivált csillagrendszerekben millió és millió 
csillagok keringenek a bölcs Teremtő által kimért, meg-
határozott pályájukon ; földünk is három korszak óta 
kering központi világa a nap körül, s mégis csak most 
ennyi idő után pillantja meg szülőanyját a napot, gyer-
mekét a holdat, s testvéreit a csillagokat. Hogyan lehet-
séges ez? Nincs-e itt nyilt ellenmondás a szentirás és a 
valóság között? A szentirás ellenei kiaknázták a látszatot, 
és felületes okoskodásaikkal sokáig gúnyolódtak a biblia 
naiv felfogása felett. Azonban az idő haladt . . . a komoly 
tudomány folytonos megfigyeléseivel tanulmányozván a 
természetet, a csillagászat a tökéletesitett látcsövekkel, 
majd a színképelemzővel behatolván a csillagvilág titkos 
birodalmába, fényes elégtételt adott Mózesnek, itt is meg-
magyarázta a bibliát. 

A régibb exegeták azt mondották : A 4-ik korszak 
előtt földünk légköre tele volt vizpárákkal és gázakkal, 
e gázak ködburokkal vették körül a földet s át nem bo-
csáták a nap sugarát. — Mások ugy magyarázták, hogy 
mivel a nap és csillagok roppant távolságban vannak 
földünkhöz, s mivel a fény naprendszerünk mai légköré-
ben másodperczenkint 42,000 mértföldnél több utat nem 
tehet, mig a nap és csillagok fénye a világűr akkori 
sürübb légkörén áthatolt, évezredek voltak szükségesek. 
Ma miután Laplace ama nevezetes elmélete általánosan 
elfogadva lett. hogy az egész világegyetem egy roppant 
chaotikus gáztömegből vált ki, s lassankinti sűrűsödés 
után jutott azon állapotba, a melyben ma van, a csilla-
gászat következőleg fejti meg a napnak és csillagoknak 
csak a 4-ik korszakban kezdődő ragyogását. Minthogy a 
nap és az önálló fénynyel biró állócsillagok óriási töme-
geket képeznek földünkkel szemben, azok megsürüsödésé-
hez sokkal több idő kellett, mint aránylag kicsiny föl-
dünknek átalakulására. A föld azért előbb tömörült mint 
a nap, s minthogy a nap és álló csillagok kisugárzó ere-
jéhez azok viszonylagos benső tömörülése szükséges volt, 
a nap és csillagok csak hosszú idő után, a 4-ik korszak-
ban jutottak azon helyzetbe, hogy fénysugarakat bocsát-
hassanak bolygónkra. „A nap kezdetleges korszakában, — 
irja Faye — midőn még csak ködgomoly volt, se élénk 
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fényt, se nagy meleget nem sugározhatott. Ezen állapot 
tartamában a nap a földön nem fakaszthatott még szer-
ves életet, még akkor sem, ha arra a föld már alkalmatos 
volt. Csakis midőn lassankint gáznemű állapota sűrűsö-
dött, adhatott meleget és fényt/ 

Ez a csillagászat mai nézete, fényesen igazolva a 
szentírást, melynek helyes értelmezése ugyanerre tanit. 
Mert mit mond Mózes? „Legyenek világítók az égerős-
ségén és válaszszák el a napot és éjszakát . . . és alkota 
Isten két nagy világitót stb. . . . " Nem mondja M., hogy 
Isten a negyedik korszakban teremtette a napot, holdat, 
csillagokat, hanem, hogy „világitó testekké alkotá;"2) 
megvoltak azelőtt is, csakhogy még nem világitottak, 
csak ezen időszakban alakultak át a bölcs Teremtő aka-
ratának megfelelően azokká, a mik ma, t. i. világitó és 
időjelző égitestekké. Ugyanezt mondja a következő sza-
vakkal: „Es helyezé azokat az ég erősségébe, hogy vilá-
gitsanak a földre . . . " A nap, hold, csillagok, midőn 
világítanak ugy tűnnek föl, mintha az ég boltozatán 
függnének, ha fényük a földre nem hathat, nem látszanak 
az égboltozaton ; éppen igy létezhettek és léteztek is azok 
a teremtés első időszakától kezdve, de mert fényük nem 
volt, vagy a földre nem jutott, nem látszottak az égbol-
tozaton. Hol itt az ellenmondás ? Nem azt mondja-e a 
szentirás is, mint a tudomány ? Mondja 3 ezer év előtt, 
hogy a nap és csillagok fényerejének kifejléséhez 3 hosz-
szu korszak volt szükséges. — Sőt egy másik, csekélynek 
látszó, de fontos dolgot kell itt megjegyeznünk. Mily he-
lyesen fogja föl M. és szabatosan fejezi ki a nap világos-
ságát ! 

Az egész ó- és uj világ Huygensig azt hitte : hogy 
a nap a világosság anyaga. Mózes nem „or" (világosság-
nak), hanem „meoroth" a „világosság eszközeinek" ne-
vezi a napot és holdat. Sejtette-e M. e finom fogalmi 
megkülönböztetést, tudta-e a különbséget a világosság 
lényege és a nap világossága között? Nem tudjuk. De 
az bizonyos, hogy amire a csillagászat hosszú fáradságos 
kutatás és találgatás után 3000 év múlva jutott, hogy 
t. i. nem maga a nap a világosság lényege, hanem a nap 
csak eszköze a világosságnak, azt M. jelzi szavaival, oly 
szót használva, melyet a mai tudomány maga is használ. 

Első tekintetre feltűnőnek látszik, hogy M. csak a 
napról és holdról beszél, a csillagokat csupán mellesleg 
említi meg, nem szól az egyes naprendszerekről, Tejutak-
ról, Ködfoltokról, stb. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy Mózesnek nem volt szándéka, sem feladata kosmo-
goniát (világképződéstant) írni, hanem csak geogoniai 
(földképződéstani) vázlatot nyújtani. Egész teremtéstörté-
nete csupán a föld alakulását tárgyalja, mely a teremtés 
legfölségesebb müvének, a halhatatlan lélekkel bíró em-
bernek lakhelye, a csillagvilágot pedig csak annyiban 
érinti, a mennyiben csillámló fényével földünk lakóit 
érdekli. Azért nem szól a csillagok számáról, természeti 
alkatáról, pályájukról, a közöttük lévő különbségről, sőt 
a nap és hold alakulási korszakairól sem, csakis a 4-ik 

') Cotta. A jelen geologiája. Ford. Petrovics Gy. Budapest, 
1873. 315. 1. 

2) Mózes ugyanazon héber ..assah" (askotni) szót használja 
i t t is, mint a levegő alkotásánál, mivel i t t is a már létező anyag-
nak csak u j módosulásáról, átalakulásáról van szó. 

időszaknál említi meg, midőn fényük előtűnik, a föld 
nappali és éjjeli megvilágítóivá és időjelzőivé lesznek. 

Azok, akik ellenkezést kerestek a szentirás és a 
csillagászat között felhozák : íme a sz. irás csak két nagy 
világitóról beszél, holott a csillagászok kimutatták, hogy 
vannak a napnál sokkal nagyobb álló csillagok, a hold 
pedig jóval kisebb földünknél, Mózes tehát nagyot téve-
dett, midőn a napot és holdat a két legnagyobb világitó-
nak g o n d o l á . E r r e azt feleljük : Ha M. csillagász lett 
volna, akkor sem beszélhetett volna másképen ; mert tény 
az, hogy földünkre nézve, mint világitó égitest e kettő a 
legnagyobb világitó. A Sirius csillag pl. 16 milliószor 
nagyobb földünknél, de 16 milliószor kevesebb fényt ad 
földünknek, mint a nap és hold. M. nem csillagászati 
szempontból ir, hanem általános emberi szempontból; a 
föld az ő központja, mely az emberi események szintere ; ő 
nem kutatja a csillagvilágot, csak megemliti annyiban, a 
mennyiben földünkre vonatkozik. — Mások még óriásibb 
számarányokkal állottak elő, kiszámították a csillagok 
távolságát földünktől, pl. a Centaur fénycsoport 8 trillió 
600 millió mérföldre van; a Sirius 52 trillió 174 ezer 
millió mérföldre, a Pleiadok csoportja, a Tejutak, a Köd-
foltok még messzebb. Már most, mondották, mig ezen 
csillagok megalakultak, mig azoktól a fény földünkre 
érkezett, millió és millió évek teltek el.*) E föltevés azon-
ban meglehetős önkényes magyarázaton alapszik. Avagy 
ki állapithatja meg teljes bizonyossággal, ma annyi ezer 
vagy millió év után az egyes naprendszerek első alakulási 
phásisait? Ki állapithatja meg az egyes phásisok időtar-
tamát ? Aztán, igaz, hogy naprendszerünk légkörében a 
fény 42 ezer mérföldet tesz másodperczenkint, de ki mondja 
meg, vájjon a világűrben is csak annyit tesz-e ? Vájjon 
nincsenek-e ott más viszonyok ? Nincsen-e kisebb sűrű-
ségű légkör, finomabb, tisztább leb ? Vájjon nem tesz-e ott 
a fény százezer mérföldet egyetlen másodpercz alatt ? A 
csillagászat az emberi tudomány szempontjából igen érde-
kes adatokat fedezhet föl, de helyesen jegyzi meg Bur-
meister: „Mivel a csillagok természeti alkatáról roppant 
távolságuk miatt keveset tudunk, azok fejlődéstörténetére 
nézve a csillagászat még kevesebb biztos adatot fürkész-
het ki." :i) Bármennyi idő alatt történt e fejlődés, az a 
sz. irás mellett megállhat már csak azért is, minvel a 
szentírási korszakok tartamát nem ismerjük. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 3. Sión őrei vigyázzatok ! — Sión 

őrei alatt bizonyára mindenki nemcsak a püspököket érti, 
hanem ért minden papot; mert minden pap Istentől kül-
detést nyert, hogy Sión békéjét és jólétét lelkiismeretes 
őrködéssel gondozza ; hogy távoztasson el magától és a 
nyájtól mindent, a mi bűn, a mi az Istennel való békét, 
minden jólét alapját megzavarhatná, hogy távoztasson el 
magától és a nyájtól mindent, a mi meggondolatlanság 

') Strauss. Glaubenslehre. 622. 1. 
2) Mädler. Geschichte der Naturwissenschaft. 653- 1. 
3) Geschichte der Schöpfung Leipzig, 1856. p. 1. 
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vagy szenvedély és igy nyaktörő ut lehet a bűnre, a lel-
kek üdvösségének veszélyeztetésére. 

Ezt a pár sornyi figyelmeztetést szükségesnek tart-
juk ezúttal újból ismételni és ismételni fogjuk azt mind-
addig, mig a febr. 26-iki rendelet által közvetlenül kel-
tett lázas állapot ebben az országban tovább tart. Igen, 
Magyarország lázban, vallásügyi lázban szenved. Azonban 
nem az igazság szomjának, keresésének láza ez ; hiszen 
a láznak ez a neme éltető eleme az emberi léleknek, a 
mely csak az ily lázas lelkesedés által képesül a köznapi 
élet mocsaraiból kiemelkedni és századokra szóló nagy 
tettekre és alkotásokra hevülni. Magyarországot nem az 
igazság szeretete, nem ennek keresése hozta vallásügyi 
izgalomba s tartja religionárius lázban, hanem ellenkező-
leg, az egy, szent, apostoli és katholikus vagyis minden 
emberre nézve egyaránt kötelező igazság iránt való elfá-
sultság. Elszoktak az emberek a vallásban éltető örök és 
üdvösséges igazságot keresni; előttük a vallás egy meg-
szokott, élettelen chablon ; puszta formalitás, a melynek 
keretében a zsidó az ő zsidó vallási különlegességeit, a 
protestáns szemben a katholiczizmussal az ő protestáns 
fensőbbségi képzelgéseit szokta dédelgetni. Hogy mi az 
igaz mindabban, a mikre nézve a különféle hitvallások-
ban ennyiféle eltérés észlelhető, erre nem fektet súlyt a 
katholikus lelkiismereten kivül senki, e mellett a kérdés 
mellett a nemzet, társadalmi rétegeinek összes hangfoko-
zatán át, sceptikus vállvonítással megyen el, mint Pilátus, 
a kitől származik az igazság kicsinylésének ismeretes for-
mulája : „quid est Veritas ?" 

Ha végig tekintünk azon a szenvedélyes harczon, 
mely a febr. 26-iki rendelet következtében az igazságért 
és csakis az igazságért harczoló katholikus állásponttal 
szemben a protestáns és a szabadkőművesség által sugallt 
sajtóban kifejlett : feltámadni látom lelkem előtt az igaz-
ságot eláruló Pilátus alakját, a ki midőn kideritenie kel-
lett volna, hogy mi az igazság az előtte felmerült ügyben, 
tógájába burkolózva faképnél hagyta az igazságot váró 
embereket, és felveté a léha lelkek kedvencz themáját, 
hogy van-e általában igazság, és ha van, képes-e az em-
beri lélek annak megismerésére eljutni, képes-e megmon-
dani, hogy mi — az igazság ? Quid est veritas ? 

Mi az igazság a febr. 26-iki rendelet kapcsán kelt 
szenvedélyes vitában, van-e és mennyiben igaza a kath. 
papságnak ebben a reá tukmált vitában : nem ezt keresi 
a protestáns és szabadkőműves sajtó, hanem azt, hogy 
micsoda magatartást irnak elő nekik a kath. egyházzal 
szemben századok óta elfogadva tartott előítéleteik és 
balhiedelmeik a pápáról, a hierarchiáról, az egyházról, a 
papságról, az egyház és az állam viszonyáról. Innen van 
azután, hogy a protestáns és szabadkőműves sajtó enun-
ciatiói ebben a mi speczialis magyar villásügyi vitánk-
ban egész a csömörletességig sűrűn hemzsegnek a meg-
gondolatlanságoktól, logikátlanságoktól, sületlenségektöl, 
és az igazság éltető levegője helyett, a szenvedélyesség 
miazmás posványában úsznak. Csak egy példát akarok 
felhozni. Mikor Rajner Lajos hatalmas szent István-napi 
beszéde az országban széthangzott, a protestáns és sza-
badkőműves sajtó nem azt kereste e beszédben, hogy 
igaza van-e vagy nem, hanem csakis állathoz illő meg-

gondolatlansággal és szenvedélylyel neki rontott a bátran 
beszélő igazságnak, tele kiabálva az országot, például a 
„P. Hírlap" a „hierarchia merészségével", a „kath. klérus 
pretenzióinak vakmerőségével", a „kath. klérus rakon-
czátlanságával", az „ultramontanizmus féktelenségével", 
„felháborító beszéddel" stb. a „Prot, egyházi és isk. Lap" 
pedig a „féket vesztett ultramontanizmussal", a „kisebb-
ségben levő vallások híveinek üldözésével", „papuralmi", 
„farizeusi alakoskodással", „botor beszéddel", s minthogy 
végén csattan az ostor, a „Prot. egyh. és isk. Lap", 
miután az igazság keresése eltussolásának egy majdnem 
3 hasábos vezérczikkben hódolt vala, végül, — felemelt 
fővel ! — kijelenti, hogy ők „Pro Deo et libertate" 
(risum teneatis !) készek balálig verekedni velünk katho-
likusokkal a Csáky-féle rendelet érdekében ! 

Atyafiak! Nem arról van a szó, hogy „áldott em-
lékű puritán és kurucz őseik"-et kövessék, hanem arról, 
hogy egyszer már komolyan kezdjenek gondolni arra is, 
vájjon Luther és Kálvin urak önöket, furcsa emlékű „pu-
ritán és kurucz őseik"-kel együtt, nem tették-e bonlonddá 
— a „szent vallás és imádott hazánk" dupla czégére alatt? 

Erről van és erről lesz köztünk a szó, — meg ha 
önöknek is ugy tetszik, a harcz ! 

Sión őrei vigyázzatok ! 
Sötét előítéletekkel, vak meggondolatlansággal, vad 

szenvedélyekkel állunk szemben ! ? ? 

Koblenz, aug. 25. Dr Korúm Félix trieri püspök 
beszéde a német katholikusok első nagygyűlésének első nyilvá-
nos ülésében. — 

Szokása a német katholikusok nagygyűlésének, hogy 
azon, annak a városnak főpásztora, melyben a nagygyűlés 
összeült, az első ünnepélyes, nyilvános ülés elején áldá-
sát adja a jelenlevőkre, megfelelő főpásztori beszéd kísé-
retében. Ezt most Koblenzben dr Korúm megyés püspök 
is megtette. Helyet foglalt az emelvényen felállított elnöki 
asztal mellett, s miután br Buol a nagygyűlés elnöke fel-
kérte, szószékre lépett és főpásztori áldását a következő 
apostoli szózat kíséretében adta a 6—7 ezernyi lel-
kes kath. férfi és nőközönségből álló fényes nagygyűlésre : 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Örömmel felelek meg 
a keresztény óhajnak, melyet nagy tiszteletű elnökük az 
imént nyilvánított. Szent helyen esdettem le ma Isten 
áldását munkánkra ; a Szentlélek kegyelmét, hogy az 
igazság utján járjunk ; Isten kegyelmének erejét, hogy 
férfiasan végre is hajthassuk az itt hozandó határozato-
kat; és e felett örömet érez az egyház és anyai szive 
mélyéből adja áldását mindazon katholikus férfiakra, kik 
a szép Koblenz városába összegyűltek. Igen, egy püspök 
szive örömtől áradoz, midőn ilyen gyülekezet által látja 
magát körülvéve. Mily boldogság is az, látni, hogy 
ily sok katholikus férfiú jött össze közös munka foly-
tatására ! Valóban a kath. gyűlések magasztos nyilvá-
nidatai a keresztény életnek; az élet minden terén áldást 
osztottak és terjesztettek e nagygyűlések. Már rég elnémul-
tak az oly hangok, melyek a mult század utolsó évtizedei-
ben megjövendölhetni vélték a pillanatot, melyben követ 
fognak tenni az egyházat magába záró sirra és reá 
ezt fogják irni : működött, de elvénülvén, már nem volt 
képes belemarkolni a népek sorsába. Már rég eltűntek 
azok a próféták is. kik azt vélték, hogy Isten egyháza 
már nem érez magában erőt, az előre törekvő uj nemze-
déknek útját kijelölni. Hogy a benne rejlő fiatal munka-
erő által minden időre birja a működés erejét, és önök. 
tisztelt uraim, ennek ujabb bizonyítékát adják. Éppen a 
kath. nagygyűlések mutatták meg, hogy ama szellem, mely 
a kath. egyház hatalmas cserfáján átleng, nem hogy 
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gyengült volna, de sőt erősödött, s hogy a katholikusok 
szent erőkifejtései nem hasonlíthatók össze a haldokló 
végvonaglásaival. (Zajos tetszés.) Igen, az önök nagygyű-
lései dicső magvakat vetettek el s ha talán némely mag 
nem is vált termékenynyé, azért önök mégis hatalmas ara-
tást végeztek. Uraim ! éppen ezért akarom önöket meg-
áldani ! Rémsége időben mondá Pál apostol ezen igéket : 
non erubesco evangelium, nem szégyenlem magam az 
evangelium, nem szésryenlem magam Isten emberré lett 
Fiának szavai miatt. E szózat hangzik elém minden kath. 
nagygyűlésből : non erubesco evangelium, nem szégvenel-
jük vallásunkat, a szent tanokat, melyeket atyáinktól örö-
költünk. 

Abban a szellemben akarunk működni, cselekedni, 
amely szellemben sz. Goar prédikált ezen a vidékeken, 
amelyben sz. Lubentius haladott a Rajna és Lahn men-
tén és amelyben sz. Kasztor hirdette a keresztény tanokat 
a Mosel partján lakott népek előtt. Ez a mi legnagyobb 
kincsünk, büszkeségünk s utaink szövétneke. (Éljenzés.) 
És mivel fenn akarjuk tartani az atyáinkról ránk maradt 
tanokat, éppen azért nem ^élünk senkitől. A jó Isten 
akként rendezte el — és ebben különös Gondviselés nyil-
vánul — hogy századunk utolsó évtizedeiben minden kér-
dés egy-egy hitkérdéssé hegyeződött (Bravó) és hogy 
mindenki megértette már, hogy alapot csak is a vallásban 
lelhetni fel. Ha valamennyi nép fellázad, ha meginognak 
a trónok, ha a munkások mindenütt zendülésre sorakoz 
nak. mert az evangéliumhoz hűtlenekké váltak és mert 
az Isten igéjét már nem birják (ugy van) : akkor önök 
békésen összegyűlve évenkint ezeket kiáltják a német vi-
dékeknek : mi katholikusok vagyunk s ki és befelé teljes 
szabadságot követelünk egyházunk számára; az egyház 
igazait követeljük s hogy széttöressenek a reá sulyosodó 
békók, s hogy szabadon terjeszthesse áldásos működését! 
(Viharos tetszés.) Micsoda, hát minket akarnak lázadással 
vádolni ? Ugyan olvassák csak a történelmet ! Az egyház, 
a mi anyánk, kit Jézus Krisztus adott számunkra, az 
egyház, Istennek menyasszonya ! Vájjon lehet-e félni az 
anyától, ha beteg gyermekéhez lép és őt a vigasz sza-
vaival enyhitgeti ; ha nyájas anyai kezével szeretőleg 
gyógyítja sebeit s balzsammal hinti be azokat ? Csak 
engedjétek az anyát beteg gyermekéhez lépni, hagyjátok 
gyógykezelni s ápolni ! Engedjétek az anyát, hogy szere-
tettel és erővel teljesen ápolja, engedjétek őt szent hiva-
tásának gyakorlásában, csak hagyjátok a szerető anyát 
gondozni, mert hisz talán még az eltévelyedetteket is 
vissza tudja hivni szerető keblére. (Szűnni nem akaró 
zajos tetszés.) Egykor ez az anya magasztosan fenkölt 
királynő volt : egyszerre a lázadás szelleme járta át Euró-
pát, s ekkor kigúnyolták, gyalázni kezdték őt, és a király-
nőből, ki kincseket árasztott szét, birodalmakat alkotott, 
rabszolganőt csináltak. És ime nagy idő után gyermekei 
ismét vágyakozva emlékeznek vissza hivatására, szeretetére 
s egy emberként sorakoznak, hogy visszaszerezzék az 
anya működhetésének szabadságát. Avagy álom volna-e, 
hogy ez a szerető anya egykor valamennyi gyermekét egye-
síteni fogja, hogy a német terűleteken csak egy credo fog 
hangzani. s ez a német sziveket egyetlenegy szeretet által fogja 
rezgésbe hozni ? És ha ez valóban csak álom volna is, óh 
akkor csak engedjenek bennünket tovább álmodozni ! Dol-
gozzunk, működjünk, hogy közelebb jöjjön a nap, melyen 
az egyház ismét összebékít mindnyájunkat! Mint Isten 
hadserege kívánjuk folytatni a harczot, de csakis a szel-
lem fegyverével. Mi azt kívánjuk, hogy apostolokként 
vonulhassunk mindenhová, hogy szabadon terjeszthessük 
a világosságot, s hogy kimentsük, a világot az erkölcs-
telenség veszélyeiből. (Tetszés.) Valamint egykoron a 

Monte Casino frescóiról — szent Benedek sírhelyé-
ről, honnan a német tájakra is kiindult a czivilizá-
czió — rám nézve feledhetlenül ragyogott elém az ott 
nyugvó szent férfiú rendelete: „Pax, pax, pax!" — 
menjetek és béke, béke, béke kisérjen utaitokon, béke 
legyen minden jóakaratú embernek, béke Isten és a 
világ iránt, béke a szivekben : — ugyanezen szavakkal 
üdvözlöm most önöket is. Az első üdvözlet, melylyel a 
püspök nyáját üdvözli : a béke üdvözlete. Hogy az egyház 
békére irányuló működését kifejthesse, nem szabad őt 
apostoli eljárásában akadályozni. Adja Isten, hogy az 
önök tanácskozásai is hozzájáruljanak ahhoz, hogy végre 
valahára a békét elérhessük. De ehhez Isten segélyére 
van szükségök, s épen ezért tőle esdjük le az áldást az 
önök működésére. Az Ur nevében, kinek gyenge szolgája 
vagyok, áldalak meg benneteket: Adjutorium nostrum in 
nomine Domini ! Segélyünket csakis Istentől várhatjuk, 
csak az ő nevében érhetünk el valamit, ő a mi egyetlen 
támaszunk ! Sit nomen Domini benedictum ! Aldassék az 
ő szent neve! Sziveinket ő bírja ! Benedicat vos omnipo-
tens Deus, Pater f et Filius f et Spiritus et Sanctus. (A 
jelenlevők térdelve, némán fogadták a főpásztori áldást, 
a mely után a hallgatóság meghatottsága és lelkesedése 
perczekig tartó helyeslésekkel nyilvánitá tiszteletét és há-
láját a szószékről lelépett püspök iránt.) 

VEGYESEK. 
*** Esemény, melynek következményei nemsokára 

mutatkozni fognak, gr Csáky Albin vallás- és közokta-
tásügyi miniszter látogatása Esztergomban, az ország 
biboros hg primásánál. A lapok jelentései e látogatás 
eredményéről nem egészen világosak, sőt a fődologra 
nézve egymásnak ellenmondók. Azt mondják, hogy a mi-
niszter, azért ment Esztergomba, hogy a kormány „soli-
dáris nézetét" közölje a hg prímással a febr. 26-iki ren-
deletnek „föntartásában :" tehát a miniszter, e szerint a 
jelentés szerint (P. H.j, „nem, mint sokan hitték, a békés 
kiegyenlítés előmozdítása végett tett lépéseket." Evvel a 
„nem békés" sugallattal szemben egy másik jelentés igen 
„békésén" szól, a mennyiben azt mondja, hogy „a primás 
és miniszter kedvező hangulatban vált el egymástól." Most 
melyik az igaz ? Ha „nem békésa volt a miniszter járása, 
hogyan lehetett az elválás „kedvező hangulatu ?" Ha pe-
dig kedvező hangulatu volt az elválás, hogyan volt az 
lehetséges — a miniszter „nem békés" eljárása mellett? 
Aspettiamo gli avvenimenti! A miniszter mindenesetre jól 
tette, hogy értekezni ment Észtergomba. Bár hallgatott 
volna Esztergomra — a rendelet kibocsátása előtt is! 

— Kérjük az Istent, hogy a magyar protestantiz-
musra nézve is az a korszak következzék be, a mely az 
angol protestantizmusra nézve már folyamatban van s 
a melyet Gladstone „kalamitózus jelentőségűnek" neve-
zett az angol prot. egyházra nézve, — t. i. olyan protes-
táns férfiaknak visszatérése a kath. egyházba, milyen volt 
Newman bibornok s milyen a még most is élő Manning 
bibornok-érsek s Angolország primása. Hej, ha még egy-
szer egy oly protestánsból lett érsek kerül az esztergomi 
székre, mint Pázmány Péter : a magyar protestantizmus 
fenhéjázásáuak ütött az órája ! 

— Protestáns fenhéjázás ! A budapesti „Prot, egy h. 
és isk. Lap" f. évi 25. számában jelenti az „első protes-
táns egyház" keletkezését Boszniában, Franzjosephsfelden. 
Németek hozták hozzánk ezt a „magyar" vallást : néme-
tek viszik be Boszniába ! 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 



Megjelenik e lap heten-
ként kttszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 10. 21. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesl iázasságok h a z á n k b a n 1844—1868-ig. — A t e r emtés ha t korszaka a szent irás és a 
t e rmésze t t udomány mai á l láspont ja szerint . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Eö tvös Károly enunc ia t ió ja Nagy-Kőrösön ; k i r á l y -
lá toga tás Debreczenben és m é g va lami . — K a s s a i e g y h á z m e g y e : Püspök-szente lés . Lelk i gyakor l a tok . — S z o m b a t h e l y i 

e g y h á z m e g y é b ő l : Lelki szent gyakor l a tok . — Irodalom : A Szt . - Is tván-Társulat N a p t á r a . — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1844—1868-ig. 

II. 
Roskoványi, váczi püspök, azon nézeten volt, 

hogy a meglévő körülmények között, a midőn a 
kormánytól a vegyesházassági bajok orvoslását 
nem igen lehetett várni, csak a püspökök tehet-
nek némit e bajok meggátlására. Í z é r t 1853. 
jan. 14-én ismét levelet intézett a prímáshoz, 
amelyben „praesumit novum medium insinuare, 
quod forte atl minuendum connubiorum horum 
(mixt.) numerum facérét." Ez a medium pedig 
nem volt egyéb, mint a melyet ő maga már az 
előbbi évben egyházmegyéjében életbeléptetett, 
t. i. „ut Praesules quemlibet casum mixti ma-
trimonii absque discrimine suae immediatae co-
gnitioni ac decisioni reservent, ita ut matr. mixta 
sive ilia, in quibus sponsa est acatholica, sive 
ea, dum sponsus est acatholicus, deinceps citra 
obtentam Ordinariatus facultatem inire cautum 
sit." Hivatkozott újból Európa több országára, 
a hol a püspökök igy járnak el; hangoztat ta a 
dispensatio kérés szükségét, mert jóllehet XVI. 
Gergely a magyar püspökökhöz 1841-ben inté-
zett brevéjében arról emlitést nem tet t , mégis 
bizonyos, hogy a sz. szék többször nyilatkozott 
már, quod dispensatio hujusmodi prout necessaria, 
i ta iuri ipsius Sedis Apóst, reservata sit. Ilyen 
eljárás mellett — ugy vélte — minden esetre 
megnehezittetik a vegyesházasságok kötése, s 
egyik-másiknak elmaradását vonja maga után, 
a mi fölöttébb óhajtandó. 

Tekintve az 1848-al nálunk beállott vallási 
hanyatlást, hogy ne mondjam általános demora-
lisation ez a Roskoványi-féle bölcs a jánlat a 

minimuma volt annak, a mit a püspöki karnak 
azonnal életbe kellett volna léptetni s ezzel a 
vegyesházasságokat közvetlen felügyeletök alá 
vonni. A közéletben a vegyesházasságok körüli 
visszaélések csakis azért harapódzhattak el any-
nvira, mert 1841 után, a pápai dispensatio s az 
1844 : III. t.-cz. folytán, a vegyesházasságok kötése 
körüli szabadság annyira megtágult, hogy egye-
dül a felektől függött a feltételeket igy vagy 
amúgy megalapitani, s aszerint a házasságkötés 
különféle módjai között választani ; a kath. pap-
ság úgyszólván szenvedőleges magatar tás t tanu-
si tott a felekkel szemben ; pedig a szentségeket 
az emberi veszélynek zsákmányul dobni nem 
szabad ; e mellett nyert az éber protestantizmus, 
veszitett a katholiczizmus. 

Scitovszky prímás a fennebbi levélre azon-
nal jan. 19-én tagadólag felelt. Nem ta r to t ta 
időszerűnek, hogy a püspökök a fennálló 1791 : 
26. t. cz. ellenére, a mely a vegyesházasságok 
elé bárminő akadályt görditeni tilt, valamely 
mozgalmat inditsanak az által, ha a vegyeshá-
zasság eseteit magoknak fentartanák, és pedig 
azért nem találta ezt időszerűnek, mivel az ügyet 
már ő felsége elé terjesztették, a konkordátumra 
vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak a a 
kormány a vallási ügyet az egész birodalomra 
vonatkozólag egységesen óhaj t ja rendezni. Kü-
lönben, ha ő (a váczi püspök) a vegyesházassági 
eseteket magának akarja fentartani, ezt tenni 
hatalmában áll, de a sz. széktől kérendő dispensa-
t i o n nézve, miután a sz. szék 1841-ben a ma-
gyar szokásra semmi reflexiót sem tet t , annak 
szükségét fenforogni nem látja. (Roskoványi VI. 
471—3 1.) 
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Pol i t ikai helyzetünk az 50-es években, a 
bécsi érsek azon viszonya a magyar kath. egy-
házhoz, a mely az ősi magyar pr imat iá t is 
kezdte fenyegetni : igazolják némileg Scitovszky-
nak e körü l tek in tő maga ta r t á sá t Roskoványi 
proposit iójávai szemben; de másrészt az is bizo-
nyos, hogy a vegyesházasság elfajulásával szem-
ben akkor már rendkívüli fellépésre volt szük-
ség, mer t az indifí 'erentizmus egyik legerősebb 
bás tyá já t b i r ta ebben. 

Ilyen rendkivüli fellépés á l ta l s aná l t a to t t 
volna egyrészt az a laza felfogás, a mely kléru-
sunk felsőbb köreiből t e r jed t el a közéletbe 
181:0 körül a vegyesházassági activa és passiva 
assistentiáról, akkor, midőn La j t sák fellépését 
igazolni akar ták , (Religio 1890. II. 19 1.); más-
részt a ra l lásegyenlőség és viszonosság zavar t 
fogalmaival táplálkozó közönség, a melyet az 
idők járása ugy is megviselt , egy kis lökést ka-
p o t t volna arra, hogy gondolkozzék, mikép azt 
az egyenlőséget a vallások közöt t egész a dog-
mat iká ig vinni nem lehet, s hogy a vegyeshá-
zasság nem olyan mixtum-composi tum, a melynél 
a protes tánsok kedveért a szentségi jel leget s 
s ennek folyományai t meg kellene tagadni . 
Olyan b. Andrássy vagy Laj tsák-fé le fellépés 
fo ly tán ezen időben, ki t u d j a hogyan fej lődöt t 
volna a vallásos gondolkozás 1868 felé? . . . 
De az emberi szándéklatokban másképp volt 
megírva. 

Roskoványi proposi t ió jával magára m a r a d t ; 
az t a pon t j á t azonban, a melyet a prímáshoz 
in téze t t első levelében kifejezet t , hogy t. i. a 
Lambruschini-féle ins t ruct ióban foglalt dispensa-
t ió t a forma t r iden t ina alól a sz. szék vonja 
vissza nálunk, a püspöki kar felkarolta . Püspö-
keink felülről vá r t ak segélyt, még a konkordá-
t u m ideje (1855.) ebbeli reménykedésöknek véget 
nem vetet t . 

Mindjárt 1858-ban a konkordá tum! t á rgya-
lásokra Bécsbe hivot t három magyar érsek, 
Scitovszky prímás, Kunszt kalocsai és Haulik 
zágrábi érsek, ezt az orvoslási módot, a dispen-
satio visszavonását sürget te Magyarország részére. 
Jegyzőkönyvökben, a melyet a konferencziáról 
v i t tek , erre nézve ez á l l : „. . . . Vehementer i ta-
que cupiunt infrascr ipt i , u t huic malo, (memo-
ratae Pontificiae concessionis abusui), quoad fieri 
possit , per Suam Sanct i ta tem Summum Pont i -
ticem in radice consulatur , et catholici Hun-

gáriáé, pa r t iumque antehac eidem adnexarum 
hac et iam in pa r t e ad eandem cum ceteris Suae 
Maj. di t ionibus categor iam reponantur (azaz hogy 
a pápai dispensatio Magyarországra visszavonas-
sák); quod quidem ipsa uniformita t is ra t io ac 
arct issimus ille nexus, qui ex eiusdem religionis 
vinculis in omnes dimanat , deposeere videtur, 
pro communi utr iusque reipublicae emolumento. 
Quodsi t a m e n id fieri nequiret , humillimis pre-
cibus infrascript i exorant Suam Maj., u t copula-
t ionem in mixtis matr imoni is , dum talia penes 
passivam parochi catholici assis tent iam iniri 
possunt, praesuscipiendam minis tr is confessio-
n u m a fide cath. a l ienarum semel pro semper 
ac s t a tu ta e t iam legali sanctione poenaque 
t ransgressores mansura inhibere dignetur." (Y. 
140 1.) 

Tör t én t t ehá t va lami a püspökök részéről, 
legalább óhaj a lak jában ; de magok a bajok a 
hazában tovább is fo ly ta tódtak s az emberek 
ekkori hangula tá ra igen jellemző, hogy a vegyes-
házassági visszaéléseket még a sa j tóban sem ta-
lá l ták szükségesnek megbeszélni. Oltványi Pál 
„A vegyesházasságok és az uj polgári törvény-
könyv" czimü füzetében ama nézetének adot t 
kifejezést , m i k é p : „az oly vegyesházasságok, me-
lyekben a férfi katholikus, vagy ha nem katho-
likus, de biztosí t ja nejének szabad vallásgyakor-
la tá t és minden gyermekeiknek kath. neveltetését , 
— ha prot . lelkész előtt kö t t e tnek , érvénytele-
nekErre a Religióban egyetlen egy czikk jelent 
meg (1854. II. 225 1.) s az is Oltványival szem-
ben foglalt állást, bizonyítva, hogy „e kérdés 
hazánkra nézve még eldöntve nincs, s igy az 
egyházi bíró, mielőtt az érvénytelenségi ítéle-
t e t a kérdésben lévő házasságokra kimondaná, 
előbb a szentszék döntő véleményét kikérni 
tar tozik ." 

Mint l á t j uk ebből a fe lvete t t kérdésből, ezen 
időben már a kath . férfi jegyesek sem á ta l lo t ták 
a prot . pásztor t felkeresni, a mint ez különben 
az emi i t e t t három érsek jegyzőkönyvében is ol-
vasha tó s ebből következte thetünk az idők nagy 
fordulására. 1840—4-ben a protestánsok kedve-
ért megyénként rendkivüli törvényszékek állít-
t a t t a k fel a kath. plébánosok ellen, midőn a 
vegyesvallásu párokat , ha a férfi jegyes protestáns 
vol t és reversálist adni nem akar t , a kath. 
templomban, a kath. oltár előtt esketni vona-
kodtak. Kossuth Lajos kezdte a támadás t s há-
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nyaii köve t ték? Most már ez a módi k iment a 
divatból s az ellenkező fordulat ál lott be, katho-
likusok s ie t tek a prot . imaházba, csak nem az 
oltár elé, mivel a p ro tes tánsoknak nincs ol tár-
juk. A hol a katholikusok közöt t ilyen el járás 
kap lábra, o t t elgondolhatjuk, hogy a vallásos-
ság hőmérője hány fokot m u t a t h a t ? Ej ! azaz 1848 
mélyen é r in te t t e a lelkeket, mikor fogjuk azt 
kiheverni ! 

Az érsekek jegyzőkönyve „ingentem memo-
ra tae Pontificiae concessionis abusum"-nak ne-
vezi a meglevő állapotot, de mi haszna, ha az 
csak továbbra is fennál lot t és se belülről, se kí-
vülről nem segí tet tek r a j t a . 

A magyar püspöki kar különben időközben 
meggyőződött arról, hogy az egységes birodalmi 
törvény hazai vegyesházassági ba j a inka t nem 
fogja orvosolni; ez m á r a konkordá tum megkö-
tése előt t világosan á l lo t t előtte. Midőn ugyanis 
a bécsi pronuntius, Viale-Prela, a császár te l j -
hatalmú képviselőjéhez, Rauscher Othmár bécsi 
érsekhez 1855. aug. 6-án az akathol ikusok vi-
szonyainak rendezése felől kérdést in tézet t , ez 
azt i r ta neki vissza: caesarem censere, u t con-
st i tut iones circa mixta mat r . in di t ionibus suis 
omnibus, prout sunt, i n t emera t e conserventur , 
siquidem per illas rei catholicae melius, quam 
alia quacunque ordinat ione consulatur ." Es csak-
ugyan az 1856. okt. 8-án publikált u j házassági 
törvény, mely az egész birodalomra szólt, 19. 
§-ában Magyarországra meghagyta az 1841-iki 
intézkedést (Y. 474 1.), csak a törvényhez csa-
tol t ins t ruct io pro judiciis ecclesiasticis 79-ik 
§-ában k i m o n d t a : Apostolicae Sedi reservatum 
est, in dispari tate cultus inter Catholicos Chri-
st ianos et noncatholicos dispensat ionem indulgere. 
(Y. 480 1.) Ez az egy pon t képezet t u j in-
tézkedést. 

Ennek folytán Haul ik György, zágrábi érsek, 
a ki a dispensatió-kérésről Scitovszkyval egy 
véleményen volt, Rauscherhez kérdést intézet t , 
váj jon Magyar-, Horvátország és Szlavónia püs-
pökeinek is kell dispensatióért a pápához for-
dulni? Rauschertől 1857. febr. 5-én a 79-ik 
§-ra hivatkozással igenlő feleletet kapo t t . (V. 
482 1.) 

Püspökeink pos tu la tumát a dispensatio vissza-
vonásáról ezek szerint a konkordá tumi tárgya-
lások alkalmával figyelembe nem ve t t ék s azért, 
jóllehet 1856 ápril 12-én mind összeültek Bécs-

ben s a birodalom többi püspökeivel egyetemben 
a felségnek a konkordá tumér t hódoló köszöne-
tüke t kifejezték (Religio 1856. I. 249 1.), mégis 
május 31-én ugyancsak Bécsben t a r t o t t konfe-
rencziájokból fe l i r tak ő szentségének s előadván 
a már i smer t visszaéléseket a vegyesházasságok 
körül, ké r ték a sz. a t y á t : „ demisse sub-
s c r i p t Episcopi Sanc t i t a t i Yestrae de genu suppli-
ces fieri coguntur : u t ad praepedienda maiora 
Ecclesiae Catholicae in Hungar ia par t ibusque 
antea adnexis imminen t i a mala oraculo Aposto-
lico declarare d ignetur , quod indulgent ia illa 
(Gregorii XYI-i) ad casum nonnisi eum extensa 
censeri debeat, quando sponsus est cicatholicus au t 
schismaticus e t is nec Reversales de prolibus 
utr iusque sexus catholice educandis sponsae ca-
tholicae dare, nec passiva parochi catholici as-
sis tent ia contentare vult , sed per min i s t rum 
confessionis suae copulari desiderat ." 

Megmondják, mi t t a r t a n a k az országban di-
va tba j ö t t más vegyesházasságokról. „Hoc (nempe 
declarat ionem) eo fidentius audent iidem Epi-
scopi exorare, quia ipsam indulgen t iam praede-
s ignata Ins t ruc t ione (Lambruschiana) expressam 
eo sensu concessam fuisse e tenor ibus eiusdem 
sum serunt et sumunt , e t matrimonia alia coram 
Ministro acatholico aut parocho schismatico in i ta 
pro invalidis in conscientia habent ." 

Sőt tovább m e n n e k s m a g á n a k az enge-
délynek visszavonását kérik. „Non possunt t amen 
iidem Episcopi hac vice coram Sanct i ta te Yestra 
et id reticere, quod ad radici tus medendum 
m a l o consultius adhuc censent, si ea legis iridenti-
nae dispositio, vi cuius m a t r im on ia solum coram 
parocho propr io legi t ime et valide iniri possunt , 
e t iam pro Regno hoc Mariano, t a m q u a m débita 
Fidei catholicae adhaesione, et p rompt i ss ima 
erga Canonicas Sanctiones (!), Summorumque 
Pontif icum décréta obsequio null i secundo, vigori 
pristino reddita, et hoc ipso concessa pro aliis 
t emporum adiunctis in eadem dispensatio revn-
cata clementer declararetur, eo a fo r t io r i , q u o d 
dispensatio haec, quamvis pro Transylvania quo-
que concessa, ibidem nec adusque in usum effe-
c tumque deducta existât, in nulla alia Monarchiae 
Austriacae provincia — prae ter Hungár iám — 
vigeat." (Y. 147—8. 1.) 

E kérelem meghal lga t ta tás ra nem talál t . 
Ha a konkordá tum kihirdetése (1855. aug. 18.) 
után is j á r t már ekkor az idő, de miu tán püs-

21* 
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pöke ink még 1853-ban esedeztek ezért , és a 
házassági t ö r v é n y csak 1856. okt . 8 - án h i rde t -
t e t e t t k i : b izonyára csak a b e a v a t o t t d ip loma-
t á k m o n d h a t t á k volna meg, m i é r t nem l e t t 
seg í tve a m a g y a r ka tho l i cz izmus égető b a j á n , 
ha nem a pápa i d i spensa t ió v isszavonása , h á t 
l ega lább az á l ta l , ha a felség a visszaélések 
ellen sz igorúan i n t é z k e d i k ? 

Egyik sem t ö r t é n t meg , a mi a n n á l fe l tű-
nőbb, m e r t a k o n k o r d á t u m az i r ányadó k ö r ö k 
nemes ka tho l i cz izmusáró l t e t t t a n ú s á g o t . 

Ba jos ezt az idő t még m o s t t e l j e sen meg-
é r t e n i ; Sc i tovszkyt a felség 185<4-ben ko rona -
b i b o r n o k u l a j á n l o t t a és m i mégis oly f o n t o s 
ügyben , a mi lyen a k k o r o n a vegyesházasságok 
á l l a p o t a vol t , m a g u n k r a m a r a d t u n k . Tanu l ság 
ebből, hogy egyházunk híveiben, a közé le tben 
ke res se t á m a s z á t , nevelje a zoka t hű gyermeke ivé . 
A hű g y e r m e k t ámasza , védője a n y j á n a k és sem-
mi fé le engedélylyel n e m él vissza a n n a k k á r á r a , 
a m i n t az 50-es években e g y h á z u n k n a k s a j á t 
g y e r m e k e i ellen ke l l e t t seg í t sége t keresni . H a 
az eg} rház hű t a g o k k a l d icsekedhe t ik , m i n t pl. 
m a N é m e t o r s z á g b a n , d ü h ö n g h e t o t t az el lenség, 
az egyház T e r t u l l i á n n a l ve t i e lé je : Nec quid-
q u a m prof ié i t exquis i t ior q u a e q u e c rude l i t a s ve-
s t r a : i l l ecebra e t mag i s sec tae ! 

E z t ha m e g t a n u l j u k m i m a g y a r egyházunk-
n a k pap ja i , pedig sok b a l e s e t ü n k n ó g a t erre , 
pl. az 1869/70-iki a u t o n o m i k u s gyűlés vi lági k a -
t h o l i k u s a i n a k a megny i l a tkozása i , a k k o r lesz 
b e n n ü n k élet és akczió-képesség, és az el lenfél 
is gondolkozva fog m e g á l l a n i me l l e t t ünk . 

Dr Dudek János. 

A t e r e m t é s h a t k o r s z a k a 

a s z e n t i r á s é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y m a i 

á l l á s p o n t j a s z e r i n t . 

Ö T Ö D I K K O R S Z A K . 
(Folytatás.) 

„Monda még az Isten: Hozzanak elé a vizek csúszó-
mászó élő lényeket és szárnyasokat a föld felett, az ég 
erőssége alatt. Es teremte Isten nagy czethalakat és min-
den élő és mozgó lényt, melyeket a vizek előhoztanak 
fajaik szerint és minden szárnyas állatot neme szerint. 
Es látá Isten, hogy jó. Es megáldá azokat mondván : 
Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a tenger 
vizeit, és a madarak sokasodjanak a földön. Es lőn este 
és reggel, ötödik nap." (Gen. I. 20 — 23.) 

Miután a föld a növényvilág ezernyi fajával feldí-
szítve volt, a levegő megtisztult, az éltető nap ragyog a 

dus természet fölött, nem sokára az állatvilág jelenik meg 
a földszinén. De csak fokozatosan. Előbb a tökéletlenebb 
vízi állatok, habarczok, korallok, halak és a légkör lakói 
a madarak, csak azután a szárazföldi emlősök. Azok te-
remtését a sz. irás az 5-ik korszakra teszi, ezekét a 6-ikra. 
Szép összhangzatos párhuzamot mutat a hat teremtési 
korszak. Mig az 1. napon a világosság, — a 4-iken a 
nap, hold és csillagok tűnnek föl ; mig a 2-ikon a viz 
és légkör alakul, — az 5-iken a víz és légkör lakói jön-
nek létre ; mig a 3-ik korszakban a szárazföld válik ki, 
— a 6-ikban a szárazföldi állatok és az ember jelen-
nek meg. 

„Hozzanak elő a vizek csúszómászó élő lényeket és 
szárnyasokat a föld felett!" A természetrajztudós bizony-
nyal felületesnek fogja találni itt is az osztályozást, Mózes 
czéljának azonban megfelel. Mert vallási szempontból elég 
tudnunk, hogy minden állatot, éljen az bár a vizben. a 
levegőben vagy a szárazföldön, Isten teremtett. Kérdés, 
minő állatokat értett tehát M. az 5-ik korszak müvei 
alatt? A sz. szöveg alább némileg útba igazit: „És te-
remte Isten nagy czethalakat és minden élő és mozgó 
lényt, melyeket a vizek előhoztanak fajaik szerint és 
minden szárnyas állatot neme szerint." Értendők itt tehát 
valamennyi vizi- és légi állatok nem csupán a halak és 
madarak, hanem habarczok, puhányok rovarok, hüllők, 
melyek inkább a vizben vagy a légben, mint a száraz-
földön élnek. Első tekintetre talán különösnek látszik, 
hogy a halak, rovarok és madarak egy és ugyanazon 
korszakban jönnek létre, mig a szárazföldi állatok csak 
azután. Az isteni csodálandó bölcseség azonban itt is, 
mint 'mindenütt a teremtésnél, bámulatosan előtűnik. 
„Azonkívül, — mondja Bougaud — hogy a halak és 
madarak ugyanazon módon tojások által szaporodnak ; 
azonkívül, hogy azok a vizben, ezek a légben hasonlatos 
készülékek által gyámolitva úsznak ; a természetrajz meg-
állapította, hogy vérgolyócskáik azonosak s a hatodik 
napon teremtett földi állatokéihoz miben sem hasonlí-
tanak." *) 

S most egy másik fontos kérdés előtt állunk : Mi-
ként jöttek elő ez első lények, az érző, szerves világ ui 
alakjai? A Genesis ihletett irója sajátos rövidségével, de 
biztos határozottságával megadja erre is a választ, midőn 
igy ír : „És teremte Isten nagy czethalakat és minden 
élő, mozgó lényt . . Ugyanazon „bara" teremteni" szót 
alkalmazza, mely azóta csak most fordul elő. E szó vilá-
gosan megfejti az állatvilág létrejöttének nagy titkát. Mig 
a világosság, a légkör, vizek, szárazföld, nap, hold, csil-
lagok csak a kezdetben megteremtett ősanyagból az isteni 
Szellem alakitó ereje által működésbe hozott természeti 
erők folytán válnak ki, — addig az állatvilágnál, mely 
az anyagvilág fölött nemcsak szervi, de érzéki élettel is 
bir, az isteni teremtő működés újból előlép, létrehozza 
előbb a vizi és szárnyas, azután a szárazföldi állatokat. 
Méltán képez tehát az állatvilág megjelenése uj korszakot, 
mert egy újonnan teremtett erő, az érzéki élet jelenik 
meg, s aztán fönmarad az állatokban a beléjük oltott 
tenyésző erő s tehetség folytán. 

') Bougaud E. i. m. III. k. 163. 1-
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A természetrajz azon hitetlen tudósai, kik szerették 
volna megczáfolni a szentírást, sokat Fáradtak, kutattak, 
hogy megmutassák, hogy az állatvilág létrejöveteléhez 
nem volt szükséges az isteni teremtés, hanem a szervet-
len anyagból pusztán természeti erők, hő, világosság, vil-
lamosság stb. . . . befolyása folytán keletkezhettek az 
alsóbb fokú állati lények habarczok, puhányokstb ezek-
ből aztán fokozatosan a többiek. S föl is állították az úgy-
nevezett „generatio aequivoca" elméletét, vagyis a növények 
és állatoknak csira és tojás nélkül szervetlen anyagok-
ból való eredetét. Kircher, *) Strauss, Yogt 3 ) felhozák, 
hogy az ázalagok maguktól képződnek a vizöntelékekben, 
az állati testekben, rothadt fákban, hullákban stb. S ha 
ezek képződnek tojás nélkül, mint mondák, mért nem 
származhattak volna más szerves lények is az őskorban 
előttünk ismeretlen erők és körülmények befolyása köze-
pett. Nincs terünk részletezni ezen uj, hihetetlen dolgokat 
mesélő tudósok nagy hűhóval világgá bocsátott állításait. 
Csakis a természettudománynak mai álláspontját jegyez-
zük föl erre vonatkozólag. 

Górcsői észleletek alapján a termézzetrajz és orvosi 
tudomány ma minden habozás nélkül kimondja, hogy ugy 
az ázalagok, mint a galandóczok mindig már meglevő 
csirákból képződnek, mely csirák vagy bacillusok, ha 
kedvező viszonyok közé jutnak, állati lényekké fejlődnek. 
Pouchet roueni tanár, Pasteur párisi vegyész, de Quatre-
fages, Schwann, Lachman fiziologiai kísérletei ezt kétség-
bevonhatatlanul bebizonyiták, s a generatio aequivoca 
elméletének megadák az utolsó kegyelemdöfést. Flourens 
párisi akadémikus a kérdés jelen állapotát illetőleg igy 
nyilatkozik : „A generatio aequivocát senki sem vitatja 
többé a rovarokra nézve Redi óta (1868), a belférgekre 
nézve Beneden óta (1853), az ázalagokra nézve Balbiani 
óta (1862), s Pasteur óta egyáltalán semmiféle állatra 
vonatkozólag." 4) íme tehát a mai tudomány mégis szük-
ségesnek ismeri be a teremtést az állatvilágra vonatkozó-
lag ; a természetrajzi tudomány igazat ad Mózesnek. 

De nemcsak ebbén igazolta be a tudomány a mó-
zesi teremtés-történetet, hanem abban is, hogy a csúszó-
mászóknak nevezett puhányok, héjanczok és a vizi állatok 
valóban egy korszakkal megelőzték a szárazföldi állatokat. 

(Folyta t juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 10. Eötvös Károly enunciatiója 

Nagy-Kőrösön; királylátogatás Debreczenben és még va-
lami. — 

Eötvös K., a legöblösebb szájú szélbali szónok, a 
kinek azonban van egy nagy érdeme, az, hogy a magyar 
szó a maga kristály-tisztaságában és mézédességében foly-
dogál ki ajkain, Nagy-Kőrösön tartott Ugron-ellenes be-
szédében jónak látta a febr. 26-iki rendelet által provokált 
katholikus önvédelmi mozgalomról is szót ejteni és véle-

q Quenstedt. Sons und Je tz t Tübingen, 1856. 229. 1. 
2) Strauss. Glaubenslehre I. 68B. 1. 
3) Physiologische Briefe. Giessen. 1861. p. 482. 
4) Dr Kiss János. Bölcseleti Folyóirat IV. évfolyam. Buda-

pest, 1889. 700. 1. 

ményét elmondani. Röviden tette ezt; röviden végzünk 
vele. Eötvös K. csak ennyit mondott: 

„Az elkeresztelési rendelet ellen nagy mozgalmat 
indított a klérus, sőt a magas klérus Rómához appellálta 
a kérdést. A kormány rendeletét egyelőre (!) helyesnek 
tartom, de a kormány nagyot hibázott, midőn ezt a ma-
gas klérussal való előzetes megállapodás nélkül bocsátotta 
ki s midőn más részről tűri, hogy magyar belpolitikai 
kérdésben a klérus az országon kivüli hatalom beavatko-
zását eszközölje ki. E kérdés, bár most a kiegyenlítés 
stádiumában van, élénk vitákat fog a parlamentben elő-
idézni. Egyéni nézetem az, hogy vagy itt van már, vagy 
közel az idő, a midőn a klérus hatalmaskodásának útját 
kell állani s a magyar alkotmány kötelező természetét a 
magas klérus tagjainak is erélyesen tudomásukra kell 
hozni." (Zajos helyeslés.) 

Bocsássanak meg, hazánk nagy prókátora, és a nagy-
kőrösi függetlenségiek, ha kimondom, hogy a szónok ur 
itt szokott rabulisztikájába esett vissza, nagy-kőrösi szél-
bali atyánkfiai pedig zajosan helyeselték az ügyvédi rabu-
lisztika kotyvasztását, a mit Eötvös eléjök tálalt fel. 
Hogyan lehet valamit helyeselni és egyúttal hibáztatni is, 
— azt csak Eötvös logikája tudná megmondani. Azt 
azonban határozottan kikérjük magunknak, hogy Eötvös 
K. ur az ország népének lelkét prókátoros fogásaival 
félrevezesse, midőn azt mondja, hogy „a magas klérus 
magyar belpolitikai kérdésben az országon kivüli hatalom 
beavatkozását" provokálta, midőn a vegyesházasságok 
ügyében Rómához fordult. Tudnia kellene Eötvös Károly-
nak, hogy a kath. vallás mindenestől „bevett" vallása 
Magyarország közjogának, vagyis a pápa is mint a kath. 
egyház feje el van ismerve a magyar közjog által, be 
van véve a magyarországi katholikusok „bevett" vallásá-
nak oltalma körébe. A pápa tehát, mint a kath. vallás 
őre és a kath. egyház feje, kath. vallási ügyekre nézve 
Magyarországban nem „idegen hatalom," hanem törvé-
nyesen bevett, egészen otthon levő hatalom. Ezt tudni 
kellett volna Eötvös K. árnak. De tudni kellett volna azt 
is, hogy a vegyesházasságok ügye, a mint az régóta 
napirenden van, nem tisztán „belpolitikai kérdés," hanem 
egyúttal vallási kérdés is, legalább nálunk katholikusok-
nál, kik a házasságokat, még a vegyeseket is, Isten tan> 
tása szerint szentségnek hiszszük és valljuk. Szentséget 
illető ügyben a pápához fordulni — tisztán vallási ügy, 
a melyhez se Eötvös K. urnák, se senkinek semmi „bel-
politikai" köze, — és igy jobb lett volna arról Nagy-
Kőrösön hallgatni. Különben jó tette Eötvös, hogy előre 
figyelmeztetett, miszerint „élénk viták"-at várhatunk u 
parlameutben a febr. 26-iki rendelet, a kath. papság 
tiltakozása, Róma consultálása, szóval a vegyesházasságok 
ügyében. Ezekhez a vitákhoz előre jelezzük Eötvös Ká-
rolynak és vitára készülő társainak, hogy a „magyar 
alkotmány kötelező természetét," mely a katholikus vallást 
mindenestől, tehát római pápástól „bevette" és törvénybe 
iktatta, nem a magas vagy alsó klérus tagjainak kell 
„erélyesen" tudomásukra adni, — mi erre nem szorul-
tunk, nïert ismerjük és teljesítjük törvénytiszteletünk ha-
zafiúi kötelességeit — hanem az oly magyar államférfiak-
nak, a kik a római pápát mint a törvényesen bevett rom. 
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kath. vallás fejét — idegennek tekintik e hazában. Ha 
valami, ez az eljárás nevezhető „hatalmaskodásának. De 
ezt mi 9 millió katholikusok nem fogjuk tovább tűrni. 
A béketűrés pohara csordultig meg van telve. Jogaink 
elismerését és tiszteletben tartását követeljük, és engedni 
nem fogunk semmiféle tekintetnek. 

De hogyan került egy kalap alá Eötvös K. sérelmes 
eructatiójával az apostoli király debreczeni látogatása, 
fogja kérdezni egyik-másik nyájas olvasóim közöl ? Tüs-
tént megmondom. Azaz meg sem kell mondani, mert az 
olvasó maga kitalálhatja, ha felemlítem, hogy Debreczen-
ben az apostoli király kormánya, a melynek élén a ka-
tholikus gróf Szapáry Gyula vezérkedik, a királyi audien-
cziák számára oly sorrendet állapított meg, hogy a ka-
tholikus vallás képviselőit a református és lutheránus 
vallás képviselői a király előtt meg fogják előzni, vagyis 
hogy I. Ferencz József apostoli király ő felsége Debre-
czenben először a református, másodszor a lutheránus 
vallást bocsátja maga elé, a katholikus, ősi, avita, minden 
tekintetben első vallás képviseletét pedig csak harmadik 
helyen fogja maga előtt látni. 

Kicsinálta ezt a czeremoniálét : az udvar-e vagy 
Magyarország belügyminisztériuma ? — nem tudjuk ; de 
azt kénytelenek vagyunk kimondani, hogy a katholika 
egyház a hitfelekezetek praecedentiáját el nem ismerheti, 
el nem fogadhatja. Magyarország kormánya tartsa fenn 
ezt az eljárását akkorra, ha a kath, vallást tönkre tette. 
De addig, mig az ország többsége a katholikus vallást 
követi, azt a vallást, a mely ősiségénél fogva is az első, 
— az apostoli király előtt a vallások közt az elsőség 
illeti meg. 

Különben csak raj ta! Vexatio dat intellectum. A 
katholiczizmus fölvirágzásának egyik leghathatósabb té-
nyezője — a katholikusok önérzetének szurkálása, a ka-
tholikusok boszszantása ! ? ? 

Kassai egyházmegye. PüspÖk-ssentelés. Lelki gya-
korlatok. —• 

Dessewffy Sándor, csanádi püspök felszentelése aug. 
31-én vasárnap, az őrangyalok ünnepén, nagy fénynyel és 
pompával s minden rendű és rangú közönségnek jelenléte 
mellett történt meg. A felszentelő püspök előtte való 
napon, azaz szombaton délután 1 órakor, személyesen 
fogadta a vasútnál Császka György szepesi és Vályi János 
eperjesi püspököket. A felszentelési szertartás reggeli 9 
órakor kezdődött s fél 11 órakor végződött. A felszente-
lést Bubics Zsigmond kassai püspök ő mga végezte. Mint 
consecráló társak a szepesi és eperjesi püspökök működ-
tek közre. A consecrátiónál jelen volt a római szentszék 
bécsi nunciaturájának „uditore"-ja, monsignor Tarnassi 
is. A felszentelési szertartás leírásától lapunk szük tere 
miatt tartózkodnunk kell. A consecratió után Bubics püs-
pök ő mlgánál 36 terítékű díszebéd volt, a Schalkház-
szállodában pedig 28 terítékű. Az előbbinél a püspökök, 
kanonokok, Kassa különféle hatóságainak fejei, Kőszeghy 
Mihály, mező-kövesdi prépost-plébános, Hodossy Imre 
orsz. képviselő stb. stb., az utóbbinál pedig a kassai és 
vidéki alsóbb rendű papság ült vendégül. A felszentelt 
püspök az ország minden részéből kapott üdvözlő távira-

tokat, sokan pedig szemelyesen tisztelegtek nála ugy a 
kassaiak, mint a vidékiek közül. A kassai férfi-dalegylet 
még szombaton este fényes szerenádot adott Dessewffy 
püspöknek. A Kath. Legényegylet, melynek a püspök 
elnöke volt, a consecratió utáni napon küldöttségileg tisz-
telgett nála. 

A kassai egyházmegye szeretett főpásztora : Bubics 
Zsigmond püspök ur ő mlga gondoskodott fiainak lelki 
vigaszáról, midőn P. Flodung, jézustársasági atya veze-
tése alatt mult hó 25—29. megtartatta a lelki gyakorla-
tokat. E gyakorlatokon nem csak kassai, de vidéki papok 
is vettek részt. E gyakorlatok lefolyásáról vettük a kö-
vetkező tudósítást: „F. hó 25-ikén hétfőn délutáni 6 óra-
kor fogadtatott a püspök a papnevelőintézeti templomban, 
ki a főoltárhoz érve, kitétette a diakónus által az oltári 
szentséget, miközben az exercitiumokban részt vett 78 
pap fiszharmónium mellett énekelte a „Sanctust". Ez 
után intonálta a püspök a „Yeni Creator Spiritus" kez-
detű hymnust, melyet a jelenlevők végigénekeltek. A 
Szent Lélek segítségül hivása és az oltári szentséggel a 
püspök által adott áldás után következett a püspöknek 
allocutiója a papsághoz. Ez alkalommal bemutatta egy-
úttal Pater Flodung jézustársasági atyát, kit a lelki gya-
korlatok vezetésére megnyernie sikerült, s ajánlotta ma-
gát és jelenlevő fiait pár napi gondozásába. Nyomban 
ezen allocutió után rövid imát előbocsátva, tartotta az 
atya a bevezető rövid elmélkedést. Csendben történt rövid 
reflexió után kikísértük a püspököt, magunk pedig visz-
szatértünk a kispapok helyiségeibe ; itt eltöltött x/2 órai 
szabad idő után 8 órakor közös vacsora, alatta lelki ol-
vasmány, utána rövid szabadidő, 9 órakor esti ima, utána 
nyugvás. A következő három nap mindegyikén három 
elmélkedés volt. Az első napi elmélkedéseket kivéve, a 
többinek tárgya volt : az eltévedt és a bűnbánó Péter, 
meghatóan színezve. Az elmélkedések hatottak minden-
felé az isteni malaszt közreműködésével ; mert e nél-
kül csakugyan alig lehet magyarázni az általános 
meghatottságot. A gyakorlatok mindig a templomban, 
zárt ajtók mellett tartattak. Az elmélkedések latinul foly-
tak. Harmadik napon, azaz csütörtökön, csak annyiban 
történt változás, hogy az elmélkedésekre szánt időt kivéve, 
a többi órákban gyónásaikat végezték az exercitiumokban 
részt vettek. Flodung reggeltől esti 9 óráig ült a gyón-
tatószékben. Szabad volt azonban mindenkinek gyóntatni 
cum facultate absolvendi ab omnibus reservatis. Hanem 
csak egy-ketten éltek e felhatalmazással. Pénteken 7 óra-
kor végzett reggeli ima után bezáró elmélkedés, utána a 
püspök által olvasott szentmise, azalatt közös áldozásT 

püspöki bezáró allocutio — professio fidei — De Deum 
laugamus, reggeli. Ezután kiki dolgai után nézett. 11 
órakor tisztelgés a püspöknél, utána a püspöki lakban 
lakó Pater Flodungnál. Mindkettőnél Répászky kanonok 
tolmácsolta szépen és hiven a hálaérzelmeket, melyekkel 
elteltünk. Ez alkalommal a püspök ő mga ugy elérzéke-
nyült, hogy szemeit könyek öntötték el és perczekig 
szólni nem tudott. Ez volt a legszebb betetőzése az üdvös 
gerjedelmeknek, melyeket a több napi magábavonulás 
keltett. Mi áldva az Istent tértünk haza, hogy az exer-
citium spirituálé tartásának, eszméjét megérlelte püspökünk-
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ben. Sokaktól hallottam, hogy ha egy év múlva ily gya-
korlatok tartatnának, ismét részt vennének azokban." 

„ & 

Szombathelyi egyházmegyéből, szeptember elején. 
Lelki szent gyakorlatokat honosított meg öt év óta mélt. 
megyés püspökünk, Hidasy Kornél ur és évenkint meg-
tartatja azokat két főt. Jézus-társasági atya által papjai 
javára. Augusztus 25-én délután 5 óra tájban gyönyörű 
látvány tárult a szombathelyi lakosok szemei elé. Ötven-
két áldozárt vezetett ugyanis ekkor a fentisztelt szerető 
és szeretett főpásztor a székes egyházból a papnövelde 
kápolnájába hatalmas harangzugás mellett. Ö maga viszi 
mindig legeiül a feszületet. Számos hivő nézi bámulva 
a karingbe és stolába öltözött biretumos papi sereget, 
mely párosan lépdelve, az 50. (Miserere) zsoltárt felváltva 
imázva követi főpapi vezérét. 

A csinos kápolnában ő méltósága atyai buzdító szó-
zata után joghatósággal ruházta fel főt. Tomcsányi és 
Komarik Jézus társaságának két jeles tagját a stóla át-
adásával, mire az először megnevezett atya megtartá az 
első elmélkedést, melyben arról győzött meg bennünket, 
hogy igen üdvös a papnak a magányba vonulni, mivel 
oly nagy feladat megoldása, mint Isten dicsősége és hal-
hatatlan lelkek megmentése, hárul az ő vállaira ; lám ! 
mind az ó, mind az uj szövetségben a nagy, a szent em-
berek és maga az Istenember is, Krisztus Jézus, a ma-
gányban készültek elő az eléjök tűzött kiváló nagy munka 
véghezvitelére. 

A jó atyák három napon át Lojola sz. Ignácz ala-
pító ősatyjok módszere nyomán összefüggő váltakozásban 
nyújtották nekünk szent kenetességgel, bámulatos elme-
éllel és apostoli egyszerűséggel a papi szent élet elveit, 
melyeket Jézus üdvtanából és sz. életéből leszármaztattak. 
Szigorú logikai következtetésök oda szögellett ki, hogy 
már az egyszerű hivő, ha józan esze használatáról le nem 
mond, tartozik Krisztust hiven követni : a papoktól pedig 
mint Krisztus testőreitől nagylelkűségünknél fogva ugyan-
azt hatványozott mértékben megköveteli. 

Csata idején a hadsereg vezére hátulról szokta pa-
rancsait a katonáknak osztogatni, nehogy a hadvezér el-
este az egész hadsereg tönkre jutását okozza — : „militia 
est vita hominis super terram", mondá Jób, és a mi isteni 
hadvezérünk mindenkor az első sorban áll, és vele küzdő 
katonáinak és testőreinek élén küzd, és a kitartókat győ-
zelemre segiti. Ezt tanultuk az egyik lelki atyától 
Azt pedig saját szemeinkkel láttuk, amint egyházi me-
gyénk apostoli vezére a lelki gyakorlatok egész ideje 
alatt a papnöveldében lakott, minden áhitat-gyakorlatnál 
először megjelent, elül imádkozott, velünk szent csendben 
együtt étkezett, érettünk minden nap a szent misét be-
mutatá, magasztos példájával a lankadtságot tova üzé, és 
miután szent Ágoston napján mindnyájan általános gyó-
násunkat hat gyóntató atyánál elvégeztük, másnap reggel 
keresztelő sz. János fejvétele napján Krisztus szent testé-
ben részesített bennünket. Testi táplálékról is bőségben 
gondoskodott püspökatyánk áldozatkész szive. 

Mindezekért dicséret és hála először Istennek, qui 
dédit, velle et perficere ! Isten fizesse meg főpásztorunk-

nak összes fáradozásait és áldozatait, melyeket egyházi 
megyénk felvirágzására hozott és hoz. . . Hálás érzelme-
inknek tolmácsa volt Stegmüller Károly, hittudor, apát-
kanonok és egyházmegyei főtanfelügyelő ur ő nagysága, 
jeles káptalanunk egyik kiváló disze, ki megható, magas 
szárnyalású, remek beszédben mondott köszönetet a ke-
gyes főpásztornak, mivel meghonosította, és a mostan és 
előbb közöttünk fáradozó Jézus-társasági tagoknak, mi-
vel oly buzgalommal a főpásztor legnagyobb megelégedé-
sére megtartották a szent gyakorlatokat, melyekben meg-
tanítanak szükséges erőt meríteni, hogy papi, Istent 
helyettesitő hivatásunk magaslatára feljussunk, és azon 
szünet nélkül feljebb menjünk. 

Távozván ezen lelki fürdőből, hol a lélek gyógyulást, 
erősödést keres és talál, saját könyeiben mosakodik és 
megtisztul, nazianzi sz. Gergely szavait juttatom eszembe : 
„Nem vagyok képes az öröm kéjérzetét magamban visz-
szanyomni, hanem lelkem fölmagasztosul, és saját pará-
nyiságomról megfeledkezve, nagy János tisztét vagyis 
inkább szolgálatát elvállalni igyekszem és ujjongok : és 
habár nem vagyok előfutár, mégis a pusztából jövök." 
(Breviar. pars kiemalis in 8-va die Epiphaniae, 2-i noc-
turni lectio IV.) A pusztában, a magányban töltött na-
pok arany napok, örökre emlékezetes napok maradnak, 
mert élet- és munkakedv megújulására szolgáló napok 
azok. Boldog az egyházmegye, melynek ily szerető fő-
pásztora van ; boldog azon papság, mely ily főpásztornak 
még gondolatát is igyekszik kitalálni és teljesíteni. „Bea-
tum dixerunt populum, cui haec sunt : beatus populus, 
cuius Dominus Deus eius." (143. zsoltár.) — „Gustafe et 
videte, quoniam suavis est Dominus : beatus vir, qui 
sperat in eo." (33. zs.). 

IRODALOM. 
A Szent-Istvan-Társulat Naptára. 

A Szent-István-Társulat választmánya a folyó 
évi április hóban tartott ülésében elhatározta, hogy 
1891-re oly alakú és beosztású Naptárt ad ki, ami-
lyent 1888-ig 27 éven át kiadott. A naptár dr Winkler 
József szerkesztése alatt el is készült s már néhány na] 
múlva megjelenik a könyvpiaczon. Tartalma a következő : 
1. Mit mond a kalendáriom-csináló ? 2. Lakadalom kirá-
lyunk házában. 3. Mária (költemény). 4. Szapáry Gyula, 
gróf (képpel). 5. A megtért, (elbeszélés). 6. Két uj püs-
pök. (Steiner, Dessewffy). 7. Az oberammergaui passio-
játékok. 8. A Szent-István-Társulat rövid ismertetése. 9. 
Ott a hol a szép Tárna, (költemény). 10. A Szent-László-
Társulat. 11. A Szent-Vincze egylet. 12. Nagy szent Ger-
gely. 13. Kövesdy elbeszélése. 14. Mátyás király az igaz-
ságos. 15. A levegő, a felhők s a szél. 16. Szent Alajos, 
(költemény). 17. Belopotóczky Kálmán. 18. Gergely Julcsa 
becsülete. 19. Stanley és Emin (képekkel). 20. Columbus 
Kristóf (képpel). 21. Elbeszélő költemény. 22. Andrássy 
Gyula gróf (képpel). 23. Bonnaz püspök (képpel). 24. 
Szülik József, Gyürky Antal. 25. Elbeszélés prózában. 
26. A liturgikus rész. 27. A világ folyása. 28. Közegész-
ségi tanácsok a nép részére. 29. Adomák. 30. Gazda-
sági közlemények. Következnek : Az uralkodó ház. A 
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magyar püspöki kar. A magyar és közös kormány. Kath. 
egyletek és társulatok. E naptár az 1890-iki tagilletmény 
^gyik részét képezi, de ezen kivül is kapható több ezer 
példányban 30 krért. Igen kérjük a n. é. közönséget, 
szíveskedjék e naptárt tömeges megrendelés által pártolni, 
hogy a következő évfolyamot még nagyobb terjedelemmel, 
dúsabb tartalommal és nagyobb számban bocsáthassuk 
közre. A ki 20 példányt megrendel 35°/0-uyi leengedés-
ben részesül. Aldozár uraknak szívesen adunk bizo-
mányba utólagos elszámolás és 25°/o-nyi árleengedés 
mellett. 

= A Szenti Család képes Naptára az 1891-ik évre. 
VIII. évfolyam. Ara 30. kr. Szerk. és kiadja két pécsme-
gyei áldozár. — Gyönyörű kiállítás nyomásban és képek-
ben egyaránt. Tartalma a naptári rész után a következő : 
1. A szent családról, költemény a czim képéhez. Szövege 
Szemennyei Mihálytól, megzenésítve Kapossy Györgytől. 
2. Boldog uj évet! Költ. Hegyvéghytől. 3. Mihály gazda 
levele a kalendáriomcsináló urakhoz. 4. Az „Úrangyala." 
Költ. Hegyvéghytől. 5. Egy magyar hitterjesztő. (Nyol-
czadik évi közlemény.) 6. Magyarország védasszonya. Költ. 
Mindszenty G.-tól. 7. A kedves májusi ajtatosság. M. apát 
úrtól. 3. Május 1-én. Költ. Bedák M.-től. 9. Lurd. 10. 
Szent József, mint a boldog kimúlás patrónusa. Svertits-
től. 11. Pásztor-induló. Ének. Szövegét irta Beregi Sándor. 
12. Karácsonyi pásztorjáték három felvonásban. Beregi 
Sándortól. 13. Karácsonyi nép ének. Szemennyei Mihály-
tól. 14. Szűz Mária kenyere. Regölyi káplán-tói. 15. Szent 
Alajosról. Költ. Szemennyei Mihálytól. 16. Eber Iván. 
Életkép. Hahnekamp Gy.-től. 17. Az Ur szent szivének 
választottja: bold. Alacoque Margit. Irta „egy apát és 
egy kanonok." 18. Tanulságos versek. 19. Az én testa-
mentumom. Költ. Beregi S.-tól. 20. Magyar őseink. P. 
Angelicus. 21. Az afrikai rabszolgakereskedés és ember-
vásár. Sehl.-tői. 22. A jámbor apácza, Hősz Kreszczenczia 
és a purgatoriumban szenvedő lelkek ! Rmsz.-től. 23. 
Képek az örök városból. Márton Antaltól. 24. Beszélge-
tés. Nyulassy Antaltól. 25. A názárethi szent Ház átvi-
telének emléknapjára. Költ. Szem. M.-tól. 26. Egy pré-
dikáczió hatása. Mészáros Kálmántól. 27. Erdősi Imre, a 
branyiszkói hős pap. Lehoczky Józseftől. 28. Devenster 
Dömjén atya, a bélpoklosok papja. Rmsz-től. 29. Leg-
jobb a békesség., Falusi történet. Frühwirth G.-től. 30. 
Dr Roskoványi Ágoston, nyitrai püspök. Dr Csősz Imré-
től. 31. A leggyilkosabb méreg. Stolz Albán után. 32. 
Haditanács a pokolban. Kifundálta János vitéz. 33. A 
pécsegyházmegyei alapítványi hivatal, vagy hol találhat 
a megszorult telkes gazda olcsó kölcsönpénzt. Parvustól. 
34. A kisbíró és a bakter böstörködései. Pintér Károly-
tól. 35. A pécsi székesegyház. Arthurtól. 36. A tavaszi 
fagyok ellen való védekezés. 37. Az egyiptomi szembe-
tegség. Dr H. L.-től. 38. Képek a török világból Ma-
gyarországban. Dr Békefy Remigtől. 39. A vigasztalások 
iorrása. 40. Szülik József. 41. Búcsúztatóm. Szülik József-
től. 42. Hogy áll a világ? 43. Az okos gazda. Levél 
Ajakytól. 44. Adomák. 45. Emlékeztető naptár mezei 
gazdák részére. 46. Az állatkínzó sváb Szepi. Humoros 
képek. 47. Képtalányok. Stb. 

VEGYESEK. 
— Megtérés. Angolországban nagy sensatiót oko-

zott Kegan Paul, a híres londoni könyvkiadó czég 
vezértulajdonosának megtérése a kath. hitre. Oxfordban 
tanult. A tractarianus mozgalom rá is nagy hatást gya-

korolt. De nem követte Newmant a megtérésben. Angli-
kán pappá avattatta fel magát. Azonban ezt a pályát 
csakhamar abba hagyta és könyvkiadó czéget alapitott, 
mely nevét az egész világon ismertté tevé. Megtérése 
Newman bibornok halála előtt történt. A bibornok teme-
tésén már mint katholikus volt jelen. 

— Dicső nyugalom l Dr Majer István cz. püspök, 
esztergomi nagyprépost, az általa eddig viselt egyházme-
gyei főtanfelügyelői állásról, tekintettel előrehaladott ko-
rára, lemondott. Utódja Roszival István kanonok ur lett. 
Élvezze Magyarország népnevelőinek nagyérdemű digni-
tarius vezérférfia közoktatásügyi babérjait közöttünk még 
igen sokáig! 

— Lutz báró, a hires bajor miniszter, f. hó 3-án, 
Pöckingben meghalt. Igsignis ecclesiae persecutor extinctus 
est ! Isten irgalmas volt iránta. Időt adott neki a meg-
térésre. Ny. b. ! 

— Negyedszázados plebánosi jubileum volt Budapes-
ten, a Ferenczvárosban, hol a nagyérdemű szentferencziek 
végzik a lelkipásztorkodást. A közszeretetü Kurtz Vilmos 
plébánost a polgárok küldöttsége f. évi aug. 31-én üdvö-
zölte, f. hó 3-án pedig testvéri lakomát rendeztek tiszte-
letére, egyúttal pedig, a jubiláns kérelmére, 274 forintot 
gyűjtöttek a tűzkárosultak segélyezésére. 

— Nevelés- és tanügyünk országos hirü vezérférfia, 
Szvorényi József cziszt. r. áldozópap, egri perjel, az Aka-
démia tiszt, tagja, f. hó 8-án ünnepelte papságának fél-
százados napját. Ad multos annos ! 

— Nemzeti zarándoklat jelenleg kettő van keletke-
zőben a pápához : a belgáké legközelebbre és a spanyo-
loké késő őszre. 

— Az oberammergaui passió-játékok sok emberbe 
visszaviszik a régóta kizárva volt vallásos gondolkozást 
és sok protestánst közelebb hoztak a kath. egyház anyai 
kebeléhez. Egy angol kath. lap beszéli, hogy egy angli-
kán lap Oberammergauba küldte reporterjét, hogy a pas-
sió-játékot leirja. Dictum factum. Alighogy kezdetét vette 
a páratlan „játék," reporterünk letette a ceruzát, és mint 
maga mondja: „elkezdett imádkozni." És igy folytatta 
végig. Játék után visszaküldte a lapnak a meg nem irt 
tudósításért járó tiszteletdijat és lett — „reporterből con-
fessor, hitetlenből hivő. Stead, a „Review of Reviews" 
szerkesztője szintén ott volt Oberammergauban és köny-
vet irt a passió-játékról, s benne véleményét igy össze-
gezi : „íme az esemény, mely a világot átalakította és 
mindig át fogja alakítani." 

— Az angol és ir faj körében a kath. egyház gond-
viseléses erkölcsi reformot kezdeményezett és folytat. 
Behozta és egyletileg szervezi a mértékletességet, a sze-
szes italoktól való tartózkodás szent fogadalmát. A mér-
tékletességi egyleteknek csak az Egyesült-Államok terü-
letén 53,219 tagja van. A tagok egyévi szaporodása ; 
2810, Ausztráliában a főpásztorok és a papság példával 
jár elől. Az adelaidi érsek hivei ezreinek jelenlétében 
tette le a főszékesegyházban a mértékletességi fogadalmat, 
Moran, sidneyi bíboros érsek, és a melbourni érsek pap-
jaik élén követték az adelaidi érsek példáját. 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1844—1868-ig. 

III. 
Az 1856. okt. 8-án publikált birodalmi uj 

házassági törvény után is nálunk a vegyeshá-
zasságok tekintetében minden a réginél maradt, 
a törvény is meg a visszaélések is. A püspöki 
kar felterjesztése és segélykérése a visszaélések 
ügyében szintén felelet nélkül maradt. Egyben 
tör tént közeledés a kath. elvek felé, hogy azon-
túl a vegyesházasság csak pápai dispensatio mel-
lett volt köthető a kath. plébános előtt, a minek 
következtében a vegyesházasságok jobban a püs-
pökök ellenőrzése alá kerültek. 

Hogy vájjon minden egyházmegyében lett-e 
ez az egyedül kánoni intézkedés foganatositva, 
nem tudom ; Hauliknak, mint hallottuk, voltak 
erre nézve kételyei s 1853-ban Scitovszky sem 
talál ta a dispensatiót szükségesnek éppen azon 
1841. ápr. 30-iki breve alapján, a melyből Sa-
massa József 1858-ban az esztergomi tar tományi 
zsinat előtt a pápai dispensatio szükségét ná-
lunk bizonyitotta (Roskoványi YI. 880. 1 ) . 

Roskoványi már 1852-ben, püspöksége kez-
detén, sürgette ezt az eljárást, valamint egyál-
talán az egész vegyesházassági ügynek rendezését 
a kath. elvek szerint; ezen meggyőződése szerint 
kért 1856. okt. 15-én facultatem dispensandi a 
szentszéktől s ugyani gy te t t a győri és a csanádi 
püspök is. 

Nevezetes e tekintetben az uj győri püspök-
nek (Simor János) körlevele 1857-ből, a mely-
ben papjaival tudat ja a dispensatio kérés szük-
ségét és kárhoztatólag nyilatkozik az eddig divott 
eljárásról. „Matrimonia mixta, — irta e körle-

vélben, — per dispensationem Apóst, tantum 
reddi licita, res est adeo extra omnem dubita-
tionis aleam posita, ut vix explicari queat, 
quomodo apud nos opinio invalescere potuerit, 
mixta matr., dummodo omnium prolium educa-
tio catholica secura sit, characterem prorsus 
catholicum induere, cujus opinionis consectarium 
fuit , quod dispensatio intuitu matr. mixtorum 
numquam peteretur." (V. 162. 1.) 

Hát ez csak egy pont a múltból, a melyet 
Simor emlí t ; de különben — a mint azt az 
eddigi tárgyalásokban sorba kifej tet tük — sok 
egyéb is történt , a minek folytán a vegyeshá-
zasságok a deturpatio azon stádiumába ju to t tak , 
a melyben őket az 50-es évek története elénk 
tárja. 

A josephinistikus idő a század elején ugy 
t raktá l ta a vegyes-, mint a tisztán katholikus 
házasságokat; a 30-as évek végén behozatott a 
passiva assistentia, de ennek jelentménye, az 
aktivá-tól különbözősége tévesen értelmeztetett , 
a mint ezt Samassa is 18-5 8-ban keményen hang-
súlyozta az esztergomi zsinat előtt (Roskoványi 
VI. 887. és 898. 1.); majd a prot. pásztor előtt 
kötöt t vegyesházasságok törvényileg érvényesek-
nek mondattak ki, de minden praecis körülirás 
nélkül, a mi — mint már tudjuk — a vissza-
éléseknek teljesen megnyitotta az a j tó t ; a pápai 
dispensatio kérése nem volt szokásban, a püs-
pökök az egyenkinti esetekről tudomást nem 
szereztek: az ügy a felekre és a plébánosokra 
volt bizva7 Mindez a század indifferentizmusa 
közepette egészen elég volt arra, hogy különösen 
1848 után a protestantizmus ezen, igen sok 
embert sőt magát az egész társadalmat érintő 
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fontos ügyön megmutassa, mennyire egyenlő ő 
a katholiczizmussal ! 

Ha az ember nézi m a a katholikus ügyek-
nek, a kath. szellemnek nyomorúságai t Magyar-
országon, s azután ugy a század eleje óta lassan, 
oknyomozólag k u t a t j a a dolgok fejlődését, a 
katholiczizmus lassanként i hanya t l á sá t fokról-
f o k r a ; hogyan men t az természetesen, hogyan 
kellett az egésznek fejlődnie, illetőleg hanyat lania 
egész napja ink ig ; kik működtek közre negatíve, 
posit ive; ha, mondom, ezeket nézi, az egész m a i 
á l lapot ra azt fogja m o n d a n i : nil admira r i ! 

A sok emberi gyarlóság mel le t t egyet mégis 
külön kell konsta tá lni , azt t. i:, hogy e század 
folyamán a theologia dogmatica nem volt jól 
képviselve a vezetők körében; innen sokat nem 
lá t t ak vagy pedig előre nem lá t tak, a mi t kel-
let t volna látni , vagy pedig nem akkor ve t t ek 
észre, a mikor okvetlenül észre kel le t t volna 
venni. A késő észre ve vés késő bána t t a l j á r t , a 
mely nem sokat használt . Lessing indifferentizmusa 
nálunk ál talánossá vált , — és pedig eléggé aka-
dálytalanul . 

1S56 óta Roskoványinak helyesebb felfogása 
más püspöki székeken is kezdet t j e len tkezni ; 
egyes püspökök már igazán azon voltak, hogy 
az a Lambruschini-féle ins t ruct io ne a vissza-
élések. hanem a kath. fegyelem fen ta r t á sának 
legyen forrása a vegyesházasságoknál. Mi haszna, 
ha ekkor meg a kormány állt ú t j á b a a püspö-
kök törekvéseinek. 

így a csanáai püspök 1857. jan. 30-án ki-
ado t t körlevelében tárgyalván a vegyesházasságok 
ki e lő t t i kötéséről, a többi közt azt ir ta, hogy 
ha a prot. férfi jegyes adot t re versalist, a kath . 
plébános előtt kell kö tn i a házasságot, „ut ique 
assistentia activa locum habet , quam declinare 
von licet.11 Ezt a körlevelet a es. szerb-bánáti 
helytar tósági osztály Bécsbe küldte, a honnan 
márcz. 5-én a püspök a következő figyelmezte-
tés t k a p t a : „Nachdem in Folge der Anweisung 
vom 30. Apr. 1841 eine jede gemischte Ehe ohne 
Rücksicht auf den Revers auch vor dem Seelsor-
ger des nichtkath. Theiles geschlossen werden 
kann, so wird die Staatsgewalt vorkommenden 
Falles mi t Rücksicht auf den §. 19. des bürger-
lichen Ehegesetzes nicht umhin können, das den 
Braut leuten gemischter Religion durch die er-
w ä h n t e Anwe i sung eingeräumte Recht zu schützen, 
wornach dieselben ermächt ig t sind, die Ehe auch 
mit Vermeidung jeder Mitwirkung des kath. Seel-

sorgers lediglich vor dem Seelsorger des a ka th . 
Theiles gilt ig einzugehen." (V. 153. 1.) 

L gyanezen időben sokat emlegették a nagy-
váradi es. k. helytar tósági osztálynak egy vála-
szát 1S5S. decz. 13-áról, a mely szer int : „állván 
az 1 S44-ik évi 3., 1852-ik évi nov. 29-én i r t 
patens, és házassági u j törvények 19-ik §-a, 
prot . lelkészeknek nem lehet megt i l tani (bean-
standet. werden), hogy előt tök oly vegyesházas-
ságok, melyekben a vőlegény katholikus, ne kö t -
tessenek." (Religio 1S59. II. 12S. 1.) 

Ekként vége szakadt mindennek ; men t a 
dolog ezután, ahogyan mehete t t . 

Az 1858-iki esztergomi t a r tomány i zsinat a 
vegyesházasságokról szóló pontban előirta a dis-
pensat io kérést , a mely csak kaueziók mellet t 
ada t ik ; előirta az el járási módot a passiva 
assis tent ia esetén ; a r ra az esetre pedig, ha a 
felek a passiva assis tent iától vonakodnának, ezt 
az á l ta lános u tas i tás t i r ta elő a lelkipásztorok-
n a k : ,.8. Si vero sponsi mixtae religionis ab 
assis tent ia passiva acceptanda prorsus alieni 
forent , et ad il lám decl inandam non obstant ibus 
parochi moni t is et ho r t amen t i s min is t rum aca-
thol icum fine cont rahendi coram ipso matr imo-
nii adiré mal lent , in hoc proposito impediri non 
possunt. . . ." (Décréta et Acta 1859. p. 45.) 

Ezen alkalomból különösen emlitendő dr 
Samassa Józsefnek (most egri érsek) „Votum 
ad Synodum Provincialem Strigonii celebran-
dam : de mat r imoni i s mixtis, nomina t im de 
pe tenda dispensatione et de assistentia parochi 
in iisdem contrahendis. Pest ini 185S.", a mely 
muta t j a , hogy azon nyomot t levegőben sem halt 
ki egyesekben a vágy : minden nehezitő körül-
mény daczára is visszatérni az egyház hamisí t -
t a t l a n elveire. 

E müvében, a mely lat in klasszicitásával és 
elmeélével meglep, ke t tő t a ján lo t t Samassa a 
zsinat figyelmébe, először, hogy a vegyesházas-
ságnál, hogy az megengedet t legyen, mulhat lanul 
szükséges a pápa dispensat iója: solum Rom. Pon-
tificem ceu caput Ecclesiae in iis dispensare 
posse, exclusis omnino episcopis, nisi a Pontifice 
facul ta tem acceperint , u t super iisdem dispen-
sare possent. Másodszor megkülönböztetvén a 
megengedet t vegyesházasságot, azaz olyat, a 
melynél a kaueziók megvannak és a római pápa 
dispensatiója, a meg nem engedettől, azaz olyan-
tól, a melynél ezek hiányzanak, kivánta, hogy 
mondja ki a zs inat : benedictionem nuptialem 
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nec in Ucitis matr . raixtis impert iendam, sed 
duntaxat activam assistentiam (omissa benedi-
ctione) adhibendam esse. Quocl illicitum matr. 
mixtum at t inet , parochum tali assister e non posse, 
assistentiamque, u t dicitur, passivam etiam inter-
dictam esse, atque earn in specialibus tantum 
easibus aegerrime tolerari. 

Ez a votum az egyház szigorúbb fegyelmét 
akar ta nálunk behozni a vegyesházasságok körül, 
a melytől a nálunk divó eljárás nagyban külön-
bözött. Érdekes és meggyőző a bizonyitása, dog-
matikai zamat ta l ; el kell ismerni e votumról, 
hogy az felel meg a kath. elveknek és a káno-
nok értelmének, de mi haszna, mikor mi távol 
állunk tőle s más időknek kellene bekövetkez-
niük, hogy mi is rá tér jünk. Samassának votum a 
ugyanaz, a mi t Roskoványi 1852-ben a prímáshoz 
intézett első levelében sürgetett , s mindket tő 
egy sorsra került , „votum nostrum, prout et 
votum auctoris in vanum abiit," mondja maga 
Roskoványi. (VI. 874. 1.) 

Nem lehet tehá t mondani, hogy időről-időre 
nem támadtak volna egyesek, a kik a szomorú 
körülmények között is a bajokat fel tár ták s 
orvosszert is a ján lo t tak . 1852-ben Roskoványi 
püspök a szigorúbb elvekhez való visszatérést hir-
dette, ezt ismételte 1858-ban Samassa. 1854-ben 
Oltványi Pál felvetette a kérdést azon vegyes-
házasságok érvényéről, a melyek annak daczára, 
hogy a vőlegény katholikus, a prot. lelkész előtt 
köttetnek, ugyanezt megismételte 1859-ben Po-
rubszky József, a nagynevű egri kanonista, a 
Religióban. (II. 117. s k. 1.) 

,,Több egyházmegyében tö r tén t már — ir ta 
Porubszky, — hogy némely hithideg katholikus 
vagy katholika arájoktól minden születendő gyer-
mekeiknek kath. religióbani neveltetését tér i t -
vény által igérő nem-katholikus vőlegények, 
miután magukat a kath. templomban kihirdet-
te t ték, és ezen kihirdetésekről a kath. plébános-
tó l b i z o n y i t v á n y t k a p t a k , mellőzve a kath. plébá-
nost, vegyesházassági fr igyöket nem-katholikus 
lelkész előtt kötöt ték." 

Az ilyen vegyesházasságokról nézete az, 
hogy azok egybázilag érvénytelenek, polgárilag 
törvénytelenek, a melyeknek érvényességéről ugy 
kellene gondoskodni, ha vagy a vélt házastársak 
újból a kath. plébános és két tanú előtt kije-
lentik beleegyezésöket, vagy ha ez czélra nem 
vezetne, a pápától matr imonii in radice dispen-
sat ia volna kérendő. Ugyanigy kellene gondos-

kodni azon vegyesházasságokról is, a melyek 
Magyarországban, (először Zólyom megyében) 
1839. márcz. 15-kétől 1841. ápr. 30-ig, habár ex 
defectu cautionum is, a nem-katholikus plébános 
előt t köt tet tek. 

Ez a fontos egyházjogi dissertatio az 50-es 
évek his tor ikumára is kellő fényt vet. Igy el-
mondja, hogy ez a rossz szokás legfeljebb 11 
éves. „Ebbeli visszaélésnek első nyomaira csak 
lS48-ik évben akadunk, midőn sokan a törvé-
nyekre mit sem adván, azt ha j to t ták : minden 
szabad !" 

Sajnálat ta l emliti, hogy a püspökök két 
fel i ratára 1852. és 1856-ból válasz nem érkezett . 

„Nehogy azonban az oly visszaélés mély 
gyökeret verjen s később ki ir that lan legyen, 
mindaddig ismétlendő lenne a f t . p ü s p ö k i k a r n a k 
lS52-ik évi jun. 7-én ő felségéhez t e t t felter-
jesztése, mig ő es. kir. apóst, felsége világos és 
el nem ferdithető parancs által meg nem til-
t aná : hogy azon vegyesházasságok, melyekben a 
vőlegény vagy katholikus, vagy nem-katholikus 
ugyan, de magát minden gyermekeinek kath. 
religióbani neveltetésére téritvényileg kötelezi, 
csak kath. plébános előtt kötendők. Ily méltá-
nyos törvénymagyarázó t i la lmat annyival inkább 
lehet Magyarhonra nézve reményleni, ( tehát még 
mindig reménykedtek Î), mivel az ausztriai csá-
szárság más tar tományaiban, sőt Magyarország-
ban is a katonaságnál minden vegyesházasságokra 
nézve a beleegyezés kijelentésének a kath. plé-
bános előtt kell történnie." 

Ezek az osztrákok csökönyösen nem akar tak 
ra j tunk segiteni, mintha éppen a katholiczizmus 
vesztét óhaj to t ták volna! A vallásos osztráknál 
ez vajmi feltűnő. 

A püspöki karnak a pápához 1856-ban in-
tézet t feliratáról s az elmaradt válaszról ekkép 
nyi la tkozot t : „Hogy miért nem válaszolt eddig 
ő s z e n t s é g e , ennek oka rejtve előttem., de a b b ó l 
nem lehet következtetni, hogy hallgatag be-
egyezett a kérdéses házasságok érvényességébe; 
mert , mivel tudva van, hogy a pápák ot t hol a 
Tridentinum kihirdet tetet t , vagy életbe léptetett , 
igen sürgetik a kath. plébános előtti egybekelé-
seket, még oly országokban is, melyek a törökök 
vagy eretnekek uralma a la t t állnak il. XIV. 
Benedek^Const. Inter omnigenas — Servia, és 
Redditae Nobis §. 3. — Holland katholikusaira 
nézve) ; mivel a Tridentinum világos, és tény az, 
hogy a sz. Congregatio a rozsnyói püspökhöz 
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1780-ban ir t öeclaratiójában csak a kath. paro-
chus előtt kötöt t vegyesházasságokat t a r to t t a 
érvényeseknek, azon körülményt, hogy ő szent-
sége eddig nem felelt, nem a 43-ik (qui tacet, 
consentire videtur,") hanem a 44-ik ( v qa i tacet, 
non fa te tur") regula Jur is in 6-to szerint kell 
értelmezni." 

Mi már tudjuk, hogy a két felső forum 
azután is hal lgatot t s hogy a vegyesházasságok-
kal űzött visszaélések örökségül mentek át a 
00-as évekre. 

Hogy mi fejlődhetett ki iclövel ebből az 
örökségből, azt a dolgok addigi fejlődése u tán 
prona conclusione előre lehetett látni. 1848-ban 
a király volt az első, a ki a vegyesházasságok-
nál a viszonosság eszméjét megpenditette, akkor 
még csak a jegyeseknek gyermekeik vallása 
felet t i szabad egyezkedés alakjában. 1848 után 
a viszonosságot gyakorlatban is alkalmazták. A 
törvény szerint, ha az apa katholikus volt, vala-
mennyi gyermeknek katholikusnak kellett lenni, 
de a viszonosságnál fogva az is tör tént , hogy 
ha az apa protestáns volt, valamennyi gyerme-
ket protestánsnak nevelték. A prot. férfijegyes 
kath. arájával ment a kath. templomba esküdni, 
de az ellenkező eljárás is j ö t t divatba, hogy t. i. 
a kath. férfijegyes prot. arájával a prot. pásztor 
elé ment esküdni. Mindinkább hát térbe szorultak 
a kath. egyház intézkedései, a melyeket a ve-
gyesházasság szentségéből folyólag előirt ; a kath. 
egyház helyett, a mely kizárólagos őre és ki-
szolgáltatója a szentségeknek, az emberek kezd-
tek intézkedni a vegyesházasság körül azzal a 
bomlot t fővel, a mely minden vallást egyenlőnek 
ta r t és éppen azért semmi vallást sem vall. 

Lessing szelleme csak „embert" ismer s 
ennek számára csak „természeti jogot ; " minden 
egyéb, tehát a keresztény és „későbbi keletű 
békó." Ilyen két „ember" szerepel a vegyeshá-
zasság kötésénél is, ennél a polgári dolognál, 
a melyben ők ketten tegyenek, a mint nekik 
tetszik. 

Hogy az Isten ezt a természeti jogot egy 
fensőbb törvénynyel is megszentelte, hogy az 
emberi visszaélés ellen ker. törvénynyel is kö-
rülirta, s hogy a természeti törvényt összhang-
ban a természetfeletti törvénynyel kell használni, 
arról Lessing embere nem tud semmit. 

Ilyen gondolkozással lépett a magyar köz-
élet a 60-as évekbe. Dr Dudék János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember hó 11. A király nagyváradi 

nyilatkozata a kath. papság tisztelgő küldöttségéhez. — 
A napilapokból ismeretes a válasz,1) melyet ô felsége 

a nagyváradi püspök ur ő excellentiájának hódolatteljes 
üdvözlésére adni kegyeskedett. 

A mézes ajkú főpásztor jogos önérzettel hivatkozott 
a kath. papság tántoríthatatlan dynasztikus érzületére, 
melyet a Zápolya, Rákóczy, Bocskay, Bethlen, Tökölyi 
és ujabban a Kossuth kultusza ellenében a katholiczizmus 
dajkált, nagyra növesztett és fentart ma is szent örökül 
Magyarországon. Király urunk ő felségének annál jobban 
eshetett a trón iránti hűi ég e nyilatkozatát hallani, mert 
jól láthatta, hogy a református és a törvényhatósági kül-
döttségek tagjai közt többen valának, kik Kossuthot dísz-
polgárrá segítettek választani vagy nála is jártak önkéntes 
számkivetésében. 

Isten, király s haza! Ez a főpapi üdvözlő szózat 
foglalatja, midőn mondja: „Hiven ragaszkodunk anya-
szentegyházunkhoz, szeretjük hazánkat és azért mélyen 
hódolva hajlunk meg a korona fensége előtt." Hozzá-
tehetjük, hogy annál inkább hódolunk e koronának, mert 
azzal jár az apostoli kereszt, azzal alapítá meg a pápa 
segélyével Szent István a magyar államot, azzal fején 
verte vissza Szent László a külellenséget és nagyobbitá 
az országot ; annak védelme alatt törte meg a hithű 
Hunyady a keresztes hadat vezető Kapisztrán Jánossal 
a félhold támadásait; a pápával s magyar katholikusok-
kal, a pápa által szerzett szövetségesekkel hódították 
vissza a Habsburgok Magyarország nagy részét a török-
től. Ez apostoli korona és hagyományos fénykoré nélkül 
nem létezik törvényes magyar király ! 

Szükségképen kellett ezt ismételten hangsúlyozni a 
nagyváradi események alkalmából, amelyek előtt közvet-
lenül a magyar sajtó egy részében egy tisztes agg nő 
magyarországi utja ötletéből körmönfont taktikával hamisan 
arra emlékeztették a magyar népet, hogy „Kossuth apánk" 
szabadította ki a jobbágyság jármából, nagy óvatosan 
elhallgatva a katholikus gr. Széchenyi István, Deák, gr. 
Batthyányi s mások érdemeit a föld népe s az ország 
körül. 

Föl kellett ezt hoznunk, midőn ugyanazon matróna 
utaztában református papok, református egyházközségi 
képviseletek a pályaházakba vezették a népüket és éltet-
ték Kossuthot. 

Nem is szólunk a lutheránus pánszlávok moszkvai 
összeköttetéseiről, a lutheránus németek összejátszásáról a 
porosz Gusztáv-Adolf- és a pangermán iskola-egyesülettel. 

Helyén volt tehát, hogy király ő felsége a kath. 
papság üdvözlésére adott válaszában nyomatékkal kiemelte 
a római kath. papság hagyományos hűségét és hazafisá-
gát. Ehhez csatolhatjuk a görög szertartású katholikus 
papsághoz intézett legmagasabb szózatban foglalt elis-
merést. 

0 felsége szavainak második része még ennél is 
aktuálisabb érdekkel bír. Azt mondja ugyanis a király, hogy 
„nem kételkedik, hogy a róm. kath. papság (ezen) ha-

') Alább következik i t t is. A szerk. 
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gyományos hűségével s hazafiságával ő felsége óhajtásá-
nak megfelelve, ezentúl is összhangzásban fogja tartani 
az egyház s állam iránti kötelességeit vallásunk saját 
érdekében és az ország belső békéjének fentartására." 

Jól tudjuk, hogy e szavakért a magyar kormány 
viseli a felelősséget ; de bármennyit igyekezett is a sajtó 
egy része azokból leczkéztetést vagy fenyegetést kiolvasni, 
a higgadt megfontolás nem fog azokban a király ajkain 
mást találhatni, mint beismerését ama szomorú valóság-
nak, hogy az egyházpolitikai állapot Magyarországon nincs 
egyensúlyban. 

0 felsége óhajtja ugyanis, hogy a kath. papság 
ezentúl is összhangzásban fogja tartani az egyház s állam 
iránti kötelességeit az ország belső békéjének fentartására. 
El van ismerve itt, hogy a kath. klérus ezt eddig meg-
tette ; az óhaj a jövőre az, hogy ezentúl is megtegye. 
Ez óhajnak meg fog felelni s mindenkor össze fogja 
egyeztetni az egyház s állam iránti kötelességeit, megadva 
Istennek ami az Istené, és a királynak, ami a királyé. 

Ámde az úgynevezett elkeresztelések ügyében a 
kath. papságnak nincsenek kötelességei az állam iránt, 
kivéve a helyes anyakönyvelést. Az államnak sem az al-
kotmány, sem a 48-diki vallásügyi törvények alapján 
semmi joga sincs beavatkozni a szentségek kiszolgáltatá-
sába. Az állam nem ád megbízást a keresztelésre, tehát 
nem is szabályozhatja azt. Ami az anyakönyvelést illeti, 
az állam appellálhat a klérus hazafiságára, hogy az álla-
mi czéloknak megfelelőleg is vezessék az annyakönyveket 
és ebben, valamint egyebekben is a klérus mindenkor 
összhangzásban tudta tartani kötelességeit egyház s állam 
iránt. Ámde a korábbbi Trefort-féle, valamint a gr Csáky A. 
miniszter által kiadott febr. 26-diki rendelet az úgyneve-
zett elkeresztelések ügyében nemcsak olyasmit követel a 
kath. papságtól, aminek teljesitésével megszegné egyháza, 
vallása, saját papi küldetése iránti kötelességét, hanem egye-
nesen a felekezetek szolgájává alacsonyítani igyekszik a 
kath. lelkipásztort pénzbírság terhe alatt. A „jogállam-
nak" nem lehet hivatása, hogy közigazgatási közegeivel 
mint megannyi bojtárokkal őrködjék a prot. felekezetek 
nyája fölött, nehogy onnan a báránykák elszéledjenek, 
miután saját felekezetbeli pásztoruk nem vala képes őket 
magának biztosítani. Ellenkezőleg a jogállamnak szoros 
kötelessége tiszteletben tartani a vallás szabad gyakorla-
tát, a lelkiismereti szabadságot, biztosítani a lelkipászto-
rok szabadságát egyházi kötelességeik teljesítésében, és 
megóvni a szülők jogait gyermekeikre nézve. 

Ebben hibázott Trefort, ebben hibázott Csáky gr., 
amidőn a protestánsok panaszaira a „modern jogállam" 
álláspontjára helyezkedett. Ebben tévedt a kir. Curia, 
midőn az 1868. LUI. t. cz.-nek és a kihágásokról szóló 
törvény 52. §-ának nem adta meg azt az egyedül ész-
szerű magyarázatát, hogy minkét törvény nem czélozhatta 
a szülők jogainak csorbítását, hanem csak oly „fölvételt" 
kontemplált, amelynél a 18-dik életévét még be nem töl-
tött egyén szülői vagy törvényes gyámjának beleegyezése 
nélkül kiván áttérni. 

A hiba a hivatkozni szeretett modern jogállam szem-
pontjából innen eredvén, nyilvánvaló, hogy az állami 
kormány s közegei vétettek az alkotmány által biztositott 

vallásszabadság, a kath. egyház ősi jogai ellen, és ennél-
fogva ők azok, kik nem tartották összhangzásban köte-
lességeiket az egyház, mint törvényen s alkotmányon 
alapuló intézmény, és az állam iránt, mint amelynek 
egyéb hivatása is van, mint összefogdosni a prot. feleke-
zetek „eltévedt" juhocskáit. 

Innen támadt a jó viszony megbontása az egyház s 
állam között. 

É3 a késő utókor is fel fogja jegyezni, hogy a „föl-
világosodott" XIX. század végén a kath. papság küzdött 
a vallás szabadságáért, a liberalizmus szolgaisága és a 
protestáns felekezetek lelkiismereti szabadságot tipró meg-
férhetlensége s erőszakoskodásai ellenében. 

Es ezzel is „a belső béke fentartásának11 tőn nagy 
szolgálatot. 

Ki zavarja ma a vallási békét ? 
A kath. pap-e, aki szent hivatásához képest meg-

kereszteli a gyermeket, akár kath. akár protestáns szülő 
hozza e czélból hozzá ? Hogy e gyermeket nem adja át 
a haeresisnek, azt büntetendő cselekménynek sem jogi, 
sem állami szempontból minősíteni nem leheti a jog azt 
mondja, hogy a szülők joga gyermekeikről az isteni 
törvényen belül rendelkezni, s ha az említett megkeresz-
telés által ezt cselekedték, a keresztelő papnak e jogukat 
nem szabad csorbítania ; az állami szempont pedig a mo-
dern jogállamban a lelkiismereti szabadság korlátozását 
tiltja s igy hasonlóra vezet, mint a jogi látópont. 

Ki zavarja tehát a belső békét? 
A febr. 26-diki rendelettel a kormány, midőn módot 

nyújt a protestáns papnak, hogy szolgabíró elé hurczolja 
a keresztelő papot, a szülőket, sőt még a bábaasszonyt 
is, akik mind csupán az alkotmány által biztosított lelki-
ismereti szabadsággal éltek. 

Ennélfogva, ha a belső béke megzavartatnék, ennek 
oka nem a kath. papság, hanem első sorban azok, akik 
a vallás szabad gyakorlatát nem tartják tiszteletben, má-
sod sorban azok, akik nem restelnek pandúrral, szolga-
biróval s végrehajtóval prozelitáskodni. 

A kath. papság ellenben a legnagyobb készséggel 
fogja király ő felsége óhaját teljesítve összhangzásban 
tartani kötelességeit egyház s állam iránt, a belső béke 
fentartása azonban nem egyedül tőle függ ám, mivel 
nem ő zavarta meg ; kész azonban a kormánynak kezére 
járni, ha ez neki lehetővé teszi, hogy a belső békét meg 
ne bonthassák azok sem, akik ma dynasztikus ömlengé-
sekben áradoznak, holnap pedig a dynasztia ellenségeivel 
ölelkeznek. 

Ez a helyzet parancsoló követelménye . . . -f-

NagyVárad, szept. 10. Főpapi és királyi nyilatkoza-
tok a nagyváradi királyi audiencziákon. — 

A római katholikus klérust Schlauch Lőrincz püs-
pök vezette a király elé s hozzá a következő beszédet 
intézte : 

„Császári és apostoli királyi felség! Legkegyelme-
sebb urunk ! A váradi egyházmegye székeskáptalana és 
papsága szent kötelességet végez, midőn alattvalói hódo-
lattal jelenik meg felséged legkegyelmesebb szine előtt, 
hogy tanúságot tegyen lelkében élő, odaadó hűségéről, 
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változhatatlan ragaszkodásáról és benső szeretetéről, mely-
lyel királyi szent személye iránt viseltetik. Érzelmeink-
ben osztozik a vezetésünkre bizott nép is, mert Magyar-
országon a dinasztikus érzelem nemzeti erény, a király 
iránti hűség pedig vallási kegyelet. Hiven ragaszkodunk 
anyaszentegyházunkhoz, szeretjük hazánkat és azért mé-
lyen meghódolva haljunk meg a korona fensége előtt, 
mely császári és apostoli királyi felséged legmagasabb 
személyében mindkettőnek java fölött atyai és fejedelmi 
szeretettel őrködik. Imánkban naponta kérjük a Minden-
hatót, hogy őrizze meg népünkben ezen érzelmeket, de 
kérjük egyszersmind : áraszsza felséged szent személyére 
bő áldását, hogy uralkodjék ott boldogság, a honan ezre-
ket boldogító szavak és tettek fakadnak, hogy fényes di-
csőség ragyogjon ott, a kiben a nemzet saját emelkedé-
sének és dicsőségének vezércsillagát áldja. Fogadja felséged 
kegyesen ezen alattvalói hódolatunk nyilvánítását." 

0 felsége igy válaszolt : 
„Nagy örömmel fogadom szent László dicső elődöm 

emlékét kegyelettel őrző e helyen a katholikus egyház 
szolgáinak, ez egyházmegye méltó főpásztora által oly 
ékes szavakkal tolmácsolt hódolatát. Nem kétlem, hogy 
a római katholikus papság, hagyományos hűségével és 
hazafiságával óhajtásomnak megfelelve, ezentúl is össz-
hangzásban fogja tartani az egyház és az állam iránti 
kötelességeit, vallásunk saját érdekében és az ország 
belső békéjének fenntartására, mely erős meggyőződés-
ben szivesen biztosítom önöket változatlan jóakaratom-
ról és kegyelmemről.'' 

A görög kath. papság küldöttségét Vancsa érsek 
vezette, a következő beszédet mondva: 

Császári és királyi felség ! Legkegyelmesebb urunk 
és királyunk ! Valahányszor felséged kegyes atyai leeresz-
kedésével szerencsélteti hű alattvalóit, eme kiváló esemény 
mindig meg szokta hozni mindnyájának azon boldogító 
alkalmat, hogy a felséged legmagasabb látogatásával sze-
rencséltetett vidék lakói sziveik legdrágább kincseit tisz-
teletteljesen feltárhassák, vagyis szeplőtelen alattvalói 
erényeit, érzelmeinek hódolatteljes kifejezését felséged 
szentséges személye előtt nyilváníthassák. Igy jelenleg is 
midőn felséged hatalmas birodalmának jólétére irányzott 
számtalan fáradalmai közepette is az e vidéken tartó nagy 
hadi gyakorlatokon kegyesen megjelenve, Nagyvárad vá-
rosát is méltóztatott fejedelmi látogatásával kitüntetni és 
igy atyai jóságának és nagylelkű uralkodói gondosságá-
nak ujabb bizonyítékát nyújtani. Eme uralkodói tény le-
írhatatlan örömet hozott mindnyájunknak. Ezen örömtől 
vezéreltetve bátorkodunk mi is, a román gör. katholika 
egyház püspöki kara ugy saját magunk, valamint annak 
lelkészkedő papsága és hivei nevében a legmélyebb tisz-
telettel esedezni, miszerint őseinktől örökölt és sziveink-
ben mélyen gyökeredző azon tántoríthatatlan hűségünk, 
törhetlen ragaszkodásunk és szeplőtlen alattvalói hódola-
tunknak, a melylyel fenséged szentséges személye irányá-
ban, valamint az egész dicsőén uralkodó ház iránt visel-
tetünk, sziveink mélyéből fakadozó őszinte kifejezését szo-
kott atyai kegyességével fogadni és minket mindnyájunkat, 
szentegyházunkat, annak papságát és hivő népeit továbbra 
is legmagasabb uralkodói kegyelmében részesíteni kegye-

sen méltóztassék, a kik mindannyian soha meg nem szű-
nünk az Ur Isten ő szent felségéhez ájtatos imáinkban 
fiúi kegyelettel esedezni, hogy szt. mennyei atyánk a ki-
től minden jó ered, felségedet, felséges királynénkat és az 
egész uralkodó ház fenséges tagjait, királyi trónjának di-
csőségére, a nagy osztrák birodalomnak felvirágozására, 
népének jólétére és mindnyájunk örömére, az emberi élet 
legvégső határáig legvidorabb egészségben megtartani, 
mennyei áldásában bőségesen részesíteni és minden lép-
teikben mennyei oltalmával támogatni kegyeskedjék ! 
Éljen ! Éljen ! Éljen ! 

0 felsége válasza ez volt: 
„Teljesen meg vagyok győződve az imént kifejezett 

érzelmük őszinteségéről és mindenkor erőmmel fogom 
kisérni a vallásosság és testvéries egyetértés erősítésére 
irányzott müködésöket. Fogadják köszönetemet itteni 
megjelenésükért és számítsanak tovább is változatlan 
kegyelmemre." 

Ungvár. A korszellem sajtója és mi.l) — 
Nagy tekintély és korunknak alapos ismerője volt 

az, ki azt mondá, hogy sz. Pál apostol, ha ma élne, 
újságot irna. — E mondás nem túlbecsülése a sajtónak, 
hanem igeuis jellemző a sajtó hatalmát illetőleg. E hata-
lom oly nagy, mint a nemzeteké együttvéve. Általa azért, 
habár nem is éppen minden jót, de igen sok jót lehet 
tenni. 

Éppen azért, mivel a sajtó ily nagy hatalommá 
nőtte ki magát, a sátán is kezébe kerítette (hogy félre 
ne értessünk, a korszellem), hogy általa sok rosszat okoz-
zon az emberiségnek. 

Azoknak tehát, a kik az emberiséget czélja felé 
vezetni, Istenhez emelni akarják, egyik legszentebb kö-
telességük a gonosz és istentelen sajtónak erejét meg-
törni, e sajtót teljesen bitelvesztetté és tönkre tenni. 

Am ehhez egy sz. Pál lelkesedése és lángbuzgalma 
kell ; lelkesedés, mely lenéz minden kicsinyes mellékérdeket, 
— lángbuzgalom, mely szembeszáll minden ellenféllel és 
ledönt minden akadályt. 

Mert mi itt a legfőbb akadály ? 
A korszellem, mely lerombolta az emberiségnek 

védő falait, a hitet és alázatos egyszerűséget, és kitépte 
a szivekből a legszebb erények virágait. — A kor szel-
leme ma nem ismer Istent, gúnyolja a vallást, s annak 
legszebb intézményeit fogcsikorgatva fenyegeti végrom-
lással! A kor szelleme, melynek szolgái őrült vakságuk-
ban haladásnak nézik a visszaesést, jsport gyanánt űzik 
az erkölcstelenségek hajmeresztő ezer nemét, — a kor-
szellem ma inkább mint valaha követi Voltaire hires elvét ; 
„Csak hazudni, hazudni, vakmerően és szemtelenül mint 
az ördög." 

Soha egy fogalommal sem lenni tisztában, azonban 
arról mégis mint teljesen ismertről badarabbnál badarabb 
dolgokat összehordani, a tudomány bírása és okszerű 

Ez a szózatszerü vezérczikk a „Kelet" cz. derék kathol ikus 
lapban jelent meg, a mely lap kiválóan a görög katholikusok érdekeit 
képviseli. Mint sok más czikke és nyilatkozata, ez a vezérczikk is 
megérdemli, hogy Magyarország összes papsága tudomást vegyen 
róla. ^ szerk. 
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használata helyett rendszertelen kétes értékű ismereteket 
fitogtatni, a mi régi, ha még oly szent is, kinevetni, guny 
tárgyává tenni, a mi uj, választás nélkül kiemelni, ezt a 
liberálizmus korszelleme tudományosságnak, felvilágosult-
ságnak nevezi. 

Történelem, ész, természet, fü, fa, virág, hegy és 
völgy mind Isten hatalmát és létét hirdeti, bizonyítja 
fennen. A korszellem e bizonyitékokat kétes értéküeknek 
declarálva, oly életet teremtett az intelligens körökben és 
a munkások között, mintha nem is léteznék Isten, a ki 
teremt, fenntart és igazságot fog osztani egykor. 

A józan ész mondja, hogy akkor, ha valaki saját 
„én"-jét teszi hitének és cselekedetének legfőbb birájául, 
összebomlik a társadalom, megsemmisül az egyház, fene-
ketlen örvénybe kerülnek birodalmak és nemzetek s ezzel 
szemben a szabadelvű felvilágosult korszellem felfogása 
föltétlen egyéni szabadság és függetlenség czimén teljes 
figyelmetlenségbe és fékvesztett szabadosság és kicsapon-
gás örvényébe sodorja az egyént, a polgárt, a keresztényt. 

A családi élet, melynek kapcsát a házasságot Isten 
köti össze elválhatlanul, a szabadelvű felfogás fekete saj-
tója hirdetése szerint polgári szerződésen alapuló ideigle-
nes viszony. 

Az Isten követeli, hogy a gyermekek neki neveltes-
senek és nem a világnak ; a korszellem divatbábokat, kis 
atheistákat és erkölcstelen ifjakat neveltet belőlük az ő 
tankönyveivel, lapjaival. 

Nagyon meg vagyok győződve és minden ember, ki 
csak nevéről is ismeri, mi a nevelés, tudja, hogy az er-
kölcstelen, piszkos életű emberek társasága ifjat és öreget 
egyaránt megmételyez. A korszellem azonban erkölcstelen 
regényeket, szabadkőműves hírlapokat, aljas, trágár köny-
veket ád olcsó pénzért öregnek és ifjúnak kezébe, s azon 
czim alatt, hogy a világot ismertetik, az előbb ártatlan 
szivbe oda ültetik a sátánt — királynak — Krisztus helyett. 

S igy mehetnénk a társadalmi élet minden rétegén 
é3 fokozatán keresztül, mindenütt látnók igazolva a mon-
dást, hogy „a korszellem meghamisít mindent és elámit 
mindenkit." 

S teszi ezt leginkább a sajtó által. 
Bismarck ugy határozta meg egyszer a sajtót : „Fe-

kete festék itató papíron" . . . 
Mi, a kik ugy a romlott korszellemet, mint a sajtót 

ismerjük, ugy határozhatjuk meg az utóbbit, hogy az, 
az újkor fiai Isten, józan ész és természet ellen való lá-
zadásának eszköze. 

Ez az oka annak, hogy a sajtó ellen sajtót állítani 
olyan nehéz. Hisz éppen azon Urat kell az emberek előtt 
tekintélyébe visszahelyeznünk, a ki ellen ők ütének pár-
tot. — Isten szeretetére, a józan ész hamisítatlan törvé-
nyeinek szigorú alkalmazására, kell megtanitanunk az 
embereket; de éppen Isten az és a józan ész, a kik ellen 
már századok óta harcz folyik vallási, társadalmi és poli-
tikai téren. 

De azért a sajtót azzá tenni, a mivé lennie kell, 
még sem lehetetlen. Különösen nekünk Magyarhon gör. 
katholikusainak1) ugy a világi, mint az egyházi férfiaknak 

') Az összes katholiczizmusnak szüksége van a kath. sa j tóra . 
A szerk. 

kell valamit tennünk, hogy érvényre jusson az igazság és 
szemétre kerüljön a szemét. 

Nálunk ugyan a nép még nincs annyira megméte-
lyezve a sajtó által, mint pl. a latin szertartású világiak-
nál. Ennek oka abban rejlik, mert a nép zöme igen keveset 
olvas, s níert nálunk erkölcstelen, orosz vagy román 
nyelvű könyvek és lapok nem terjesztetnek. De van egy 
nagyobb baj. 

A liberális lapok és könyvek magyarítás czimén 
lopózkodnak be a nép közé s ugy tudják vinni a szót, 
hogy ha valamit teszünk ellenük, nem liberálisságukat, 
hanem magyarságukat állítják üldözöttnek. 

A felsőbb gör. kath. világi körök, már nagy részt 
a liberális sajtó hatalma és befolyása alatt állanak. S ha 
ez igy marad, a hitközöny rákfenéje hozzánk is átterjed. 

Mindezzel szemben nincs más tenni valónk, mint a 
mit a helyzet maga diktál. 

A liberálizmus hatalmának három talpköve van : 
pénz, tudatlanság és szenvedély. 

Nos ki kell szedni ezeket az alapköveket. 
Mit használ ha rémséges dörgedelmeket kiáltunk a 

korszellem süket szolgáinak fülébe, ha asztalunkon ott van 
egyik-másik vallástalan irányú liberális lap ? Aztán ha 
azon irókat támogatjuk anyagilag, a kik azt tartják, hogy : 
„Nincs mennyország se pokol" — hát hová jutunk akkor? 

A nép, különösen azon része ; a mely olvasni szeret, 
nem ismeri, nem tudja sokszor, mily mérget vesz ma-
gába. Ott a szószék, az iskola, a gyóntatószék, a társaság. 
Fel kell világositanunk. Hiszen ha azt, a ki meg nem 
igéri, hogy a bűn alkalmát el fogja kerülni, feloldozni 
nem szabad, akkor férczmüvek és szabadkőműves lapok 
olvasóit sem lehet feloldozni, mert mi egyéb rájuk nézve 
az a szennyirodalom, mint periculum peccandi proximum ? 

A gonosz sajtó a szenvedélyekre támaszkodik, me-
lyek közül, hol egyiket, hol másikat költi fel, a mint 
időszerűnek látja. 

Azért hogy ha kell, még életünk árán is arra kell 
vezetnünk mindenkit, hogy a nép felismerve a czélt, a 
melyet szenvedélyeinek felköltésével a liberális sajtó elérni 
akar, megtanulja, hogy az indulatokon és szenvedélyeken 
uralkodni élethivatás, melyet ha nem gyakorlunk, elve-
szitettük életünket és legtöbb esetben magát az Istent. 

Legtöbben, különösen az ifjak közül a gyalázat és 
förtelem sajtójában terjesztett eszmék és képek következ-
tében lettek a sátán választott edényei. De jaj azoknak, 
kik ily sajtóval akarnak nemzetet nevelni és alkotni. 

Egyházi férfiura nézve nem lehet szentebb és ma-
gasztosabb czél, mint Istenhez vezetni a lelket. De ennek 
útjában áll a korszellem romlott sajtója ! Szét kell őt 
zúzni ! Kupár Gedeon, 

szent Bazil r. szerzetes. 

Lourdes, 1890. szept. 8. 
D. a J. Kr. ! és a boldogságos Szűz ! 

Ngos és Főtisztelendő Ur ! 
Kevés szabad idővel rendelkezem ugyan — mint 

!) Országos katholikus nagygyűlést kell ta r tan i az ily szózatok 
elmondására, az ily indí tványok megtételére, — a sok más teendő 
között a ka th . sajtó felvirágoztatására. A szerk. 
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fegyelem alatt álló zarándok, — mégis annyi időt szaki-
tok, hogy nagyságodat és becses lapja nagyra becsült 
olvasóit innen, a boldogságos szűz Mária tiszteletére szen-
telt, bámulatos kegyhelyről röviden értesítsem arról, hogy 
a 248 személyből álló olasz zarándoklat, két püspök kí-
séretében, szept. 6-áu, az esteli órákban szerencsésen Lour-
desba érkezett és kis refocillatio után egy csoportban a 
boldogságos Szűz megjelenése helyére igyekezett, hol kö-
zös imáikat elvégezvén s 500 francziával egyesülvén, a 
főtemplomból fáklyás körmenetet tartott. Sötét esteli 
órákban ajtatos énekek közt meglepő látvány volt ez ! 

7-én Galipoli püspöke tartott sz. misét és lelkes be-
szédet a zarándokokhoz, figyelmeztetvén őket a czél fon-
tosságára, mely szemök előtt lebegett, midőn oly hosszú 
útra indulának. 

A lankadatlan tevékenységű és buzgóságu lg Acqua-
derni világi, és gróf Tedeschi papi-igazgató urak, oly 
épületesen rendezték a zarándoklat menetrendjét, hogy 
mindenki elismeréssel hódolt a rendezőknek bölcs tapin-
tatos eljárásukért. 

A két rendbeli zarándok számit körülbelül kétszáz 
papot; a misézésre nézve még is itt, a két főtemplomban, 
sorrend szerint könnyen jut minden pap, hogy tolakodás 
nélkül sz. miséjét végezheti. 

Legmeghatóbb azon látvány, midőn a százra menő 
betegeket előhozzák a kutforráshoz „Ad piscinam," a hol 
külön fürdőhelyiségben, az apáczák a nőket, a franczia 
papok a férfiakat beeresztik a fürdőkádba és imák között 
fürösztik. 

Ma, Kisasszony napján, az olaszok részére a barlang-
ban tartatott két szent mise és két szent beszéd, szent 
olvasó elmondása és loretói litánia eléneklésével. 

Maga a kis Lourdes városának fekvése oly bámula-
tos szépségű, hogy nem lehet csodálni, miért éppen ezen 
a helyen tetszett a boldogságos szűz Máriának egy sze-
gény leánykának 18-szor megjelenni. Gmitter A. 

VEGYESEK. 
*** A III. nemzetközi katholikus socialis kon-

gresszus, melyet ő szentsége a pápa helyeslésével mgr 
Doutreloux liègei püspök hivott össze püspöki székhelyére, 
Liègebe, az egész világ figyelmét felhívta magára vala-
mint a benne részt vevő tagok magas állásánál és társa-
dalmi befolyásánál, ugy a kongresszus tárgyalásai által 
felölelt társadalmi problémák és kérdések messzevágó 
jelentőségénél fogva. A III. liègei nemzetközi katholikus 
kongresszus gazdag programmját már megismertettük m. 
t. olvasóinkkal. Most e nevezetes katholikns manifestatio 
nagyságának jelzéseül ide iktatjuk a kongresszus elnök-
ségének névsorát : ElnöJcöJc : Goossens malinesi bibornok-
érsek, Löwenstein herczeg Németországból, d'Ursel herczg 
Belgiumból, Blome gróf Ausztriából, de la Tour du Pin-
du-Chambly hg Francziaországból, Ashburnham herczeg 
Angliából, de Courtins Svájczból, Sapieha hg Lengyel-
országból. (Kár, hogy magyar katholikus mágnásaink ezen 
a téren távolmaradásuk által hivják ki a kath. világ Íté-
letét.) Alelnökök: Kuefstein gróf Ausztriából, Rodriguez 
Cepada Spanyolországból, Medolago-Albani gróf Olaszor-
szágból, Westerwondt Németalföldről, Tellier de Poncheville 
képviselő Francziaországból, Loë gróf Németországból, 
dr Bachem Németországból. Megható volt a kongresszus 
megnyitása. Az ülésterem előterén felállított emelvény 
fölött egy nagy feszület uralkodott ; alatta három czimer 
volt felakasztva : a pápáé, a belga királyé és a liègei püs-
pöké. Az ülést Doutreloux liègei püspök imája nyitotta 

meg, a mely Mi Atyánkból és az angyali üdvözletből 
állt a következő megtoldással : „Maria, secours des chrétiens, 
priez pour vous î Saint Joseph, patron de la Belgique, priez 
pour nons!' Azaz: Mária, keresztények segítsége, könyö-
rögj érettünk! Szent József, Belgium védőszentje, könyö-
rögj érettünk !" Az egész kongresszus térden állva mondta 
ez imákat Doutreloux püspökkel.... Nagy időket élünk l 
Nemzetközi kongresszusok — imádkoznak! Mikor veszünk 
mi részt a XIX. század ez imádkozó nemzetközi kath, 
kongresszusaiban ? ! 

+ A „Szt.-Imre Önképző Egylet" f. hó 20-án d. 
u. 5 órakor rendes közgyűlést tart, melynek tárgyai a 
következők: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. A számvizs-
gáló bizottság jelentése. 3. A könyvtár-vizsgáló bizottság 
jelentése. 4. A választmány jelentése. 5. A mult gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása. 6. Az esetleges indítványok 
tárgyalása, melyek azonban a gyűlés előtt 3 nappal 
írásban a választmány elé terjesztendők. 7. Az uj tiszti-
kar megválasztása. Kelt Budapesten, 1890. szeptember 
hó 10 én. A válaszmány megbízásából Petrus Nep. János 
jegyző. 

Legújabb, 
Lapunk zártakor vettük a következő örvendetes táv-

iratot, mely Magyarország katholikusainak nagy meg-
nyugtatást hozott az iránt, hogy Debreczenben a király 
nem, — a mint hivatalosan tervezve és néhány nap előtt 
a lapokban hirdetve volt, — 3-ik helyen, az ev. ref. és az 
ev. ág. felekezet után, hanem ősi szokás szerint első he-
lyen fogadta a katholika egyház tisztelgő képviseletét. 
Az éber, lelkes debreczeni plébános urnák, kitől az öröm-
hír származik, az ország színe előtt mondunk köszönetet 
megnyugtató távirataért, melynek szövege ez: 

,,A „Religiou szerkesztőségének' 
Budapest, Pál-utcza 2. 

Debreczen, 13/IX. 8 ór. 40 p. — Ö felsége Deb-
reczenben legelsőnek a római katholikns papságot fogadta. 
Szakszó prépost." 

Ezzel megtörtént, a miért mult számunk budapesti 
tudósításában feljajdultunk, felszólaltunk. U felsége t. i. 
elsőnek mélt. és ft. Meszlényi Gyula szatmári püspök 
urat és a szatmári káptalan képviseletét fogadta. E foga-
dásnál beszéd nem mondatott. Azután következett a deb-
reczeni róm. kath. klérus. 

A debreczeni róm. kath. klérus és a piarista gym-
nasium küldöttsége nevében Szakszó Rezső üdvözölte a 
királyt, a ki ekképpen válaszolt: 

rSzivesen és köszönettel veszem mindenkor a római 
katholikus papság tagjainak hódolatát. Szent hivatásuk 
lelkiismeretes teljesitése által önöknek e helyen is bő 
alkalom van adva a hűség és testvéries egyetértés ápo-
lására, valamint a törvények tiszteletére közreműködni, 
s ez irányt követve kegyelmemmel és elismerésemmel 
ezentúl is találkozhatnak." 

A hajdú- és szabolcsmegyei gör. kath. papság ne-
vében Danilovics János apátkanonok üdvözölte a királyt, 
a kinek válasza igy hangzott: 

„Hódolatukat és, mint nem kétlem, tiszta szivből 
eredő jó kivánataikat köszönettel fogadom. Örvendve 
hallom hiveiknek megelégedését, és számítsanak továbbra 
is változatlan kegyelmemre és vallási intézményeik ol-
talmára." 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1844—1868-ig. 

IV. 

Végre ü tö t t a felszabadulás órá ja ; a magjai-
nemzet 1860. okt. 20-án diplomát kapot t Bécs-
ből. A kiket nem a szeretet hozott össze, azok 
12 évi együvétartozásuk után is idegenek ma-
radtak egymáshoz. Igy volt a magyar nemzet az 
osztrák monarchiában s ilyennek maradt 1860-
ban is. Azért a fejedelem közeledésének becsü-
lésre méltó jele, az októberi diploma, mozgalmat 
idézett ugyan elő nálunk, de kibékülést nem, 
mert arra nem volt elég. A nemzet számolt jo-
gaival. S a nemes szivű fejedelem ezeket is meg-
értette. 1865-ben Budára jöt t , azt mondta a 
nemzetnek: bizalommal jöt tem, bizalmat várok 
a nemzettől ; közországgyülésre egybehivó levelet 
irt, mely jog-elvileg különbözött az 1861-kitől; 
ezt már megértet te a nemzet is s a decz. 10-én 
megnyilt országgyűléssel a dolgok rohamosan 
fejlődtek — a koronázás felé. 

! ,. -

A nemzet jogot nyert visszaállítani régi jogait 
s egyezkedni — a monarchia túlsó államával. 
A magyar természetesen a jog-kontinuitáshoz ra-
gaszkodott; nem újból kezdeni, de folytatni akar t 
és pedig ott, a hol elhagyta — 1848-nál. „A 
magyar kérdés sem revisió nélküli merev 48-as, 
sem a 48-at egészen ignoráló 47-es megoldást 
nem nyerhet, hanem igenis ;meg fog oldatni s 
m e g kell o l d a t n i a magyar alkotmányos kérdésnek 
a pragmatica sanctiót ujabban megerősitő 1791-
nek a revideálandó 48-ál való bölcs kiegyez£etése 
által," hangzott az Idők tanujában (1865. jul. 
19. sz.), s ez volt Deák Ferencznek a politikája. 

Tehát 1848-at revideálni kell! Hogyan tör-
ténjék ez ? Es e fontos kérdésnél milyen állást 
foglaljanak el a katholikusok ? Tudnak-e az alkal-
mas pillanattal élni s a kath. Magyarország dicső 
múltjához illő jövőnek legalább az alapját meg-
vetni ; ettől függött minden. . . . 

Az Idők Tanuja s benne szóvivők ént Szabó 
Imre (a későbbi szombathelyi püspök) minden-
képen azon volt, hogy a kath. papság s egyálta-
lán a katholikusok a Deák-párthoz csatlakozza-
nak ; „papi pár t nem czélunk", —mond ták . „Az 
a tulnyomólag nagyobb rész legalább, mely az 
Idők Tanuja körül csoportosult, bizonyosan együtt 
lesz a kiegyezkeclést komolyan és őszintén óhajtó 
párt tal ," vagyis Deákkal, i r ta Szabó Imre. (I. T. 
1865. jul. 8. sz.) 

A „Religio" ellenben másképen gondolkozott. 
„Emlékezve/mint viselte magát Deák Ferencz a 
megye, az országgyűléseken, a mi legválságosabb 
kérdéseinkben; emlékezve mint nyilatkozott egy-
kor alapitványainkról ; nem találván okot, hogy vál-
tozott volna; tiszteletünk mellett, melyet a ha-
zafi i ránt érezünk, nem mérnök tenni, hogy pap-
társainkat melléje vezessük. A k iegyezés l e h e t 
czélunk, de ezt kiál that juk, hà távol is állunk 
Deáktól" 

„Miután kell a politikába avatkozni, Deák-
tól pedig nincs mi jobbat várni, mint báró 
Vaytól, vagy Tiszától ; más valami az, miről gon-
doskodni kellett volna, és most1) kellene." 

*) Kellene m o s t is ! Ha a m a g y a r ka tho l ikusnak nem volna szá-
zados á tka , az"7 hogy ná la m i n d i g : a t e t t ha lá la az okoskodás. Beszél-
beszél sokat , keveset tesz és soha össze n e m ta r t . Es legalább csak 
a kezdeményezésig e l ju tna ! 

17 
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„Mi, mint egyháziak, mint lelkipásztorok, 
az 1847-nek terheit viseljük, anélkül, hogy az 
1848-nak kedvezéseiben részesülnénk; mink nem 
bir juk az 1847-nek kedvezéseit, de viseljük az 
1848-nak minden te rhe i t ; ezen követeléseknek 
alakot kell adni, indokaikat kiemelni; s fogjuk 
látni, melyik pár t ta l alkudozhatunk, vagy ha 
alkuba nem ereszkedik senki, mit csináljunk? 
Sóját fejünkkel gondolkodni, saját erőnkre hagyatva 
lenni, saját irányt követni, saját elvet vallani, mi 
nem rettegnénk annyira, habár papi pártnak ne-
veznének is e\" 

„Ha ezek felől sa já t követeléseink, ezeknél 
indokaink, ezekre elveink vannak, igy tehát ki-
kerekí tet t politikai elmélet, akkor nézhetünk 
szét, nem azért, kivel tartsunk mink, de ki fog 
velünk tartani ?" i r ta a geniális és római jellemű 
Palásthy Pál, a szerkesztő, egy kath. pár t ineg-
al akitására irányozván a katholikusok figyelmét. 
(Religio 1865. II. 4 5 - 6 . 1.) 

Az eredmény végre az lett, hogy az igaz 
szóra nem hallgató kath. papság, a széthullott 
kéve, bement a Deák-pártba, eszközzé lett idegen 
czélokra ') s Palásthynak a sok gorombaságért, a 
melyben az Idők Tanuja részesítette, az le t t a 
jutalma, hogy előremondása a Deák-Eötvös párt-
ról, a katholikusokon — szörnyen beteljesült! 
Oda lett a katholiczizmusra az alkalmas pillanat, 
ü the t jük a nyomát. 

Ezeknek előrebocsátása után ismét rá térünk 
a vegyesházasságokra, a melyek körül a további 
fejleményeket, a politikai konstellácziók ismerete 
mellett , könnyebb lesz megérteni. 

1865-el az 1848-iki alkotmány revisiójának 
a kérdése került felszínre; ennek kapcsán a val-
lások egyenlőségének és viszonosságának a ren-
dezése. s igy a vegyesházasságok régi kérdése is 
j ö t t szóba. 

Hogy miként állottak a vegyesházasságok a 
közéletben 1860 óta, arra nézve röviden csak 
annyi t jegyzek meg, hogy az előbbi állapotok 
ezután is folytatódtak (pl. a modori vegyeshá-
zasságok. I. Tanuja 1S65. szept. 1. sz.); az 50-es 
években dívott visszaélések nem hogy megszün-

') Ez egyúttal prakt ikus commentai - azokhoz, a miktől „A 
népfelség elve az 1848-iki a lkotmányunkban" végén értekeztem (1. 
Religio 1890. I. 323. 1.). miért nem alakult meg nálunk 1867-ben 
konservativ p á r t ? És a M. Állam 1890-ben értekezik a kath . 
centrum alakulásáról ! Miért nem te t te ezt 1865-ben is, a maga 
i d e j é n ? ! Akkor beterelte a papságot a kormánypár tba . Most isszuk 
a levét ennek a kormánypárt iságnak, ennek a szabadelvű párt-szol-
gálásnak. 

tek volna, hanem inkább szaporodtak, mivel a 
katholiczizmus respektálása a 60-as években 
csökkent s valamint a megyéknél, a követvá-
lasztásoknál, ugy a közéletben is egyáltalán 
nagyban emelte fejét a protestantizmus, s a mi 
vele egy, a vallási indifferentizmus. 

A küszöbön álló törvényhozás szempontjá-
ból szóba jöt tek tehát a vegyesházasságok is, 
azoknak szabályozása a vallási viszonosság ér-
telmében. 

A kérdéshez elsők szóltak a protestánsok. 
A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" 1865. 49-ik 
száma hozta az e_lső e nemű czikket „Vallás tár-
gya az országgyűlésen" Blázy Lajostól. A czikk-
nek czélja volt egyrészt megjelölni a fö elv eket a 
vallás tárgyában hozandó törvényeket illetőleg, 
másrészt k imuta tn i razon sajgó sebeket, melyek 
még most is fájnak, . . . . azon óhajainkat, remé-
nyeinket, és eszközöket, melyekkel rajtunk, tán 
örökre segíteni lehetne." Egyik pont ja „a val-
lásalapi és más közjavakbani aránylagos része-
sittetése minden bevett vallásbeli felekezetek-
nek", é r t sd : a katholikusok javaiban való oszta-
kodás! Bennünket a „keresztyéni szeretettel" irt 
czikkből most csak az érdekel, mit proponált a 
vegyesházasságokra nézve ? 

„Hog}7 a vegyesházasság jövőre ne akadá-
lyoztassák, és a törvény ki ne játszathassák : 
szükséges részletesen törvényileg kimondani : 

a) A vegyesházasságok eljegyzése és eske-
tése, a házasban dók akarata szerint, akár a 
katholikus, akár a protestáns pap által teljesít-
hető . . . . 

A gyermekek neveléséről. 
1. A vegyesházasságokból származott gyer-

mekek, azon vallásban növeltessenek, melyben 
maguk a szülők megegyeznek. 

2. Ha pedig a szülők megegyezni nem tud-
nának : ekkor a fiuk az apa vallását, a leányok 
azonban az anyáét kövessék." Ez volt Blázy 
Lajos indítványa (Idők Tanuja 1865. decz. 
7. sz.) 

Ugyanezen „Prot. E. és I. lap" 52-ik szá-
mában „A teendőkhöz" czikkben F—y J—f 
Blázyval szemben egy szigorúbb javaslatot te t t 
a vegyesházasságok tárgyában. Az első pontra 
azt javasolta: „legczélirányosabbnak tar tanám, 
ha a törvény minden felekezetre nézve kötelező 
erővel kimondaná : ubi sponsa, ibi copula; s a ki 
az általa kéçt reversalis ki nem adatása esetében 
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valamely pártól a templombani esketést meg-
tagadja, a legrövidebb per ut ján szigorúan bün-
tetendő." 

A gyermekek nevelésére: ..A mi a nt . Blázy 
ur által felhozott vallásos nevelést illeti, meg-
vallom, igénytelen nézetem szerint sokkal jobb-
nak ta r tanám, ha egyes házasságoknál ahelyett, 
hogy a gyermekek vallásos nevelése a szülők 
szabad tetszésére bizatnék, oly törvény hozatnék, 
mely mind a kath. mind a prot. egyház irányá-
ban egyenlő méltányossággal*) s mindkét részre 
nézve kötelező erővel a gyermekek vallásos neve-
lését egyszer mindenkorra szabatosan meghatá-
rozná." 

Okodatolásában a többi között ezeket mondja : 
„Az irásbani megegyezés e lőt tünk nem birhat 
több érvénynyel, min t a szóbeli. . . . I t t aztán 
tágas tér nyilik mindkét fél papságának, hogy 
magának a buzgólkodás és rábeszélés fegyverei-
vel hervadhatlan babérokat szerezzen. De én ezen 
babérokat, protestáns pap lé temre senkitől sem 
irigylem. És, meg vagyok lelkem mélyéből győ-
ződve, hogy mi protestánsok e téren, a minden-
ároni eapacitálás terén rövidségben marad-
nánk. . . ." 

Mint lát juk, Blázy ingadozik abban, vájjon 
az ál lamnak adja-e át teljes joggal a házassá-
got, vagy pedig a férfi és nő közöt t i szabad 
egyességre bizza-e ? F—y J—f teljesen az állam-
nak alárendeli, és nem mondhatni, hogy követ-
kezetlenül; mert ha pusztán kötvény a házasság 
s a protestánsok szerint nem egyéb, teljesen az 
állam hatalma alá tartozik, m iu t án nincs köt-
vény, mely oly közelről ér intené az államot, 
mint épen a házasság. 

A múlt ta l összehasonlitva a két proposi-
tiót, ugy találjuk, hogy Blázynak az előterjesz-
tése — a gyermekeket illetőleg — azonos a 
protestáns rendeknek 1790. jun. 22-iki javasla-
tával (1. Religio 1890. I. 394 1.); F—y J—f-nek 
az előterjesztése és okodatolása pedig ismétlése 
az 1843—4-iki rendek a kir le i ra t ra adot t vá-
laszának (Religio 1890. II. 74 és 82 1.), a melyet 
két évre rá Geduly Lajos pozsonyi superinten-
dens a „Magyarország"-ban kiégészitett , midőn 
vallásügyi javaslatában k imond ta : „Vegyeshá-
zasságoknál a gyermekek mind atyjuk vallását 

Ez a jó ur a kath . és a prot . vallásokat nem csupán pol-
gárilag, de dogmatice is egyenlősitetteknek veszi; mert dogmatikus 
ügyben egyenlő méltányosság ilyesmit tételez fel. Már nálunk ez igy 
van szokásban. 

követik" , vagyis F—y J—f propositiójához 
világosan hozzátette az 1843—4-iki rendek 
követelését. (L. Pesti Hirnök 1867. jul. 4. sz.) 

Ezek voltak a protestánsok követelései az 
1868-iki törvényhozás előtt. 

A kath. részről ezek a régi protest, követelések 
felelet nélkül nem maradhat tak . I t t is a felelet 
a régi volt. Természetesen. A protestánsok a 
házasságot kezdet óta kötvénynek nézik, a kath. 
egyház mindenkor szentségnek ; a kötvény föl-
tételei az emberektől függnek, a szentség felté-
telei és folyományai is teni pozitiv jog által sza-
bályozvák, változhatlanok. A kötvényről az em-
berek nyilatkozhatnak ; a szentségről az egyház 
csak hirdeti azt, ami reá hagyómányoztatot t . 
Igy aztán nem csoda, ha a katholikusok és a 
protestánsok ebben nem találkoznak. 

Miként j á r t ak el, mi t mondtak tehát a ka-
tholikusok a protestánsok által sürgetet t tör -
vényjavaslatokkal szemben? 

Ti l takoztak a prot. praetensiók ellen, de 
törvényjavaslatot előre nem csinál tak; a sürge-
t e t t állami rendelkezéssel szemben a szülők ter-
mészeti jogára appelláltak, de csak azért, hogy 
a házasulandó ezen jogára a szentség ja-
vára élhessen, ha már vegyesházasságra akar 
lépni. 

Lássuk először a Deák-párt i Idők Tanuját . 
Decz. 21-iki számában (1865) egy valaki 

bonczkés alá vette Blázynak a programmját , a 
küzdelemre hivást s miután egy kis tükröt állí-
t o t t a protestánsok elé, összeállította a mi óha-
ja inka t is, hogy a katholikusoknak is legyen mi 
felet t elmélkedniök. Óhajaink . . . . 7-er. Hogy a 
törvényhozásban, különösen a házassági törvé-
n y e k h o z á s á b a n , kath. hitelveinkre okvetlenül te-
kintet legyen. — Ennyit mondot t nem többet 
Blázy törvényjavaslata ellen. 

Rézbányai János a decz. 30-iki számban 
ugyancsak Blázy ellen már részietesn nyilatko-
zott a vegyesházasságokról. „A mi továbbá a 
vegyesházasságokat illeti, ott a kath. egyház a 
lehetőség határáig ért, melyen tul saját tanának 
s elveinek megsértése nélkül nem léphet. A kath. 
egyház nem vál tozta that ja hitczikkelyeit mint, a 
protestánsok, kiknek tanaik az országok és kö-
rülmények szerint eltérők és különbözők ; ne-
künk a csalhatatlan isteni tekintélyen alapult 
tanok mellet t keli maradnunk, melyek biztosan 
kijelelik számunkra az i rányt és határt . S 

23* 
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a vegyesházasságok tárgyában többet kivánni 
tőlünk annyit tesz, mint megsérteni a szeretetet, 
melyet oly gyakran hallunk e m üt tetni . 

A vegyesházasságból származandó gyerme-
kek nevelését illetőleg pedig kijelentjük, hogy 
protestáns szempontból is leghelyesebbnek tar-
tanok annak elhatározását az illető felekre bizni, 
hogy melyik vallásban neveltessenek leendő gyer-
mekeik. (Hiszen nem is máson alapszik a kath. 
egyház által kivánt reversalis, mint a prot. fél-
nek szabad megegyezésén, a ki óhajtván a ve-
gyesházasságot, a feltételeknek veti magát alá, 
mint az ifjú, midőn a szerzetességet szabadon 
választj a, a természeti vagyon szerzési jogát a 
szegénység müvelésének rendeli alá!) Csakhogy 
azután, lia a kath. vallást megvetve, a protestantiz-
musra esik a választás, azt se vegyék rossz néven, 
ha a megvetett egyház áldása is megtagadtatik 
tőlök: mire az egyház a törvényhozás részéről 
nem is kényszeríttethetik, szentségtelen beavat-
kozás leenclvén ez a szellemiekbe, mik a status 
köréhez nem tartoznak." 

Miután a vegyesházasság szentsége csak a 
kath. hi vek és egyház czéljaira szolgálhat s ép-
pen azért valamennyi gyermeknek kath. nevelését 
követeli : a protestánsnak, midőn a kath. egyház 
tagjával akar házasságot kötni, kötelessége ezt 
a feltételt teljesítenie, annál inkább, mert val-
lási elveinél fogva ebben semmi sem áll útjá-
ban. Természeti jogának ilyetén érvényesítését 
megakadályozni az államnak nem áll hatalmá-
ban s azért az állammal szemben „protestáns 
szempontból is leghelyesebb" a gyermekek ne-
velését a szülők elhatározására bizni, hogy az 
állam ne akadályozza a prot. fél szabad elhatá-
rozását. 

Ha pedig a prot. fél, a kit az állam többé 
nem akadályoz természeti jogának a gyakorlá-
sában, vegyesházasságot akar kötni s a kath. 
félre megengedhető kötésnek a feltételeit nem 
teljesiti, ezzel jövendő házastársát bűnbe akar ja 
sodorni: már az ilyen eljárást nem lehet helye-
selni, az „megvetése" a kath. vallásnak, vissza-
élés a természeti joggal, ezt pedig az egyház 
mindenkor akadályozza. 

Ez az értelme Rézbányai szavainak; ez az a 
tekintet a kath. hitelvekre a házassági törvé-
nyek hozásában, a mint a másik czikkező kí-
vánta : ezt kívánja az egyház, a mely ebben a 
lehetőség határáig ért. 

Igy beszélt az Idők Tanuja 1S65-ben. Az 
Idők Tanujából Magyar Állam lett, és mit mond 
ez 1890-ben erről a kérdésről? Épp az ellenke-
zőjét annak, a mit az Idők Tanuja mondott. 

A fentemlített két czikkiró — s több nem 
is volt — Blázy ellen tiltakozott, a M. Ál lam m e g 
Blázy p ro t . t ö r v é n y j a v a s l a t á t f o g a d j a el, kath. 
kérvényt ir belőle az országgyűléshez s azt 
mondja: „Vegyesházasságoknál a házasfelek álla-
pítják meg — a házasság megkötése előtt, vagy 
után (pláne ? !), — hogy mely vallásban, vagy 
felekezetben kívánják neveltetni gyermekeiket. 
Ha ez iránt megállapodás nem történik, a fiuk 
az atyának, a leányok az anyának vallását kö-
vetik (ez is természeti jog?)" Ez, mint látjuk, 
a prot. Blázy indítványa volt. ez ellen irtak 
egykoron az Idők Tanujában. 

Rézbányái szerint, hog}7ha a gyermekek ne-
velését illetőleg a protestantizmusra esik a vá-
lasztás a vegyes vallású házasfelek között, az a 
„kath. vallásnak a megvetése;" az idén meg 

I a M. Állam katholikusai bizonyos Kedvteléssel 
hirdetik, hogy a vegyesházasságra lépők „nevel-
jék gyermekeiket, a mint nekik tetszik", tehát 
mintegy provokálják őket, hogy a természeti 
jogukkal éljenek vissza a vegyesházasság szent-
ségének a rovására. Az egyház az ilyen esetben, 
ha ez megtörténik, szomorkodik, és soha sem 
mondja „tégy, a mit tetszik;" ismeri az ember 
természeti jogát, de azt is tudja, hogy ennek az 
embernek a jogával a természetfeletti törvény 
áthágására visszaélni nem szabad, mert ez az 
ember keresztény is egyúttal. 

Igy változnak az idők; a fin rá nem ismer 
az apjára, a M. Állam az Idők Tanujára, s „éppen 
korrekt kath. magatartással" emel sánczokat a 
katholiczizmus védelmére, felidézve egy prot. 
törvényjavaslatot! Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Debreczen, szept. 12. Királylátogatás — protestáns 

diadal. — A „Religio" ugyan már tudomást vett a debre-
czeni királylátogatásról, meg is tette a küldöttségek 
fogadtatásának sorrendjére a megérdemelt megjegyzést, 
de magáról a látogatás tényéről még nem szólhatott, 
azért, ha talán nem késik e néhány igénytelen sor, foly-
tatom ott, hol a „Religio" végezte, megjegyezve, hogy a 
küldöttségek fogadtatásának sorrendje, a katholicziznius-
nak őt megillető jogához képest meg lett változtatva, a 
mennyiben az avita religio, az ország legnagyobb számú 
vallásának, a kath. egyház képviselőinek a fogadtatásnál 
az első rang, az első hely megadatott. 
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Ezt konstatálva, legjobban szeretném, ha vagy ki-
pontozva a következő négy oldalt küldeném el a fennebbi 
néhány sort, vagy ha már irok, örvendetes dolgokról ír-
hatnék a katholiczizmust illetőleg; az utóbbiról, fájdalom, 
nem irhatok, az előbbivel feladatomnak nem felelnék meg, 
irok tehát fájdalmas dolgokat, habár szivem vérzik is 
alatta, irok, hogy a jövő történetíró láthassa, minő világ 
volt anno 1890-ben, a Regnum Marianumban, a katholi-
czizmusra nézve. 

Mi történik Magyarországon, mi történt Debreczen-
ben? Fényes ünnepélyek, lobogó zászlók, harsogó éljenek, 
őszinte tisztelet és hódolat közepette megjelenik mind-
nyájunk által szeretett apostoli királyunk, elmondja város 
és vármegye, katholikus papság és protestáns küldöttség, 
hogy mindnyájan mennyire szeretjük, mennyire hódolunk 
királyi felségének, mily tántorithatlan hűséggel viselte-
tünk iránta és mindezt bensőleg érezve, külsőleg is ta-
nusitjuk és midőn mindezt megtettük, előáll a kormány 
feje, kezébe adja ő felségének az írott választ és mig a 
hódolat minden részről egyenlő, a válasz különbséget tesz 
a katholikus és protestáns közt, azokat korholja, ezeket 
minden képzelhető elismerésben részesíti, azok hódolatára 
a válasz sújtó, ezekére felemelő, buzdító, lelkesítő. 

Ez már rendszer nálunk ; kezdte a kormány Aradon, 
folytatta Nagyváradon, ismételte Debreczenben, szavakat 
adott a felség szájába, melyek az ő szivétől, szivének 
nemes érzelmétől oly messze állanak, mint ég a földtől. 
A kormány a „testvéries egyetértés ápolására" és „a tör-
vények tiszteletére" utaltatja Debreczenben a kath. klé-
rust, mintha csak a kath. papság forradalmi tervekkel 
foglalkoznék, a törvényt pedig éppen nem tartaná tiszte-
letben, holott éppen itt a testvéries egyetértés és a tör-
vény tisztelete kath. részről oly magas fokban kultiváltatik, 
hogy a protestánsok mit sem óhajtanak jobban mint azt, 
hogy ez mindenütt igy kultiváltassék ; de a kormány 
hatni akar azokra, kik az ország különböző részein meg-
követelik, hogy ők mint kath. papok, a kath. egyház 
hitelvei szerint élhessenek, ezek szerint gyakorolhassák 
kath. papi kötelességeiket és hogy ezeket követeléseiktől 
elriassza, ezért vannak a meg-megujuló korholások a kath. 
papsághoz intézve. 

Kinek lelke ne szomorodnék el, ha látja a kormány 
ily méltatlan eljárását és kit ne bántana látva, hogy a 
protestánsok mily kegyes válaszokban részesülnek ? Debre-
czenben is mint máshol, nemcsak korbolással nem fogad-
tatik hódolatuk, hanem „különös tetszéssel és őszinte 
köszönettel" viszonoztatik, lehet-e ennél melegebb királyi 
fogadtatásban részesülni ? Nem rengeteg módon kirívó-e 
a különbség a kath. klérus és a protestánsoknak adott 
válasz közt? Es jegyezzük meg, hogy ez,a válasz annak 
a felekezetnek adatott, melynek egyik lapja az uralkodó 
házat detronizálta, abban a városban, melyben a trónfosz-
tás kimondatott és hol a Kossuth politikának ma is éppen 
azon városrészben vannak leglelkesebb követei, hol a 
trónfosztás kimondására helyül szolgált prot. nagy temp-
lom, — távol a kath. templomtól — áll. 

A protestánsok valóban meg lehetnek elégedve a 
legmagasabb kegygyei már e szempontból is, hallhatták 
dicsőittetésüket és a mi korholtatásunkat, ők örvendhet-

nek, mert ha igy megv tovább, még fényesebb jövő várhat 
rájuk, mi pedig szomorkodhatunk, mert éppen a protes-
tánsok „testvéries" érzülete következtében egyházunk egén 
sötét felhők tornyosulnak. 

De mind evvel a protestánsok diadalát még nem 
minden pontban emiitettük fel a jelen eset alkalmából 
nekik van okuk örvendeni még más szempontból is, mert 
diadaluk teljes volt ; fejedelmi látogatás volt a protestán-
sok tiszteletére, bizonyára nem a felség önszántából, ha-
nem a programm készítők jóvoltából és mondjuk ki ka-
tholikus élhetetlenségből. Mig ugyanis ő felsége megláto-
gatta a protestáns collegiumot, azt az épületet, hol a 
trónfosztás törvénye elkészült, ott hosszas időig tartózko-
dott, katholikus intézetet egyetlen egyet sem szerencséltetett 
legmagasabb látogatásával, mert ez a programmba felvéve 
nem volt ; pedig ha nincsen is a katholikusoknak colle-
giumszerü épületük, de van egy szerény bár, ő felségét 
mégis közelről érintő árvaintézetünk, melyet ő felségének 
dicső elődje Mária-Terézia alapitott. Nem feszegetem, 
ámbár feszegethetném, hogy kinek hibája, kinek bűne e 
mulasztás, kinek kellett volna akár kierőszakolni is, hogy 
e látogatás megtörténjék, hogy igy a királylátogatás ne 
legyen a protestantizmus teljes diadala ; de annyit nem 
hallgatok el, hogy aluszékonysággal lehet mindent tönkre 
tenni, de semmit nem építeni, ha a protestánsok mozog-
nak, nekünk nem szabad tétleneknek lennünk, mert a sült 
galamb nem repül a szánkba, nem sohasem, főleg ma, 
midőn mindenki lázas izgatottsággal törekszik saját érde-
keit, fájdalom, sokszor mások rovására és jogtalanul elő-
mozdítani, a katholiczizmus érdeke pedig megérdemli, 
hogy megmozduljanak a kiket illet, saját kényelmük fel-
áldozásával is. 

Átgondolva még egyszer a történteket, végeredmé-
nyül ugy találom, hogy ime leng a protestáns zászló ví-
gan, szabadon, a kormány körülhordozza az egész országban, 
hogy a ki üdvözülni akar az alá álljon, dicsőíttetik a pro-
testantizmus elébb Tisza által, mert ő protestáns, most 
Szapáry által, mert ő katholikus, ne hogy a protestánsok 
előtt gyanúba jöjjön, Luther és Kálvin felkelhetnek sír-
jaikból és örvendhetnek, ti pedig sz. István és sz. László, 
ti honalapitó sz. királyok, forduljatok meg sírotokban, 
hiszen nem ilyennek alapítottátok ti Magyarországot és 
vájjon kik mind ennek az okai? . . . Dr —n—. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Még egyszer: értsük meg egymást! 

A napirenden lévő revizió kérdéséhez szólt Bácskai 
a M. Állam szept. 13-iki számában. Jól beszélt a termé-
szetjogi álláspontról a vegyesházasságban, nem jól a 
Religiónak e kérdés körül elfoglalt álláspontjáról ; jól 
beszélt a természeti jogról, nem jól az udvardi esperesi 
kerület kérvényéről. Azért ismét csak fel kell vennünk a 
kérdést és pedig az elején. 

Bácskai a jelzett czikkével hozzájárult az eszmék 
tisztázásához, s ha ez a czikke jóval előbb jelenik meg, 
akkor mostanáig bizonyára oly kevéssé értenők egymást 
félre, mint a milyen nagyon különböznek egymástól a 
M. Állani őszi tiltakozásai a tavasziaktól. 
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A revizió kérdése arra vonatkozik, hogy revindi-
kálni kell a vegyesházasságban élő szülőknek azt a jogot, 
a mely őket gyermekeik vallási nevelésére nézve meg-
illeti, s a melyet az állam nálunk az 1868. évi L1II. t.-cz. 
12. §-ával elkonfiskált. Minthogy az államra tartozik a 
rossz törvényeket kijavítani, s a polgárok alkotmányos 
joga ez iránt kérvényezni, megindult ez év folyamán a 
febr. 26-iki min. rendelet folytán a kérvényezés, a melyre 
nekem megjegyzéseim voltak és vannak a jelen pillana-
t g. Nehéz a kérdés, hát nem csoda, hogy voltak, a kik 
e megjegyzéseimet félreértették, miután egyébnek nem 
vehetem azokat az észrevételeket, a melyeket fejtegeté-
seimre tett a M. Állam, s utoljára Bácskai. 

A kérvényezők ugyanis nem állottak meg annál a 
pontnál, ameddig e kérdésben menni szükséges, t. i. hogy 
bizonyították volna az államnak, a törvényhozásnak, mi-
képp ő intézkedéseivel a szülők sérthetetlen természeti 
jogába avatkozott, azért e rendelkezését törülje el, mert az 
1868-iki törvénynél senki mással, csak az állammal, a 
törvényhozással van dolgunk; hanem tovább mentek és 
egy más kérdést kevertek közbe : jobbra-balra magyaráz-
gatták magoknak a szülőknek természeti jogát a vegyes-
házasságban. 

Az előbbi az államra, az utóbbi a vallásokra tartozik. 
Az előbbit kellett volna fejtegetni, az utóbbit, a mely az 
államhoz intézendő kérvényekbe nem tartozik, fejtegetni 
nem kell, mert az, a házasságra mint szentségre nézve, 
meg van fejtve a dogmatikákban. 

Miután mégis megtörtént és sok furcsa raciociná-
lással történt, figyelmeztettem a kérvényező katholikuso-
kat, hogy beszédjökben sok a protestáns hang, előterjesz-
téseikben a protestánsok téves nyomaiba léptek. 

Ez ellen irt utoljára Bácskai és szememre veti, hogy 
a M. Államnak a természeti jogra való hivatkozását 
„dogmatikus" hibának mondtam. 

Szó sincs róla ! Hogy mit mondtam hibának, mire 
vonatkoztak megjegyzéseim, az kitűnik, ha fejtegetéseimet 
Bácskai szept. 13-iki czikkével egybevetjük. 

Egyezünk-e valamiben ? Egyezünk, de nem minden-
ben ; Bácskaival egyezünk abban, hogy mindketten a ve-
gyesházasságban élő szülők természeti jogát elismerjük és 
vitatjuk az állammal szemben, no de ki is látott embert 
természeti jog nélkül ? Nem egyezünk a kérvényező pap-
ság nagy részének és az udvardi esperesi kerületnek 
megítélésében és pedig azt a magyarázatot illetőleg, a me-
lyet a vegyesházasságban élő szülők természeti jogáról 
adtak. 0 helyesli, én meg elitélem ezt a magyarázatot. 

Kezdjük nézeteink összemérését a természeti joggal. 
Bácskai ur kérdezi : „De hát csakugyan dogmatikus 

hiba az, ha mi azt követeljük, hogy az 1868. évi t.-cz. 
53. §-a (azaz LIII. t.-cz. 12. §-a) megváltoztatandó szö-
vegének értelmében az állam kormánya a vegyes házas-
ságokból született gyermekek vallásos nevelésében a szü-
lők természetjogi szabadságát respektálja ! ?" 

Nem hiba ez, annál kevésbé dogmatikus hiba ; ha 
ezt és csak ennyit mondott volna a M. Állam, soha sem 
támad közöttünk nézeteltérés. Nem a természeti jognál, 
mint ilyennél kezdődött az eltérés a Religio és a 
M. Állam között, hanem a szülők természeti jogának 

magyarázatánál a vegyeshazassagban. Megmondtam én 
ezt „Értsük meg egymást!" czikkemben, de ugy látszik 
nem akartak megérteni. Ott azt mondtam: „A mi a 
revíziót illeti, annak is lelkes szószólója vagyok ; de a 
reviziót azon formában, azon indokolással, amint azt a 
M. Állam inicziativája után a tiltakozások és kérvények 
projektálták, — fölöttébb meggondolandónak találtam." 
Ismét: „. . . maga a természeti jogra való hivatkozás a 
vegyesházasságnál sem történt oly praecisióval, hogy ab-
ban megnyugodhattam volna." S ketté választva a két 
kérdést, a melyet a kérvények összekevertek, hangsúlyoz-
tam : „Igen, a szülő természeti jogát követelni kell az 
állammal szemben ; de nem lehet azt a természeti jogot a 
szülőnek biztosítani a szentség rovására. Ilyen természet-
jog nincs. A szülőnek természeti joga az állammal szem-
ben megvédve egyúttal irányoztassék a pozitív isteni jog 
betöltésére . . . ." Czéloztam arra a hallatlan frazeológiára 
a kérvényekben s hozzátettem: „. . . ilyen hangulat mel-
lett a kérdéses törvényczikknek eltörlésével, módosításával, 
megmenthetem a szülő állítólagos természeti jogát, de 
akkor szeretném tudni, ki fogja megmenteni a házasság 
szentségének a jogát, a felvételéhez szükséges feltételeket 
a szülővel szemben?" 

Igy írtam jul. 16-án, amiből látni tetszik, hogy a 
M. Államnak a természeti jogra való hivatkozását — az 
állammal szemben — dogmatikus hibának nem mond-
tam. Ha a M. Állam ennél marad s tovább nem volt 
szükség mennie, akkor együtt érzünk, együtt harczolunk. 
Azért egészen helyes marad, „hogy a vegyesházasság 
kérdésében a szülők természeti jogának revindikálása (t. i. 
az állammal szemben) éppen a Religio hasábjain volt 
először s ismételten hangsúlyozva." A Religio hangsú-
lyozza ezt egész mostanáig. — Erre nézve, azt hiszem, 
többé félre nem értjük egymást. 

Az eltérés abból kezdődött, a mit a Religio szer-
kesztője „Értsük meg egymást!" czikkemhez megjegyzett, 
hogy a természetjogi álláspont felkarolói : kezükbe vették 
az argumentum ad hominem-et, de nem tudtak vele 
mint ilyennel élni. „A lelkészkedő papság tiltakozásai-
ban és kérvényeiben — hogy Bácskai szavaival beszéljek 
— saját kötelességének teljesítésében zsinórmértékül a 
szülőknek természetjogi álláspontját vette s következőleg a 
születendő gyermekek neveltetésénél a szülőknek teljesen 
szabad elhatározását respektálandónak vallotta s azért 
nem beszélt XVI. Gergelynek és bíboros megbízottjának 
— Lambruschininak — utasítása szerint s nem járt a 
katholikus dogmatika szabta csapásokon." 

A helyett, hogy az állam hatalmának a határait 
fejtegette volna, eléje vitt egy oly kérdést, mely hozzá 
nem tartozik ;*s ebben a másik kérdésben, a vallásra tar-
tozó kérdésben, a melyben neki előirt tanai, szabályai 
vannak, nagyon rossz oktatást adott a vegyes vallású há-
zasulandóknak. Igen, mint Bácskai ur mondja, fölöttébb 
nagy hiba volt az, hogy : „a M. Állam érvelése nem volt 
mindig helyes, a szülők természeti joga mellett felhozott 
okoskodása nem ütötte meg mindig a mértéket," s mivel 
ez oly nagy fontosságú körülmény, a mely a szülők ter-
mészeti jogának az állammal szemben kivívása után ma-
gánál a házasságkötésnél XVI. Gergelynek és a házasság 
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szentségének — a mi tanításunk folytán — praejudikál-
Jiat. ezt a körülményt a tiltakozó papságnak hangos szó-
val tudomására kellett adni. 

Midőn ez az eszmezavar javában folyt, jött az első 
(udvardi) kérvény a képviselőházhoz, s azt a másik kér-
dést, a vegyesházasságu szülők megoktatását, ekként 
solemnizálta : „A természeti jog szerint a szülők rendel-
keznek gyermekeik testi és lelki nevelése fölött, a szülők 
joga, hogy gyermeküket arra az életpályára neveljék, 
abba az eszmekörbe vezessék bele, mely az ő felfogásuk-
nak megfelel. Következéskép a szülőknek feltétlen joga 
van arra is, hogy gyermekük neveltetése fölött határoz-
zanak. Az 1868. évi LUI. t. cz. 12. §-a e jogot illuzó-
riussá teszi, a vegyesházasságban élő szülőket megaka-
dályozván abban, hogy gyermekeiketkizárólag egy vallásban, 
akár a katholikus vallás, akár valamely protestáns feleke-
zet elvei szerint nevelhessék." 

Én az államnak ezeket nem mondanám, hanem csak 
annyit, hogy ha törvényt akar hozni, akkor azt a 12-ik 
§-t igy javítsa ki : a vegyesvallásu szülők gyermekeinek 
vallási neveltetése a szülők lelkiismeretbeli dolga. Ezzel 
ki lenne fejezve a szülők természeti joga gyermekeikre 
— az állammal szemben. 

De a szülőknek sem merném a revindikált termé-
szeti jogot a fennebbi, „feltétlen" (!) módon magyarázni ! 
Abban a fejtegetésben sehogy sincs az kifejezve, hogy a 
vegyesvallásu felek házasságra lépnek, hogy ez a lépés 
kötelességekkel jár, a melyeket respektálni kell, a me-
lyektől a felek nemcsak hogy nincsenek feloldva, de ép-
pen magokra veszik, mivel akarnak ilyen házasságra 
lépni ; egyszerűen a szülők feltétlen természeti joga van 
hangsúlyozva, mintha a házasságra lépés semmi köteles-
séget sem róna rájok. 

Ismétlem, ez nem az államnak, hanem a szülőknek 
van mondva ; ha az állammal akarnék erről szóba állani, 
annak azt mondanám : minden vallást a maga elvei sze-
rint kell megítélni, s ő tudná elvemet a házasságról. 

Azonban lia a szülőkről van szó: ne lássunk mi töb-
bet azokban a vegyesházasságra lépő keresztényekben s 
első sorban a katholikusban, csak embert, embert csupán, 
mint azt Lessing hangoztatta? A fennebbi fejtegetése a 
szülők természeti jogának nem annyi-e. mintha az udvardi 
esperesi kerület azt mondta volna, hogy a lelkészkedő 
papság kötelességet teljesít, ha a vegyesházasságban 
születendő gyermekek neveltetésénél a szülőknek teljesen 
szabad elhatározásában megnyugszik ? 

Ezt a teljesen szabad elhatározást hangoztatja a kö-
vetkezőkben is, midőn a protestánsok megnyugtatására 
mondja: „Pedig ők is megnyugodhatnának, mert ha a 
vegyesházasságra lépő prot. fél nem akarja gyermekei 
katholikus neveltetését biztosítani, házasságra léphet a 
protestáns lelkész előtt és e házasságát a kath. egyház 
is elismeri ; viszont akadhatnának olyan szülők is, kik 
mindkét nembeli gyermekeiket a protestáns hitvallásban 
óhajtanák neveltetni, fennmaradván még mindig azon 
eshetőség, hogy megállapodásra nem juthatván, fiúgyer-
mekeiket az apa, leány gyermekeiket az anya vallásában 
neveltessék. (Mi ez : óhajtanák, meg fenn is marad ? te-

hát a házasság szentsége jogának teljes mellőzésével csak 
a term, jog, jobban mondva emberi szeszély lesz az 
irányadó ? !) 

Már ennél tovább a teljesen szabad elhatározást, sőt 
a szabadosságot sem lehet hangoztatni; a szülőknek tel-
jesen szabad elhatározásában a megnyugvást nem lehet 
máskép kifejezni ! 

Miután pedig az első kérvénynek ez a felfogása a 
szülők természeti jogáról a vegyesházasságbau : én nagyon 
szeretném tudni, ez az így értelmezett természeti jog ho-
gyan „fog nekünk biztos alapul szolgálni arra, hogy XVI. 
Gergely parancsa s a bíboros Lambruschini hivatalos 
utasítása szerint a teljesen korrekt eljárást emelhetjük 
érvényre ?" 

Ha a vegyesházasságra lépőknek ez a természeti 
joguk, ki fogja azt valaha megszoríthatni, hogy a telje-
sen korrekt eljárást emelhessük érvényre ? Hiszen az 
udvardi esperesi kerület teljes resignatíóval kijelenti: „mi 
sajnálni fogjuk, ha a vegyes vallású házasfelek gyerme-
keiket nem hozzák a kath. egyházba, de tűrni fogjuk. 
mert a lelkiismereten erőszakot tenni nem akarunk.''1 Ké-
rem, nagyon beledisputálták önszemélyeiket s önérzetei-
ket ebbe a kérdésbe. Mi semmi erőszakot nem teszünk: 
a házasság szentsége ir elő kötelességeket, mi nekünk csak 
a házasságralépőket kell köteleznünk ezeknek a teljesíté-
sére, nekünk mint az egyház szolgáinak kötelességünk ez. 
Igy pl. a házasságkötés előtt nem oldozhatjuk fel a gyó-
násban a kath. felet, ha az a természeti jogát oly fel-
tétlenséggel magyarázza, mint azt az első kérvény tette ; 
mert hát a gyónásban, a házasság szentségében egy má-
sik jog is szerepel és vájjon a fel nem oldozás erőszak-
tétel-e részünkről ? 

Uraim ! ne mondjunk mást, mint a mit mondanunk 
kell s ne menjünk tovább kérvényeinkben, mint a med-
dig mennünk kell; hiszen mi nem akarunk most egyebet, 
mint a szülők természeti jogát revidikálni az államtól ; 
ki bizott meg benünket azzal, hogy ama védelem ürügye 
alatt egy oda nem tartozó dolgot is végezzünk : a ke-
resztényben a természeti jogot összeveszitsük a természet-
feletti joggal ? 

A tiltakozások és kérvények nagyon is előtérbe tol-
ták ezt a nem az államot, de a szülőket illető kérdést, 
azért irtam a Religióban (1890. I. 47. sz.), hogy az al-
kotmányos jog alapján tiltakozó magyar katholikusok ne 
a szülők »szabad" egyezkedési természeti jogát, de a ker. 
jogot, a házasság szentségének a jogát hangoztassák, t. i. 
a szülőkkel szemben is. 

Összegezve tehát a mondottakat: a Magyar Állam-
nak a természeti jogra való hivatkozását a szülök érdeké-
ben az állammal szemben dogmatikus hibának soha sem 
tartottam s nem tartom, sőt ellenkezőleg olyan álláspont-
nak, a melyről magam is mondottam : „Igen, a szüíő 
természeti jogát követelni kell az állammal szemben;" 
ellenben azokat, a mik a M. Államban a szülők termé-
szeti jogáról a házasság szentségével szemben mondattak 
s a kérvényekben is foglaltatnak: „dogmatikus" hibának 
tartom s magát a hibás törvényjavaslatot is ekkép gon-
dolom fogalmazandónak : „a vegyesházasságu szülők gyer-
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mekeinek vallási neveltetése a szülők lelkiismeretbeli 
dolga." Ebben lenne kifejezve az a természetjogi állás-
pont, a melyet az .állammal szemben kontemplálni akartunk. 

Ha ebben megegyezünk, akkor csakugyan a dogma-
tika szerint fogjuk sürgetni, hogy az állam a természeti 
jognak álláspontjára helyezkedve hagyja a katholikus 
egyházat a vegyesházasság kérdésében a maga utján ha-
ladni. 

Én azt hiszem, hogy meg is fogunk mi egyezni a 
derék Bácskaival s az ő utján a M. Államban is ki fog 
javíttatni mind az, a mi eddig a tiltakozó elmékre több 
homályt boritott, mint világosságot. 

Dr Dudek János. 

VEGYESEK. 
*** Székesfehérvárott ft dr Steiner Fülöp püspök 

ur ő mgának trónfoglalása országos jelentőségű ünneppé 
növekedett az országos Károli-féle protestáns ünnepélylyel 
szemben. A magyar királyok és országos gyűlések ősi 
székes helyén mintegy találkozó ünnepet tartott a túl-
nyomóan katholikus dunántuli vidék. Főnemesség és pap-
ság, értelmiség és polgárság és a föld népének színe-java 
ott volt hódolni az ősi keresztény magyar vallás apostol-
utódjának, hódolni szent István szellemének, melylyel 
szembe a német eredetű protestantizmus századok óta 
tartó országos ellenmondást és lázadást szervezett akkor, 
mikor ez az ország a német é§ török birkózás közé szo-
rítva csaknem megsemmisült. Előttünk fekszik legelső két 
főp. szózat, melyekkel az uj székesfehérvári püspök trón-
ját szent István székvárosában elfoglalta. Az egyik lati-
nul a papsághoz, a másik magyarul a hívekhez szól. 
Mind a kettő az uj székesfehérvári püspököt a nagy ma-
gyar püspökök sorába emelte. Ex ungve leonem. E beszé-
dek már megmutatják, mit várhatunk tőle — a tanítás 
és egyházi kormányzás terén. 

*** A gönczi Károli-ünnep kérkedő, a katholika 
egyháznak Magyarországon hadat üzenő protestáns szö-
vetkezés országos nevezetességű ünnepséggé duzzadt fel a 
résztvevők száma, czélzataik. és nyilatkozataik által. A 
katholiczizmusnak szóló ez a protestáns hadüzenet igen 
jellemzően következett a debreczeni királyi leczke után, a 
melyben a protestantizmus s annak minden igyekezete, 
mely királyi elismerésben részesült, — pedig hát super-
intendansi vallomás szerint ők is beleütköztek a törvénybe 
elkeresztelések által, — ellenben a kath. papság királyi 
leczkét adott a törvénytiszteletből. De lássuk mi történt 
Gönczön. Négy protestáns püspök jelent meg az ünnepé-
lyen: Szász Károly, Szász Domokos, Kun Bertalan, Ze-
lenka Pál, mintegy 80 esperes, 300 református és 100 
evangélikus pap az ország minden részéből. Az ünnepélyre 
érkezőket a vasúti indóházban Komáromy alispán üdvö-
zölte, mire Kun Bertalan felelt. A bevonulás Gönczre 
250 kocsin történt, bandérium kíséretében. Az ünnepélyt 
istentisztelet előzte meg, melyen Kun Bertalan és Kis 
Aron, a nyolczvanéves agg szatmári esperes beszéltek. 

Az után a templom udvarán gyülekezett a közönség Ká-
roli Gáspár lepelbe burkolt szobra elé. Itt először báró 
Prónay Dezső, az evangelikus egyház főfelügyelője mon-
dott beszédet, miközben a közönség és nép zajos éljen-
zése közben lehullott a lepel a szoborról, mely Mátrai 
müve s a bibliafordítót ülőhelyzetben, térdére fektetett 
bibliával ábrázolja. Szabó József ref. pap felolvasta Ká-
roli életrajzát, a sárospataki énekkar énekelt, Szász Ká-
roly pedig zárbeszédet mondott. Három órakor ötszáz 
terítékű ebéd volt. A asztalfőn báró Prónay Dezső és 
gróf Tisza Lajos ref. főgondnok ültek. Kun püspök a 
királyra, gróf Tisza Lajos a magyar protestantizmusra 
mondott áldomást. Schlauch Lőrincz püspök minapi nagy-
váradi beszédjével polemizált, kijelentvén, hogy a pro-
testantizmus lehet akármi, de nem vergődés.*) Főjel-
lemvonása az őszinte, buzgó, felvilágosodott vallásos-
ság,2) mely homlokegyenest ellenkezik a vallási közönynyel. 
Ezért a protestantizmus az ő jogait bárhonnan jövő tá-
madások ellen is képes megvédeni. (Zajos éljenzés.) De 
más vallásnak meggyőződéseit is tiszteli (nagyon !) és 
nem támadja (oh-oh !), mert ugy van meggyőződve, hogy 
az őszinte vallásosság bármely hitelven alapuljon is, az 
embert közelebb hozza Istenhez; mig a felekezeti fana-
tizmus (igaza van !) különválasztja egymástól a felebaráto-
kat. Pedig a prot. vallás egyik alaptétele „szeresd felebará-
todat, mint tennen magadat." (Ez nem a prot. vallás tétele, 
ez isteni kinyilatkoztatott igazság.) „Az a szellem hozott 
ma minket össze" (igy végezte), „ez lengi át a magyar 
protestantizmust." (Zajos éljenzés.) (Vajha ugy lenne!) 
Majd Szász Károly összetartásra, közös munkára, közös 
védelemre, közös liarczra hivta fel a protestánsokat. E 
tekintetben nagy jelentőségűnek tartja a mai napot. Pró-
nay Dezső báró, Szász Károly szavaira felelve, a két 
protestáns felekezet egyetértésére ivott. Beszéltek még: 
Szász Domokos, Duka Tivadar és Millort, az angol biblia-
terjesztő társulat képviselője, Komáromy és még sokan. 
Este bál és hangverseny volt. 

Az apostoli király — mégis csak apostoli em-
ber ám az ő életében. Debreczenből veszszük a tudósí-
tást, hogy ő felsége ebéd előtt és után imádkozott és 
hogy péntek nap levén, maga is böjtölt és a jelenlevő 
kath. papság részére is bojtos ételeket adatott fel. Csak 
a világi katholikus intelligenczia követné a király — 
példáját! '[H: 

— Szombathelyen Horváth .István prépost ő nga 
lelkes vezetése és elnöklete a kath. legény-egylet meg-
alakult és szépen virágzásnak indul. Kőszegen pedig 
Major János prépost ő nga a kath. legény-egyesületet 
uj életre szándékozik feltámasztani. Isten adjon hozzá 
erőt és kitartást! 

Már pedig a kit igazságaira ne'zve csakugyan nem egye'b 
az, mint vergődés. Semper discentes, mindig kutatnak, et nunquam 
a scientiam veritatis pervenientas. A szerk. 

.•* 2};Melynek csak egy meghatározott elve van, — hogy hihet 
kiki, a m i t tetszik, — még ha semmit sem hisz is, az is jó, ez a 
prot. vallásosság. , A szerk. 

úr. Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r, tanár. ii l 
' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Anyag . — A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1844—1868-ig. — Egyházi Tudósítások 
B u d a p e s t : Gróf Tisza La jos con t ra Schlauch püspök, e's Szász Károly hadüzenete- — S z a t m á r : Főpász tor i k ö r ú t . — Vegyes. 

i 1 J I 

Anyag, mi vagy te, hát mi vagy valóban, 
Hogy ember, állat csakis érted él? 
Kéjtől zihálva, vad gyönyörben égve, 
Ölelni, birni téged vágy, remél . . . 
Mi vagy te há t? Énemnek hasonmása, 
Bár más alakban, de mégis rokon, 
Belőled vettem csak a származásom 
S lényem beléd majd újra vissza foly ? 

Mind az, mi bennem nagy, dicső, magasztos, 
Mi lángra gyúj t j a vérem, szivemet, 
Mi lelkesít, vonz és hevit a tet tre, 
Csak a te munkád, csak a te kezed ? 
Érzelmeim, tudásomnak világa, 
A vágy, az ábránd, álom, szerelem, 
Mind csak kicsiny parányid változása, 
Mely egymást űzi, ha j t j a szüntelen? 

A dal az ajkon, illat a virágon, 
A fény, a rezgő, röppenő sugár, 
Titkos rezgése csak atomjaidnak, 
Midőn a légben messze tova száll? 
A szin, a hang, a költészet zenéje, 
Ez a csodás, örök harmónia, 
Csak általad, csak benned, érted él mind, 
És nélküled el kéne múlnia ? 

Mi vagy te há t? Egy része az egésznek, 
Vagy maga tán e roppant nagy egész? 
Idő hozott-e létre i t t a térben, 
Avagy öröktől mindörökre élsz ? 

Te vagy az Egy, az Alkotó, az Isten ? 
És kivüled nincs senki, semmi más? 
Öröktől élsz, keringsz, forogsz ez űrben, 
Törvényed egy : az örök változás ? 

Te vagy az Isten, téged kell imádni? 
Téged, s te benned, részed, önmagam ? 
Nincsen felettünk Ur a csillagokban, 
Az ég csak pára, néma, laktalan ? 
Erény, az erkölcs, akarat mind semmi, 
Örök a vér, a hús, a tes t joga, 
Csak czéltalan bolyongjuk át a földet, 
Az élet czélja: élv és lakoma? 

Nem, oh! nem ez vagy: törpe, véges állag, 
Fölötted él a nagy szellem-világ, 
A hit, az erkölcs, s alkotójuk, Isten, 
Örök törvénye szab neked h a t á r t ! 
Te csak a sár vagy, csak a durva kéreg, 
Melyen belől a lélek, eszme él. 
Ezé az ég, a halhata t lan élet, 
Tiéd a vágy, a kéj, a szenvedély! 

Foj tó kétség, sötétlő rémes örvény, 
Te lelket tépő, gyilkos gondolat, 
Milljó sziveknek durva poikolábja, 
Hadd rázom hát le átkos lánczodat! 
Agyrém, ne kisérts! ne öld meg a lelkem, 
Amelyben égi vágy, tűz, láng lobog, 
Lábbal t iporlak és fölötted, ra j tad 
A tiszta, égi honba szárnyalok ! 

Gyürky Ödön. 
Már egyszer b e m u t a t t u k szerzőt m. t . o lvasóközönségünknek. 

Világi férfiú, a budapes t i Kath. Kör t iszt i k a r á n a k egyik vezér tag ja . 
Üdvözlet nek i újból , ki a köl tészet virágos mezején g y ű j t ö g e t i 
a keresz tény vallás m a g y a r apo lóg iá jának mézét . A szerk. 
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A vegyes l i ázasságok h a z á n k b a n 1844—1868-ig. 
V. 

Az „Idők Tanúja" röviden, de helyesen álli totta 
fel a kath. postulátumot a két protestáns javas-
lattal szemben. Alaposan tudományos s minden 
oldalú elbírálásban azonban a Religióban része-
sült e két javaslat. Miután pedig az 186S. évi 
LIII. t. cz. 12. §-a nem egyéb, mint F—y J—f 
javaslatának konkrét kifejezése és a magyar 
kath. papság éppen ennek a revizióját kéri ma: 
kár volt a M. Államnak az ezen kérdéssel össze-
vissza foglalkozó czikkek helyébe Palástb}7nak 
ezt az egy befejezett értékű értekezését le nem 
nyomatni, ebből tanult volna mindenki s a 
téves frazeologia nem mételyezte volna meg az 
elméket. 

Nem maradt a két prot. törvényjavaslatnak 
egy izecskéje sem, amelyet Palásthy Pál szét 
nem szedett volna és pedig olyan tollal, mint a 
milyet az egyetemi tanár s a Religiót szer-
kesztő Palásthytól akkoron megszokott volt az 
ország. 

Csak egyes gondolatait irom ide. 
„Ez legnagyobb baj a vallásfelekezetek kö-

zött, t. i. a vegyesházasság, s alig hisszük, hogy 
valaha megszűnjék, mivel mink a házasságot 
szentségnek, a protestánsok pedig polgári ma-
gánykötvénynek tekintik, mink ebben aligha 
fogunk valaha megegyezni." Ugyanezt han-
goztatta dr Roskovánjá az 1S43—4-iki hon-
gyülésen. 

„Ne tekintse a kath. plébános a házasságot 
saját eg}Tházának tanai szerint? Nekünk canon-
jaink vannak, az egyház külön nemű, önálló 
társadalom, mely saját törvényei szerint él, és 
semmi erőszakot nem szenved. I t t tehát polgári 
törvényt szabni, hogy a kath. egyház ne tekintse 
saját dogmája szerint a házasságot, annyi mint 
a kath. egyház létét tagadni, a törvényhozásban, 
ignorálni, a lelkiismeretek ellen erőszakot javas-
latba hozni." 

„A gyermekek nevelése fontos tárgy, s any-
nyi mondatott, ann}'i Íratot t felőle, hogy részünk-
ről ujat mondani s irni majdnem lehetetlen. Uj 
lesz az uj nézet, melyben előadatik." 

„Uj! ha mégis. Az 1833-i, 1S43-44 - i ország-
gyűlési hosszú tanácskozások e tárgyat kimen-
tették. Felhoztak akkor prot. feleink, amit 
felhozhattak ; megczáfolt attak sorban, amint csak 
valamely téves állitás megczáfoltathatik. Akkor 

is ma is nem ész az, mely a már megállapított 
törvényeket, mint mondatik, tovább akarja fejlesz-
teni. hanem csak akarat." 

„Tiszt. Blázy Lajos ur ingadozik, vájjon az 
államnak adja-e át teljes joggal a házasságot, 
vagy pedig a férfi és nő közötti szabad egyes-
ségre bízza? F—y J—f' ur pedig és Hámos La-
jos urak mindenben az állam rendelkezését hiv-
ják fel felőle. Igaz. ha puszta kötvény, egészen az 
állam hatósága alá tartozik, miután nincs köt-
vény, mely oly közelről érintené az államot, mint 
épen a házasság." 

„Baj a vegyesházasság mindig a társada-
lomban Azért a kath. egyház, eltekintve 
attól, hog}x a kath. fél a hit elvesztésének vagy 
legalább elhalásának veszedelmében van, a családi 
béke, a gyermekek nevelése, a haza, a társada-
lom érdekében a vegyesházasságokat nem óhajtja, 
sőt akadályozza, s ezt tenni isteni törvény sze-
rint köteles is. De ha már meg nem akadályoz-
ta that ja , eltekintve minden más leá szabott kö-
telességektől az áldást illetőleg, mikor a módról 
van szó, miképen kevesbittessék „a vegyesházas-
ságok általános és kikerülhetetlen baja," mindig 
azon lesz: 1. hogy a szakadás, ha már a szülők 
között megvan, a gyermekekre át ne vitessék, 
s igy scissura major non fiat (történik ez az 
egyház által előirt kaucziók megtartása által) : 
2. hogy a szülők szabadsága a gyermekek neve-
lésében tiszteltessék (t. i. az állam által) . . . . E 
két tekintet szülte az 1791-i törvén}7t, hogy a 
kath. atya mellett minden gyermek kath. hitben 
neveltessék ; a kath. anya mellett pedig szabad 
egyezkedés leg}7en — E törvény ellen annak 
idejében a püspökök és a kath. rendek ellent 
mondtak ; tehát olyan, melyet helyeselnünk nem 
lehet ; de tűr jük tiszteletben s hogy hitünk ja-
vára módosittassék, 78 évig izgatást, javaslatot 
nem tettünk," t. i. mivel az állam a szülők e 
szabadságát tisztelte. 

Ennek kapcsán közbevetőleg emlitek egy 
esetet 1867-ből a kormány magatartásáról. Tren-
csén megyében a dohnyáni plébános előtt Ba-
durik János prot. és Krsják Anna katholika, 
vegyesházasságra léptek ugy, hogy a prot. fél 
minden gyermekeinek kath. neveltetését bizto-
sította. Azonban a prot. apa adott szava elle-
nére született figyérmékét a puchói luther. pász-
tor által megkereszteltette és a pásztor a 
dohnyáui plébános megkeresésére a matriculáris 
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extractust kiadni nem akarta. Akkor a plébános 
püspöke (dr Roskoványi) u t ján a minisztérium-
hoz fordult s onnan Trencsénmegye azt az uta-
sítást kapta, hogy a reversálisnak érvényt sze-
rezzen. (1S67. ápril. 24.) 

A megye két kiküldött je . Latkóczy Sándor 
és Uhlyarik Gedeon megvizsgálván az ügyet, 
javasolta, hogy a puchói pásztort utas í tani kell, 
mikép a keresztelésről a kivonatot állítsa ki, a 
dohnyáni plébános pedig a fiúnak megkereszte-
lését saját anyakönyvébe jegyezze be, minda-
ket tönek az anyakönyvébe azonban észrevételek 
közé í randó: ez a kivonat és bejegyzés a mi-
nisztériumnak 1867. ápr. 24-iki leiratára és a 
megyének 1867. május 27-iki határozatára tör-
tént . — Az ügy a kiküldött szolgabíró u t ján be-
fejeztetett. (L. Roskoványi. V. ISI —3 1.) 

Mivel pedig, hogy Palásthynak a fejtegeté-
sére visszatérjünk, a két javaslattevő, t. i. Blázy 
L a j o s és F— y J — f ' a vallások viszonosságából és 
egyenlőségéből indult ki s annak alapján sürgette 
javaslatát , Palásthy erre a legmodernebb kon-
templáczióra ekként felel t : ,.Van még egy indok, 
inkább egy czél, a kölcsönös viszonosság a val-
lások között. Józan értelemben az a viszonos-
ság. lia mindeniket saját természete s tör-
vényei szerint engedjük élni: de nem. hogy 
mindenik vallást saját eszméink szerint sza-
b á l y o z z u n k (és valamennyi t erre az egy kap-
tafára vonjunk). A polgári törvényhozásnál csak 
a vallások békés megélhetése a föladat, nem 
pedig a vallások szabályozása. A prot . felekezet 
elüt a kath. egyháztól a dogmában, a fegyelem-
ben, a s zokásban , egy szabály alá tehát nem, sző-
ri ttathátik mindkettő, különben üldözésnek me-
gyünk elébe. Mást kiván a prot. vallás, mást a 
kath. religio; mindket tőt egyaránt venni annyit 
tesz, mint vagy egyiket, vagy mindket tőt meg-
sérteni. Például: a prot. vallás szabadon hagyja 
a szülőket, mint neveljék gyermekeiket, mivel a 
prot. szülő oly joggal bír a szabadvizsgálatban, 
mint az egész prot. consistorium : a kath. szülő 
egyházának parancsa szerint kötve, kötelezve van 
eziránt. Azért a prot. fél lelkiismerete szerint 
engedheti, hogy a gyermekek kath. hitben ne-
veltessenek, a kath. fél lelkiismerete szerint nem 
engedheti. Ki engedjen tehát? A prot. cofessio, 
a prot. elv mondja. Ha a polgári törvény ki-
mondja:: egyezkedjenek erről a szülők, mind a 
két fél lelkiismeretét, szabadságát tiszteli; ha 

mondja : a vegyesházasságból született gyerme-
kek kath. hi tben neveltessenek, a kath. fél lel-
kiismeretét védi anélkül, hogy a prot. fél vallá-
sát sértené. Xem vagyunk egyenlők, ugyanazo-
nosok a hitben, a fegyelemben: a törvényhozás 
sem bánhat ik velünk egyenlően s igy a kölcsö-
nös viszonosság csak akkor volna törvényes, 
igazságos, ha a religióban egyenlőek volnánk." 
(Religio 1866. I. 91. s k. 1.) 

Ez már fejtegetése a természeti jognak, 
amint illik, a szentség javára ! Ez aztán a tör-
vényjavaslat, ha már egyáltalán akar juk a ve-
gyesházasságot a törvényhozás elé vinni, vagy 
pedig körülmények erre kényszerítenek. A kinek 
fogalma van a természet i és a természetfelet t i 
jogról s ezeknek egymáshoz való viszonyáról; a 
kath . és a prot , vallás tanairól, a házasságról, 
az állam viszonyáról a vallásokhoz, már t. i. 
arról, a mely az ál lamot jog szerint megilleti: 
az a felekezetlen államok mai korában Palásthy-
nak ezen fejtegetése ellen kifogást nem tehet, 
hacsak a protestant izmus életében oly szomorú 
szerepet játszó elvnek: sic volo, sic jubeo, stat 
pro rat ione voluntas . . . nem hive. 

Ezekben körvonalozva áll előttünk a pro-
testánsok postulatuma s ezzel szemben a katho-
likusok állásfoglalása a vegyesházasságoknak 
szemmellátható á ta lakulásatekinte tébenaz 1868-ki 
törvényhozás előtt. 

A 60-as években tud ta mindenki, hogy a 
mi a protestáns lapokban ilyen hangosan nyi-
latkozik, az nagyobb jelentőségű az egyszerű 
folyóirati fejtegetésnél, tudta, hogy a mögött a 
hata lom áll. 

A katholikusok pedig látták, hogy mig az 
50-es évekből marad t és folyton ta r tó bajokra 
sem kaptak orvoslást s már is egy ujabb válság 
előtt állanak. Azért nem is panaszkodnak többé, 
egyszerűen a felvetett kérdés fejtegetésébe bo-
csátkoznak, az igazságból magából merítenek 
érveket, emberi oltalomra nem reflektálnak, ha-
nem az állammal szemben, a melynek kezeügyébe 
akar ták most már a protestánsok a vegyeshá-
zasságokat teljesen á t já t szani : a természeti jog 
álláspontjára helyezkednek, s innen bástyázzák 
körül a ker. házasságot. 

Mily nagy a különbség az 50-es és 60-as 
évek közöt t! Amott a pápához és a császárhoz 
folyamodnak s at tól a Lambruschini-dispensatió 
viszonosságát, ettől a visszaélések szigorú meg-
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fenyitését kérik a ka thol ikusok; emi t t a re-
ményvesztet tek az ál lami omnipotent ia ellen for-
dulnak s tőle nem egyebet, min t a szülők 
természet i jogának az elismerését kérik. Hogy 
milyen eredménynyel , arra nem sokáig kel le t t 
várakozniok. 

Különben az emi i te t t fe j tegetések jelentő-
sége a küszöbön álló törvényhozásra nem azok-
nak a belső értékétől , mint inkább a t tó l függöt t : 
mi illik belőlök abba az á l lamtudományi és 
á l lamigazgatási rendszerbe, a melynek a ha ta lom 
emberei hódoltak az ujabban a lkotmányos Ma-
gyarországon. Ma a közt illető kérdések a tör -
vényhozás porondján oldatnak meg; ezeknek a 
kérdéseknek a megoldása pedig összeesik a ha-
ta lom kérdésével ; a ki ha ta lmasabb, az szokta 
ezeket a kérdéseket is megoldani és pedig sa já t 
szája ize szerint. 

A hata lom emberei i smét bizonyos eszmék, 
bizonyos rendszerek befolyása alat t szoktak állani, 
a melyeknek chablonjai szerint intézkednek a 
részletes kérdésekben. Már a ki ezeken a chab-
lonokon rést akar ütni , az a mai időben a fej-
tegetések legjobbikához fo rdu l : pá r to t állit az 
országgyűlésen ! A kathol ikusok ezt az „unum 
necessar ium u -ot e lmulasztot ták. 

Összevéve azért az összes akkor i körülmé-
nyeket : az uralkodó pá r t emberei t , a korszelle-
met, amely ezeket mozgat ta , a ka thol ikusoknak 
poli t ikai számba vehetőségét : bárki előre is meg-
mondha t t a volna, mi lesz a vegyesházasságokkal , 
ha azok a törvényhozók termében napirendre 
kerülnek. A kathol ikusokat már előre is biztos 
vesztőfélnek lehe te t t tekinteni . 

Deák p á r t j a volt az uralkodó pár t . Az 
irányadó férfiak legtöbbje e pár tban, min t már 
az 1848-iki törvényhozásnak is a tagja , nemcsak 
hogy a 48-as idők szellemében gondolkozott : de 
kezdve gr. Andrássy Gyulán, ki azemigra t ió idején 
még a szabadkőművesek közé is lépett , és haza-
térve ezen szellemben sürget te a haladást — ve-
szettül, minden téren. Tudjuk, hogy 1867 t á j án 
szervezkedett nálunk a szabadkőművesség s övé 
lett az ország és ha ta lom az országházban s a 
tá rsada lom összes téréin. Magának Deák Fe-
rencznek is kedvencze vol t : Lessing bölcs Ná-
thán ja . Mit mondjak, magok a katholikusok is 
ra jongva csatlakoztak a Deák-párthoz; már pedig 
a vezető nélküli juhokat , az e lámí to t taka t , könnyű 
volt a sima szájú s a hazát a jka ikon hordozó 

ezermestereknek maguk köré gyűj teni — uszály-
hordozóknak. 

A val lástalan liberalizmus csikó éveit élte. 
J a j volt annak, a ki sa já t fejével mer t volna 
gondolkozni s a circulusokat zavarni 

Nem lévén tehá t , a ki e l lentál lot t volna, a 
külföldön megfeje l t hazafiak nyiltan léptek fel 
p rogrammjokka l s egy cseppet sem t i tkolództak 
az i rán t , hogy az országot elkeresztelenitleni 
akar ják . 

Csak egy ilyen vonást emli tek az akkor i 
időből. 

Br Eötvös József eszméinek terjesztésére tár-
saival Pol i t ikai Het i lapot indi tot t . Ez már 1865-
ben az Idők T a n u j á t , a Deák-párt nagy tisztelő-
jét, „u l t ra inontán" ep i the tonnal t isztelte meg. 
Azt pedig tudni kell, hogy a k i t nálunk a 60-as 
években u l t r amon tánnak elneveztek, az a politi-
kai és a tá rsadalmi téren, ha még annyi élet is 
volt volna benne, hol tnak volt nyilvánítva. Lon-
kay azért nyilt levelet intézet t Eötvöshöz, „sz. 
I s tván- társu la t i választmányi tagtársához" , mivel 
„Az u l t r a m o n t á n szó külföldön is elég sértő s 
gúnyos magyaráza t t a l b i r ; nálunk, kivál t az 
ujabb, gyanúsí tásban igen haj landó időszakban, 
egyszersmind súlyos vád minden jóravaló hazafi-
ka thol ikusra nézve." (Idők Tanuja 1865. szept. 
14. sz.) 

E Het i lap azonban csak 1866-ban mondta el 
korszerű nézetei t a vallási kérdésről s annak kor-
k ivánta rendezéséről. 

Szerinte hazai törvényeinknek a vallásügyre 
vonatkozó czikkei, ugy amin t ez idő szerint 
vannak, még hiányosak. A jelen törvényhozás 
egyik nemes fe lada ta a vallásügyi kérdés fona-
lá t tovább fejlesztés s ha lehet befejezés végett 
felvenni ot t , ahol azt az ] 84S-iki hongyülés ke-
zeiből kibocsátot ta . 

„Ki eléggé figyelmes az idők jeleire — 
mondja — kénytelen belátni, hogy a lelkiisme-
ret i szabadság eszméje az utóbbi évtizedek a la t t 
magas fejlődést (!) nyer t és hogy ennélfogva 
mily tévedés lenne a hi tfelekezeteknek akár egy-
máshoz akár az államhoz való viszonyait, sőt az 
egyeseknek vallási jogai t és kötelmeit is olyan 
törvények és felsőbb rendeletek megszorító alap-
ján hagyni továbbra is, melyeket ma már a kor 
gondolkozása nagy részben tulszárnyult ." 

Ezút ta l idevágólag csak némely pon toka t 
é r i n t : . . . . 2. a vegyesházasok egybeadása, mely-
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nek j o g á t t u l n y o m ó l a g egyik fél a k a r j a gyako-
ro ln i és a m á s i k fél t ö b b n y i r e csak ugy gyako-
r o l h a t j a , ha m a g á t a f e l j e l en tésekbő l származó 
ke l l eme t l enségeknek k i t e n n i k é s z ; 3. a vegyes-
házasok gye rmeke inek val lása , hol sz in te egyik 
h i t f e l ekeze tnek a más ik f e l e t t e l őnyös i t e t t he ly-
zete a t ö r v é n y b e n j á r t a s a k e lő t t eléggé i sme-
re t e s 

Ezek, m i n t l á t j u k , mind a k a t h o l i k u s o k n a k 
szól tak ; pe r ex t ensum véve, az e m b e r e f e j t ege t é s -
ben Blázy L a j o s n a k és F — y J — f - n e k a cz ikke i t 
véli olvasni . A lelkiismereti szabadságot n e m abba 
helyezi e kornak a gondolkozása, hogy a t ö r v é n y -
hozó m i n d e n va l lás t a s a j á t elvei, szóval m i n d e n 
va l l ás t ö n m a g a ezen val lás sze r in t Í té l je meg, 
h a n e m fe lá l l i t anak egy chab lon t s a sze r in t azu-
t á n minden va l l ás ró l egyképen i n t é z k e d n i a k a r -
n a k ; csakhogy ez a chab lon vé le t l enü l m i n d i g 
p ro t e s t áns , a hazafiság és l e lk i i smere t i szabadság 
m e n n y d ö r g ő s f ráz i sa iva l ga rn i rozva . 

S hogy a ké t ség se fo rog jon fel a r r a nézve, 
m i k é p a k a t h o l i k u s o k lesznek a m e g r e n d s z a b á -
lyozandók, a czikk ekkép v é g z ő d i k : „S t á n azon 
r e m é n y sem egészen a l ap ta l an , hogy a r. k a t h . 
egyház mélyen t i s z t e l t p a p s á g a á haza javára 
(hallod a h a z á t ! az pedig a n n y i t j e l e n t , hogy a 
p r o t e s t a n t i z m u s j a v á r a ) t e t t é rdemes szo lgá la t a i t 
azon u j abb hazafini (no!) é r d e m m e l m é g szapo-
rítani is fog ja , (és mi legyen az ?) me ly sze r in t 
a több i h i t f e l ekeze t ek i r á n t i (ahá !) méltányos 
érzületének a va l lás i egyenlőség és v iszonosság 
s z e m p o n t j á b ó l e hongyülésen k i fe jezés t a d ! " 
(Idők Tan. 1866. má j . 30. sz.) 

Ezek v o l t a k az ausp i c iumok az 1868-iki 
va l lásügyi t ö rvényhozás r a . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, szeptember hó 15. Gróf Tisza Lajos 
contra Schlauch püspök, és Szász Károly hadüzenete. — 

Nagyvárad nagytudományu püspökének a székváro-
sában tartott orvosi kongresszuson mondott beszéde elle-
nében a szövetkezett református s lutheránus protestantiz-
mus Tisza Lajos grófot állította a csatamezőre, nyilván 
azért, mivel az árviz által elpusztított Szeged szomorú 
hirű „rekonstruktorá"-nak újdonsült grófi paizsában vitéz-
kedő fehér elefánttal több sikert reméltek elérni, mint a 
még ujabb keletű protestáns „püspökök" ékesnek ugyan 
nem mondható fegyverzetével. 

A Károli Gáspárnak, a híres biblia-elforditónak em-
lékére Gönczön emelt szobor leleplezése, mely tegnap 
esett meg, adta az előre kiszemelt alkalmat, hogy a ne-
mes gróf a leleplezést követett díszlakomán pohárköszön-

téssel neki rontson ama nagyszabású beszédnek, amelynek 
hatása alatt a tudományos és a politikai világ egyaránt 
elkezdett foglalkozni a protestantizmus vergődéseivel, bi-
zonyára nem az utóbbinak előnyére. 

Szívesen elismerjük Tisza Lajos gróf bátorságát, 
amidőn kevés igényű tudományos apparátusával ily nagy-
ratörő vállalkozásra hevült, bár érdeme szerint méltatni 
tudjuk buzgalmát, melylyel a protestantizmus védelmére 
síkra szállott. 

Mégis kénytelenek vagyunk sajnálattal bevallani, 
hogy nagyon is dugába dőlt sugalmazóinak ama számí-
tása, hogy e védelem nagyobb sikerre fog szert tenni az 
által, hogy azt a Tisza Kálmán grófi testvére megkísérli. 

Az igazságnak nincs szüksége kölcsönvett tekintélyre; 
az önmagától, önnön erejétől él s diadalmaskodik ; ellen-
ben a puszta állítás mit sem bizonyít, még ha annak 
elmondására Tisza Lajost mozgósítja is a protestantizmus. 

Ilyen állítás az, melyet a gróf ur gönczi pohárkö-
szöntőjében megkoczkáztatott, hogy a protestantizmus nem 
vergődés. Már az alkalom, melynek ötletéből e mondás 
elhangzott, ellent mond e tagadásnak. Hasonlítsa össze 
bárki a Károli Gáspár protestantizmusát a Szász Ká-
rolyéval vagy Zelenkáéval vagy Baltikéval, akár pedig 
Tisza Lajos gróféval, és nem zárkózhatik el annak beval-
lása elől, hogy a hitelvek dolgában vergődésük valóságos 
kaleidoszkopszerü változatosságot mutat. A protestánsok 
Luther s Kálvin utódjainak, hitelveik követőinek vallják 
magukat, de kérdezze meg Tisza Lajos gróf a Gönczön 
jelen volt négy szuperintendenst, hogy hová vergődött 
amazok tanítása ma, mivé vedlett a protestantizmus?! 
Protestáns prédikátorok beszédeiből, protestáns könyvek 
és hírlapok szövegéből kimutathatnék, hogy még a ke-
reszténység megalapítójának, Jézus Krisztusnak személye 
s jellege körül is ide-oda vergődik a protestáns „felvilá-
gosodott vallásosság," mely annyira a puszta tagadáson 
alapul, hogy ha a kath. egyház nem léteznék, a protes-
tantizmus nem tudná, mit valljon, vagy mit tagadjon. 

Azt is mondja Tisza L. gróf, hogy a protestantiz-
mus „felvilágosodott vallásossága homlokegyenest ellenke-
zik a vallási közönynyel." Ám vesse ezt össze Szász 
Károly hiressé tett konferencziáival vagy a fönnebb jelzett 
irók panaszaival, melyek mindmegannyi bizonyitékul szol-
gálnak a protestánsok hitbeli közönyéről, melyet azonban 
politikai és társadalmi téren a legszorosabb érdekszövetség 
pótol, oly annyira, hogy vajmi könnyen ki lehetne mu-
tatni, mennyire prosperálnak a protestáns autonomia leple 
alatt létesült mindennemű vállalkozások, melyek igen sok 
esetben közkereseti részvénytársaságok és kölcsönös ér-
dek-biztositások jellegével birnak, anélkül, hogy az ország 
közérdekének javára szolgálnának. 

Epp ezért, és nem a „felvilágosodott vallásosság" 
okáért nem látja a gönczi tósztozó gróf a vallási közönyt 
hitfelei sorai közt. 

Valóban merészet gondolt ugyanő, midőn pohárral 
kezében an»ak kijelentésére ragadtatja magát, hogy „a 
protestantizmus más vallásúak meggyőződését tiszteli és 
nem támadja." Ezt állítja s a lapok hirdetik azt az ország 
szine előtt épp akkor, midőn a protestáns prédikátorok 
denuncziaczióira ugy nevezett elkeresztelés czimén a kath. 
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papokat szolgabirák elé idézik ; midőn a vegyes házas-
ságban élő szülőket, kik a prot. fél nemén lévő gyerme-
ket kath. pap által kereszteltetik, üldözik és szintén 
szolgabiró elé hurczoltatják. Ha Tisza Lajos gr. igy tisz-
teli a vallásos meggyőződést, ha ez nem támadás a más 
vallásúak meggyőződése ellen, akkor a farizeusok sem 
üldözték halálra az isteni Megváltót, akkor Nero sem 
bántotta a keresztényeket, akkor Kálvin sem égette el a 
más meggyőződésű férfiút. 

A protestantizmus egyéb támadásairól ezúttal nem 
szólunk ; mert ama fölhozott erőszakoskodások is eléggé 
bizonyítják, hogy a szóban levő gönczi tósztban említett 
„felekezeti fanatizmus, mely különválasztja egymástól a 
felebarátokat," a protestantizmus táborában keresendő, 
amelynek vezérkara összes politikai befolyását latba ve-
tette a szerencsétlen febr. 26 diki rendelet kicsikarására, 
melynek segélyével a prot. felekezeti fanatizmus szolga-
birákkal s csendőrökkel gyakorolja a vallási türelmessé-
get s felebaráti szeretetet. 

Nem guny-e ily viszonyok között, midőn a gönczi 
tósztozó azt állítja, hogy „a protestáns vallás egyik alap-
feltétele : szeresd felebarátodat, mint tennen magadat?" 

És ugyan ki őrizte Krisztus e parancsát addig, amíg 
a protestantizmus az esküt szegő Luther izgatásai követ-
keztében mint vérengző mészárlások s vandál pusztítások 
gyermeke megszületett? 

Azért Tisza Lajosnál őszintébb volt Szász Károly-
nak ugyancsak az említett gönczi hangos lakoma alatt 
mondott tósztja, mely „összetartásra, közös munkára, 
közös harcára," tüzeli a protestánsokat. 

Hát mi katholikusok ölbe tett kézzel fogjuk nézni a 
Tisza Lajos gr. taktizálását, melylyel fent s lent a pro-
testantizmus ártatlanságát el akarják hitetni ; vagy készü-
letlenül fogjuk bevárni a Szász Károly által immár leple-
zetlenül megüzent harczot ? 

Nem ! 
Ütött a tizenkettedik óra, amikor második Pázmány 

Péterként le kell rántani az álarczot az álszenteskedésről, 
leleplezni a hamisságot s vastag önérdeket, meghiúsítani 
a közvélemény vakmerő félrevezetését. Készülni kell a 
harczra és védekezni az ártatlan bárányt játszani akaró 
farkasok, valamint a nyilt sisakkal föllépő támadók ellen. 

Pázmány Péter megcsinálta az ellenreformácziót ; 
ma ismét meg kell téríteni a közvéleményt, kimutatván a 
humbugot épp ugy, mint az erőszakoskodást, mely álno-
kul a legszentebb elvek mögé bujkálva ki akarja forgatni 
sz. István országát hagyományos jellegéből, a magyar 
társadalmat ősi erényeiből. 

Mi csak védekezünk . . . 
Szász Károly, a reformátusok „püspöke" üzente merj 

a háborút. . . 
Védekezzünk, mint őseink a török s tatár elleni 

csatáikban e jelszóval : 
Jézus ! Mária, Magyarország Pátronája ! Segíts ! 

+ 
Szatmár, a boldogságos Szűz neve ünnepén 1890. 
Folyó év aug. 30-án délutáni négy órakor szólaltak 

meg a szatmári székesegyház kellemesen egybehangzó 

harangjai, hírül adván, hogy a székesegyházmegye angyala 
s fölkentje az Urnák, Meszlényi Gyula püspök ő méltó-
sága Irsik Ferencz kanonok, Kádár Ambrus t. kanonok, 
titkár s a kedélyes, derült, nyilt homlokú ft. Hetyey 
Sámuel pazmaneumi lelkiigazgató kíséretében útnak indul, 
hogy „örömhírt vigyen a szegényeknek, hogy meggyó-
gyítsa a töredelmes szívűeket, hogy szabadulást hirdessen 
a bűn foglyainak, látást a lelki vakoknak, szabadon bo-
csátást a sanyargatóttaknak ; hogy hirdesse az Ur kedves 
esztendejét és a fizetés napját," (Luk. 4, 18, 19.) s meg-
erősítse a gyengéket a hitben. — Apostoli utjának czélja 
ez alkalommal a kies vidékü nagv-bányai kerület vala, 
mely 12 év óta nem látta az Ur kedves esztendejét. A 
fogadtatás mindenütt fölötte szívélyes, ünnepies, több he-
lyütt nagyszerű és magasztos vala. 

Legelőször is Szinyér-Váralja részesült a főpásztori 
látogatás szerencséjében, áldásaiban. 

Az áldott emlékű Báthory Zsuzsánna, férjének sar-
jadék nélkül való elhunyta után, a helyett, hogy emiatt 
zúgolódott s kikelt volna az isteni Gondviselés intézke-
dése ellen, miként azt egynémely bűnösen cselekszi, midőn 
óhaja, kívánsága, vagy imája az ő kedve szerint nem 
teljesül, — még életében áldozván fel Istennek összes 
nagy vagyonát, Szinyér vidékén hét róm. kath. egyházat 
és ugyanannyi plébániát alapított és dotált gazdagon : a 
sárközit, sárköz-újlakit, aranyos-megyesit, apait, szinyér-
váraljait, illobait és misztót-falusit. E hajdan virágzó hét 
plébánia és egyház a reformáczió áldozatává esett. Ara-
nyos-Megyes hajdan gyönyörű gót temploma romban he-
ver ; a sárközi, apai, illobai egyháznak semmi nyoma, 
semmi életjele; Misztótfaluban csupán egy ujdon épült 
csinos kis kápolna sz. Lőrincz díszes oltárképével jelöli 
hűlt helyét a hajdan díszlő anyaegyháznak. Csupán a 
sárköz-újlaki és szinyér-váraljai egyház támadt uj életre 
fel, nagy küzdelem után, s bár szerényen, fenáll. 

A szépen csinosodó mezőváros határában előkelő 
küldöttség várta ő méltóságát. A küldöttség élén t. Ka-
marátli L. főjárásbiró velőig katholikus zamatu, lelkes 
szónoklattal üdvözölte az érkező főpapot, végeztével a 
kocsik hosszú sora kisérvén őt a tatárok által két izben 
lerombolt, de újból fölépített s 1753-ban a protestánsok-
tól nagy ügygyel-bajjal visszahódított s a legújabb időben 
Jakobey Károly festész által stílszerűen kiszínezett s föl-
díszített monumentális templomig s onnan, a szertartásos 
egyházi fogadtatás után, a lakályos plebániaházba, mely 
három éjen át szolgált pihentető kedves hajlékul. 

Estende a bort és szeszes italt nem ivó 84 éves, de 
még mindig egészséges s vidám kedélyű Elek bácsi, fran-
cziskánus, zongorajátékkal kisért kertész-dalával s több 
más régi jó nótával gyönyörködteté s szórakoztatá ő mél-
tósága kiséretét; a kertész dalban minden rendű s rangú 
hallgatójának, vendégének neki éppen megfelelő virágot 
osztogatván: violát a szemérmesnek, a menyasszonynak 
myrtust, az özvegyeknek cyprust, a lovagoknak sarkan-
tyú-virágot, puszpángot a védasszonynak, a papnak pápa-
füvet (találóan !), aranyfüvet fösvényeknek, eszteleneknek 
tulipánt, tisztesség-füvet az élteseknek, a leánykának ka-
lán-füvet (nem távirónt vagy postasij>ot), a költőnek 
babért, a locs-focs szóhajtóknak harang-virágot, a kevé-
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iyeknek kakastaréjt, recensenseknek majoránnát és csalánt 
vegyítve, könyfacsaró tormát praesta-quaesumus-oknak, 
uti laput alkalmatlan vendégeknek, oroszlán-szájat kato-
náknak, gazdag nőknek gyöngyvirágot, perpetuelt a jó 
barátnak . . . 

Aug. 31-én, vasárnap, itt is. valamint mindenhol ő 
méltósága által személyesen végzett isteni tisztelet és 
tartott sz. beszéd után a bérmálás szentségének erősítő 
malasztjában részeltetvén az illetők, másnap az e század 
elején a gróf Károlyiak által alapított és József gróf 
nevéről elnevezett sváb eredetű, de már jól elmagyaroso-
dott Józsefházára, melynek Lucza-szék módjára épült 
temploma mai napig sem bir még toronynyal; harmad-
nap pedig a Szamoson tul gróf Károlyi Antal által 
1784-ben Szinfalu, Erdőd, Szakasz, Sándorfalu és Kraszua-
Béltekről vegyesen megtelepített szintén sváb nyelvű, de 
nemkülönben folyton magyarosodó barlafalusi kisded hit-
községbe rándult ki, ugyanazon czélból és főpásztori 
ténykedés végett, a lelkek üdvét buzgón kereső s tevé-
kenyen munkáló főpásztor; mindkét helyen a földjét 
lóerővel munkáló szorgalmas sváb nép, dicséretes szoká-
sánál fogva, zászlós bandériummal fogadván és kisérvén 
útjában az annyi év óta nem látott és várva-várt püs-
pökaty át. 

Szept, 2-án, Nagy-Bánya felé vezető útjában, a Sza-
mos innenső partján magasan lobogó nemzeti zászlók 
árnyában tömérdek görög kath. hitű, oláh-ajku köznép s 
műveltebb osztályú csoport fogadá s üdvözlé a kerület 
főszolgabirája s lelkészeik élén a díszített kompon érkező 
rfőpásztort. Itt ő mga számtalan szent képecskét osztoga-
tott ki az azokat nagy örömmel fogadott görög szertar-
tású kath. nép között is. 

Mindenüvé áldást hintve s a nép áldásától kisérve 
ugyanaz nap estéjén Nagy-Bányára vonult be ő méltó-
sága. A város határán, az úgynevezett régi sörház köze-
lében, szab. kir. N.-Bánya városának majdnem összes 
intelligentiája várta s üdvözölte a város nevében Turmann 
Olivér a szatmári egyházmegye püspökét, mit ő mga szí-
vélyesen viszonozván megindult a kocsik végtelen sora. 
A bevonulás a városba és a fogadtatás nagyszerű, mond-
hatnám, fejedelmi vala. A nagy-bányaiak kitettek ma-
gokért. Pompás diadalivek, a díszbe öltözött bányászok s 
a legény-egylet tagjainak hosszú sorai, a bányászok sza-
bályos zenéje nagyban fokozták az ünnepség fényét. A 
piacz felől a templomhoz egyenest vezető mellék utcza 
viruló zöld lugassá volt átalakítva; mezői zöld szőnye-
gére 36 fehérbe öltözött leányka hintegeté a kertek tarka 
szinű virágait a békét és minden jókat hirdető főpásztor 
lábai elé. 

„Esőt is jöttem hozni", mondá a határszéli fogadta-
tásnál a kegyes főpásztor, vigasztalóul a hosszadalmas 
nyári hőség és pusztitó aszály után. Alig végződött az 
ünnepélyes szertartás a templomban, a plébániára való 
átmenet közben már is nagy cseppekben jelentkezett az 
ég csatornáinak sokáig késett áldása s hullott folytatólag 
váltakozva, üdítően s a nagy hőséget kellemesen mérsé-
kelve több napon át, éppen a végső szükség idején, mert 
iia a felhők zsilipjei egyhamar meg nem nyílnak, két nap 

multával, a viz hiánya miatt már a bányai érczkőzúzó 
munkálatokat is be kellett volna szüntetni ; miként azt 
ngos Buhl Károly bányatanácsos ur őszintén bavallá. 

Másnap, vagyis szept. 3-án nem Nagy-Bányán, ha-
nem a szomszéd kisded Fernezelyen ment végbe a szent 
bérmálás főpásztori ténykedése. E helyen, — mint mon-
dani szokás — a plébános egy fedél alatt lakik az Úr-
istennel : templom hiányában a plebánia-épületnek egy 
nagyobb szobája képezvén a Ur hajlékát is. Díszes diadalív 
itt sem hiányzott, valamint a szivek őszinte ragaszkodása 
és öröme sem a főpásztor atyai megjelenése s nyájas 
leereszkedése fölött. 0 méltósága atyai örömének, főpász-
tori megelégedésének s a jövőbe vetett reményének azzal 
adott örvendetes kifejezést, hogy ha majd ismét eljő, 
akkoron az épülendő külön uj templomot is fölszentel-
hesse. Adja az Eg ! 

Szept. 4-én a kővárvidéki, különben erdélyi egyház-
megyéhez tartozó, azonban már régóta a nagybányai 
plébános által administrât, ezentúl pedig kath. egyházi 
tekintetben is a szatmári egyházmegyébe bekebelezendő 
Nagy-Somhitra rándult ki ő mga, a helyszinén óhajtván 
kellő ismeretet és tudomást szerezni az ez iránti teendők-
ről. Egyúttal tisztelgett és tüntető örömmel fogadtatott 
gr. Teleky Géza ő excja által Pribékfalván is ő mga. A 
díszes ebéd gr. Teleky Sándor ő méltóságánál volt Nagy-
Somkuton, hol is a leendő plébánia felállifásának módo-
zatai megállapíttattak, a nagymélt. gróf urak kiválóan 
pártolván, támogatván s előmozdítván e minden tekintet-
ben nagy horderejű szent ügyet. Legelső rk. lelkipásztora 
Nagy-Somkutnak ennélfogva nt. Kaufmann János volt 
nagybányai káplán ; ki Sándor gróf gyermekeinek nevelé-
sét is elvállalta. Ezzel ez ügy tényleg kezdetét vevé. Adja 
az Eg, hogy folytatása üdvös, áldásos és tartós legyen. 
Fiatal paptársunknak Nagy-Bányán kifejtett tevékenysége 
erre nézve biztosítékot nyújt. 

Szept. 5-én az ugyancsak Kaufmann J. által meg-
alapított s virágzásra emelt legény-egylet díszes zászlaját 
szentelé meg ő mga, a legény-egylet tagjaihoz s a liivek 
összességéhez is intézett lelkes szent beszéd kíséretében. 
— Ugyanaz nap, személyes meghívásnak engedve, kirán-
dult ebédre ő mga a Kállay-család farkas-aszói birtokára, 
amely birtokrészen a különben fölötte kopár talajt a 
jelenlegi birtokos kitűnő szakismerete, trappistai szorgal-
ma s műizlése valódi s bámulatra méltó paradicsommá 
varázsolta át. 

Szept. 6-án a regényes kis Lápos-Bányán bérmált 
ő mga, valamint Fernezelyen, ugy e helyütt is megelége-
dését fejezvén ki a tisztaság és szép rend fölött, melyet 
mindenütt tapasztalt. Mindkét kincstári helyen fehérlő 
kérgü nyírfa-darabokból ügyes, műértő kézzel alakított 
és fenyő lombbal csinosan kitöltött s beborított diadal-
ivek pompáztak a bányászat és nemzetiség jelvényeivel, a 
kettős kalapácscsal t. i. és tricolor zászlókkal. 

E helyen egy francziaországi társulat bányászati 
vállalatát szemléltük meg egy franczia és egy angol szü-
letésű szakférfiú művezetése alatt, kik gőzerőt használnak 
az érczkőzúzó gép végtelen gyors működtetésére, az ottani 
oláhokat tanítván be a szükséges kezelésre, s elsajátítván 
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rövid két év alatt a népnek nyelvét is. A munkások jó 
fizetést nyernek ; mely azonban, fájdalom ! legnagyobb 
részt pálinka italért az árendás zsebébe megyen, aki két 
év alatt semmiből hétezer forint vagyont szerzett ez uton. 
A franczia művezető a német nyelvet is beszéli s mint 
az egyház fautora említtetik a plébános által. A kezdet 
nehézségei miatt nem mutathattak fel ugyan eddigelé 
hasznot; de bizton reménylik a jövőben. 

Szept. 7-én volt tulajdonkép Nagy-Bányának ma-
gához méltó nagy napja. Ekkor ment ott a bérmálás 
szentségének kiosztása végbe. A különben tágas templom-
ban a nagy sokaság miatt, a templom előtti szép téren 
pedig az időváltozás miatt lehetetlenné válván a bérmá-
lás, — a hajdani jezsuita, utóbb minorita kollégium, je-
lenleg állami főgymnáziumnak a templomhoz ragasztott 
téres folyosóján kelle a 800-at megköze'ítő bérmálandók 
hosszú sorait elhelyezni. A sz. áldozat alatt a fölséges 
orgona és vonó hangszerek kisérete mellett megható ma-
gán és vegyes ének fokozá a hivek áhítatát; a mi kivá-
lóan a hegedűt mesterileg kezelő t. Csutor urnák az érdeme. 
A sz. beszéd alapjául ő mga e három szót: „vigilate, 
pugnate, orate = vigyázzatok, harczoljatok, imádkozzatok" 
vevé föl. E három szót fejtegeté korszerüleg s ihletetten. 
„Vigyázzatok, mondá többek között az Üdvözítővel ; mert 
nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Mint a tolvaj 
meglepése, ugy leend Isten Fiának eljövetele. Mit tesz a 
tolvaj ? Kérdé a szónokló főpap. Összeszed és visz min-
dent, a legbecsesebbet. Ez egyszerű szavakból vonta le 
aztán a leghathatósb következtetést : Vigyázzatok ti is, 
nehogy az a nagy tolvaj, a világ titeket is meg ne fo.sz-
szon a legbecsesebbtől, hitetektől. Őrizzétek meg maga-
tokban a legszebbet, a legbecsesebbet : a lelket. Szép 
lélek nélkül nincs és nem lehet szép test . . . 

Este a régi remek templomnak a romokból fenma-
radt impozáns tornya és az uj templom előtti sétatér 
szines lámpiónokkal s mécsekkel gazdagon megvilágittat-
ván, estéli zene rendeztetett a főpásztor tiszteletére. 

(Yége köv.) 

V E G Y E S . 
*** Nagyvárad és Debreczen ! E két város, aka-

rom mondani e két név, két vég-pontot jelöl az ezidei 
apostoli királyi egyházpolitikai nyilatkozatok történetében. 
Nagyváradon egy a trón előtt is nagy alakú kedves püs-
pökhöz szólva azt mondta a király, hogy meggyőződése 
és óhaja szerint a kath. papság „ezentúl is" összhang-
zásban fogja tartani „az egyház és az állam iránti köte-
lességeit." Ebből világos, hogy a király véleménye szerint 
eddig összhangzásban voltak tartva Magyarország kath. 
papsága által e kötelességek. Az ezentúl is — ezt jelenti. 
Nagyváradon tehát a királyi szózat elismerést jelentett az 
eddigi magatartásért, és buzdítást a jövőre nézve hasonló 
magatartás iránt. Debreczenben már másképp járt el a 
király. A tisztelgő szatmári püspökkel nyilvánosság elé 
való egyházpolitikai irányeszmét nem váltott. Különben 

I pedig igen kegyesen fogadta a kedves főpásztort. Az 
! alpapság hódoló üdvözletére is királyi méltóságához illő 
! kegyességgel válaszolt ő felsége. Rendkívül finom tapin-

tatra valló fogás volt a királyi válasz részéről az az 
utalás, hogy a kath. papságnak, „szent hivatása lelki-
ismeretes teljesítése által" éppen a kálvinista Debre-
czenben, a dethronizáczió történeti nevezetességű városában, 
van alkalma „ápolni" a „hűség" a loyalitás, a trón és 
haza együttes szeretetében való „testvéries egyetértés" 
erényét. Ez a kálvinista Debreczenben igen à propos, 
igen találóan volt mondva. Akár Szapáry Gy. gróf 
miniszterelnök, akár Pápay a királyi kabinet-iroda főnöke 
adta e szavakat a király ajkaira, kitűnő szolgálatot tett 
a közügynek találó ötlete által. De a mit a király azután 
mondott, az már szerencsés ötletnek nem mondható, sőt 
nagyon gyarló, kétértelmű mondás, tehát olyan, a melyről 
rég kimondta a római bölcseség szelleme az Ítéletet : „Homi-
num commenta delet dies, naturae autem judicia confirmât." 
A király folytatólag ugyanis azt mondá a debreczeni alpap-
sághoz, hogy neki (a kath. papságnak) Debreczenben bő al-
kalma nyílik „a törvények tiszteletére közreműködni." Ha 
ebben a figyelmeztetésben nem akar több rejleni, mint a 
hűségre és a testvéries egyetértésre való fennebbi buzdítás-
ban: akkor à la bonheur, tisztelettel és hódolattal elfogad-
juk. De ha a „törvenyek tisztelete" alatt esetleg az is 
kívántatott volna értetni, hogy oly állami, tehát emberi 
törvényt is törvény gyanánt tiszteljünk, a mely a gyerme-
kek vallásos nevelésére vonatkozó, a házasságnak, még ha 
az vegyes volna is, mint szentségnek természetéből folyó 
positiv "isteni törvénybe ütközik s a természeti erkölcsi 
törvény ellenére tiltja s lehetetlenné teszi az igaz vallásra 
való térést az illetők 18 ik évéig, akkor ez szerencsétlen 
tulhajtása lett volna a királyi tekintélynek, a melynek 
tudnia kell, hogy Isten természeti vagy positiv erkölcsi 
törvénye ellen nincs, nem lehet állami törvény — törvény ; 
akkor azt mondjuk az apostolokkal: „oportet Deo magis 
obedire quam hominibus" . . . A nagyváradi és debreczeni 
királyi egyházpolitikai nyilatkozatok tehát együtt véve, 
kombinálva, nem oszlatnak el minden homályt, minden 
kételyt, minden aggodalmat: azért mi csak azt mondók 
és hirdetők maradunk : Sión őrei vigyázzatok ! A királyi 
hatalom nagy hatalom, isteni eredetű és tekintélyű hata-
lom. De nem határtalan ! Határt szab neki Isten termé-
szeti és positiv erkölcsi törvénye. Az apostoli király Ma-
gyarországban nagy egyházi tényező, — de nem tanha-
tóság. A tanitó egyház a királyt is köteles megtanítani 
az igazságra, az üdvösség egyedüli útjára. Sión őrei, — 
őrök legyetek ám ; ti vagytok a tanhatóság ! Ha ebből 
egy jótát enged valaki akár Debreczenben, akár hol má-
sutt, — nem méltó a Krisztus ígéreteire. Mit használ 
akkor imádkoznunk : „Ut digni efficiamur promissionibus 
christi?!" Pedig erre minden perczczel, minden tettel mél-
tóvá kell tenni magát a papnak még ha feláldozni kény-
telen is magát! 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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„Es megismeré a püspök (sz. Mór), hogy 
Gellért az igének fejedelme, és m o n d j a 
vala : Bizony az nap tó l fogvást , hogy az 
Is ten igéjét Magyarországon ter jeszteni 
kezdték , i lyen p a p o t nem l á t t u n k az 
országban." Sz. Gellért legendája. 

Oh nagy Isten, irgalmasság Ura ! 
Kit az ember kényszerít boszura : 
Haragodnak nem szab semmi határt, 
Csak egy, csak egy : hogyha eledbe tárt, 

Mitől minden éled, 
Imát — esdő lélek. 

Semmiből teremtéd e világot; 
De miből gyarapítsz mennyországot?!.. 
Sárból nem lesz, ah, mennyország soha, 
Hogyha irgalmasságod mostoha 

Gyarló alkotásod 
Nyomoruságához ! 

Azért, kérlek, hallgasd meg imámat, 
Melyet ajkamra a Te példád ad ; 

Te szántad meg először a bűnöst, 
Példát adva mennyben-földön üdvöst: 

Hogy szánjuk a népet, 
Kit a bűn megtépett. 

Szent Fiad vérére buzgón esdek : 
ITa kedves neked is ama könnycsepp, 
Mely édes Fiad szeméből húla, 
A midőn népe vesztén busala : 

Mentsd meg Fiad nyáját, 
Magyarok liasáját ! 

Magyarország, érte omlott vérem ; 
Ezért kedves ez az ország nékem. 
Török, tatár, belvillongás, külhad : 
Egész története egy nagy kínpad. . . . 

De nem halt meg rajta ! . . . 
— Baja most — más fajta ! . . . 

Létet adál, Uram, ez országnak, 
S átadtad mind az igaz vallásnak. 
Fiú, leány, mi különbség bennök ? 
Mégis külön valláson kell lennök, 

Mióta egy önkény 
Azt mondja hogy törvény ! 

Ja j a népnek, Uram, ha vét néked ; . 
Hátha törvényhozása sért téged ! 
Szívem hasad, jaj elfödöm arczom, 
Hogy ne lássak végig a bősz harczon.. . . 

Mi a vége? Örvény! 
Csinálja egy törvény ! 

Nincs szánandóbb, oh nincs, mint az ember; 
Nagy nyomura feneketlen tenger. 
Maga vájja magának az örvényt, 
Midőn csinál Isten ellen törvényt ! . . . 

Hátha nép — esze vesz 
S nem is sejti mit tesz ? ! . . . 

25 
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Szánd még, kérlek, szánd meg ezt a népet ! 
Nem tudja, hogy ellened mit vétett ! 
Nem segít már rajta, nem, csak ima: 
Azért, a ki ma lép nyomdokimba, 

Evek hosszú során, 
Magyarok hazáján, 
Add, hogy legyen áldás : 
Nagy segélykiáltás 

Az Istenhez 
Es imára hivás 

A hívekhez ! Breznay Béla. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1868-ban. 

I. 
1868. márcz. 9-én nyilt meg újból az előbbi 

év decz. 30-án megszakított magyar országgyűlés, 
megkoronázott királylyal, miniszteri omnipoten-
cziával, a népfeiség elvére fektete t t törvényho-
zással, hogy a rendelkezésére álló idő alatt tör-
vénybe foglalja mindazt, a mit az uj, a modern 
liberális Magyarország rendezésére első sorban 
szükségesnek gondol. 

Eseménygazdag esztendő volt ez az 1868. 
Eszmék, tervek, mozgalmak keresztezték egy-
mást. IX. Pius egyetemes zsinatot h i rdete t t ; 
Ausztriában felbontották a konkordátumot s 
meghozták a májusi interconfessionális törvé-
nyeket. Nálunk az országgyűlésen te t t re kész 
csapat, a melyet az emigratio idején te t t tapasz-
talatai s a szabadkőmivesség tervei haladásra 
ösztönöztek. 

A politikailag s egyházilag megoszlott ka-
tholikusok az autonomiai mozgalmak körül cso-
portosulnak; a hullámok, melyeket a század 
folyamán barát és ellenség a katholiczizmus el-
borítására vert, hatalmas gyűrűt vetnek s de-
czember elején az országgyűlési munka meg-
koronázásául megalkottatott az interconfessionális 
LUI. t. czikk. 

Tehát megjött, a minek jönnie kellett s a 
mi — mint láttuk — különösen 1865 óta az 
események méhében rejlett. 

Bennünket felvett tárgyunknál fogva ennek 
a törvényczikknek a vegyesházasságokra vonat-
kozó paragrafusai érdekelnek, azért elmondjuk 
róla a tudnivalókat. 

Említettem már, hogy az uj alkotmányos 
világban a törvények alkotása a hatalmasabbat 
illeti, a kormánypárt a tulajdonképeni törvény-
hozó. A katholikusok, ezt is tudjuk már, a Deák-
pár t ta l tar tot tak, s mégis ennek az égise alatt | 
hozattak a 68-iki törvények : az illető pontokban 

a kath. tanok ellenére. Sajátszerű helyzet min-
denesetre, de igazolja a tapasztalati igazságot, 
hogy vannak helyzetek, a midőn az ember rossz 
sorsát megérdemli. 

A katholikusok egyházpolitikai helyzetéről 
ugy az 1868. közepe táján az „Alföldi levelek" 
jeles irója az Idők Tanujában (jul. 19. sz.) ekképen 
nyilatkozott: „Midőn az 1865. évnek végén meg-
nyílt országgyűlésre a képviselő urak választá-
sáról volt szó, a kath. klérus közreműködése 
befolyásos helyekről oda lőn irányozva, hogy 
Deák-pártiak választassanak meg; természetesen 
azon biztos remény nyúj ta to t t akkor, miszerint 
ez hazánk zilált ügyeit ugy s akként fogja s 
akarja is rendezni, hogy kath. egyházunknak az 
1848. XX. t. cz. folytán honunkban megin-
gatot t eddigi állása mindnyájunk megelége-
désére fog majd szintén megoldatni s szabá-
lyoztatni. 

„Hogy a klérus örömmel vállalkozott erre s 
felhítt befolyását sikeresen érvényesíteni is tudta, 
nem csak az eredmény, de ama durva megtáma-
dások is eléggé mutatták, melyeknek a képvi-
selők választása alkalmával e működés miat t a 
klérus tagjai az ellenpárt részéről kitéve voltak, 
és ha i t t -ot t eszébe ju to t t valakinek közülünk a 
követjelöltséget — nem mondom keresni, de 
azt felkérés folytán — elfogadni, vagy a Deák-
párt i követ mellett egy kissé erélyesben működni, 
a breviárium s oltár szolgálatára utasítottak el 
bennünket az illetők a választási térről azon 
ürügy alatt , hogy országgyűlés nem zsinat, hol 
egyházi ügyek tárgyaltatnának. (Azt sokan tud-
ják a maiak közül, hogy ri tkán volt valaha a 
kath. klérus és a katholiczizmus annyira deho-
nesztálva hazánkban, mint a 60-as években s a 
70-es évek elején.) 

„A Rubicont ugyan még nem ugrottuk át, 
de ha az előzetek nem csalnak, már oly közel 
vagyunk ahhoz, hogy reményeink meghiusulta felett 
előre siránkozhatunk', az országgyűlési irományok, 
többségre vergődött nézetek és a Deák-párt el-
ismert közlönyének, a Pesti Naplónak nyilatko-
zatai nyomán tisztában lehetünk már az iránt, 
mit várhatunk, mit remélhetünk egyházunk érde-
kében e pá r t tó l , melyet többségre jutni mi is segi-
ténk. Annyit már tisztán láthat mindenki, hogy 
némely tulbuzgók óhaja szerént a magyar or-

j szággyülést zsinattá is akarják valóban tenni, 
hogy i t t a bécsi parlament példájára egyházi 
ügyekben nagyszerű reformokat hozzanak létre; 
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a főok ugy látszik, i t t is nem más, m i n t az, 
hogy a magyar par lament a szabadelvüségben a 
bécsi által ha magá t megelőztetni engedé is, 
de tu lszárnyal ta tn i magá t nem engedi, hanem 
annak dicsőségében minden áron osztakozni 
kiván." 

Amint ebből is kitetszik és junius óta az 
országgyűlésen a kultuszminiszterhez, br. Eötvös-
höz, in tézet t in terpel lá t iók (Csanády Sándor, 
b. Simonyi Lajos, Zsedényi Ede által) az 1848. 
XX. t. cz.-beli egyenjogúság életbeléptetéséről 
muta t ják , a magyar országgyűlésre közvetetten 
befolyással voltak Bécsben az Auersperg-kormány 
által május 25-én kih i rdete t t vallásügyi intéz-
kedések : a házassági törvény (JSToth-Civilehe), az 
interconfessionalis törvény és az iskola-törvény. 

Az interconfessionalis törvény a gyermekek 
vallására vonatkozólag ekkép in tézkede t t : 

1. §. Törvényes, avagy a törvényesekkel 
egyenlőknek t ek in t e t t gyermekek, ha mindkét 
szülő ugyanazon valláshoz tar tozik, a szülők 
vallását követik. 

Törvénytelen gyermekek az anya val lását 
követik. 

Azon esetre, ha a fennebbi ha tároza tok 
egyike sem alkalmazható, a gyermek vallásit 
az határozza meg, kinek jogában áll a gyermeket 
felnevelni. 

Valamely egyház, vagy vallásos t á r su la t 
elöljáróinak vagy szolgáinak, avagy más szemé-
lyeknek ar ra nézve adot t reversalisok, mily 
vallásban neveltessék a gyermek, érvénytelenek. 

2. §. A fennebbi czikkely szerint a gyermek 
számára kijelölt vallást rendesen mindaddig nem 
szabad megvál toztatni , a mig ezen vál tozta tás t 
maga a gyermek szabad akara tából nem eszközli 
(14-ik év.) Oly szülők ellenben, Lik az 1. §. ér-
telmében gyermekeik vallásának meghatározására 
szerződétszerüleg jogositvák, megváltoztathatják azt 
a 7 évet még tul nem haladt gyermekek tekintetében. 

Ha ellenben egy vagy mindkét szülő, illető-
leg a törvénytelen anya vallását vál toztat ja , a 
fennlevő gyermekek, kik a V-ik évet még be nem 
tö l tö t ték , minden t ek in te t nélkül a vallásváltoz-
ta tás előt t megkötö t t szerződésre, h i tva l lásukat 
illetőleg ugy tekintendők, min tha csak a szülők, 
illetőleg a törvénytelen anya val lásvál toztatása 
u tán születtek volna. 

Ha valamely gyermek a be tö l tö t t 7-ik év 
előtt törvényesí t te t ik , ugy a vallás tekinte tében 
az 1. §. ha tározata i alá esik. 
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3. §. A szülők és gyámok, valamint a lel-
készek felelősek a fennebbi rendeletek pontos 
tel jesi téseért . 

Azok megsér tése esetére a legközelebbi ro-
kont, s ép ugy az egyház- és val lás társula t 
főbbjeit illeti a jog a hatóságok segélyéhez 
folyamodni, melyeknek kötelessége az ügyet 
megvizsgálni és a törvény ér te lmében intézkedni. 
(L. Religio 1868. 388. 1.) 

Figyelmen kivül nem szabad azonban hagyni, 
hogy ez a törvény összefüggésben áll a másik tör-
vénynyel, az osztrák uj házassági törvénynyel 
(L. Religio 1868.1.3721.), a melynek alapgondolata 
ez: a házasság szerződés, mely mint minden más 
szerződés, az á l lamhata lom illetékessége alá tar -
tozik. (V. ö. Idők Tanuja 1868. jul. 8. sz.) Tehá t 
ezek a confessionalis bécsi törvények a keresz-
ténység keretén kivül ál lanak, s azért IX. Pius 
szer in t : nagyon roeszalandók s igen sa jná la t ra 
mél tók, mer t az egyház tana iva l jönnek el-
lentétbe. 

Ez az osztrák minta , va lamint a vele egyező 
magyar országgyűlés hangula ta biztos veszély-
lyel fenyeget ték a magyar katholiczizmust. 

S az események nem is késtek. Eötvös Jó-
zsef báró, a kultuszminiszter , jul ius második fe-
lében a Deák-kör egyik értekezletén közölte a 
felekezetek viszonosságáról a törvényjavas la to-
kat . A P. Lloyd értesülése szerint a pá r t t ag ja i 
közöl sokan tettek kifogást a t ö r v é n y j a v a s l a t o k 
egyes pon t j a i ellen. P. Corr. meg ezeket i r t a 
a k k o r : „Br. Eötvös cul tusminis ter a különféle 
keresztény felekezetek vallási egyenlőségére vo-
natkozó tö rvény javas la toka t (a vegyesházasságok, 
á t térés , az iskolák segélyezése, zsinatok és kon-
ventekre vonatkozólag) te r jesz te t t a Deák-club 
elé. E javaslatok megelégedéssel fogad ta t t ak ; 
azonban néhány ponfjok határozott ellenzésre 
talál. Különösen az, rnely szerint a vegyes-
házasságban nemzett gyermekek vallását a szülők 
határozzák meg. E pont valószínűleg módosíttatni fog." 

Megjegyzendő, hogy maga a ház már a mul t 
évi decz. 20-án hozott végzésével, akkor t. i., 
midőn az izraeli ták emancipácziójáról szóló tör-
vényjavasla t e l fogadta tot t , oda u tas i to t t a a mi-
nisztér iumot , hogy a különböző hitfelekezetek 
polgári és politikai jogegyenlőségéről (nézzük, m i t 
soroztak e"zen fogalom alá!) még ezen az ország-
gyűlésen törvényjavas la to t terjeszszen elő. 

A képviselőháznak szept. 19-én n y ú j t o t t a 
be Eötvös ezt a törvényjavas la to t . 

25* 
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Az e napon ta r to t t ülésben felkelt ugyanis 
Zsedényi Ede s ezeket mondta: „A tiszai ágostai 
hitvallásuak egyházi kerülete részéről egy kér-
vényt nyújtok be a t. képviselőháznak, melyben 
fájlalva a vallás- és közoktatási miniszter urnák 
az 1848. XX. t.-cz. életbeléptetése iránti inter-
pellatiómra adott azon válaszát, hogy mindaddig 
e törvénynek gyakorlati érvényesítése iránt tör-
vényjavaslatot nem terjeszthet elő, mig nem a 
r. k. egyház autonomiája törvény által biztositva 
leend, arra kéri a tisztelt házat, hogy miután a 
törvénynek alkalmaztatását oly feltételtől fel-
függeszteni nem lehet, mely magában a törvény-
ben megemlítve nincs (helyeslés), ugyanazon 
XX. t.-cz. által minden vallásfelekezetekre nézve 
különbség nélkül megállapított tökéletes jog-
egyenlőség és viszonosság gyakorlati és részletes 
kifejtését törvény által, világos törvény által 
még ez országgyűlésen meghatározni méltóztas-
sék (helyeslés), hogy igy megszüntetve az inter-
conlessionalis súrlódások, az állampolgárok közti 
benső, békés megnyugvás biztosítva legyen." 

Eötvös József vallásügyminiszter : „T. ház ! 
A kérvényezők kivánatának, és t. barátom által 
kifej tet t óhajtásnak talán legjobban az által 
felelek meg, midőn a törvényesen bevett keresz-
tény vallásfelekezetek viszonossága tárgyában 
készült törvényjavaslatot ezennel a t. ház aszta-
lára leteszem." (Általános tetszés). (Idők Tanuja 
szept. 22. sz.) 

A b e t e r j e s z t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t 3 fejezet-
ből állott, ezen czim a la t t : Törvényjavaslat a 
törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek 
viszonossága tárgyában. Az 1844-iki 3-dik t.-czikk, 
és az 1848. XX. t.-czikk a vallásfelekezetek vi-
szonosságát illetőleg a következőkben bővíttetik 
s illetőleg módosittatik. 

I. Fejezet. Az áttérésről vagy hitvallás vál-
toztatásról. II. Fejezet. A vegyesházasságokról. III. 
Fejezet. Az ünnepekről és rendezett egyházköz-
ségeken kívül élő egyháztagok felőli gondosko-
dásról, a temetőkről, és a községi segélyezésről. 

A bennünket most érdeklő 2-ik fejezetből 
a 12-ik §. : Vegyesházasságok bármelyik fél papja 
előtt érvényesen köthetők. 

13. §. Vegyesházasságban élő keresztény há-
zastársak egyező s akár írásban, akár hiteles 
tanú előtt élő szóval nyilvánított akarattal, 
mindkét nembeli gyermekeik vallásos nevelése 
i ránt szabadon rendelkeznek. 

14. §. A szülők szabad rendelkezését korlá-

tozni, vagy annak, akaratjok ellenére, érvényesí-
tését követelni, sem a világi hatóságok, sem a 
hitfelekezeti egyházak jogosítva nincsenek. Ennek 
folytán a gyermekek vallási neveléséről kiadott 
térit vények vagy a szülők az iránti szabad ren-
delkezését korlátoló bármily okmányok (tehát 
XVI. Gergely brevéje is?) érvénytelenek. 

15. §. A szülők ezen szabad rendelkezési 
joga a 7-ik évet meg nem haladott mindkét 
nembeli gyermekeiket illetőleg azon esetre is 
kiterjed, ha mindketten, vagy egyikök más val-
lásra térne át, mint a melyet előbb követett. 

16. §. Ha mindkét szülő vagy azok egyike 
előbb meghalna, mielőtt gyermekeik vallásos 
neveltetése i ránt közakarattal rendelkeztek volna, 
vagy ha az életben levő szülők e részben bármely 
okból nem rendelkeznének : ezen esetekben a 
vegyesházasságokban született gyermekek a fiuk 
atyjuknak, a leányok anyjoknak vallását követik. 
A szülők bármelyikének halála a gyermekek 
vallásos nevelésén nem változtat semmit, va-
lamint a házasságnak jogérvényes felbontása sem. 

17. §, Ha a szülők valamelyike más vallásra 
tér t át, mint a melyet előbb követett, a 7-ik 
évet még be nem töltöt t gyermekek nemök sze-
r int követik az át tér tet . 

A még hátralévő 3 paragrafus pedig a há-
zasság előtt vagy azon kivül született és a le-
lencz gyermekekről intézkedik. (Idők Tanúja, 
szept. 24. sz.) 

E törvényjavaslat, mint látjuk, a természet-
jogi álláspontra helyezkedett, a mennyiben elvül 
mondta ki, hogy mindkét nembeli gyermekeik 
vallásos nevelése iránt a vegyesházasságban élő 
szülők magok szabadon rendelkeznek. 

E tekintetben egy és ugyanaz a bécsi inter-
confessionális törvénynyel, a további részletekben 
azonban, olyan ügyvédi szemmel nézve, különösen 
a mikor a vegyesvallásu házasulandóknak a vi-
szonyát egyházaikhoz illeti, a magyar javaslat 
jelentékenyen szigorúbb ós továbbmegy, mint a 
bécsi törvény. 

Egyszerűen ú t já t vágja annak, hogy a val-
lás érvényesíthesse hitelvét a vegyesházasságban, 
ha az emberi szeszély ezt a sz. dolgot, a mi-
lyennek még a pogány is nézte a házasságot, 
profanizálja, vagy profanizálni akarja. A házas-
pár választ magának papot, a házaspár határoz 
a gyermekek vallása felett, s az ilyen rendelke-
zést korlátoló bármily okmányok, a melyek 
azonban a téritvényektől megkülönböztetnek, 
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érvénytelenek. Hát ebben a kath. félnek utolsó 
szálai is, a melyek öt egyházához kötik, a házas-
ság tekinte tében megszaki t ta tnak . Van ugyanis 
mindenféle korlátolás, üdvös és üdvtelen, azon 
a kor lá ton azonban, melyet Krisztus á l l í to t t fel, 
midőn apostolainak mondá : a ki t i t eke t hallgat , 
engem hal lgat és a ki t i t eke t megvet, engem vet 
meg, és a mely korlát alá a ka th . fél tar tozik, — 
földi ha ta lom nem vál toz ta tha t , ahhoz joga nincs. 
Ahhoz a kath. félhez az egyháznak minden kö-
rülmény között van joga szólani, annak nálunk 
i r t okmányt XVI. Gergely pápa. 

A törvényjavas la t 14. §-a teljesen a protes-
táns szellemnek a t e r m é k e ; szólhat az a pro-
tes táns félre in se, mer t azt, a szabadvizsgálat 
elvén állván, senki sem kor lá tozha t ja ; a pro-
tes táns nem ismer egyházat a ka th . fogalom 
szerint, nincs is a kire kötelessége volna, min t 
hivőnek, ha l lga tn i ; de a kath. fél helyzete egé-
szen más. S azért midőn a tö rvényjavas la t a kath. 
félt a prot . á l láspontra helyezte s a protes táns 
féllel együt t róla egyforma intézkedést aka r t 
életbe l ép te tn i : túllépte hatalmát s eléggé bur-
kol t kifejezéssel jelezte, hogy va lamint ő nem 
aka r j a a házasságot egyébnek, min t merő pol-
gári szerződésnek nézni, ugy az emberek se 
nézzék másnak. 

A osztrák törvény is érvényte leneknek 
mondja a reversálisokat , de egyébként többet 
nem mond, min t hogy „a gyermek vallását az 
határozza meg, a k inek jogában áll a gyerme-
ket felnevelni." Ez még nem annyi, min t a 
kath. fél t erőszakkal a pro tes tant izmusba taszí-
tani , és megcsinálni neki az u t a t és módot, ho-
gyan válhassék hiitelenné egyházához, a melyhez 
sz. kötelékek fűzik. 

Az indifferens állam akkor következetes ma-
gához, ha azt m o n d j a : a vegyesházasságból 
százmazott gyermekek vallási nevelését a szülők 
lelki ismeret i jogának ismerem el, de többet, 
különösen korlátolólag, ne mondjon, többhöz joga 
nincs. 

Jóllehet ilyen természetű volt e törvény-
javasla t , mégis, a m in t hal lot tuk, annak a gyer-
mekek nevelésére vonatkozó pontjai már a Deák-
klubban ha tá rozo t t ellenzésre t a l á l t ak ; a pá r tnak 
ez mind kevés volt. A központi bizot tság nov. 
24-én nyú j to t t a be e törvényjavas la t felőli je-
lentését a háznak; á t j av í to t t a azt a parancsoló 
sexus sexum sequitur elve szerint, amin t a Pro t . 
Egyházi és Iskolai lapban a protes tant izmus már 

65-ben kívánta , s egyút ta l sa jná la tá t fejezte 
ki a fölött , hogy nem inkább a vallások ál talános 
egyenjogúsága vé te t e t t föl törvényjavas la tba . 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Székesfehérvár. Allocutio qua derűm saecularem 

et regulärem salutavit Philippus Steiner Dei et aposto-
licae seclis gratia sanctae albaregalensis ecclesiae episco-
pus cum sedem suam episcopalem capesseret. ') — 

P H I L I P P U S 
HEI ET AP0ST0L1CAE SEDIS GRATIA SANCTAE ALBAREGALENSIS ECCLESIAE 

EPISCOPUS, 

S A L U T E M E T B E N E D I C T I 0 N E M ! 
VENEbiABILES IN CHRISTO FRATRES 

ET 

FILII DILECTISSIMI ! 

Ad episcopalis muneris, pleni laboris, pleni sollici-
tudinis sublimitatem, sola miserentis Dei dementia, nullo 
suff'ragio meritorum evectus, propheticum illud debeo imo 
de pectore proclamare: Domine audivi auditionem Titam, 
et timui.2) Quid enim tarn pavendum quam opus magnum 
et arduum fragili, sublimitas humili, dignitas non ine-
renti ? 3) Sed tamen, conscius utut virium mearum infir-
mitatis, tanto oneri ferendo imparis, non deficiam, omnem 
enim meam fiduciam in Domino colloco, qui dum humi-
litatem meam in episcopatus sublimitatem provexit, quod 
neminem sperneret demonstravit, utque mirabilem suam 
faceret gratiam, in eum munera sua contulit, in quo me-
ritorum suifragia non invenit. Unde etsi necessarium est 
trepidare de merito, religiosum est tamen gaudere de 
dono ; quoniam qui mihi honoris est auctor, ipse mihi fiet 
administrations adiutor, et ne sub magnitudine muneris 
succumbat infirmitas, dabit virtutem, qui contulit digni-
tatem. 4) 

Quare in humilitate cordis mei misericordias Domini 
cantabo in aeternum, 5) et laudabo nomen Eius in saecu-
lum saeculi.fi) 

Cum autem gratias ago Deo meo super inenarrabili 
dono Eius,7) incundissimo animo memor moniti Apostoli: 
grati estote, s) ultra progrediar in decore gratiarum actio-
nis. ") Cum devotissimo itaque homagio, avitaque gentis 
nostrae fidelitate, piissimas refero grates Augustissimo 
Imperátori, et Regi Nostro Apostolico, Francisco Josepho, 
cuius benigna dementia Suis in me, licet immeritum, 
cumulate adusque collatis beneficiis summum illud dignata 
est addere, ut humilitatem meam Sanctae Albaregalensi 
Ecclesiae Antistitem constituendam offerret Christi in ter-
ris Yicario. Una vobiscum, cunctoque fidelium coetu 
supplicibus Regem regum exoro exoraboque semper pre-

') Hogy egész Magyarország papságának alkalma legyen e 
hatalmas szózatot olvasni, élvezni és tanulmányozni, — im azért 
közöljük több darabra osztva i t t . A szerk. 

2)- Habac. 3, 1. 3) S. Leo M. Serm. 2. 
4) S. Leo M. Serm. 1. 6) Ps. 88, 1. 
6) Ps. 144, 2. 7) II. Cor. 9, 15. 
*) Coloss. 3, 15. 9) II. Esdrae 12, 43. 
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cibus, ut regem nostrum Apostolicum protections Suae 
galea muniat, scuto insuperabili iugiter protegat : arrnis-
que coelestibus circumdet, vitamque iIIi largiatur pro-
lixam, impérium securum, domum tutam, exercitus fortes, 
senatum fidelem, populum probum, et quaecunque homi-
nis et caesaris regisque vota sunt.2) 

Filiali cum homagio, fidelissimoque in Sancti Petri 
Sedem obsequio, devotissimas in medio Ecclesiae rependo 
grates Sanctissímo Domino Nostro Leoni XIII. Sitmmo 
Pontifici, qui e culmine, quod tenet Apostolicae dignitatis 
auctoritatisque, episcopalem humilitati roeae ad regendam 
Sanctam Albaregalensem Ecclesiam iurisdictionem elar-
giri, eidemque Sanctae Ecclesiae servum me dare dignatus 
est. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum 
faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimi-
corum eius ; 3 ) et quem coelesti illustratum lumine, su-
perno firmatum robore, mystico Ecclesiae navigio bac 
tam adversa tempestate praeposuit, cuncta eiusdem studia, 
consilia, et opera cuncta, tanto lumine, tanto zelo et 
robore Ipsius gloriae, tuendis Ecclesiae iuribus, salvandis 
animis, salvandaeque labefactatae hominum societati dicata, 
ad optatos perducat exitus. 

Demum sint aeternae, imo de pectore depromtae 
grates Eminentissimo et Reverendissimo Domino Joanni 
Cardinali Simor, Principi regni Primati, cuius paterna 
dementia exiguitatem meam inde a primo meae vitae 
ecclesiasticae tirocinio, copiosissimis cumulare dignata est 
beneficiis, cuiusque venerandae manus omnes mihi con-
tulere sacrorum ordinum gradus, ad plenitudinem usque 
sacerdotii. Quem dum solemni hoc momento, grata, nus-
quam interitura memoria, maximum a Pâtre luminum 
mihi datum profiteor benefactorem, enixe, vobiscum precor 
precaborque cunctis diebus omnium bonorum Largitorem, 
ut quem e solo venerandis beati Stephani sacrato cineri-
bus, dilectae Sancti nostri Apostoli haereditati ducem 
dédit animarum, apostolicis ornatum virtutibus, et per 
manus eius, dexterae Sancti Regis imitatrices fidelissimas, 
tot tantaque genti nostrae coelestium terrestriumque do-
norum largitus est bénéficia, eidem uberrimis ditato gra-
tiae sanctae thesauris, longam adhuc concédât anuorum 
seriem, omnigena prosperitate refertam, ad fidei, qua 
Sanctus Protorex gentem nostram imbuerat, incrementum, 
ad totius, qua late patet, Regni Mariani salutem et 
gloriam. 

Ad Vos, VV. et FF. DD. meum iam convertens 
sermonem, quod proprie ad affectum animi mei pertinet, 
confiteor me plurimum de omnium vestrum devotione 
gaudere. Cumque venerabilium sacerdotum meorum splen-
didissimam frequentiam video, non dubito nos abundatiore 
hodie divinae praesentiae gratia visitari, quando simul 
adsunt et uno lumine micant tot speciosa tabernacula 
Dei, tot sancta membra corporis Christi.4) Nec abest ut 
confido, ab hoc coetu etiam Beati Protoregis Stephani 
pia dignatio et fida dilectio, et de Vestro et ipse gaudet 
affectu. In sacra itaque laetitia huius diei, quem honora-
bilem mihi fecit divina dignatio, intimo charitatis affectu 

') Pontif . Rom. de bened. et coron. Reg. 
2) Tertul. Apol. c. 30. 3) Lit. 0 0 . SS. 
4) S. Leo M. Serm. 1. 

Vos, Vestrosque, etsi corpore absentes, spiritu praesentes 
alloquens socios, illud imprimis et ante omnia, solenniter 
ex hac sublimi Cathedra in Vestro conspectu profiteor, 
meam omnem in regenda isthac Sancta Ecclesia, curis 
meis crédita, normám ea contineri absolvique fide, quam 
ad onus episcopatus sublevatus in conspectu Dei Viventis 
et Videntis, in facie Ecclesiae ex toto corde professus 
sum : Credo Sanctam Catholicam et Apostolicam Unam 
esse Ecclesiam ver am. r) 

Haec est Ecclesia, quam Christus instituit suaeque 
institutionis manifestis notis instruxit, ut ea tamquam 
custos et magistra verbi revelati ab omnibus possit 
agnosci. Haec est Ecclesia, ad quam solam ea pertinent 
omnia, quae ad evidentem fidei christianae credibilitatem 
tam multa et mira divinitus sunt disposita. Haec est 
Ecclesia, quam Petra Christus super petram Petrum aedi-
ficavit,3) Ecclesia, cui excelsum divinumque munus in 
omnes saeculorum aetates continuandum transmisit, quod 
Ipse a Pâtre acceperat, 4) solemnibus his ad Petrum, 
eiusque in primatu successores, atque ad apostolos, eorum-
que successores directis verbis : Sicut misit me Pater, et 
ego mitto vos. 5) Ecce ego Vobiscum sum omnibus diebus 
usque ad consummationem saeculi. tí) 

Quidquid igitur haec Sancta, Catholica et Apostolica 
una Ecclesia, super Petrum Domini voce fundata, et extra 
quam nec vera fides, nec aeterna salus inveniri potest, 
sive solemni iudicio, sive ordinario et universali magiste-
rio tamquam divinitus revelatum credendum proposuerit,7) 
credo et docebo. Quidquid asserit, asseram, quidquid negat, 
negabo, quidquid approbat, approbabo, quidquid damnat, 
damnabo, quidquid mandat et iubet, obtemperabo, quidquid 
vetat, vitabo, quidquid desiderat, desiderabo, quidquid 
aversatur, aversabor. Omnis fides mea, omne iudicium 
meum, omnis actus meus, omnis vita mea, iuxta mentem 
Sanctae matris Ecclesiae, eiusque Capitis, Petri successo-
ris ; ut sanctam meam Ecclesiam intemerata fide ornatus 
illibate custodiam.8) Inde pascam, unde pascor; inde vo-
bis apponam, unde et ego vivo. 9) 

Jam ex hac, quam mihi religiose sequendam propo-
sai, agendi norma intelligitis, VV. FF. et DD. FF., nihil 
unquam mihi in hoc episcopalis servitutis officio antiquius 
fore, quam divina opitulante gratia, eo omnes meas curas, 
viresque meas omnes intendere, ut catholicae fidei depo-
situm custodiam, iura et rationes Sanctae Dei Ecclesiae 
tuear atque defendam, vestrae totiusque gregis Dominici 
mihi commissi saluti prospiciam, Vosque qua verbo qua 
exemplo excitem atque inflammem ad quaerendas sollicite 
fidelium Vestrorum animas, ad Ecclesiae causam in tanta 
asperitate temporum animose et strenue sustinendam. In 
his autem omnibus, aspiciens continenter in auctorem 
fidei et consummatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio 

') Pontif. Rom. De Consecr. electi in episcop. 
2) Concil. Vatic. Const. Dogm. de fide Cath. C. 3. 
3) Matth. 16, 16. 19. 
4) Leo XIII. Encycl. Iinmortale Dei. 

Joann. 20, 21. 
«) Matth. 28, 20 
7) Concil. Vatic. 1. c. 
s) Pontif. Rom. De. Consecr. el. in episcop. 
9) S. Aug. Serm. 339. 
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sustinuit crucem, confusione contemta, *) nullum defugiam 
laborem, nulla recusabo incommoda, paratus meam ipsam 
pro Jesu Christo eiusque Sancta Ecclesia lubentissime 
profundere vitam. Nihil enim horum vereor, nec facio 
animam meam pretiosiorem quam me, dummodo consum-
mem cursum meum, et ministerium Yerbi quod accepi a 
Domino Jesu, testificari evangelium gratiae Dei.2) 

Apprime perspectum mihi est, VV. FF. et DD. FF., 
quanta sit gravitas rerum. quae ministerium meum, ze-
lumque meum exposcunt. Alte in meo corde defixum 
teneo illud, quod ardens magni Augustini cor sensit et 
eructabant labia : Non est episcopatus artißcium transigen-
dae vitae fallacis,3) episcopatus nomen est operis, non 
honoris. 4) Magnum opus est et arduum, ducere in salutis 
via et pastores et gregem ; respondere de animabus mi-
nistrorum et fidelium Christi. In auribus adhuc personant, 
personabuntque quoad vixero, quae Successor Apostolo-
rum in sacrae consecrationis unguento supplex super me 
orabat, officiorum meorum simul significans argumenta: 
Sit fidelis servus et prudens, — orabat — quem consti-
tuas Tu Domine super familiam Tuam, ut det illis cibum 
in tempore opportuno et exhibeat omnem hominem per-
fectum. Sit sollicitudine impiger, sit spiritu fervens, ode-
rit superbiam, humilitatem ac veritatem diligat, neque 
eam umquam deserat aut laudibus aut timore superatus. 
Non ponat lucem tenebras, nec tenebras lucem, non dicat 
malum bonum nec bonum malum. Sit sapientibus et insi-
pientibus debitor, ut fructum de profectu omnium conse-
quatur. Abundet in eo constantia fidei, puritas dilectionis, 
sinceritas pacis. Sint speciosi munere Tuo pedes eius ad 
evangelisandum pacem, ad evangelisandum bona Tua. Sit 
sermo eius et praedicatio non in persuasibilibus humanae 
sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis. Da 
ei Domine claves regni coelorum, ut utatur, non glorie-
tur potestate, quam tribuis in aedificationem, non in de-
structionem.5) 

Quanta mihi cura, quanta vigilia, quanto labore, 
quantaque opus est virtute ex alto, ut tanto sufficiam 
muneri! Humeris meis ista, de qua difficilis ratio reddi-
tur, sarcina imposita est. Adiuver igitur orationibus Ve-
stris, ut suam sarcinam Christus mecum ferre dignetur. 
Cum (pro me) oratis, etiam pro vobis oratis. c) 

(Folytat juk.) 

Szatmár, a boldogságos Szűz neve ünnepén 1890. 
(Vége.) 

Szept. 8., Kisasszony napján, Felső-Bányán záródott 
a szent ünnepélyek sorozata. A város határán, a város 
alatt s a templom terén egy-egy, összesen három, szebb-
nél-szebb diadalív tanusitá a felsőbányaiak örömét s lelke-
sültségét a főpásztori látogatás örvendetes eseménye fö-
lött. A permeteg megakadályozá ugyan a templomba való 
ünnepélyes felvonulást; de ez mit sem vont le az ünnep-
ség fényéből általában és benn egy székesegyháznak be-

') Hebr. 12, 2. 
а) Act. Ap. 20, 24. 
3) Serm. 85. 
*) De Civ. Dei 1. 19. C. 19. 
5) Pontif . Rom. De Consecr. el. in episcop. 
б) S. Aug. Serm. 340. 

illő nagyszerű, fényes templomban, mely Mátyás király 
által egy szép orgonáért cserében adott fejedelmi bánya-
jövedelem-adománynak köszöni létét. Az egyháznak van 
jelesül iskolázott erős énekkara, mely énekével emeli az 
isteni tisztelet magasztosságát. 

E helyen 630 volt a bérmáltak száma. A Hazslinszky 
József halála által elárvult plébániának s egyháznak még 
nem levén jegyese, ngos Szűszner főbányatiszt vállalta el 
s töltötte be fényesen a házi gazda tisztjét. 

Ebéd után meglátogatá ő méltósága, kíséretével, az 
irgalmas nővérek vezetése alatt levő ideiglenes és az uj 
leánynevelő intézetet, estére, mindannyiszor, Nagy-Bányára 
térvén vissza, mely szabályos központ gyanánt hét izben 
szolgált éjjeli szállásul. 

Szept. 9-én reggel még Nagy-Bányán, a bányászok 
kisdedei számára létesített harmadik óvíntézetet szentelé 
fel ő mlga az egybegyűlt kisdedek, szülék s az intézetet 
létesítő nőegylet tagjainak jelenlétében. A felszentelés 
szertartásának végeztével kis zaj támadt a kicsinyek közt. 
„Lakatot a szájra !" kiálta a szólani akaró főpásztor, sa-
ját magán mutatván meg ujjával, mit kiván ; mit a kis-
dedek, nem kis derültségére a jelenlevőknek rögtön utá-
noztak, némelyike még a beszéd végeztével is hiven 
kis szája előtt tartván mutató ujjacskáját. Mily fogékony-
ság, készség, engedelmesség, hűség a kedves kis ártat-
lanokban ! Valóban szeretetre, utánzásra méltó ! Ha ilye-
nek nem lesztek, be nem mentek a mennyeknek or-
szágába ! 

Ez volt ő méltóságának ez alkalommal utolsó fő-
pásztori ténykedése a nagybányai kerületben. 

Külön meghívásra megtekintette még ő mlga a 
főgymnázium helyiségeit, a tan- és tanszer-termeket és a 
tornatermet is. Mindenütt gondos berendezés tűnt fel. A 
tornászatra azonban nem mulaszthatom el egyéni nézete-
met nyilvánítani. Nem vádolni szándékom a tanári testü-
letet, mely a felállított rendszer és szabályok értelmében 
jár el ; de magát az intézményt, a tornászatot kárhozta-
tom modern alakjában. Ez a tornászat, véleményem sze-
rint, nem testedző, de sőt inkáb sok tekintetben a testi 
épséget veszélyeztető hiábavaló intézmény az ő tulhajtásai-
val és salto mortáleival, melyek nyomán az izmok ugyan 
erősbülhetnek, de esetleg tul is feszíttethetnek s meg-
béníttathatnak, amellett pedig a test mégis girbe-gurba, 
a járás-kelés gacsos, idomtalan, a mellkas, a legnemesebb 
szerveknek ezen ergastuluma horpadt és szük maradhat. 
A modern gimnasztika kötéltánczosoknak, komédiásoknak 
jó. Nem csoda, hogy sokhelyütt, s épen hazájában, már 
kezdik kiküszöbölni s helyébe a katonásdit meghono-
sítani. 

Eszlelhető vala a mutatványok alkalmával is a ló-
ugrásnál, mily könnyen válhatik a merész ugrás veszé-
lyessé ; mily könnyen kaphat attól időnek előtte sérvet 
az ifjú, a genitaliákban ütést, zúzást; ugrás közben a 
fa-ló szétterjesztett lábaiban való fenakadás által inrán-
dulást, Iábficzamodást ! Avagy micsoda testedző gyakorlat 
az, midőn a tanuló, átugorván a fa-lovat, összerogyik, 
ha csak egy odarendelt tanulótárs őt fel nem fogja kar-
jaival. Mikor és mi hasznát veszi ennek az ifjú ? Omne, 
quod est nimium, vertitur in vitiuin. Valóban sokkal 
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okosabb és hasznosabb lenne, és semmi veszélylyel nem 
járna, ha a modern tornászat helyett, mely már annyi 
megtörtént balesettel van kapcsolatban, inkább labdáznának 
és testegyenészettel összekötött katonásdit játszanának a 
tanuló ifjak, megszokván hogyan kell állani, lépni, járni, 
megjelenni, a mellkast ápolni stb. Ennek valóban hasznát 
venné mindenki, anélkül, hogy esetleg kárát is vallaná. 
Ezt, okulva, teszik át már sokan; és tettük mi is hajda-
nában boldog emlékű Hám püspök konviktusában, mint 
gyermekek oly tökélyre vivén a katonásdit, hogy gyako-
rolt katonatisztek is megcsodálták. Ajánljuk ez igénytelen 
észrevételeinket a nm. közoktatás- és hadügyi miniszter 
uraknak magas figyelmébe. 

Az utolsó napon Bittsánszky Ede fő-bányaigazgató 
ö mga kérte ki magának a szerencsét püspök urunkat s 
kiséretét számtalan másokkal megvendégelhetni. Korán 
elköltött ebéd s szivélyes elbúcsúzás után gőzkocsin tért 
vissza püspök ő mga székvárosába. 

Nem titkolhatom el Bittsánszky ő mgának az ed-
digelé csupán bányászati szaklapokban ismertetett rend-
kivüli találmányát, melynél fogva a nemes érezek a bányai 
kőtörmelékből nem tűz által csupán, de vegytani uton is 
kiválaszthatók. Legközelebb Oroszországból egy bánya-
tiszti küldöttség jelent meg ő mgánál, hozván magával 
néhány mázsa érczkő darabokat a kísérlet megtétele s a 
szabadalomnak a czári bányák számára való megszerez-
hetése végett; a mi teljes megelégedésre sikerült is. Most 
Belgium- és Angliából vett ő mga hasonló felszólításo-
kat. 0 mgára ennélfogva méltán büszke lehet magyar 
hazánk ! 

Hallánk a nagybányai kerületben beszédeket s po-
hárköszöntőket, Sz.-Váralján Kamaráthtól. Nagy-Bánván 
az ifjú Gellérttől, F.-Bányán Lánczky polgármestertől s 
másoktól, melyek mindegyikéről el lehet mondani : Omne 
túlit punctum ! Ily lelkesedés, ily meggyőződés, ily tettre 
való készségnek nyilvánítása mellett, mely mindannyi fidei 
professziónak bizonyult, nincs okunk a katholiczizmus 
jövője iránt hazánkban kétségbe esnünk, sőt inkább van 
egynél több okunk és jogunk a legjobbat reménylenünk.1) 

Lelkipásztoraik képviseletében protestáns atyánkfiai 
sem mulaszták el hódolatukat tanusitani mélt. főpászto-
runk iránt. A m. kir. főszolgabirák készségesen kisérék a 
nagyméltóságú egyházfőt minden utain s főpásztori tény-
kedésében. A nép valódi devotióval hajlott meg a f'ősztor 
előtt. Úgynevezett parasztemberek találkozva a püspöki 
fogattal, a főpásztor láttára nem csak fövegeiket emelék 
le egész alázattal, de ülőhelyökből föl is emelkedének 
szekereiken, épen nem parasztosan, a főpásztort üdvözöl-
vén. A természeti műveltségnek, a természeti keresztény 
léleknek (anima naturaliter christiana) meglepő vonása! 

A bérmáltak mindegyike értékes emlékképet kapott. 
Ezen felül számtalan sz. képecskét, érmet és imapéldányt 
osztott ki sajátkezüleg az adakozó főpásztor. Különböző 
jótékony czélokra pedig Felső-Bányán 123, Nagy-Bányán 
304 frtot adományozott, nevezetesen a felsőbányai legény-
egyletnek 25, a templomban szolgálatot tevő bányászok-
nak 10, a Mária-társulatnak ugyanott 30, a szegényeknek 
50 frtot stb. ; a nagybányai Mária-társulatnak 25, a le-
gényegyletnek 25, a zenedének 50, a nő-egyletnek saját 
czéJjaira 50, általa a szegényeknek szintén 50, a tűzol-
tóknak 25 frtot stb. Rétribuât Dominus ! 

') Össze kellene már egyszer ezeket a szótszórva élő magyar 
fidei confessorokat egy országos kath. nagygyűlésbe gyűjteni. 

A szerk. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az e r d é l y i k a t b . S t a t u s g y ü l é s . 

(Rövid tudósítás.) 
Kolozsvár, szept. 23. 

Megnyitotta e gyűlést ma délelőtt ünnepies, isten-
tisztelet után maga a nagyérdemű főpásztor. O nmga 
elnöki megnyitó beszédében reményét nyilvánitá, hogy a 
tárgyalás alá kerülő ügyekben igaz katholikus ügyszere-
tettel, lelkesedéssel fognak az egyház érdekében munkál-
kodni. Konstatáltatott, hogy 43 egyházi és 76 világi tag 
van jelen. Világi elnökké b. Jósika Samu akadályoztatása 
miatt b. Jósika Lajos választatott meg. Hilibi Gál János 
indítványozta, hogy az egyház fejéhez, XIII. Leo pápa ő 
szentségéhez hódoló távirat küldessék. Megtörtént. Az igaz-
gatótanács és a 15-ös bizottság jelentései kerülvén tárgyalás 
alá, a kongrua, valamint az egyházi és iskolai önmeg-
adóztatásra vonatkozó javaslatok elfogadtattak. Egy föld-
hitelintézet felállítása tárgyában elfogadtatott Ugrón G. 
következő indítványa: „A statusgyülés határozatilag ki-
mondja, hogy utasítja az igazgatótanácsot, hogy jelzálog-
hitelintézet felállítása érdekében a szükséges lépéseket 
tegye meg, azonban döntő elhatározásokat csak akkor 
hozzon, ha a püspök ahhoz beleegyezését megadja." Este 
uj ülés volt. A jelentések mind elfogadtattak. Csáky mi-
niszterhez küldöttség menesztetett az erdélyi kath. Státus 
sérelmei ügyében. A Bíró Bélának megszavazott jól meg-
érdemlett köszönet után a kegyes szívű főpásztor az ülést 
este fél nyolezkor bezárta. 

VEGYESEK. 
*** Országos esemény minden püspök-kinevezés, 

minden püspök székfoglalása. Ilyen ünnepe volt nemrég 
Székesfehérvárnak. Ilyen ünnepe van ma Temesvárnak, a 
csanádi egyházmegye fővárosának. Az uj püspök mélt. és 
ft. dr Dessewffy Sándor ur tegnap, f. hó 23-án érkezett 
székvárosába. Ünnep, szívesség, lelkesedés, olyan fogadta, 
a milyenre, távirati jelentés szerint, Temesvárott nem is 
emlékeznek. Midőn e sorokat írjuk, van a székfoglalás 
szent aktusa ; Erről még csak ezután fog szólhatni a tu-
dósítás. Most hódoló tisztelettel viszhangoztatjuk Ma-
gyarország hithű katholikusainak egyértelmű kívánságát. 
Ad multos annos ! 

— A S zent-István-Társul at 1890-ik évi szept. hó 
25-én délután 4 órakor választmányi gyűlést tart. Tárgy-
sorozat : 1. A gazdasági bizottság jelentései a Szentírás, 
az irkák és a Roder bibliájához szánt uj térkép ügyében. 
2. Folyó ügyek. 

— Az osztrák katholikus okban van — élet, mert 
gyülekeznek, harczolnak, szóval együttesen tesznek leg-
alább valamit. E napokban volt Bischofshofenben (Salz-
burg) a katholikus-conservativ vezérférfiak tekintélyes 
részének (58-an voltak jelen, köztük 20 bírod, gyűlési, 
illetve tartományi képviselő, 5 lapszerkesztő stb.) érte-
kezlete. Lienbacher és társai centralistiko-rationalis u. n. 
„Schärfere Tonarf-jával foglaltak állást. Jelszóul újra 
kihirdették, hogy az állami institutiókat keresztény ala-
pokon kell rendezni. Az uj salzburgi érsekhez hódoló fel-
iratot intéztek. 

— Berlinben a social-demokraták körülbelül 2000 
ember által látogatott népgyűlést tartottak. Tömegesen 
akarnak kilépni a protestáns u. n. Landeskirchéből, hogy 
semmi vallást se kelljen követniök. Akkor azután gyer-
mekeiket sem kell majd vallásoktatásban részesíteniük. 
Ez a czéljok. A német protestantizmus igazán sokra vitte ! 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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minden 
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tőnél, és Rudnyánszky 
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Budapesten, szeptember 27. 26. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesbázasságok h a z á n k b a n 1868-ban. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Kép-
viselői beszámolók és a febr . 26-diki rendele t . — S z é k e s f e h é r v á r : Első főpásztor i szózat a papsághoz. — Kath. Köztevékenység : 

Találó visszhang. — Kath. Egyleti Élet : A Szent I s tván-Társu la t . — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1868-ban. 

II. 
Eötvös József b. kultuszminiszter törvény-

javaslatát a ker. felekezetek viszonosságáról, mint 
említettem már, a központi bizottmány módosi-
to t t a és pedig jelentékenyen. Újonnan szerkesztve 
ilyen alakban került a képviselőház elé: 

„Addig, mig a vallásfelekezetek egyenjogú-
sága törvény utján általánosan szabályoztatnék, 
az 1848-ik évi XX-ik t. cz. alapján a keresztény 
vallásfelekezetek viszonosságát illetőleg ren-
deltetik : 

11. §. Vegyesházasságok bármelyik fél papja 
előtt érvényesen köthetők. 

12. §. A vegyesházasságokból származó gyer-
mekek közül a fiuk atyj oknak s a leányok any-
joknak vallását követik. 

A törvénynyel ellenkező bármely szerződés, 
térítvény vagy rendelkezés ezentúl is érvényte-
len és semmi esetben se birhat jogerővel. 

13. §. A gyermekek vallásos nevelését se a 
szülők bármelyikének halála, se a házasságnak 
törvényszerű felbontása nem változtatja meg. 

És még öt paragrafus a gyer-
mekek vallásáról." (Religio 1869. I. 20 1.) 

Ez a szöveg képezi az 1868. évi LIII. t. 
czikknek reánk ma oly kiváló fontossággal biró 
paragrafusait. 

A törvényczikk országgyűlési historikumá-
nak ismerésére ide iktatom a képviselő- és a 
felsőháznak rá vonatkozó tárgyalásait, amint 
azokat annak idején az Idők Tanuja leirta.(1868. 
decz. 2. és 8. sz.) 

A k é p v i s e l ő h á z nov. 30-ki ülése. Napi-
renden van a vegyesházasságokból származó vá-
lóperek iránt beadott t javaslat tárgyalása 
Befejeztetvén ennek a, részletes tárgyalása . . . . . 
felvétetett a keresztény vallásfelekezetek egy-
máshozi viszonosságáról szóló törvényjavaslat (a 
bizot tmány szerkezetében), mely általánosságban 
vita nélkül e l f o g a d t a t o t t . 

M e g k e z d e t v é n a részletes tárgyalás a 
4-ik szakasztól egész bezárólag a 11-ik §-ig (az 
áttérésről, a vegyesházasságok kihirdetéséről 
szóló szakaszok), rövid közbeszólásokkal és meg-
jegyzésekkel elfogadtatott . 

Olvastatott a 12-ik §., mely rendeli, hogy 
vegyesházasságokból születendő gyermekek közt 
a figyermekek atyj ok, a leányok anyjok vallását 
követik. 

Gr. Károlyi Ede a következő módosítást 
teszi a 12. §-ban előforduló ezen szók u tán : „s 
a lányok anyjuknak vallását követik," és folyta-
tólag: „Az e törvény végrehajtását kérő fél csak 
az illető házasfél valamelyike, vagy az illető tör-
vényes gyám lehet és csak 8 éves koráig alkal-
mazható törvényből e következtethető .vallásvál-
toztatás a gyermekekre." Az ezutáni szerkezet 
marad. 

Gál János. Legfontosabb ezen törvényjavas-
latban annak 12. és 17-ik §-a, mely jelenleg sző-
nyegen van. Tudjuk, hogy erre nézve két szer-
kezet áll előttünk : egyik a középponti bizott-
ságnak szerkezete, másik az eredeti miniszteri 
szerkezet. A központi bizottság szerkezete meg-
állapítja, hogy a gyermekek a vallásra nézve a 
sexust kövessék ; a másik szerkezet, melyet a 
tiszt, miniszter ur méltóztatott elénk terjeszteni^ 

26 
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a gyermekek vallására nézve megállapítja a 
házasfeleknek, a szülőknek rendelkezési jogát. 

Én, tiszt, képviselőház, nagyon tisztelem 
az államhatalomnak rendelkezési jogát azon 
körben, amelyre hivatva van, azon czélra. amely 
az államhatalom által elérhető. De az államha-
talomnak azon omnipotentiáját, mely szerint 
mindenben mindenkire nézve joga legyen telj-
hatalommal rendelkezni, el nem ismerem. Tan-
nak igenis, t. képviselőház, az embernek eredeti 
természeti jogai, melyekre az államhatalom ki 
nem terjed. Oly eredeti joga a szülőknek: gyer-
mekeik vallási nevelése felett rendelkezni. Bátor 
vagyok továbbá a t. képviselőházat arra figyel-
meztetni, hogy azon rendelkezésnek, mely i t t a 
központi bizottság által javasoltatik. volt igenis 
értelme akkor, midőn fenállott azon különbség, 
miként bizonyos vallásfelekezetekhez tartozó 
gyermekeket csak saját vallásukhoz tartozó isko-
lába volt szabad jár tatni , és kérdem most : mi 
lesz ezen törvénynek practicuma az 184S. XX. 
törvény után, mely törvénynél fogva egyetlen 
egy vallásfelekezetnek sincs joga saját iskoláit 
bezárni más vallásfelekezetüek előtt, — és az 
államhatalomnak nincs" joga, a szülőknek bár-
melyikét megakadályozni; hogyha nekik tetszik, 
más vallásfelekezetek iskoláiba is j á r t a tha t j ák 
gyermekeiket. 

Ez a nyilvános élet legpraegnansabb oka 
lenne, a végre, hogy a törvény határozza meg, 
hogy melyik nemű gyermek a szülők melyikének 
vallását kövesse és egyetlen körülmény, a mely-
nek practicuma lenne, mert a mi azt illeti, hogy 
a szülők saját házi körükben micsoda vallási 
elvek szerint nevelik gyermekeiket, azt gondo-
lom, hogy az államhatalomnak módja éppen 
nincs arra felügyeletét kiterjeszteni. 

Méltóztatott felhozni a központi bizottság 
szerkezetében az erdélyi példát, hogy ott ha-
sonló intézkedés békét szült a vallások közt. 
De ha megvizsgáljuk az erdélyi állapotokat 
nem 1848 után, hanem az 1S4S előtti alkotmá-
nyos élet gyakorlatában, igen sok példát talá-
lunk, a melyben ot t is a szülők közös egvetér-
tésökkel intézkedtek gyermekeik vallási nevelése 
iránt anélkül hogy ebben őket a törvény meg-
gátolta volna. És már most bátor vagyok gr. 
Károlyi Ede t. képviselőtársam indítványára 
nézve azon további észrevételt tenni, — hogy 
mi fog történni, — hogy ha az apa és anya, 
akik ugyanazon vallást követik, meg fognak 

! egyezni abban, hogy gyermeköket egy más val-
I lásban neveljék, mely egyiköké sem ; kinek lesz 

joga ebbe beleszólani? (gr Károlyi Ede: senki-
; nek!) véleményem szerint tehát, miután magától 
! a tisztelt képviselő úrtól is azt hallom, hogy 

senkinek erre joga nincs, ha a szülők kölcsönös 
egyetértés utján határozhatják meg (zaj, ellen-
mondás. marad), kérem a t. képv. házat, mél-
tóztassék a szülők jogául elismerni, hogy ők 
gyermekeik vallásos nevelése iránt közegyetér-
téssel rendelkezzenek. 

Eötvös József báró kultuszminiszter kinyi-
latkoztatja, hogy amennyiben a törvénynek azon 
rendelete, mely a közp. bizottság által inclit-
ványoztatik, az egyenlőség elvének tökéletesen 
megfelel, semmi kifogása ellene nincsen. Kényte-
lennek érzi mindazáltal nézetét ép azért, mert 
nézete a ház többsége nézetétől eltér, röviden 
előadni. Felfogása szerint minden törvény ren-
delkezésének olyannak kell lennie, mely ered-
ményekre vezet, és melyről előre bizonyosan 
mondhatja akárki, hogy a törvény eredmén}Te 
nem fog meghiusittatni. 

Még Simonyi Ernő és Wlád Alajos küz-
döttek a zvgő türelmetlenség ellen ; végre is 
a többfeég megtartotta (a közp. bizottság által 
javasolt) szerkezetet. 

A 13-ik §-tól bezárólag a 16-ig elfogad-
ta t tak . 

A fe l sőház decz. 5-i ülése. A napirend 
felvételével a törvényesen bevett keresztény val-

! lásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényja-
vaslat vétetik tárgyalás alá. 

Gr. Cziráky János általánosságban elfogadja 
a tvjavaslatot, miután az csak az 1848. XX. 
t.-cz. részletesebb körülírása. Az általános vitát 
mellőztetni kiváuja. 

Elnök (Majláth György országbíró) szavazás 
alá bocsátja a tvjavaslat elfogadását általános-
ságban. A tvjavaslat mellett a kath. álláspontot 
védő kisebbség kivételével fölkelt az egész ház. 
A görög nemegyesült érsek és püspökök az elfo-
gadás u.elle't voltak. 

A részletes vitában a 10. és 11. §§. 
változtatás és vita nélkül elfogadtatnak. 

A 12. §-ra a bizottmány következő mode-
s ' tványt a jánl ja : 

„A 12-ik szakasznak azon határozata által, 
hogy a vegyesházasságokból származó gyermekek 
közöl a fiuk atyjoknak, leányok anyjoknak val-
lását követni tartoznak, a szülőknek gyermekeik 
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fölötti elidegenithetlen természetes jogát sértve 
látván a bizottmány, ezen jogoknak épségben 
tar tása véget t eme szakaszt ez értelemben véli 
módositandónak: „Vegyesházasságban élő keresz-
tény szülők egyező s akár Írásban, akár két hi-
teles tanú előtt élőszóval nyi lvánítot t akarat ta l , 
mindkét nembeli gyermekeik vallásos nevelése 
i ránt szabadon rendelkezhetnek. 

Szülők szabad rendelkezését korlátozni, vagy 
annak akarat jok ellenére érvényesítését köve-
telni, sem a világi hatóságok, sem a hitfelekezeti 
egyházak jogosítva nincsenek. Ha azonban a 
szülők ezen jogukkal nem élnének, a vegyes-
házasságból származó gyermekek közül a fiuk 
atyjoknak, s a leányok anyjoknak vallását köve-
tik. A törvénynyel ellenkező bármely szerződés, 
téri tvény vagy rendelkezés ezentúl is érvényte-
len és semmi esetben sem bírhat jogerővel." 

Gr. Cziráky János inkább akar ta volna, 
hogy a vegyesházasságból származó gyermekek 
mind az atya vallását kövessék, de a törvény-
ben nyilatkozó elvet (sexus sexum sequitur) is 
elfogadja. Azonban a szülők szabad elhatározási 
jogát fenn akarja tar ta tn i . A módositványt elfo-
gadja. 

Br. Wenckheim László meg van győződve, 
hogy a felekezetek egyenlőségét csak az 1848-i 
törvények értelmében lehet megállapítani. A 
szülők egyezkedését gyermekeik vallására nézve 
f 'entartandónak véli ; mer t különben a szabad 
Magyarországban éppen csak a szülők szabadsága 
korlátoltatik. 

Br. Vay Miklós a módositvány ellen szól. 
Az 1790. 26. t.-cz. kimondja, hogy a kath. atya 
minden gyermeke katholikus; ha nem katholi-
kus, akkor sexus sexum sequitur. Ezen elv az 
1848. XX. t.-cz. folytán csak oly módosítást 
szenvedhet, hogy az elv, sexus sexum sequitur, 
általánossá tétessék. A szülők közti szerződés és 
a reversális között nincs különbség, sőt a szer-
ződés, mer t a házasság után köt tet ik, még ve-
szedelmesebb. Az egyház befolyását a szülőkre 
nem lehet ' megakadályozni. A gyermekből, a há-
zasság legdrágább kötelékéből, Eris a lmát akar 
a módositvány képezni. 

Br. Prónay Gábor és Ujfalussy a módosit-
vány ellen nyilatkoznak. 

A képviselőházi jegyző áthozza a svájczi 
póstaszerződésre vonatkozó t javasla tot és a Szé-
kesfehérvár - gráczi vasútra vonatkozó határo-
zatot. 

12 órakor felfüggeszti elnök az ülést (mely 
7211-kor kezdődött), miután a t e rmet a magyar 
delegátió veszi igénybe. 

A magyar delegátió távozása után egy óra 
tá jban a 12-ik §. felet t keletkezett vi tát 

Haynald Lajos, kalocsai érsek folytat ja . 
Óhajtja, hogy a szabad államban szabad legyen 
az egyén, a család, az egyház. De a t javasla t 
korlátozza e szabadságot, midőn a szülők jogába 
vág; mert kétségtelen az, hogy a gyermekek 
vallását meghatározni egyedül a szülők jogosit-
vák. Felhozzák ez ellen, hogy ha a gyermekek 
vallását a törvény ki nem szabja, tág tér nyilik 
a proselytismusnak. A proselytismust nemtelen 
eszközökkel ő is kárhoztat ja , de másrészről ki-
jelenti , hogy amig tudományos, vallásos és poli-
t ikai meggyőződés lesz, tudományos, vallási és 
polit ikai proselytismussal is fogunk találkozni. 
Azonkívül nem is teszi fel a magyarországi bár-
mely felekezetek papságáról, hogy proselytásko-
dást nemtelenül űzzék. Nem ismerhet i el azon 
érvek valódiságát, melyek a reversálisok ellen 
felhozattak. Az egyesült hármas bizottság módo-
si tványát pártolja. 

Festetics György gr. ő felsége személye mel-
let t i miniszter, a t javasla t szerkezetének elfoga-
dását ajánlja (!). 

Radvánszky a szerkezet mellett küzd. Elis-
meri, hogy elvileg liberálisabb a hármas bizott-
ság javaslata, de nem a gyakorlatban. A szülőkre, 
midőn gyermekeik vallását meghatározzák, ren-
desen pressiót gyakorolnak a körülmények. Alig 
hiszi, hogy egyetlen egy reversálisra jó lélekkel 
lehetne elmondani, hogy szabadon Í ra to t t alá. 
Felhozza, hogy épp a vegyesházasságban élő kath. 
nők helyzete a legnvomasztóbb ; a kath. lelkész 
megtagadhat ja tőle a gyóntatást , a szentségeket, 
— e jog mindig veszélyes fegyver kezében. 

Simor János herczeg-primás szerint a jog-
viszonosság nem jelenthet i azt, hogy egyik val-
lásfelekezet hitelvek dolgában a másikhoz alkal-
mazkodjék ; a jogviszonosság egyedül abban állhat, 
hogy minden vallásfelekezetü saját hitelveinek 
alapján, sajá t egyházának törvényei szerint él-
hessen. Ha a 12-ik §-t az eredeti szerkezet sze-
rén t fogadnók el, a vegyesházasságban élő kath. 
fél egyháza parancsát, lelkiismeretének sugalla-
t á t s kötelességét nem teljesíthetné. A kath. 
egyház ugyanis azt parancsolja, hogy a vegyes-
házasságból származott gyermekek a kath. val-
lásban neveltessenek s ennek kieszközlésére az 
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illető szülét serkentse. — Cislajthániában, pedig 
nem szeret ez országra hivatkozni, a törvény a 
házas felekre hagyja a gyermekek vallásának 
meghatározását. A hármas bizottság legalább nem 
zárja ki lehetőségét annak, hogy a vegyesházas-
ságban élő kath. fél egyházszabta kötelességét 
teljesitse. 

Lipthai Béla br. és Nádasdy Ferencz gr. a 
szerkezet, — Zichy Henrik gr. a hármas bizott-
ság módositványa mellet t szónokoltak. 

Erdődy Sándor gr. elfogadná az ajánl t mó-
dosítást, ha minden házasság boldog házasság 
volna. Elismeri, hogy a gyermekek vallása i ránt 
rendelkezni a szülők természetes joga, de épp 
ezért korlátozhatja az állam. A szerkezetet pár-
tolja. 

A feljegyzett többi szónokok szólási joguk-
tól elállanak. Tiz tag névszerinti szavazást kiván. 
A szavazás eredménye a következő: szavaztak 
86-an; ezek közöl 25 a módositvány mellett. 

Elnök határozati lag kimondja., hogy a 12-ik 
§. az eredeti szerkezet szerént hagyatik meg. 

Ifj. Ráday Gedeon gr. jegyző olvassa az in-
terconfessionalis t javas la t következő §§-ait. A 
13—21. §§-ok minden vita nélkül elfogadtatna*k. 

Ilyen eszmecsere és törvényhozói számarány 
szerint a lkot ta to t t az országgyűlés két házában 
az LIII-ik t.-cz. s különösen annak a legnagyobb 
megvitatáson keresztülment 12-ik §-a, a melyet 
a király decz. 8-án szentesitett s a kormány 
ugyanaz nap kihirdetett . 

A polgári és vallási jogegyenlőség elvére 
van fektetve e törvényczikk, amint az ország-
gyűlést decz. 10-én berekesztő trónbeszéd kife-
jezte. csakhogy a liberalismus hamis „vallási 
jogegyenlősége" ez, a mely mindig és kizárólag 
csak a katholiczizmus hitelveire tör, hogy fel-
emelje a Lessingismusha felolvadt protestantiz-
must. Mennyire különbözik a katholiczizmus tana 
a protestánsokétól : a házasságot, a keresztségét, 
a megkeresztelt gyermekeket illetőleg (lásd a 
Papp Gábor előadásáról s az illetéktelen keresz-
lésekről mondottakat , Religio 1890. II. 141. 1.); 
mennyire különbözik maga a két hitrendszer egy-
mástól s mégis az állami hatalom a ket tőt a 
vegyesházasságban egyenlősiti és minden termé-
szeti és pozitiv isteni jog ellenében a gyerme-
keket a két vallás között önhatalmúlag meg-
osztja. 

Annak a rendkívül tevékeny indifferentiz-

musnak a műve ez, mely egész rendszerét beül-
t e t t e közénk az 1865'8-iki országgyűlés alatt , 
annak daczára hogy Magyarországot nagy több-
séggel 9 millió katholikus lakja. A mai alkot-
mányos fogalmak szerint, amidőn a többség dönt, 
micsoda többség az a 9 millió katholikus, ha a 
törvényhozásban minden a katholiczizmus és 
csak a katholiczizmus elvei ellen tör ténik? Hát 
akkor az nem lehet másképp, minthogy magok 
a katholikusok is, legalább egy részekben egy-
házuk ellen tö rnek! 

Azért érdemes lesz még ezt az LIII-dik 
. t.-czikket a 68-iki országgyűlés contextusában 
közelebbről megvilágítani. 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember hó 25. Képviselői beszámolók 

és a febr. 26-diki rendelet. — 
Több képviselő, ugy kormánypárti, mint ellenzéki, 

alkalmasnak találta választói előtt tartott beszámoló be-
szédében fölemlíteni a Csáky Albin gróf által febr. 26-diki 
kelettel kiadott miniszteri rendeletet, és pedig oly módon, 
melyet nem lehet szó nélkül hagyni. 

Valahány képviselő eddig ez ügyben a nyilvánosság 
előtt szót emelt, mindannyian, katholikusok és protestán-
sok pártkülönbség nélkül „elítélik a katholikus klérus 
agitáczióját 

E szó már magában véve is valótlanságot jelez ; a 
kath. klérus nem folytat „agitácziót," mert — liigyjék 
el ! — ha agitálna, ha izgatna, képviselő uraimék nem 
jutnának ahhoz, hogy kimondhassák „elitélő" szavaikat; 
akkor ugyanis vasvillával kergetnék ki őket a ha tá rbó l . . . 
Egyébiránt igen jellemző a nép képét viselő eme hon-
atyák alkotmányos érzületére, midőn „elítélni" merik azt, 
ha a kath. papok, akik épp oly adófizető polgárai az 
országnak, mint bárki más, a véleménynyilvánítás sza-
badságával mernek élni és hitbeli s lelkiismereti szent 
meggyőződésüket kijelentik, pedig erre az állami törvé-
nyek értelmében hivatvák, egyházuk törvényei által köte-
lezvék. Szánalmat, sőt ennél, is többet kell, hogy érezzen 
minden higgadt férfiú, látván, hogy a szabadszólás, sza-
badsajtó, gyülekezési szabadság, alkotmányosság védszár-
nyai alatt a legutolsó zsidó firkoncz szabadon, büntetlenül 
neki ronthat a katholikus egyháznak, a kath. klérusnak, 
csúffá igyekezhetik tenni intézményeinket, — hogy to-
vábbá az ellenzéki sajtó napról-napra kritizálhatja a 
kormány intézkedéseit, hogy egyes törvényhatóságok szé-
pecskén ad acta tesznek némely miniszteri rendeleteket, 
és hogy a protestáns felekezetek egyenesen mellőzik a 
törvényes kormány több rendbeli meghagyását, mindez 
ellen senkinek elitélő szava nincs; — de ha a kath. pap-
ság tiltakozik egy törvénytelen miniszteri rendelet ellen 
és alkotmányos, törvényes uton annak orvoslását követeli, 
ezt menten, mint agitácziót elitélik . . . Ez azután semmi 
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más, mint ország-világra szóló svindli, melyet ország-
világ előtt pelengérre kell állítani. 

Hasonló csűrés-csavarásnak kell bélyegezni György 
Endre és Széchenyi Aladár gróf képviselők ama nyilat-
kozatát, bogy a febr. 26-diki rendelet nem tartalmaz 
egyebet, mint az 1868. évi LIII. törvényczikk végrehaj-
tását. Ez merőben ellenkezik a tényállással. Mit is mond 
a hivatolt törvényczikk ? Kimondja azt, hogy az élet-
korának 18-dik évét be nem töltött egyént más feleke-
zetbe föl venni nem szabad. Mit mond már most a febr. 
26-diki rendelet? Kijelenti, hogy a vegyesházasságban élő 
szülőknek akármely nemű gyermekét bármely lelkésznek 
szabad megkeresztelnie, miután a Curia kimondta itéleti-
leg, hogy a keresztelés ténye „nem fölvétel valamely 
felekezetbe," mint ez a büntetőtörvénykönyvnek a kihá-
gásokról szóló része 53. §-a alapján indított vádak eluta-
sítása alkalmából eléggé ismeretes. Már most, ha a Curia 
ítélete és a febr. 26-diki rendelet értelmében nem vét az 
1868. LIII. t.-cz. vagy a kihágásokról szóló törvény 53. 
§-a ellen azon pap, aki vegyesházasságból származó bár-
mely nemen levő gyermeket keresztel, miként lehet józan 
fővel a kath. papságot az idézett törvényczikkek tiszte-
letére. vagv akár általánosságban „a törvények tisztele-
tére" inteni, ha a keresztség szentségét kiszolgáltatják 
mindazoknak, akik hozzájuk fordulnak, nevezetesen a ve-
gyesházasságban élő szülők közös kívánságára az e há-
zasságból eredő gyermekeknek ? Ellenkezőleg a febr. 
26-diki rendelet sarkalatos elvi álláspontja értelmében, 
ezen papok a törvény, annak birósági s miniszteri ma-
gyarázata alapján járnak el, és pedig annyival inkább, 
mivel a Curia Ítéletei és a Csáky-féle febr. 26 diki ren-
delet érvénytelennek s igy törvénytelennek nyilvánítják 
Trefort A , volt val'ás- és közoktatásügyi miniszternek 
amaz ismeretes rendeletét, mely az ily keresztelést tör-
vénybe ütköző ténynek mondja vala. 

Nem lehet tehát itt szó a törvény, vagy az állam 
tekintélyének megsértéséről, tehát arról sem, hogy az 
állam tiszteletben tartassa törvényeit, lévén itt a legfőbb 
állami bíróság és az egymás után következett miniszter 
rendelkezése között kézzelfogható ellentmondás, melyet 
csak ama bábeli zűrzavar múlhat felül, mely bizonyos 
képviselők beszámoló beszédeiben nyilvánul. 

Epp a legfőbb állami bíróság és a két miniszteri 
rendelet összevetéséből világlik ki továbbá a febr. 26-diki 
rendelet ama követelésének tarthatatlansága, mely szerint 
a keresztelő pap a vegyesházasságban élő szülők közös 
kívánságára a nemkatholikus házasfél nemén levő meg-
keresztelt gyermeket bizonylat alakjában más vallásnak 
átengedni tartoznék. Ez először nincs meg sem az 1868. 
LIII., sem a kihágásokról szóló törvényben ; tehát nem 
alapul törvényen. Másodszor a miniszternek nincs jogá-
ban, annál kevésbé hatalmában, kötelezni valakit, hogy 
olyasmit tegyen, ami az alkotmány által biztosított val-
lási s lelkiismereti szabadsággal ellenkezik, mert tnind-
akettőnek legzsarnokibb lábbaltiprása az, ha a lelkipász-
tort büntetés terhe alatt is kényszeríteni akarják, hogy a 
szülőknek beléje helyezett bizalmát kijátszva odacsem-
pészsze gyermekük lelkét, ahová ők maguk nem akarják 
és egyúttal saját esküjét is, hithüségét megszegje. 

Egyébiránt, ha a legfőbb állami bíróság Ítéletei és 
a febr. 26-diki rendelet értelmében a keresztelés „nem 
fölvétel valamely fekezetbe," a keresztelő paptól nem is 
lehet okszerűen ily bizonylatot kívánni sem közvetett, 
sem közvetlen uton, mert a jog alapelve szerint, amit 
valaki el nem követ, azért nem is vonható felelősségre. 
Ilyen tévkörbe jutott a kormány, hívei s a protestantiz-
mus ; akármerre fordulnak, mindenütt falba ütik a fejü-
ket ; holott a kath. állásponton maradva, ma legfölebb 
azok panaszkodnának, akik zsarnokilag elvitatják a szü-
lők jogát gyermekeik vallásos nevelésére. 

Azért derültséget képes kelteni gr. Széchenyi Ala-
dár ama nagyképű kijelentése, hogy miért nem tiltako-
zott a kath. papság annak idején az 1868. LIII. t,-cz. 
ellen ? Ha a névleg katholikus gróf ur 1868-ban már 
kinőtt volna abból a bizonyos plundrából, tudnia kellene, 
hogy mostani gúnyos kérdése szegénységi bizonyítványt 
állit ki számára. 

György Endre fenyegetésétől sem ijedünk meg, aki 
azt mondta, hogy a vallástestületek anyakönyvei mellett 
állami anyakönyvezetést fognak behozni az elkeresztelések 
elkerülésére. Ám mondja meg ezt a kálvinistáknak, luthe-
ránusoknak, görög-nemegyesülteknek és izraelitáknak és 
világosítsa föl őket, hogy az állami luxus-anyakönyvezés 
nekik külön néhány milliónyi adó-fölemelést fog a nya-
kukba zuditani, akkor biztos lehet arról, hogy nem megy 
el szárazon körökből. Meg azután nagyon megcsappanna 
a prédikátor urak jövedelme, ha a hivők elégnek tarta-
nák az állami anyakönyvvezetést, mely mellett a protes-
tánsoké föltétlenül fölösleges volna. 

Szomorú álláspont, tarthatatlan poziczió az, melyet 
György Endre fenyegetéseivel vagy gr Széchenyi Aladár 
bandabandáival kell védelmezni. 

De reánk, hithű katholikusokra is fölöttébb tanulságos 
az, hogy a protestánsok még katholikus képviselőket is 
ellenünk harczba küldeni birnak — mint Szász Károly 
megüzente. — Hát nincsenek már Magyarországon való-
ban hithű katholikus képviselők, kik beszámolójuk alkal-
mával a népnek megmagyaráznák, hogy a vallásszabadság, 
a lelkiismeret joga veszélyben forog a protestánsok erő-
szakoskodásai következtében, melyektől gr. Csáky Albin 
megijedve beadta nekik a derekát s azóta alázatos szol-
gájuk.^ 

Ám vonja le kiki tetszése szerint a következménye-
ket a mostani helyzetből, abban mindenkinek egyet kell 
értenie, hogy amint a pápa szerint: scriptis scripta oppo-
nenda, ugy nálunk legtöbb szükség az, hogy az egyház-
ellenes képviselők ellenében hitbátor képviselők állitandók. 

Különben megérjük még egyszer, hogy, mint az 
úgynevezett reformáczió véres napjaiban, katholikus pap-
jainkat halálra fogják kínozni . . . -f-

S z é k e s f e h é r v á r . Első főp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
Quem teneam de meo munere çonceptum, quam 

secuturus sim in eodem agendi normám, intellexistis YY. 
FF. et FF. DD. Quare de Yestro iam dicturus officio, 
deque Vestrae sacerdotalis vitae ratione, quid a Yobis 
desiderem, quid velim, quid flagitem, quid nomine Jesu 
exposcam, notum tenebitis. 
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Separavit A os Deus Israel ab omni populo, et iunxit 
sibi, ut serviretis ei in cultu tabernaculi, et staretis coram 
frequentia populi et ministretis e i . D e o consecrati, le-
gatione fungentes pro Christo, 2) ministri debetis esse 
Christi et dispensatores myeteriorum Dei,3) forma gregis, 4) 
condimentum populorum, lux gentium, patres, duces, 
magistri animarum, nubes onustae imbribus gratiae Dei. 5) 
Haec esse debetis nomine iussuque Sponsae Christi, Ec-
clesiae, quae ad hanc Vos constituit sacrae vocationis 
palaestram. Quare officii Vestri, vitaeque Vestrae ratio 
omnis ad unarn exigatur necesse est normám, ad mentem 
nutumque Sanctae Matris Ecclesiae, magistrae Vestrae, 
ducis Vestrae, Cui munus docendi ducendique vos coeli-
tus contulit Ule, qui m agister Vester unus est, Christus. 6) 
Spiritu Ecclesiae Vos repletos et animatos esse volo, ma-
nereque animatos constanter. Ecclesiasticam sentiendi 
agendique rationem a Vobis flagito, eamque veram, inte-
gram, in omni Vestra privata. in omni Vestra publica 
vita, in cunctis muneris Vestri partibus. Nonnisi hoc 
repleti animatique spiritu, ambulabitis digne vocatione, 
qua vocati estis, 7) eritisque fideles ministri in Domino ; 8 ) 
afferetisque fructum.9) Vigeat itaque in animis Vestris, 
augeaturque in dies incorrupta, firma vivaque Ecclesiae 
fides: eique iungite ardentem Ecclesiae amorem. Hoc 
sancto ardente in cordibus Vestris amore, cuncta Ecclesiae 
Dei mandata, quocunque veniant nomine, quodcumque 
praeceperint, quodcunque vetuerint, Sancta Vobis erunt 
atque illibata, promtumque erit Vestrum obsequium. 
Sancto illo inflammati amore, quodcunque Ecclesia pro-
baverit, probabitis, quodcunque damnaverit, damnabitis, 
sine haesitatione, sine timoré, posthabitis omnibus vitae 
huius commodis, omni contemto hominum respectu. 

Sine illo sancto amore, unde Vobis zelus domus 
Dei ? unde Vobis amor pro ovibus et animam ponere 
paratus ? unde Vobis reverentia Sanctorum, quae tracta-
tis ? unde Vobis robur illud sacerdotale, quo laborantes 
veluti boni milites Christi10) praeliemini praelia Domini,11) 
strenue opponatis murum pro domo Israel? 1 ' ) Itaque 
Filii boni, amate tantam matrero, Filii boni, nolite dese-
rere quotidie vos requirentem, rependite vicem, amate 
amantem. Tanta est, talis est, nobilis est, regia proie 
foecunda est. Non earn patiamini aut filiorum malorum, 
aut pessimorum servorum iniuriis atque insidiis macerari, 
agite causas matris Vestrae, exserite eius amplissimam 
dignitatem.13) Amate Ecclesiam, ne dimittatis legem matris 
Vestrae!14) 

•) Num. 16, 19. 
II. Cor. 5, 20. 

3) I. Cor. 4, 1. 
4) I. Pe t r i 5,3. 
5) S. Car. Borrom. Cone. I. in synodo dioec. XI. Act. Mediol. 

ed Patav. 1794. p. 1607. 
, 6) Matth. 23, 6. 

7) Eph. 4, 1. 
0 Eph. 6, 21. 
9) Joann. 6, 16. 

10) II. Tim. 2, 3, 
" ) I. Reg. 25, 28. 
l2) Ezech. 13, 5. 
n ) S. Aug. De Symb. ad Catech. 
" ) Prov. 1, 8. 

Quoniam vero ubi Petrus ibi Ecclesia, x) atque in-
Petri sede suprema potestas regendi Ecclesiam, supre-
mumque Ecclesiae magisterium et Catholicae unitatis 
centrum est constitutum ; quo propius et arctius una me-
cum adhaereatis huic Cathedrae, quae lux constituta ter-
rarum orbis, magistra veritatis et nuntia salutis, semper 
docuit et usque ad consummationem saeculi immutabiles 
aeternae iustitiae leges docere nunquam desinet; 2) qua-
cum quicunque non colligit, spargit ; 3 ) ad quam, propter 
potiorem principalitatem, necesse est omnem convenire 
Ecclesiam.4) In hanc apostolicam Cathedram Vestros 
perpetuo coniicientes oculos, omnes eius doctrinas intimo 
mentis et voluntatis suscipiatis assensu, opiniones vero 
etiam vulgatissimas, ab eadem reiectas, sine cunctatione 
reiiciatis, cunctaque huius supremae auctoritatis mandata, 
promtissima ad parendum exequamini voluntate. Arctis-
simo isthoc fidei obedientiaeque vinculo obstricti Petri 
Cathedrae, Romanoque Pontifici, nihil unquam nec re 
suscipietis nec opinione profitebimini, quod ab obsequio 
fidei Ecclesiae Catholicae dissentiat, aut cum conservatione 
et def'ensione iurium eius consistere non possit. 

Romanus Pontifex in culmine constitutus et magis-
terii et auctoritatis, universas, quasi de montis vertice 
speculator Dominici agri partes, vigilique oculo saluti 
prospiciens gregis, cunctis ostendit salutis semitam, pro-
vidae intentus curae, ut fides ubilibet servetur et vigeat, 
submotis quibuslibet nubibus, clare reluceat, et effundat 
in singulos illam profitentes, libera suos radios claritatis, 5) 
omnibusque innotescat, quid cuique in quibusvis rerum 
temporutoque adiunctis tenendum agendumve sit, ut con-
sona Catholicae cuiusvis vita t a n privata quam publica 
decurrat. Quare ubi ex alta, in qua constitutus est, specula, 
imminere dominicis ovibus cernit periculum, propter Sion 
non tacet, et propter Jerusalem non quiescit, t í) sed 
clamat nec cessât, 7) anxia sollicitudine arcens a Domini 
grege rapacium loporum rabiem et impetum, omni ope 
et opera detegens inimicorum hominum insidias, fallacias, 
fraudes, errores et machinationes, hortansque fideles, ut 
ab eis íugiant tamquam a facie colubri. 8) Summa itaque 
cura Romanus Pontifex excubat, ne quis fideles decipiat 
per philosophiam et inanem fallaciam secundum traditio-
nem hominum, secundum elementa mundi, et non secun-
dum Christum, 9) nullisque parcit laboribus, ut Ecclesiae 
filii studiosissime devitent omnia, quae sanctae fidei mo-
rumque adversantur integritati, permaneant in fide fun-
dati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii, lu) atque 
ut filii lucis ambulent. n ) Voces ergo Custodis Nostri B. 
Petri Apostoli, per Suos loquentis suceesores, erectis 

') S. Ambr. in Ps. 40. 
2) Pius IX. Alloc. Jam dudum. 
3) S. Hier. ep. ad Damas. 
*) S. Iren, contra haeres. 1. 3. c. 3. 
s) Nicol. III. ad Ladisl. IV. Reg. Hung. Péterfy, S. Cone. 

Eccl. R. C. in Regno Hungáriáé. Poson. 1741. torn. 1. p. 97. 
6) Isai 62, 1. 
') Isai 58, 1. 
8) Eccli. 21, 2. 
9) Coloss. 2, 8. 

10) Coloss. 1, 23. 
11) Ephes. 5, 8. 
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«ordium auribus intendamus, et rectam vestigiorum eius 
lineam tenentes. a jascuis, ad quae vocat, nunquam 
exorbitemus.*) Ex eodem fonte hauriatis, unde primurn 
Evangelii lucem, postea multiplex praesertim in rebus 
dubiis adiumentum patres Vestri, stirps generosa ac 
sapiens, hauserunf.2) Sanctum sit Vobis Romani Pontifi-
ais nomen, Sanctum eius obsequium ; vigeat constanter in 
Vobis pietas et fidelitas in Petri successorem ; fulgeat in 
Vobis avita isthaec virtus, quam per adversas res aeque 
ac per secundas Hungaria retinuit, quaeque ipsas eius 
origines fecit insignes, quo tempore magnus Apostolus 
Vester B. Stephanus, cum fundamenta civitati regnoque 
poneret, non aliunde quam ab hac Principis Apostolorum 
Sede auspicia capienda censuit.3) 

Veneranda, etsi diruta, regum Vestrorum clamant 
sepulchra, mixtique telluri Vestrae cineres : Petri Sedi 
fidelissimum semper obsequium, aeternaeque grates ! 

Si autem necessarium semper fuit pastores et fideles 
tarn seorsum singulos, quam simul omnes officio hier-
archicae subordinationis veraeque obedientiae obstrictos 
subiectosque existere -erga Petri Successorem, in rebus 
non fidei solum et morum, sed et in iis, quae ad disci-
plinam regimenque Ecclesiae spectant;4) si necessarium 
semper fuit intentos in Petri Cathedram habere oculos, 
necessarium hoc est imprimis bac temporum iniquitate, 
ubi tot pullurarunt, pullulantque profanae vocum novita-
tes, tot assurgunt aperta fronte oppositiones falsi nominis 
scientiae,5) toties mendacium operatur stilus mendax 
scribarum,ü) hominibusque Ecclesiae Dei inimicis non 
suffecerat errasse eos circa Dei scientiam, sed et in magno 
viventes inscientiae bello, tot et tarn magna mala pacem 
appe l l an t ; 7 ) ubi vera et bora, quae temporum ingenium 
peperit, haud raro multis nectuntur falsis et malis, aut 
falsa et mala veri bonique specie alliciunt hominum men-
tes et voluntates. Hoc itaque tristi difficilique rerum 
cursu, Romanus Pontifex praedecessorum suorum secutus 
vestigia, pro summo suo magisterii auctoritatisque munere, 
facem tantis admovet tenebris ; quid falsum, quid verum, 
quid tenendum, quid reiiciendutn, quid agendum, quid 
omittendum secure demonstrans, normám et opinandi et 
agendi praescribit. Igitur quaecunque Romanus Pontifex 
tradiderit vel traditurus est, singula necesse est et tenere 
iudicio stabili comprehensa, et palarn, quoties res postu-
laverif, profiteri; et quaecunque praescripserit vel prae-
scribet, promtissima exequi obedientia. Nec licet aliam 
officii formám privatim sequi, aliam publice, itä scilicet 
ut Romani Pontificis auctoritas in vita privata observetur, 
in publica respuatur ; non enim licet ulla in re, ullo in 
genere vitae a virtute christiana deficere.8) Sed et per-
fecta esse debet Vestra erga Christi in terris Vicarium 
obedientia, quia ab ipsa fide praecipitur et habet hoc 
commune cum fide, ut dividua esse non possit, iino vero 

l) S. Leo M. Serm. in Cath. Petri . 
l) Leo XIII. Alloc, ad peregr. Hung. 1887. 
3) Leo XIII . 1. c. 
4) Concil. Vatic. Const, Dogm. I. de Ecc-1. Christi C. III. 
s) I. Tim. 6, 20. 
6) Jer. 8, 8. 
7) Sap. 14, 22. 
a) Leo XIII . Encycl. Immorta le Dei. 

si absoluta non •fuerit et numéros omnes habens, obedien-
tiae quidem simulacrum relinquitur, natura tollitur.x) 

Oro itaque Vos VV. FF. et DD. FF., et exhortor, 
per viscera Jesu Christi, Pastoris pastorum, quaecunque 
Eius his in terris Vicarius docuerit vel mandaverit, magna 
reverentia accipiatis, firma fide credatis, fideli obsequio 
agatis. Quas igitur vel per manus piae memoriae prae-
decessorum meorum accepistis, vel meo ministerio acci-
pietis Romani Pontificis sive litteras, sive encyclicas, sive 
cuiuscunque generis décréta, diligenter etiam atque etiam 
relegite, mentibus cordibusque vestris imprimite, normae 
adinstar sequimini. Novit Caritas Vestra de summa re 
agi, cum agatur de sequenda tuendaque sanctae fidei 
Ecclesiaeque Catholicae causa, de procuranda animarum 
salute, de tutanda humanae societatis prosperitate et tran-
quillitate, tot inter ac tantas temporum procellas. 

(Folyta t juk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Találó visszhang. 

Visszatérve a főváros zajos chaosába, legelső kötel-
memnek ismertem, a „Religio" számait végig olvasni, 
restantiámat lehetőleg behozni. Igy találtam reá a julius 
23-iki szám „Visszhang" czimű vezérczikkre, melyben va-
laki „Kapisztrán" aláírással „Ima-egyesületet óhajt létesí-
teni „Magyarország Nagyasszonya" tiszteletére. 

Végig olvasva a vezérczikket, valamint a Religio 
1890. II. 1. számában található „Paptársak : figyeljetek, 
vigyázzatok" czirnű czikket, rögtön elhatároztam magam-
ban, hogy mindenekelőtt magam leszek az első, ki a 
buzdító szavakra hallgatva Magyarország Nagyasszonya 
tiszteletére alakulandó társaság tagja leszek, habár már 
több Ima-egyesület tagja vagyok. Magyarország Nagy-
asszonyához mindenek előtt azért könyörögtem, hogy 
vajha lenne közbenjárom, gyámolitóm a végből, hogy 
„Kapisztrán"-nak legjobb időben jött buzdítása, felszóla-
lása másokra is tettre képes határozatot szüljön. 

Es íme, alig hogy néhány ismerősömnek átadtam 
a fennt nevezett czikkeket, ma már hárman nyilatkoztak, 
hogy igen is hajlandók az Ima-egyesületbe belépni, ha az 
szervezve lesz. 

Magyarország Nagyasszonya műve volt ez, és hi-
szem, szent meggyőződésem, hogy az eszme nem fog 
elaludni. 

Buzgó és hiterős imánkat meg fogja hallgatni bi-
zonyára az égi Szűz, az 0 közbenjárása biztos eredmény-
hez vezet. 

Hasztalan gúnyolódott valami „Junius^ ur a „Buda-
pesti Hirlap"-ban „Mária-egyesületek" czimű tárczájában; 
hasztalan fogta reá a katholikusokra, hogy imádjuk a 
szűz Máriát, végre is még neki is be kellett ismernie, 
hogy Magyarországban Istennek hála mindig voltak és 
lesznek buzgó egyházférfiak, kik a szent Szűz tiszteletét 
nem csak ápolni, hanem lehetőleg fokozni is fogják. Ha 
szükségünkben, nyomorunkban, betegségünkben, bénaság-
ban és vakságban bizni tudunk a szent Szűz, legkegyesebb 
Anyánkhoz közbenjárásért fordulni, ugy most erkölcsi 

') Leo XIII . Encycl. Sapientiae Christ. 
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nyomorunkban is bátran, sőt még inkább fordulhatunk a 
szent Szűzhöz, könyörögve hozzá, hogy legyen kegyelmes 
jó Anyánk, könyörögjön érettünk az ő szent Fiánál. 

Magyarország Nagyasszonya legyen reményünk a 
jövőben : az ő kegyelmében, könyörületességében bizton 
bizhatunk ! 

A kicsiny, parányi előőrs együtt áll, kérve kérjük 
nagyságodat, legyen vezetőnk, vezérünk.1) Kador Sándor. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányánali ülése 1890. szept. hó 25-én. 
Ma tartá a Szent-István-Társulat a nyári szünidő 

után az első válaszmányi ülését, melyre a tagok nagy 
számmal jelentek meg. 

Elnököltek gróf Zichy Nándor, v. b. t. tanácsos, és 
dr Kisfaludy A. Béla társ. alelnök. 

Dr Kisfaludy A. Béla alelnök jelentést tett dr 
Steiner Fülöp székesfehérvári püspök intronizácziója alkal-
mával nála tisztelgett társulati küldöttség eljárásáról. 
Elmondá, hogy e küldöttséget a társulat elnöke gróf 
Zichy Nándor vezette a püspök elé, melyet a püspök ő 
méltósága mindjárt az egyházmegye után elsőnek fogadott. 
Az alapitó, tiszteleti s rendes tagokból oly előkelő és 
fényes társaság csoportosult az elnök körül, hogy nem-
csak az ünnepelt volt méltán meghatva a tisztelet és 
ragaszkodás ily kiváló nyilvánulása által, hanem társula-
tunk is büszke lehet képviseletére. Bemutatja a püspök ő 
méltósága köszönő levelét, melyet a választmány élénk 
örömmel fogadott s az elnökségnek köszönetet szavazott. 

A választmány elfogadta a gazdasági bizottság elő-
terjesztését, hogy a Pioder-féle bibliához mellékletül ezen-
túl a Szekrényi Lajos hittanár által tervezett Palestinát 
ábrázoló térkép mellékeltessék. — Elfogadta továbbá a 
választmány a gazdasági bizottságnak a Hortobágyi és 
Szabó-féle módszeres irkák megvételét is, s azok további 
kiadását. 

A társ. igazgató bemutatá az uj kiadványokat. 
Hummer Nándor titkár bejelenté, hogy a társulat 

alelnöke dr Kisfaludy A. Béla egyet, tanár a társulat 
alapitó tagja lett, — s jelenté, hogy 42 uj tag lépett a 
társulat kebelébe. Jelentést tett továbbá az ajándékköny-
vekről, melyeket a társ. elnökség a tanév elejével az or-
szág különböző részére kiadott; bemutatá a köszönő 
leveleket is. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenté, hogy a 
társulatnak május—augusztusi hónapokban bevétele volt: 
15,734 frt 50 kr, — kiadott pedig: 21,019 frt 82 kr. 

A társ. ügynökségbe a négy hó alatt elkelt: 21,394 
db könyv, 7260 kép és 9751 nyomtatvány 12,409 frt 68 
kr értékben. — A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : 
Romeiser József prépost és báró Barkóczy Sándor. 

Folyó évi junius hó 1-je óta a Szt^István-Társulatba 
léptek : mint alapitó tag dr Kisfaludy A Béla egyetemi 
tanár, társulati alelnök; mint rendes tagok: Soos Mihály 
tanár Csorna, Ambrus István theol. tanár Eger, Szmetana 
Aladár gyógyszerész Polgárdi, Sziráki Gyula szigorló 
orvos Budapest, gróf Zichy Jakab Enyiczke, Dobóczkv 
Gábor plébános Csehi, Hegyfoky Kabos plébános Bán-

Vezérek lesznek roajd a főpásztorok, csak alakítson men-
né l több lelkipásztor Ima-Egyletet Magyarország Nagyasszonya 
tiszteletére. A szerk. 

Horváthi, Várady Gyula káplán Apátfalva, Vermessy 
Kálmán alszerpap Monosbél, Hegedűs István polg. isk. 
tanár Szeged, Schadl József városi számvevő Győr, Ja-
niczkv Albert hittanár Eperjes, Notter Antal egyetemi 
halig. Budapest, Lőcsei püspöki felsőbb leánynevelőintézet, 
Lakatos Ottó főgymn. tanár Nagybánya, Szolinger Antal 
papn. Temesvár, Hlebik János pleb. Lubotin, Szarka 
Gyula pleb. Felcsuth, Ziegler Nándor igazgatósági segéd 
Alcsuth. Hatos János főherczegi kertész Alcsuth, Nell-
kiebel Ferencz tanitó Alcsuth, Türk Károly Csepreg, 
gróf Batthyányi István Csákány, gr. Széchenyi Tivadarné 
F. Lendva. Rácz Antal plébános Nahács, Popovits József 
s. lelkész Bodonv, dr Moldoványi István ügyvéd Bonyhád, 
Kaczvinszky József káplán Leibitz, if. Temesváry István 
Szamosujvár, Láng Pál katonai lelkész Möllersdorf, Bau-
diss Ernő plébános Erdő-Horváthi. Krivárik Márk, Cso-
konay Zsigmond, Palotay Kornél, Nagy Vazul, Müller 
Iván, Rehák Paulin, Patkó Lénárd cziszterczita papnöven-
dékek Budapest, Oziszterczita tanárképzőintézet könyv-
tára Budapest, if. gróf Zichy János Budapest, Herczeg 
Mihály egyetemi tanár Budapest. Lévay Mihály plébános 
Ujszász. 

VEGYESEK. 
*** Sión örei vigyázzatok ! A protestánsok országos 

akczióval mozgatják az 1848. XX. tcz. 3. §-ának végrehajtá-
sát „minden vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségletei-
nek közálladalmi költségek által fedeztetése" iránt. Ennek ter-
mészetes előzménye lenne a kath. egyházi és iskolai vagyon 
elkobzása. Azért hát kisérjük figyelemmel a mozgalmat, a 
melyről a következő tudósítás járja be az országot: „A 
magyarországi ev. ref. papok és világiak e hó 30-án or-
szágos értekezletet fognak tartani Budapesten, az evange-
likus főgimnázium tanácstermében. Az értekezlet tárgya 
az a memorandum lesz, melyet a február 19-én Nagy-
Károlyban tartott orsz. értekezlet dolgozott ki a magyar-
országi ev. ref. lelkészek fizetésének javítása tárgyában. 
Az 1848. XX. t.-czikk 3. §-a ugyanis ezt mondja: „Min-
den bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségle-
tei közálladalmi költségek által fedeztessenek s az elvnek 
részletes alkalmazásával a minisztérium az illető hitfele-
kezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elébe 
kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni." A bekövet-
kezett viszontagságos idők azonban e törvény végrehajtá-
sát megakadályozták s teljesületlen maradt a mai napig. 
A nagykárolyi értekezlet memoranduma határozottan kö-
veteli e törvényczikk végrehajtását — mindaddig, mig a 
törvényhozás azt el nem törli vagy nem módosítja." 

— A bajor katholikusok emberül kelnek ki egyhá-
zuk, vallásuk védelmére. Münchenben nem engedték meg, 
hogy nagygyűlést tartsanak. Kapták magukat, tartottak 
egy helyett kettőt: szeptember első felében Straubingban 
Niederbayern számára. Itt összejött 4000 katholikus fér-
fiú, követelve az egyház szabadságát. Feliratukra a régens 
herczeg is jónak látta kegyesen válaszolni. Szeptember 
22-én volt Homburgban a pfalzi katholikusok nagygyűlése. 
15,000 katholikus férfiú gyűlt össze, követelve az egyház 
szabadságát. Igy van ez napjainkban mindenütt, a hol az 
egyház híveit megoktatva, fellelkesítve — reájok támasz-
kodik. Reménye nem szenved csalódást. 

— Híre jár, hogy Rampolla bibornok, ő szentsége 
államtitkárja, ez utóbbi tisztjéről lemondana s helyét 
Vannutelli bibornok, volt bécsi nuntius foglalná el. Fen-
tartással közöljük e hírt, mert a „Kur. Pozn." Berlinből 
kapta és Rómából még megerősítést nem nyert. 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 



Megjelenik e lap hete 
ként kvtszer: 

szerdán és szombato 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s pos 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buc 
pest, VIII., Pál-utc 
2., hova a lap szelle 
részét illető minden kü 

demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, október 1. 27. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1868-ban. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : „A 
re fo rmá tusok országos é r tekez le te" . — S z é k e s f e h é r v á r : Első főpásztor i szózat a papsághoz. — Kath. Köztevékenység: Bende 

Imre besz terczebányai püspök beszéde a róm. ka th . t an í t ók egyesülete közgyűlésén. — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1868-ban. 

III. 
Az 1868. évi LIII. t. cz. 12. §-a, mint tudva 

van, helyébe lépett az 1791. 26-ik t. cz. 15. 
§-ának. Jóllehet pedig ez a most már hirhedté 
t e t t 12-ik §. a vegyesházasságu szülék termé-
szeti joga szerint is kifejezve illett volna az 
1865—8-iki törvényhozás keretébe, sőt egyedül 
ilyen alakjában felelne meg a liberális rendszer-
nek; miután azonban az akkori törvényhozás, 
elvét feladva, a gyermekekről döntőleg hatá-
rozot t : jó lesz ennek a paragrafusnak, ugy 
amint előttünk áll, a jelentőségét félre nem 
érteni. 

A kath. főpapság 68-ban azon szempontból 
tiltakozott ellene, mivel megköti a szülők kezét, 
hogy azok természeti jogukkal gyermekeiket 
illetőleg a szentség javára ne élhessenek; de a 
törvényhozás, mint láttuk, éppen ezt akar ta el-
érni. — Mi már nemcsak az említett oknál fogva, 
de azért is tiltakozunk ellene, mivel az 1879. 
évi kódex XL. 53. §-a, továbbá Trefort 1884. és 
Csáky 1890-iki rendeletei a paragrafusba foglalt 
sexus sexum sequitur elvét a keresztségre s 
anyakönyvvezetésre is kiterjesztették, vagyis a 
paragrafusnak alapját képező indifferentistikus 
elvet, mely a katholiczizmust és a protestantiz-
must dogmatice egyenlősiti, nyilt szóval rész-
letezték. De mindkét miniszter, mint az 1865— 
8-iki törvényhozás tagja, csak ennek a tradi-
czióira támaszkodik és én nem mondhatnám, 
hogy rendeleteikkel az akkor törvényekbe ik-
ta to t t rendszernek a szándékait nem helyesen 
értelmezték volna. 

Az egész LIII-ik t. cz., s kiválóan annak a 
12-ik §-a, az 1879. évi kódex XL. 53. §-ával meg 
a Trefort és Csáky-féle rendeletekkel egyetemben 
u g y a n i s csak egy apró részlet abból az általános 
rendszerből, a melyet 1865—8-ban, következete-
sen az 1848 mellé, elvben felállítottak, de a kö-
rülmények miat t rögtön életbeléptetni nem vol-
tak képesek s a mely rendszer az egész házas-
sági ügyet, az iskolákat, a vagyont s mindazokat 
a tényezőket foglalja magában, a melyekben a 
felekezetek egymással s az állammal érintkeznek. 

Ez i ránt tisztában kell lennie mindenkinek, 
a ki az 1865—-8-iki országgyűlés elveit, tanait, 
szándékait s megalkotott törvényeit ismeri. 

Az LIII-ik t. cz. az 1868-iki törvényhozás 
keretében csak egy töredék, a melyre még nagy 
kiegészités vár. Azért fejezte ki sajnálatát a 
központi bizottság Eötvös törvényjavaslata felett 
a ker. felekezetek viszonosságáról, hogy nem 
inkább a vallások általános egyenjogúsága véte-
te t t föl s egyúttal reményét kifejezte az iránt, 
hogy legközelebb egy erre vonatkozó javaslat 
fog előterjesztetni s elhárittatnak mindazon aka-
dályok, melyek a vallások általános egyenjogú-
sága életbeléptetésének út jában állanak; azért 
mondja az LIII-ik t. cz. czime: Addig, mig (ez a 
Damokles-kard felettünk!) a vallásfelekezetek 
egyenjogúsága törvény u t ján általánosan szabá-
tyoztatik . . . . rendeltetik, vagyis hogy még va-
laminek jönnie kell; azért mondta Deák Fe-
rencz decz. 9-én búcsúzván a háztól : „Adja Isten, 
hogy az±, mit mi most megkezdettünk, és mi-
nek alapját letettük, azt ők (a képv. ház hi-
vatalnokai) jobbára fiatalkorú emberek, mig 
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hosszú időig előmozdíthassák és tovább fejleszt-
hessék" 

Ennélfogva, midőn mi ma az államtól az 
LIII-ik t. cz. 12. §-ának a módositását a ter-
mészeti jog alapján kérelmezzük, tájékozódnunk 
kell az iránt, hogyan illik be ez a kérelmünk 
az 1868-ban felállitott liberális rendszerbe s egy-
általán beillik-e ? E czélra ismét azt kell tud-
nunk: milyen helyet foglal el ez a 12-ik§. abban 
az általános tervben, a melyet a házassági ügyre 
vonatkozólag akkor feláll i tottak s a melynek 
életbeléptetését a jövőre bízták? 

E kérdés i ránt legjobb tájékozást merít-
hetünk — a többi között — a kath. Deák Fe-
rencznek okt. 20-iki beszédéből (1868), a melyet 
a házassági biráskodásról t a r to t t . 

Deák, miután előtte Tisza Kálmán a polgári 
házasság behozatalát, Várady Gábor pedig az 
egyházi bíróságok eltörlését sürgette, — akkor 
még a sz. székek eltörléséhez hozzá nem járul -
hatot t , ilyen partiális intézkedés nem volna czél-
szerű; szükségesnek t a r t j a előbb a polgári házas-
ság kimondását s azután az egész házassági 
ügynek országos rendezését a szabad egyház 
eszméje s a vallások egyenjogúsága értelmében. 
De erre is előbb előkészületeket kell tenni, addig 
maradjon a sz. székek jogköre a köteléki perek-
b e n s csak a vegyesházasságoknak a kötést s a 
gyermekeket illető része rendeztessék rögtön a viszo-
nosság értelmében. 

„A vallások egyenlőségét szent és sérthetet-
len elvnek ta r tom én is — mondta Deák, s ha 
azt az 1848-ki törvény ki nem mondta volna, 
nem szűnnék meg annak kimondását sürgetni. 
De a szabad egyház eszméje s a vallások egyen-
jogúsága azt kivánják, hogy a hon minden pol-
gára, bármely hitfelekezethez tartozzék is, sza-
badon élhessen saját vallásának szabályai sze-
rint, ha azok az állam czéljával nem ellenkeznek 
és mások hasonló jogait nem séi^tik. (Hog}7 v a n az, 
hogy a katholiczizmuson mindjá r t sérelmeset ta-
lálnak másokra, ha az saját elvei szerint akar 
élni ; ő, az avita religio T) 

Ezen előttem kétségtelen igazságot alkal-
mazva a jelen esetre . . . vannak a hazában hit-
felekezetek, melyek vallási szabályok közé szá-
mí t ják azt is, hogy az ő házasságok érvénye 
fölött , a megállapított vallási elvek szerint, egyházi 
bíróság ítéljen, (érti a katholikusokat és a görög 
keletieket) . . . . Vájjon czélszerű volna-e mindenek 
nyugalmát, vallási meggyőződését szükség nélkül, 

nem a jogegyenlőségért, hanem a forma egyenlő-
ségeért felzavarni ? 

Magától értetik, hogy én mindezeket a tiszta 
és nem vegyesházasságokra kívánom értetni . . . 
Más tekinte te t érdemel a vegyesházasságok kér-
dése. Sem a szabad egyház eszméjével, sem a 
vallások törvényben kimondott jogegyenlőségével 
meg nem egyezik a törvénynek eddig fenálló 
azon rendelete, hogy róm. kath. fél fölött s 
egyedül azért, mert a róm. kath. fél saját hit-
elvei szerint más házasságra nem léphet, a bíró-
ság ítélete a másik nem róm. kath. félt is kö-
telezze, saját hitelveinek ellenére. Hasonló a 
törvénynek a vegyesházasságokból született gyer-

1 m ekekre vonatkozó rendelete, miszerint, ha az 
atya katholikus, minden gyermek a róm. kath. 
vallásban nevelendő, ellenkező esetben pedig 
nincs meg a viszonosság. 

Ezek azok, mik a vallások jogegyenlőségét 
sértik s az egyház szabad fogalmával ellenkez-
nek, (lám ezért kellet t deczemberben az LUI. 
t. cz. 12-ik §-ának megszületnie!); mert felsőbb-
séget tulajdonítanak a róm. kath. egyháznak, s 
más egyházakat legalább e részban a róm. kath. 
egyháznak alárendelnek." 

Ezután előadja a jövő programmját . 
„E jogtalanság ellen évek óta (a 30-as évek 

óta!) küzdöttem szakadatlanul s küzdeni fogok 
mindig, épen azért, mert a szabad egyháznak s 
a vallások jogegyenlőségének elvét (a katholi-
czizmus beolvasztását s felekezetekbe!) szentnek, 
sér thetet lennek tartom. Egyik egyháznak a töb-
biek felett i jogi felsőbbségét bármi tekintetben 
fen tar tan i akarni, ez volna liberális eszme (Les-
sing taní tványa jól beszél, örülhettek neki a hű-
séges katholikusok!); de hogy a valódi liberális-
mus azt kívánná, hogy mielőtt azon törvény és 
törvényes gyakorlat, mely szerint a házasságok 
minden hitfelekezetnél az egyház papjai előtt 
kötendők, megváltoztatnék ; mielőtt a házasság 
kötésének polgári része az egyháztól törvény 
által elválasztatnék; mielőt t törvény által ki-
mondatnék, hogy az állam a házasssági szerző-
dést, az állammal szemben tisztán polgári szer-
ződésnek tekinti, s annak vallási részébe nem 
avatkozik, ugyanazért a házasságokat, mint pol-
gári szerződéseket, a polgári hatóságok előtt 
kötendőknek rendeli; hogy, mondom, mielőtt 
mindezek kimondatnának, az egyházi bíróságok 
a házasságok érvényére most a perrendtartásról 

! szóló törvények közt rögtön eltöröltessenek, va-
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lóban nem értem, — sőt erős meggyőződésem 
az, hogy épen az ily módon idö előtt eszközlött 
eltörlés volna illiberális (ez annyit jelent, hogy 
ha most a sz. székeket eltörli tek, az illiberális, 
de ha kimondva a kötelező polgári házasságot, 
az egész házassági ügyet az államnak kezébe ad-
játok, az lesz liberális eljárás!); mert ellenkez-
nék a szabad egyház fogalmával s a vallások 
jogegyenlőségével. 

De a törvényhozásnál oly igen szükséges 
óvatosság sem engedi, hogy e részben bármit 
rögtönözzünk s részletes, alapos megfontolás nél-
kül intézkedjünk. Hazánk polgárainak legnagyobb 
része azon egyházakhoz tartozik, melyek vallási 
szabályul tekint ik azt, hogy miután az érvényes 
házasság kötéséhez törvényeink szerint is szük-
séges az egyház papjainak közbenjöt te; miután 
a házasság a törvény szerint is nem egyedül 
polgári szerződés, hanem vallásos elvekkel és 
szertartásokkal is kapcsolatban áll : annak ér-
vénye felett az egyházi biróság Ítéljen. Nem 
volna czélszerü mellesleg, (azon legnagyobb rész 
miat t akár igy is e l járhat tak volna, akár az 
izmaelitáknak is eladhatták volna őket — a 
nagy hallgatókat!), egy a körülmények bővebb 
megfontolása nélkül rögtönzöt t törvénynyel ezen 
egyházak hiveinek vallásos nyugalmát (igen, a 
nyugalmát! alszanak ők a hősfiak, duló csaták 
nélkül !) minden szükség, sőt minden az országra 
háromló valódi (ahá !) haszon nélkül zavarni 
akarni. 

Nem tudom tehát helyeselni, hogy a 
jogügyi bizottság javaslata szerint most i t t e 
helyen a törvénykezési szabályok között rögtön 
mondassék ki, hogy minden házassági ügyek 
még az érvényesség kérdésére nézve is a világi 
bíróságok elébe tar tozzanak; hanem ha a ma-
gyar törvényhozás az ország érdekében czélsze-
rübbnek t a r t j a az egyházi bíráskodást minden 
házassági ügyekre eltörölni s minden ily ügyet 
világi bíráskodás alá rendelni : csak akkor teheti 
ezt alaposan és következetesen, ha előbb a pol-
gári házasság elvét állapítja meg és a b b ó l k i i n -
dulva törvény által elhatározza, hogy az állam-
hatalom minden házasságot az állammal szem-
ben tisztán polgári szerződésnek tekint (egészen 
a Syllabus tételei szerint !) s ennélfogva megkí-
vánja, hogy minden házasság, bármely vallásúak 
között is jöjjön létre, a polgári hatóságok előtt 
köttessék, a vallási szertartások a felek vallási 
és lelkiismereti dolga levén, azt mindenki sajá t 

egyházával rendezze. Ha ez meg lesz egyszer 
állapítva, a házassági összeköttetésnek, mint pol-
gári szerződésnek kérdései természetűknél fogva 
a világi bíróságok elébe tar toznak. Ezen eszmé-
ket, ugy amint azokat előadtam, pártolom és 
pár tolni fogom mindenkor. 

Azt mondták némelyek, hogy alapítsuk meg 
azonnal a polgári házasságot az emlí tet t módon. 
Nekem elvileg semmi kifogásom sem volna ez 
ellen; de a kivitel t sok nehézséggel járónak tar -
tom s e nehézségek mia t t a törvények rögtöni 
megalkotását és életbeléptetését nem hiszem 
lehetőnek." 

Részletezi a nehézségeket : a kánonok helyébe, 
a melyek eddig a házasságot szabályozták, pol-
gári törvényeket kell kidolgozni; akadályokat 
(impedimenta) kell megál lapí tani ; a cultus dis-
pari tas akadálya helyébe, amely törlendő, uj 
rendelkezés szükséges; gondoskodni kell arról, 
hogy a polgári házasságnál az elválás könnyű 
ne legyen. Gondoskodni kell polgári hatóságok-
ról, a melyek előtt fognak köt te tn i e házassá-
gok ; szükséges, hogy ily hatóságok számosabb 
helyen létezzenek s igy tovább. 

„Ami már a szomszéd Ausztriában létreho-
zott polgári házasságok módját , vagyis amint ők 
nevezik „Noth-Civilehe"-t illeti, abban én nem 
szeretnék követőjök lenni, mert sokkal termé-
szetesebbnek tar tom, hogy az állam azt mondja 
ki : „minden házasságot az ál lammal szemben 
polgári szerződésnek tekintek és mint ilyet a 
polgári hatóság előtt kötendőnek rendelem; val-
lási szertartások és elvek az egyes felekhez és 
azon egyházhoz tartozván, melynek ők hivei." 
Tehát a kötelező polgári házasságot akarta. 

„Ugyanazért — végzi beszédét — eddigi 
törvényeink azon részét, mely a vegyes házas-
ságokat is a római kath. szentszékek által ren-
deli elitéltetni, úgyszintén azon elvet, hogy mivel 
a katholikus fél saját hitelvei szerint ujabb há-
zasságra nem léphet, az a protestáns felnek se 
engedtessék meg, még akkor se, ha ezt az ő 
valláselvei megengednék, és a törvénynek azon 
rendeletét, mely szerint vegyesházasságoknál romai 
katholikus atyának minden gyermeke romái katho-
lika vallásban nevelendő; de ha az atya nem r. 
katholikus, ereszben viszonosság nincs : m i n d e z e k e t 
a szabadj egyház fogalmával és a vallások jog-
egyenlőségével ellenkezőknek ta r tom és e rendel-
kezéseket mielőbb eltöröltetni óhajtom. ( E l é n k h e -
lyeslés.) 

27* 
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Továbbá azon eszmét, hogy minden házas- i 
sági ügy bármely vallásúak közt forog is az fen, 
egyedül és teljesen a polgári bíróságok által 
ítéltessék el, és erre nézve az egyházi Ítélőszé-
kek eltöröltessenek, csak ugy és akkor t a r tom 
czélszerűnek, ha ezen rendelkezéssel a polgári 
házasság egyszerre és együtt létesíttetik. (He-
lyeslés)." (Idők Tanuja 1868. okt. 22.) 

Ilyen helyet foglal el az LIII. t.-cz. 12. §-a az 
1865—8-i törvényhozás liberális rendszerében; 
szerves része az az egésznek; k i f o l y á s a ez a n n a k a 
vallási jogegyenlőségnek, a melyet a magyar 
liberalismus nemcsak hogy elvül áll í tott fel ná-
lunk, de meg is magyarázott s ez a magyará-
zat oda megy ki, hogy a katholiczizmusnak Ma-
gyarországon csak addig és olyképen szabad 
saját vallási hitelveit követnie, a meddig és a 
miképen azt a nagyra h ivato t t protestántizmus 
érdekei engedik. Igy a protestantizmus a házas-
ságot egyszerű szerződésnek t a r t j a , le tehát a 
házassággal, mint szentséggel, legyen minden 
házasság, katholikus és akatholikus, polgári szer-
ződés ! A protestáns szülő hitelvei szerint bár-
mely vallásban nevelheti gyermekeit, a katholi-
kustól ellenben hitelvei azt kívánják, hogy min-
den gyermeke katholikus legyen. A vegyesházas-
ság esetén a prot. jogegyenlőség ezt nem enged-
het i : feleztessenek meg tehát a gyermekek a két 
vallás között! 

E szerint a mostani kérelmezésünk, a mely-
nél fogva az állam respektálva a szülök termé-
szeti jogát, azok lelkiismereti ügyének ismerje 
el a vegyesházasságból származott gyermekek 
vallási nevelését, nehezen fog beilleui az 1868-
iki vallásügyi rendszerbe, miután ugyanezt a 
projektumot a liberálizmus 1868-ban, és pedig a 
katholikusok asszisztálása mellett, már elvetette 
és én alig hiszem, hogy ez a liberálizmus, a 
mely egy a protestantizmussal, ma saját meg-
magyarázott jogegyenlőségét ez ügyben a bi-
zonytalanra engedné. Különben adja Isten, hogy 
észretérjenek ! 

A liberálizmus levonta elveiből a következ-
tetéseket s elvetve a kinyilatkoztatást, a ter-
mészeti jog alapján áll, de nem azért ám a li-
.berálizmus liberálizmus, hogy ne ö maga értel-
mezze ezt a természeti jogot s a mi kérdésünk-
ben már meg is magyarázta a 12. § al. 

A ki nemcsak a mai napot ismeri, hanem 
reflektál a tegnapra még a tegnapelőttre is, az 
kénytelen, bár sajnosan, beismerni, hogy ezen 

paragrafus ellen nálunk csak az kelhet harczra 
sikerrel, a ki felveszi a harczot az egész rend-
szerrel, a melybe ez a paragrafus beékelve áll; 
különben Deák teljes p rogrammjá t kaphat ja fe-
leletül. 

/ 

Ezek a helyzet rendkívüli komoly voltának 
a fel tüntetésre vannak mondva: a melyekből 
kitűnik annak a mulasztásnak a hordereje is, a 
melyet a magyar katholikusok 1865—S-ik or-
szággyűlés idején elkövettek, midőn a liberális 
pár t ta l szemben, ha mindjár t csak 6—7 arra 
való emberből álló kath. pár to t az országgyűlé-
sen fel nem áll í tot tak. Hol állanánk akkor ma? 
Emlékezzünk csak: a német kath. cent rumpár t 
alakulására és — mai jelentőségére ! Principiis 
obsta. sero medicina para tur 

A ki a mai időben eszméinek diadalát 
óhajt ja , az a fejtegetések legjobbikához fordul: 
pá r to t állit az országgyűlésen ! Megkívánná ezt 
hazánk közérdeke is ; mer t a hol minden pár t 
egyképen liberális, o t t érdemleges elvi ellenzék 
nem lehet, ot t helyesen nem kormányozhatnak, 
ot t politikai jellemek nem fejlődhetnek, ot t a 
közérdeknek szenvednie kell. 

Vajha az események folyása legalább annak 
az eszméltetésére birna bennünket, hogy jobb 
későn, mint soha! Ránk csak következik a nagy 
megpróbáltatások ideje 

Az országgyűlés befejezte után a püspökök 
a vegyesházasságban beállott változásokról s 
a további teendőkről megokta t ták a papságot; 
de a rendszer áll s oppositio csak időnkint 
támad ellene, ha egy-egy következtetését le-
vonja. Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 1. „A reformátusok országos érte-

kezlete", — mely tegnap kezdődött és ma folytatólagosan 
valószínűleg bezáródik, érdekes képét nyújtja a protes-
táns atyafiak körében élő tősgyökeres, őseredeti ama-
bilis confusionak. Azt mondták és hirdették, hogy ez 
a gyűlés az összes reformátusok országos értekezlete 
lesz, — és kitűnt, hogy csak mintegy 150 lelkész jött 
össze, leginkább Bereg, Somogy és Pest vármegyékből. 
Magnak megjelent — protestálni — néhány világi. A 
protestantizmusnak az a része, a melyet egy szónok az 
„országos értekezletben" — Jiivatalos egyház11-nak nevez, 
t. i. a főfelügyelők, felügyelők, főgondnokok, gondnokok, 
„püspökök" stb. távol maradás által tüntettek a „közpa-
pok" „tömeges" felvonulása ellen. 

S vájjon miről volt szó ebben az országos reformá-
tus értekezletben ? — A lelkészek fizetésének javításáról. 
A tárgy tehát az volt, hogy pénz, pénz, pénz kell nekik. 
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Megmondták azt is, hogy miért. Hivatkoztak arra, hogy 
az állam 1848-ban a XX. t.-czikkben határozottan kimon-
dotta, hogy minden bevett vallásfelekezet egyházi és is-
kolai költségei „közálladalmi" dotáczióból fedeztessenek. 
Protestáns atyánkfiai oly boldogok hazánkban, hogy csak 
óhajt kell kigondolni s a magyar állam már előre lesi, 
hogy e gondolatot eltalálja és az óhajt, mihelyt nyilvá-
nul, teljesítse. Hátha meghozott kész törvény végrehajtá-
sáról van a szó : mily készséges áll szolgálatára a pro-
testantizmusnak ily esetben minden ez országban, mutatja 
legújabban Trefort és gróf Csáky Albin rendelkezései, hogy 
ne mondjam szolgálatkészségei a protestantizmus érde-
kében. Azt is felhozták az érdemes ref. lelkiatyák az ér-
tekezlet tegnapi gyűlésében — a többi között, — hogy 
„a prot. hitfelekezet oly érdemekkel dicsekedhetik, ame-
lyekért kárpótlást követelhet." Aztán meg azért is nyújto-
gatják oda kezeiket az állam pénzzacskója felé, mert, 
igy raondá egy szónok, „nem akartuk összedugott kézzel 
várni, mint omlik a protéstáns egyházra a pusztító fer-
geteg." 

Ertjük ! Tehát a protestáns egyházra pusztító ferge-
teg, hogy nincs pénz megtartani benne a lelket, melyet a 
vallási nihilizmus kiszorított belőle. Azért állam : adj 
pénzt, mert a hivek nem adnak reményt a — megélhe-
tésre. „A mit a plebs christiana nyújt, — igy olvassuk a 
„Bud. Hirlap"-ban Casparus Károli tógájába bujtatott 
modern prédikátor ellenzéki szózatában, — attól felko-
pik az állunk." Tehát elő avval az 1848-iki XX. t.-czikkel 
„melyet a törvényhozás megalkotott és a koronás király 
szentesitett." Csak imént oktatá meg a koronás király a 
kálvinista Rómában a pápista papságot a törvények tisz-
teletben tartása iránt : rajta tehát, ott van az 1848. XX. 
tczkk. a vallások lelkészeinek állami fizetéséről : tisztelet-
ben kell tartani ezt a törvényt is, végre kell hajtani ezt 
a törvényt is ! 

Persze, persze ! Tiszteletben kell tartani, végre kell 
hajtani a törvényt ! Csakhogy ez Magyarországban két-
féleképpen történik. Ha a kath. egyházról van szó : 
senki sem kérdi, szenved-e a törvény végrehajtása által 
valamit a kath. egyház. Végrehajtják kérlelhetetlenül 
rajta és ellene a törvényt. Lásd az 1868. LUI. tczikket, 
a febr. 26-iki rendelettel kombinálva. De ha a prot. hit-
felekezetek féltékenyen őrzött érdekeit, p. autonómiáját 
fenyegeti valamely törvény végrehajtása: akkor bezzeg 
van kibuvólyuk, hogy a kecske is jóllakjék, káposzta is ma-
radjon ; a törvény végrehajtása is kikerültessék, a protestáns 
érdek is, még pedig a törvény végrehajtása nélkül, kerülő 
uton megkapja, a mi végett tulajdonképen a törvény meg-
alkotását 1848-ban sürgették. Szerencséjére a ref. „köz-
papok" országos értekezletének, volt köztük 2 „világi" 
— (tulajdonképen világiak ők mindnyájan) —, a kik 
közöl Kovács Albert orsz. képv. az értekezletet az 1848. 
XX. tczkk végrehajtása követelésének hínárjából kisegí-
tette, azt javasolva, hogy kérjenek államsegélyt félmillió 
erejéig. Ezzel lehet a mézes madzagos de pénztelen ál-
lamra kínos következményű 1848-iki tczikk végrehajtását 
ugy mellőzni, ugy megkerülni, hogy a református atya-
fiak mégis pénzt kapjanak. 

Megjegyzendő, hogy mi azt a XX. tczikket abszurd 

törvénynek tartjuk, kivált az általános vallásszabadság 
behozatalának esetére. Mi tehát nem annak végrehajtását 
hanem eltörlését sürgetjük, hogy ne is legyen a föld szí-
nén. Hanem okulást merítünk a református atyafiak el-
járásából. Megtanuljuk tőlük azt, hogy bizony nem lehet 
minden államtörvényt végrehajtani, azért, ha az állam 
hajlandó lesz nekik az 1848. XX. tczkk végrehajtásának 
mellőzésével kívánságukat megadni : akkor a paritás elvé-
nél fogva mi katholikusok szintén nem fogunk engedni 
abból, hogy az 1868. L1II. tczikk végrehajtásának for-
çirozàsàt a kormány hagyja abba és hagyjon bennünket 
a vegyesházasságokra nézve hitvallásunk elvei szerint 
élni. Teljesítse a mi óhajuukat is, ugy mint a protes-
tánsokéit szokta teljesíteni kivétel nélkül. 

Quod uni justum, alteri aequum ! ? ? 

S z é k e s f e h é r v á r . Első főp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
Verám ut teneatis ecclesiasticam sentiendi agendi-

que rationem : revereri quoque oportet fidelique obsequio 
suscipere anctoritatem episcopi, quem posuit Spiritus 
Sanctus l) hanc Sanctam Albaregalensem regere Ec-
clesiam. 

De isthac mihi exhibenda reverentia, praestandaque 
obedientia, edoceat Vos ille, qui cum divina ordinatione 
agnis et ovibus praepositus, claves regni coelorum com-
municandas caeteris solus accepit2), me S. Albaregalensis 
Ecclesiae episcopum constituit. et Cui officio hierarchicae 
subordinationis veraeque obedientiae in omnibus obstrictus, 
ex toto corde fidelis adhaereo. „Sicut Pontifex Romanus 
totius est Ecclesiae magister et princeps, — docet et 
monet Leo X I I I . — ita episcopi rectores et capita sunt 
Ecclesiarum, quas rite singuli ad regendum acceperunt. 
Eos in sua quemque ditione ius est praeesse, corrigere, 
generatimque de iis, quae e re christiana esse videantur, 
decernere. Participes enim sunt sacrae potestatis, quam 
Christus Dominus a Pâtre acceptam Ecclesiae suae reli-
quit, eamque ob caussam Gregorius IX. Decessor noster : 
Episcopos, inquit, in partem sollicitudinis vocatos, vices 
Dei gerere minime dubitamus. (ep. 109. 1. 13. (Atque 
huiusmodi potestas Episcopis est summa cum utilitate 
eorum, in quos exercetur, data : spectat enim natura sua 
ad aedificationem Corporis Christi, perficitque ut Epis-
copus quisque, cuiusdam instar vinculi, christianos, qui-
bus praeest, et inter se et cum Pontifice Maximo tam-
quam cum capite membra, fidei caritatisque communione 
consociet. In quo genere gravis est ea sancti Cypriani 
sententia: Illi sunt Ecclesia, plebs sacerdoti adunata, et 
Pastori suo grex adhaerens (ep. 69. ad Pupian.); et 
gravior altera : Scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, 
et Ecclesiam in Episcopo, et si quis cum Episcopo non 
sit, in Ecclesia non esse. (Ibid.) Talis est christianae 
reipublicae constitutio, eaque immutabilis ac perpetua, 
quae nisi sancte servetur, summa iurium et officiorum 
perturbatio consequatur necesse est, discissa compositione 
membrorum apte cohaerentium in corpore Ecclesiae, 

M Act. 20, 28. 
2) S. Opt. Milev. I. XIII. 
3) Encycl. Cuin multa. Ad eppos Hispan. 
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quod per nexus et coniunctiones subministraruui et 
constructum ereseit in augmentum Dei. (Coloss. 2, 19.) 
Ex quibus apparet, adhibendam esse adversus Episcopos 
reverentiam praestantiae muneris consentaneam, in iisque 
rebus, quae ipsorum potestatis sunt, obtemperari opor-
tere. — Omnes non hortamur solum, sed plane obsecra-
mus, ut sese huius tanti officii memores impertiant. 

Ac nominatim vehementer studeant modestiam atque 
obedientiam tenere, qui sunt ex ordme Cleri, quorum 
dicta factaque utique ad exemplum in omnes partes va-
lent plurimum. Quod in muneribus suis insumunt operae, 
tum sciant maxime fruetuosum sibi, proximisque salubre 
futurum, si se ad impérium eius nutumque finxerint, qui 
Dioecesis gubernacula tenet." 

Nihil est quod verbis Petri per os Leonis loquentis 
adiiciam, nisi ut Vos in nomine Jesu obtester; fidele 
promtumque iis exhibete obsequium. Crédité amori vera 
dicenti, — et cum has scriberem litteras, Vos videbam x) 
— gravissimi mei officii, de quo periculosa ratio redditur, 
conscius, in timore et tremore multo sum apud Vos.2) 
Quid enim isto reformidator in munere, nisi ne plus me 
deleetet quod periculosum est in meo honore, quam quod 
fruetuosum est in Vestra salute. Adiuvate igitur me et 
orando et obtemperando, ut me Vobis non tarn praeesse, 
quam prodesse deleetet. Sicut mihi cum grandi timore ac 
sollicitudine cogitandum est, qualiter pontificatus officium 
sine reprehensione possim implere, ita Vobis observandum 
est, ut ad omnia, quae Vobis fuerint imperata, humilem 
studeatis habere obedientiam. Oremus ergo pariter Di-
lectissimi, ut episcopatus meus mihi prosit et Vobis ; 
mihi enim proderit, si facienda dicam, Vobis, si f'aeiatis 
audita.3) 

Doctor et Dux in via salutis constitutus sum a 
Spiritu Sancto, Vobis et universo gregi. Audistis, quem 
teneam officii mei conceptum, quam sequar muneris mei 
normam. Exequar officii mei partes caritate imitatrice 
caritatis immensae Sanctissimi Cordis Jesu Salvatoris 
Nostri, Cüi Vos, omnesque mihi créditas animas una 
mecum supplex devoveo atque consecro. A flamma huius 
Cordis inflammatur cor meum ; de isto caritatis abysso 
hauriam, ut habeam unde et ego meditando alar, et 
Vobis loquendo ministrem ; 4 ) hoc amore dueor, hoc 
amore ducam. 

Dicitur mihi : praedica Verbum.5) Praedicabo, zelo, 
quantum Dominus dederit, fatigari nescio, amore anima-
rum Vestrarum, cunctarumque ovium, quem Christi, Boni 
Pastoris, urget exemplum. Vae enim mihi si non evan-
g e l i z a v e r o . D i c i t u r mihi insta opportune, importune.7) 
Instabo fideliter. Quibus opportune ? Quibus importune ? 
Opportune utique volentibus, importune nolentibus. Pror-
sus importunus sum audeo dicere. Tu vis errare, tu vis 
perire, ego nolo. Non vult postremo Ille, qui me terret. 

') S. Hier. ep. 46. 
2) I . Cor. 2, 3. 
3) S. Aug. Serm. 340. 
4) S. Aug. Serm. 71. 
s) 2. Tim. 4, 2. 
fi) I. Cor. 9, 16. 
7) 2. Tim. 4, 2. 

Si voluero, vide quid dicat, vide quid increpet: Quod 
errabat, non revocastis, et quod periit, non inquisiistis. 
(Ezech. 34, 4.) Te magis timebo, quam Ipsum? Oportet 
nos omnes exhiberi ante tribunal Christi. (2. Cor. 5, 10 ) 
Non te timeo, non enim potes evertere tribunal Christi. 
Revocabo errantem, requiram perditum, velis nolis, id 
agam. Et si me inquirentem lanient vepres silvarum, per 
omnia angusta me coarctabo, omnes sepes excutiam, 
quantum mihi virium terrens Dominus donat, omnia 
peragrabo, revocabo errantem, requiram pereuntem. Si 
me pati non vis, noli errare, noli perire. l) — Dicit mihi 
Dominus per ministerium Apostoli: Argue, obsecra, in-
crepa in omni patientia et doctrina.2) Obsequar praecepto 
Dominico, Domini imitans patientiam, Domini sequens 
doctrinam, quamquam preces supplicationesque ad Eum 
cum clamore valido et lacrymis offerens,3) ut desit argu-
endi increpandive causa. Sit tarnen umquam acerbum ist-
hoc, salubre tarnen, muneris mei instaret officium, Charitas 
Christi urgeret obsequium, melius est enim cum severi-
tate diligere, quam cum lenitate decipere,4) et medicus 
non amat aegrotantem, si non odit aegritudinem ; ut 
liberet aegrotum, persequitur febrim.5) Arguam itaque, 
obsecrabo, increpabo, si quos oportet, in nomine Domini, 
sollicita damans charitate : Dico Vobis, libero animam 
meam. In magno enim sum non periculo, sed exitio con-
stitutus, si tacuero. Sed cum ego dixero, et implevero 
officium meum, Vos iam adtendite periculum Vestram. f i) 
Gaudium meum, solatium meum et respiramentum peri-
culorum meorum in his tentationibus nullum est, nisi 
bona vita Vestra. Obsecro Vos Fratres, si obliti estis 
Vestri, miseremini mei.7) 

VV. FF. et FF. DD. Reputate animo omne meum 
ministerium, vigilias meas, curas meas, sollicitudinem meam, 
onus illud formidandum prorsus reddere rationem de ani-
mabus Vestris universique populi Dei. Juvate infirmitatem 
meam Vestrae caritatis obsequio. Cum ad onus presbyterii 
ordinati estis, coram Deo et Angelis eius, in conspectu 
totius curiae coelestis, in facie Ecclesiae, solemniter mihi 
reverentiam et obedientiam promisistis. Hanc reverentiam 
et obedientiam fiagito in nomine Domini Nostri Jesu 
Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos, cuius 
regni non erit finis. Resuscitate itaque gratiam, quae in 
Vobis est per impositionem manuum,8) et state promis-
sis. Honor meus, non est meus, sed Illius, qui 'me misit, 
Christi, cuius legatione fungor. Verum est, obedientia, 
quam episcopo Vestro defertis, onus est, iugum est, sed 
iugum suave, onus leve, est enim iugum Christi, onus 
Christi. Suscipite itaque iugum Christi. Nolite timere, 
quia iugum est, festinate, quia leve est. Non conterit 
colla, sed honestat.9) De Vestra Vestrorumque fidelium 
agitur salute. Quid enim volo ? quid desidero ? Quid 

l) S. Aug. Serm. 46. 
*) 2. Tim. 4, 2. 
•*) Hebr. 5, 7. 
*) S. Aug. ep. 93. 
5) S. Aug. Enarr. in ps. 102. 
6) S. Aug. Serm. 17. 
7) S. Aug. Serm. 232. 
8) 2. Tim. 1, 6. 
9) S. Amb. De Elia et ici. 0. 24. 
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cupio? Quare loquor? Quare hie sedeo ? nisi hac inten-
tione, ut cum Christo simul vivamus. Cupiditas mea ista 
est, honor meus iste est, gaudium meum hoc est, pos-
sessio mea ista est. Nolo salvus esse sine Vobis. 

Itaque audite me, VV. FF. et DD., imo Dominum 
Deum nostrum per ministerium infirmitatis meae.2) Non 
cessamus autem pro Vobis orantes et postulantes, ut 
impleamini agnitione voluntatis Eius in omni sapientia 
et intellectu spirituali. 3) (Folytatjuk). 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-

lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án, székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Midőn Isten kegyelméből oly szerencsés vagyok, 

hogy ezúttal már negyedízben a tisztelt tanító urak nagy 
fontosságú gyűlését megnyithatom és tanácskozmányukat 
vezethetem, — önök közé jöttem, és önök előtt állok 
szivem meleg szeretetével, lelkem méltató nagyrabecsülé-
sével, egész valóm kimondhatatlan ragaszkodásával, mik-
kel önök irányában viseltetem, s a mely érzelmekkel az 
emberi élet legnemesebb, legmagasztosabb és leghaszno-
sabb hivatása előtt meghajlok. 

A főpásztor, ki fenséges hivatásában annak képét 
viseli, és nagy küldetését attól nyerte, ki mint az örök 
szeretetnek, a tökéletes kiengesztelésnek főpapja önmagát 
adta oda áldozatul, és mint a lelkek örök királya övéit 
azon országban egyesítette, melynek határai a mennyek, 
melynek éltető szelleme az örök Isten és az ő kegyelmei, 
melynek szövétneke egy fensőbb ki nem alvó világosság, 
melynek harcza az igazság, fegyvere a szeretet és jog, 
győzelme egy kimondhatatlan béke ; ki mint a tanitók 
örök példányképe, nemcsak körüljárt hogy tanítson és 
atyai szívvel magához hívta a kisdedeket, hanem isteni 
életének csodálatos erényeiben, az általa hirdetett igazsá-
gokban is „posuit animam," adta oda lelkét, és hátra-
hagyta a nevelés soha el nem muló alapelveit : vájjon 
kérdem, lehet-e közönyös azon nagy hivatás iránt, mely-
nek íeladataiban önök is, keresztény nevelők, munkások? 
— Továbbá azon benső kapocs, mely hivatásomat a ke-
resztény család és társadalommal összeköti, valamint azon 
meleg érdekeltség, melylyel hazám iránt viseltetem pa-
rancsolják, hogy éber figyelemmel és tevékeny érdekelt-
séggel kisérjem a népnevelés ügyét, azon szent ügyet, 
mely a vallásos és a hazafias életre oly döntő befolyás-
sal bir. 

Egy, a nagy munkában eltöltött év után újra össze-
jöttek kedves munkatársaim. Elhozták magukkal a nehéz 
munka eredményeit, számot fognak adni a lelkek aratá-
sában elért gyümölcsökről. Eljöttek az egyház tanitói, 
napszámosok a haza nagy érdekében, a fiatal nemzedék-
nek, az egyház és a haza reményeinek nevelő atyái, hogy 
egymástól tanuljanak a mult tapasztalataiból, hogy rögös 

') S. Aug . Serm. 15. 
2) S. Aug. ep. 226. 
3) Coloss. 1, 9. 

de mindig nemes pályájokra buzdítást merítsenek a jövőre, 
és hasznos eszmecsere alapján ujabb irányelveket nyerje-
nek teendőikben. 

En pedig önök körébe siettem, hogy ismereteikkel, 
bő tapasztalataikkal gyarapítsam a magaméit, és főleg, 
hogy önök önfeláldozó hivatásszeretetén melegedjék * fel 
lelkem azon magasztos pálya iránt, melynek érdekéből 
munkálkodni életem folytonos törekvése volt. És ha ed-
digi szokásomhoz hiven ez úttal is önökkel együtt elmél-
kedni fogok a tanitói hivatás fontosságáról, nagyméltósá-
gáról, és as Isten lelkétől ihletett népnevelő szükséges 
tulajdonairól : remélem szives készséggel, a komoly lelkek 
figyelmével meg fogják hallgatni az Urnák szolgálatában 
megőszült férfiút, kinek meleg szeretete meg fogja találni 
azon hangot, melylyel fokozza önök lelkesültségét nagy 
hivatásukhoz, és kinek lelke, melyet Jézus szelleme képe-
zett, megadja, felnyitja önökben azon nagy igazságokat, 
melyek egyedül helyes utvezetők a népnevelőnek a mily 
magasztos, oly annyira küzdelmes pályáján. 

Ne várjanak tőlem most sem rendszeres, csillogó 
eszmékkel telt beszédet. Jól tudom, hogy az ily enun-
cziácziók, ha pillanatra magukkal ragadnak is, a komolyan 
gondolkozó lélekre maradandó hatással nincsenek. Egész 
egyszerűen ugy adom át önöknek gondolataimat, a mint 
azok hivatásukat teljesen átértő lelkemből mintegy kiöm-
löttek. — U j dolgokat sem fogok mondani. Azon igaz-
ságok, melyeket ma hallani fognak, egyidejüek magával 
a keresztény neveléssel. Pályájuk mindennapi kenyerét 
fogom adni, mely éppen azért, mert mindennap élünk 
vele, mindig kedves, és valóban táplál. 

* * * 

Vannak az emberiség életében oly idők, midőn a 
legelőrehaladottabb nemzetekben is elvesztik hatályukat 
az örök igazság törvényei; a legszentebb intézmények, 
magának az erkölcsnek elvei nem birnak többé képző és 
vezető erővel az életre. Egy folytonos sülyedés és erköl-
csi depraváczió nehéz idői ezek, melyekben a nagy tár-
sadalmi és magánbajok közepette a legerősebb elmék is 
aggodalommal néznek a jövő elé. De ime ! a legmélyebb 
valláserkölcsi, társadalmi sülyedés között, magának a 
tönknek szélén sem fog elnémulni a nép öntudatában, 
hogy ugy mondjam életösztönében egy intő szó, mely 
imígy kér és figyelmeztet : nem kell kétségbe esni a 
nemzet jövője felett. Az erkölcsi disszoluczió ellen fenn-
maradt egy hatalmas fék, a jobbrafordulásnak meg van 
az erős eszköze : nevelni kell ! 

A komoly és határozott lelkek, daczára az általános 
csüggedésnek, a sülyedés romjai között vissza fognak pil-
lantani az erkölcsi fölény, a társadalmi nagyság időire. 
Szemeik előtt fel fognak tűnni mindazon okok, melyek a 
multat nagygyá, fényessé tették, s egyben a szerencsésebb 
jövő érdekéből le fogják vonni a következményeket : visz-
sza a néppel azon forráshoz, melyből merítette életerőit, 
nagyságát. — Nevelnünk kell! — Uraim! jellemzőbb 
képet én nem találhattam azon igazság megvilágítására, 
hogy a népek erkölcsi ereje, vallási és társadalmi életök 
biztossága azon odaadó erős méltatástól függ, melylyel a 
valódi nevelés irányában viseltetnek, valamint azon álta-
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lános kitartó törekvéstől, melylyel annak egyedül helyes 
elveit magokra alkalmaztatják. Akármely nemzet, legyen 
az bár számában a legnagyobb, övedze a külső fény, és 
legyen dúsgazdag: hanyatlani fog. elpusztul, ha életének 
e nélkülözhetlen eszközét magátói elveti, vagy azt hely-
telen elvekkel alkalmazza. 

Mi több; — a mondottakból egy másik nem ke-
vésbé fényes kép világlik ki: a valódi nevelő méltóságá-
nak, tekintélyének hivatása, magasztossága és komolyságá-
nak fényes körvonalai. Es én nem habozom kimondani, 
hogy a társadalmi hivatások között alig van nagyobb, az 
emberiség boldogságára nézve alig van fontosabb és igy 
tiszteletre méltóbb mint az ifjúság nevelőié. 

E hivatás feladatai mindent átölelnek, az erkölcs 
törvényeit, az ifjúság lelki és testi szükségleteit, az élet 
jogos örömeit, valamint a legkomolyabb kötelességeket, 
az ifjú élet gyöngéit, hibáit, egyben jó tulajdonait, eré-
nyeit ; a szivet és az észt egyaránt. Ez életet és az örök-
kévalóságot veszi át köteles munkakörébe. Munkássága 
előtt állnak az emberi élet legfáradságosabb, legnehezebb, 
de éppen azért annak legmagasabb, legfontosabb problémái. 

A test nyomorára és sokszerü bajaira fordított szol-
gálatot majdnem ember feletti odaadás gyanánt tekintjük ; 
de mit mondjunk azokról, kik a lélek szükségleteit gon-
dozzák ? Kik azon dolgoznak, hogy az erkölcsi fogyatko-
zásokat, az értelmi gyarlóságot az emberi lelket megillető 
erőre és nagyságra emeljék. Kik az ifjú kor könnyelmű-
sége ellen az erények gyakorlása által a szivekbe oltják 
az élet egyedül való rendeltetésének tudatát. Kik a töké-
letlen természet hajlamai, gonosz indulatai ellen küzdenek, 
hogy azt orvosolják. 

Oh mily nagy és kiváló a nevelő hivatása ! kezeiben 
nyugszanak a halhatatlan lelkek, hogy azokat nagy ren-
deltetésükhöz idomitsa, azokat nemcsak e mulandó élet 
számára kiképezze, hanem és főleg, hogy őket az örök 
életnek biztositsa. Kezeiben az egyháznak, a hazának 
reményei. Nagy feladatok hivatolt munkása, egyszersmind 
lelkiismeretes munkásságában azok dicsőségének, boldog-
ságának osztályosa. Sőt, hogy e hivatást teljes nagysá-
gában méltathassuk, vissza kell mennünk valódi létokára, 
vissza Ahhoz, kiben mint örök kutforrásban nyugszik 
minden hivatás és kötelem. A valódi néptanító, uraim ! 
Isten embere. Az ő munkája az, melyet a tanítónak he-
lyette kell végeznie. Az ő gyermekei azok, kiket nevelünk. 
Az ő képén és dicsőségén munkálkodunk. Az ő tekinté-
lyével vagyunk felruházva, nagy jogok kezeinkbe rakvák. 
Az ő helyét foglaljuk el, és az ő közösségében kell mun-
kálkodnunk. Es Isten az ő tanítóinak hatalmának attribú-
tumát adá. Hivatalukat t. i. egy szellemi, magasabb 
rendű fensőbbséggel övedzé. (Folytatjuk). 

VEGYESEK. 
Hoyy mélt. Bende Imre beszterczebányai püs-

pöknek egyik főfő gondját a népnevelés képezi, bizo-
nyítja azon körülmény, hogy mióta ezen egyházmegye 

I í kormányzatát átvette, egy alkalmat sem mulasztott el, hogy 
a tanügy iránti meleg érdeklődésének kifejezést ne adjon. 
— Alig fejezte be fáradságteljes bérmautját, már is szék-
helyére ment, hogy ott az egyházmegyei kath. tanitók 
szept. 23-án megtartott évi közgyűlésén elnököljön ; hogy 
az ott elmondott nagy szabású remek beszédében kifej-

! tett s a vallásos és hazafias oktatás helyes irányát kije-
lölő eszmék által a jelenlevő tanerőket oktassa, őket ma-
gasztos feladatuk pontos s lelkiismeretes teljesítésére 
buzdítsa, serkentse. Az eszmedus jeles beszéd elhangzása 
után, melyet a jelenlevők többszöri éljenzésekkel félbesza-
kítva nagy tetszéssel fogadtak, ő mélt. a gyűlés által fel-
kéretett, hogy az említett beszédet kinyomatás s a tagok 
közötti szétosztás czéljából engedje át neki, mit a főp. szi-
vesörömest teljesített. Ezután következtek: a gyűlésre ki-
tűzött tárgyak pertraktálása, különféle indítványok stb. 
0 mélt. miként az előbbeni években ugy most is a tanítói 
alap javára 100 írttal járult. A gyűlésen az egyházme-
gyei papságon kivül, melyhez ngs Zittl Róbert temerini 
prépost plébános mint a püspök urnák vendége csatlako-
zott, a helybeli polgármester, főgymn. tanárok stb. voltak 
jelen. Délután egy órakor pedig a püspök ur költségére 
valamennyi jelenvolt papok s tanitók számára társas ebéd 
volt, mely alatt többen a püspök úrra lelkes felköszöntőt 
mondtak. 

f A budapest-belvárosi főplébámai lelkészkedő papjai 
mélyen megszomorodott szívvel jelentik Krisztusban sze-
retett paptársuknak Nagyontisztelendő Krammer Ferencz 
urnák esztergom-főegyházmegyei áldozó papnak, belvárosi 
segédlelkésznek, az ágost. és helv. hitv. főgymnasiumok 
róm. káth. hittanárának, az országos központi kath. le-
gényegyesület másodelnökének, eletének 37-ik, áldozó-
papságának 14-ik évében, a haldoklók szentségének ájta-
tos fölvétele után. folyó évi szeptemberhó 29-én, reggeli 
4 órakor bekövetkezett gyászos elhunytát. Az Istenben 
boldogultnak hült tetemei -szeptemberhó 30-án délelőtt 
10 órakor fognak a belvárosi főplébániatemplomban az 
ünnepélyes gyászmise után beszenteltetni s innét Buda-
Eörsre, a szülői házba vitetvén, október hó 1 én délután 
4 órakor az ottani temetőben nyugalomra tétetni. Buda-
pest, 1890. szeptember hó 29-én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

f Mély részvéttel vettük s a paptársak figyelmébe 
testvéri memento végett ajánljuk a következő gyászjelen-
tést: Szalay Pál dadi plébános a saját, valamint testvérei : 
Viktória férj. Soós Mihályné, Mária férj. Peszlen Mi-
hályné, Friderika férj. Tóth Ferenczné, Anna férj. Ehn 
Antalné, nemkülönben ezek férjei, gyermekeik és unokáik 
nevében szomorodott szivvel jelenti feledhetetlen jó édes 
anyjuk özv. Szalay Pálné született felső-pulyai nemes 
Derencsén Viktoria asszonynak, küzdelemmel terhes élete 
72-ik, jámbor özvegysége 42-ik évében, folyó hó 25-én 
estéli 9 órakor, hosszas szenvedések s a lelki véguti költ-

J ségek ismételt ájtatos felvétele után, végkimerülésben tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó 
hó 28-án d. u. 3 órakor fognak a dadi r. k. köztemető-
ben a dicső föltámadás reményében nyugalomra tétetni, 
az engesztelő szent mise áldozat pedig u. e hó 30-án 
reggeli 9 órakor fog a Mindenhatónak a dadi plébániai 
templomban bemutattatni. Kelt Dadon, Komárom m. 
1890. szept. 25-én. Nyugodjék békében! 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 



legjelenik e lap heten-
ként kvtszer : 

zerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

élévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
est, VIII., Pál-utcza 
,, hova a lap szellemi 
észét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, október 4. 28. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1868-ban. — Egyházi Tudósítások: C s a n á d i e g y -
h á z m e g y e : Az u j püspök bevonulása . — S z é k e s f e h é r v á r : Első főpásztor i szózat a papsághoz. — Irodalom : A gróf Csáky-féle 

minisz te r i r ende le t törvényességéről . — Vegyesek. 

A vegyesházasságok hazánkban 1868-ban. 
IV. 

A vegyesházasságból származó gyermekekre 
nézve az 1868-iki törvényhozás LIII. t.-czikk 
12-ik §-ában intézkedett ; a vegyesházassági váló-
perekről pedig a XLVIII-ik t. czikk^en. Amazzal 
az 1791. 26. t. cz. 15. §-át ezzel pedig ugyan-
azon. t. cz. 16-ik §-át helyezte hatályon kivül, a 
mely szerint a vegyesházassági peres ügyek 
kizárólag a kath. szent-székek jogköréhez tar-
toznak. 

Az 1868-iki XLVIII-ik t. cz. ellenben követ-
kezőkép intézkedett : 

1. §. A vegyesházassági válóperek, a meny-
nyiben a házassági kötelék érvényességét és az 
ideiglenes elválást, vagy a végképeni fölbontást 
tárgyazzák, az alperes illetékes bírósága előtt in-
ditandók meg, és miután az alperes felett ki-
mondott ítélet jogerőre emelkedett, a per leg-
fölebb harmincz nap alat t hivatalból átteendő a 
felperes illetékes bíróságához, mely viszont a 
felperes felett hoz Ítéletet. Mindenik félre nézve 
egyedül saját illetékes bíróságának^ az illető fél 
saját hitelvei alapján hozott jogerejü ítélete kö-
telező. 

2. §. Házassági ügyekben a kötelék érvé-
nyességének kérdésében a római és görög-katho-
likusokra és görög-keleti hitvallásuakra, vala-
mint az erdélyi két evangelikus egyház híveire 
és az unitáriusokra nézve, a jelenleg fenálló 
egyházi törvényszékek az illetékes birák, a két 
evang. hitfelekezetű egyház magyarországi híveire 
nézve pedig az illető világi törvényszékek. 

Ez a törvényczikk a magyar jogi alkotások 

egyik legszerencsétlenebbje; ezzel Erdélynek sor-
sara, a házasságjogi teljes feldarabolásra jutot-
tunk, mint Kováts Gyula megjegyzi. (A házas-
ságkötés Magyarországon 1883. 248 1.) A gya-
korlati életben pedig az 1868. LIII. t. cz. 8-ik 
§-ával szokott fellépni: „Az át tér tnek áttérése 
utáni minden cselek vényei azon egyház tanai 
szerint itélendők meg, melybe át tér t , s az általa 
elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem 
kötelezők", — és az áttérés veszélyei meg az 
„engesztelhetlen gyűlölet" pictus masculusa által 
— mint ismerjük — a legszomorúbb családi 
drámák okozója. „Az elv, a jogi dualismus t. i., 
melyről az 1868. évi 48. törvényczikkben szó 
van, alig tar tozhat a jogi elvek sorába s a 
házassági jogrendnek a legnagyobb mértékben 
való megbomlását fejezi ki, mely még az egész 
családi életbe is bele hat, a gyermekek családi 
állását is kétségessé teszi," mondja Kováts Gyula 
(i. mű 250 1.) 

Nem akarom méltatni e törvényczikket a 
katholiczizmus szempontjából, hogy mivé ala-
csonyította le ez által a törvényhozás a vegyes-
házasság szentségét.1) egészen más az, a mire én 
most az illetékes katholikusokat akarom figyel-
meztetni, illetőleg — még idő van — figyelmű-
ket felhívni. 

Nálunk a házassági jog fel van bomolva; 
az 1868-iki 48. t. cz. annak a betetőzése. Ennél-
fogva az állam-jogászok között, a kik ezt a tö r -

') Az 1791 : 26. t- cz. 16. § a éppen a szentségi jellege miatt 
r ende l t e a -vegyesházasságot a k a t h . sz. székek jogha tósága alá. A 
ma i törvényhozás azonban , n e m tudn i m i jogalapon, nem veszi 
t öbbé a do lgoka t azoknak, a mik. Ped ig 1791-ben is vol tak pro-
tes tánsok. 

25 
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vényes rendetlenséget előidézni segitették, álta-
lános óhaj tárgyát képezi: a házassági jog egységes 
rendezése az állam által, illetőleg a polgári há-
zasság behozatala s az egész házassági ügynek 
központosítása az állam kezeibe. Ez az, a mi 
1868 után ránk katholikusokra következhetik. 
S miután a házasság-jogi bajok tényleg meg-
vannak, miután az állam a mi rovásunkra a 
felekezetek érdekeit szolgálja : fölöttébb valószínű, 
hogy a vegyesházasságok révén bennünket ka-
tholikusokat is be fog húzni a polgári házasság 
törvénye alá. Deáktól ezt a programmot hal-
lot tuk már. Sok mindenféléhez ju to t tunk mi már 
e szép Magyarországon mások miat t , a mire mi 
rá nem szolgáltunk. A polgári házasság behozása 
s a jus canonicum sutba tétele, mint logikai 
consequentia 186S-ból, várakozik reánk. 

Azért a hozzáértő katholikusoknak jó lesze 
kérdést tollra venni, az anyagot alaposan fel-
dolgozni; én ezeket az agyagot előkészítő mun-
kásokat főképen a theologiai kathediákon ke-
resném, nehogy t ámad jon sok beszéd és kevés 
világosság ! 

Hogy az ál lamjogának miként kontemplál-
ják a házassági ügynek egységes állami rende-
zését, arra példakép ide irom Kováts Gyulának a 
fejtegetését törvényhozásunk ebbeli feladatáról. 

Kováts Gyulának (ma az egyházjog egye-
temi tanára) az eszménye: II. József, ennek a 
házassági pátense 1786-ból. E pátens alapján 
óha j t ja ő nálunk a polgári házasságot rendezni, 
a minek eredménye lenne az a házassági jog, a 
mely ma Ausztriában divik. 

Nézetét a következőkben körvonalozza: „A 
dolgok rendes menete az volna, hogv a házas-
ságot állami intézménynyé kellene tenni, a mi 
legczélszerűbben ugy tör ténhetnék, ha a József-
féle pátensre mennénk vissza. . . . 

II. József annak a jogi egységnek a he-
lyébe, mit egy uralkodó vallás hatalmas joga 
képviselt, az államfő a lkot ta jogi egységet 
t e t t e 

A mi épp a házasságkötést illeti, a József 
császár házassági pátense azt a javitást okvetet-
len igényli, a mely javitás az osztrák polgári 
törvénykönyvön is megtétete t t akkor, midőn a 
concordatum s evvel együtt az egyházi házassági 
jog hatályon kivül helyeztetett. A j a v i t á s a b b a n 
áll, hogy azon esetekre tekintet tel , midőn a pap, 
a lelkész nem volna felhasználható arra, hogy a j 
házasságkötésnél részt vegyen, legyen közeg, i 

mely előtt az állam házassági joga érvényesül-
jön, a mely közeg természetesen állami közeg 
lenne. Ez által az úgynevezett pótpolgári házas-
ság (Noth-Civilehe) állana elő, (Deáknak — mint 
hallottuk — ez nem tetszett) , a mi mellett 
a z o n b a n az egész házassági intézmény mégis csak 
polgári volna annálfogva, hogy mindig csak a pol-
gári jog érvényesülhetne, a mely jogra nézve a 
dispensatió is a világi hatóságok kezén lenne, ugy 
szintén a házassági ügyekben való Ítélkezés. A m i 
az Ítélkezést illeti, erre nézve csak az a kieme-
lendő, hogy ha az állami biróságok szerveztet-
nének is, ez az egyház házassági jurisdictióját 
nem szüntetné meg, csak megszorítaná. Azt nem 
is lehet elérni, hog}7 az egyház házassági jog-
hatósága,- már tudniillik a katholikus egyházé, 
mely rá jogot tar t , egyszerűen megszüntessék. 
Ha arra nézve vita támad, hogy az egyház az 
elébe jö t t felek házasságát elfogadja, meg kell 
az egyház saját hatóságának lenni, mely a vitát 
— természetesen a saját joga álláspontjából — 
eldöntse. 

Ennek nálunk még több értelme volna, mi-
dőn ugy állana a dolog, hogy szabály szerint 
minden házasságkötés az egyház elé volna utasitva. 
Ennek- csak mi magunk emelnénk nehézséget, 
ha az egyházi házassági joghatóságot egészen 
megszüntetnők. Szóval az egyházi joghatóság is 
megmaradna s igy a tr identi zsinat azon ren-
delésével sem jönnénk ellentétbe, mely (C. 1. 12. 
sess. XXIY. de sacr. matr.) a következőket mondja : 
si quis dixerit causas matrimoniales non spec-
tare ad judices ecclesiasticos anathema sit. Csak-
hogy természetesen az egyházi Ítélkezésnek há-
zassági dolgokban egészen más értelme volna 
m i n t m o s t . Az államra s a polgárokra mint ilye-
nekre nézve csak az állami biróságok Ítéletének 
volna ereje. Az egyház Ítélete csak magát az egy-
házat regulázná, illetőleg az egyházat híveivel 
szemközt való viszonyában. Az ítélkezésnek ezt 
a körét az egyháznak már a szabad mozogha-
tása szempontjából is érintetlen kellene hagyni. 
A tr identi zsinat ép most idézett rendelésének 
is megmaradhatna a jelentősége, a melyről jól 
megjegyzendő az, hogy az nem követeli kizáró-
lag1) az egyháznak az itéletmondás hatalmát , de 
azt a véleményt kárhoztat ja, mely őt a házas-
ság fölött való itélettevésből kirekesztené. A mi 

M Az nem áll. A t r ident i kánonnak ezen „captiosus" magya 
rázata ellen már VI. Pius pápa tiltakozott. L. Perrone, Praelect. 
theologicae vol. IX. 1855. 233—7 1'. 
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azonban az állami törvényhozás szempontjából a 
legdöntőbb, az az, hogy az egyházi házassági 
bíráskodásnak a mondott mérvben elismerése 
által csak könnyithetné azt, a mit czélba vesz, 
tudniillik azt, hogy a házasságkötések minél 
könnyebb módon az egyházak előtt folyhassanak. 
Azt mondanunk sem kell, hogy protestáns hit-
feleink azokhoz képest, a mik emlitve lettek, 
a házassági bíráskodásról egészen is lemonda-
nának (könnyű arról lemondani, a mi ugy sem 
tartozik az emberhez!) Hisz a Királyhágón innen 
a protestánsok házassági bíráskodást egyáltalán 
nem gyakorolnak. A Királyhágón tul pedig a pro-
testáns házassági bíráskodásnak az a legfőbb 
elve, hogy a bírói hatalom a király személyéből 
ered. . . . 

Ugyanígy fogná ezt a ha ta lmat az állam a 
katholikus felek házasságára nézve gyakorolni, 
a mi azonban nem zárná ki azt, hogy sokszor 
épp a házasságnak az egyház előtt megkötése 
okából a felek az egyháztól is kérhessenek dis-
pensation És az utóbbi tekintetben az egyházi 
dispensatiók elé semmi akadályt sem kellene 
gördíteni. Legyen szabad a dispensatiót egész a 
római pápáig menve kérni. Ezt megszorítani 
semmi okunk nincs, a mit József császár már a 
házassági reform előtt 1781. évi szept. 4. napján 
kelt hires rendeletében megtett . Az a mi a pátens-
ből következnék, hogy tudniillik az egyház ne 
kívánhassa a felektől a dispensatiót akkor, ha a 
polgári jog szerint nincs akadály s csak az egy-
házi jognak áll fenn valamely akadálya, az ál tal 
veszti minden jelentőségét, hogy szükség esetén, 
ha tudniillik a felek nem akarnának az egyház-
hoz alkalmazkodni, sem az egyház a felekhez (a 
ki igy beszél, az nem a kath. egyház fogalmát 
fejtegeti!) a polgári házasságkötési forma volna 
behozva. Ez az egyházat is teljesen szabaddá 
tenné s az államot is az egyháztól (nem ez az 
isteni-jogi szabadság az állam és egyház között !) 
anélkül, hogy az az állapot állana elő, hogy az 
állam és az egyház egymásnak há ta t fordítanak. 
Az a házassági intézmény, melyet József császár 
hozott be, a legjobb gyümölcsöket teremheti , ha 
az intézmény kellő módon revideáltatik. Meg 
lesznek a sajá t állami törvényhozásnak az elő-
nyei a hátrányok nélkül. Csak azt kell tenni, 
hogy a pátensnek egyenesen az egyháznak állam 
által való feltétlen uralására irányuló elvét kell 
a pátensből kivenni, tehát azt a fulánkot, a mely 
csak sérthet. Igy aztán elérhetjük azt, hogy egy 

lényegére polgári házasságnak nevezhető intéz-
ményt nyerünk, mely a házasság dolgában való 
polgári törvényhozásoknak két há t rányát mel-
lőzi, melyek egyike az, hogy az állam magának 
az egyházat alárendeli, mit a József-féle házas-
sági pátens bőségesen megtet t , a másika az, 
hogy a házassági intézmény az egyház karjaiból 
egészen kirántat ik, a mit a nagy polgári codi-
ticátiókban elég szomorú jelenségként tapasztal-
hatunk. 

Persze, hogy bizonyos egyházi tekinte teknek 
a tiszteletben ta r tása kikerülhetlen lenne, mi-
lyen az, hogy a keresztény házassági alaptételek 
lehetőleg kiméltessenek. Ha ezek egészen mel-
lőztetnének, a házasságkötés kisegítő polgári for-
má ja nem lenne csak kisegítő s az a felek 
mihaszna terheltetésével j á rna , ha előbb az egy-
házhoz u tas í t t a tnak , s csak ha i t t nem boldo-
gulnának, jöhetnének a polgári házasság elé. A 
kath. egyház főbb tételei házasság dolgában 
elismerést igényelnek. Igy a felbonthatlanság, 
igy az, hogy nagyobb papi rendű egyén vagy 
fogadalmat t e t t szerzetes házasságra nem lép-
hetnek. Természetes, hogy az engedményekben 
határ t kellene tar tani . A szűzi fogadásnak az el 
nem hált házasságot illetőleg meglevő felbontó 
erejét mellőzni kellene, már annál fogva, hogy 
bizonyára nem lennénk hajlandók a házasságkö-
tést ugy szabályozni, mint a hogy a sponsalia 
de praesenti vannak szabályozva. A kiskorú há-
zasságát szülői vagy gyámhatósági egyezés híján 
nem lehetne érvényesnek elismerni, bármily saj-
nosan ütköznénk is az egyház házassági jogába. 
Az egyház szolgájának a házasságkötésnél való 
jelenlétére nézve sem elégedné7ik meg a passiv 
assistentia azon minimumával, a mi a kath 
egyházi jogból ismeretes. (Hát ez által az állam 
már igazán nem tisztelné a kath. egyház hit-
elveit !) A házasságkötésnél minden meglepetést 
ki kellene zárni. 

Annyi természetesen előrelátható, hogy tekin-
te t t e l hazánk felekezeteire, teljes egyenlőséget 
még sem lehetne valósítani. (Soha senki ebben a 
dologban teljes egyenlőséget nem eszközölhet, 
mivel magok a vallások nagyon egyenlőtlenek !) 
A házasság felbonthatlansága az, a mit egyrészt 
tiszteletben kell tar tani , másrészt az alól kivé-
teleket tenni, a mint is a különbségtevés a há-
zassági pátensben is fellelhető. Egység annyiban, 
és a mainál nagyobb egység mégis volna, hogy 
az ország összes lakosait két táborba lehetne 

28* 
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osztanix) s a nemkatholikusokra nézve a felbont- i 
batlanság alól némi kivételeket tenni. Persze ezt 
is csak csinyjával lehetne tenni. A vegyesházas-
ságoknál jogi dualismusra vezethetne, a min 
csak ngy lehetne segíteni, ha azt a házasságot, 
melynél katholikus fél részes, felbonthatlannak 
jelentenők ki. Ez az országra nézve mégis kisebb 
anomalia volna, mintha a felbonthatóság általán 
megengedett lenne. Pedig helyesen csak a jogi 
dualismus és a felbonthatlanság között van vá-
lasztás. Az mindenesetre kisebb baj, ha a protes-
táns félre nézve bizonyos házasság felbonthatatlan, 
mintha a jog dualismusát a vegyesházasságra 
nézve fen tar tanok. A dualismus a jogi rendezés 
szempontjából házassági jogunk nagyobb sérel-
mére válnék, mint az egyéni szabadságnak a 
házasság felbonthatlansága akkor, midőn ez nem 
dogmatikus szempontból, de a jogi rendezés 
szempontjából elkerülhetlenné válik. (A dogma-
tikus dolgot helyesen csak a dogmatika szerint 
lehet mérni !) 

A vegyesházasság esetében a felbonthatlan-
ságot nem a dogmatika, de a jogrendezés és 
pedig a jogrendezés opportunitása szempontjából 
kell méltányolni, habár a felbonthatlanság mint 
jogi elv, a dogmatikától független is (?) létező. 
A javasolt mód által házassági jogállapotaink 
legnagyobb baja orvosolva lenne, tudniillik az, 
hogy egy ugyanazon házassági viszonyra két egy-
mással ellenkező jogi rend az irányadó. A baj, 
melyet orvosolni kellene, nem is oly régi. Az 
1S68. évi 48-ik törvényczikk az okozója, mihez 
még az 1868. évi 53. törvényczikk azon rende-
lése járul, mély az á t té r tnek az át térés pillanata 
óta, minden cselekvényeit, t ehá t az át térés előtt 
való házasságkötését is az uj egyház elvei sze-
rint rendeli megitélendőuek. Ez is a lehetőleg 
elérendő jogi egység legnagyobb kárára van. Ha 
számba se vennők azt, hogy az át térés vissza-
ható ereje a házasság intézményéből az állandó-
ság minden jellegét elveszi, az a felekezeti 
szempontnak való legnagyobb hódolás (t. i. a 
protestáns szempontnak !) az állam részéről, mi-
dőn mindent az átállással takar . Mindkét tör-
vény, épp az ellenkezőjét te t te annak, a mi a 
házasságnak állam által való szabályozását ér-
dekli. 1868. óta még inkább belejutot tunk a 

*) A katholikusokat a jus canonicum mal az egyikbe, az 
akatholikusoliat állami törve'nynyel a másikba — nemde? A ve-
gyesházasságok amúgy is a természeti és a positiv isteni jog sze-
r int a kath. szentszékek elé tartoznak. 

felekezetiesség (recte: a protestántizmus) hinár-
jába. Ezt az i rányt kell visszaterelni fel egész 
odáig, a midőn a házassági pátens keletkezett . 
Ez volt nálunk a házasság jogi rendezésének 
első és utolsó nagy műve 

Tudni való, hogy avval a házassági intéz-
ménynyel, melyet akarunk, az egész országnak, 
s különösen a katholikus egyháznak már volt 
dolga. A házassági pátens teljes érvényben lété-
nek idejéből (1786—1790.) tudjuk, hogy sok 
olyan nehézség le lett győzve, mely abból szár-
mazott, hogy a házasság ügyét az állam önha-
talmából szabályozta. Maga a katholikus egyház 
a házassági ügyekben való világi bíráskodással 
is el tudot t számolni. A mienkéhez hasonló jogi 
rendszer mellé Ausztriában a főpapság Rómából 
kapta a maga utasítását , mely a világi és egy-
házi jogrendszernek egymáshoz való közelebb 
hozását elősegité, illetőleg arra hatot t , hogy a 
világi és egyházi jog bizonyos együtt működés-
ben szolgált a közönség javára. Nincs tehát 
legyőzhetlen akadályról szó. Próbált uton halad-
nánk . . . . 

Ezek a körvonalai azon házassági intézmény-
nek, melyben hazánk népét a házassági jogélet 
terén szerencséltetni jónak ta r tanám . . . (I. mű : 
274, 239, 268—72, 289, 288. 11.) 

Ez Kováts Gyulának a nézete a házassági 
jognak egységes állami rendezéséről nálunk. Fel-
hoztam, hogy az illetékesek gondolkozzanak: 
hányadán is vagyunk mi ma a házassági ügyek-
kel ? Kováts Gyula csak egy a sok közül és 
kálvinista létére még a szelídebbek és* méltá-
nyosabbak közé tartozik. 

Egy dolog tagadhatlan, az t. i., hogy mi 
katholikusok egy egyetemes válság előtt állunk, 
melyet a hatalmasabb fél csendesen már előké-
szít számunkra s egy szép napon törvényjavaslat 
alakjában felzúditja azt reánk. Hogy akkor mi 
leszünk ismét a legyőzöttek, az a mai állapo-
taink után következtetve, több mint bizonyos. 
Hiszen mi mintha nem is tudnók, mit re j t ma-
gában az 1868-iki törvényhozás a katholicziz-
musra s minek kell abból fejlődnie! Legalább a 
febr. 26-iki rendelet elleni tiltakozások nem 
igen árul ták el, hogy a helyzet összes körülmé-
nyeivel t isztában vannak s hogy a szerint mé-
rik az eljárás prudent iá já t is. Annak a 12-ik 

j §-nak mélyen rejlenek a gyökerei s igen tágas 
a kerete. FI ej ! mit fog még hozni annak az 

í 1848. XX. t.-czikknek az egyenlősége és viszo-
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n o s s á g a , m i k o r ez a L e s s i n g - f é l e elv u g y n é z i a 
k a t h o l i c z i z m u s t , m i n t bö lcs N á t h á n a j e r u z s á -
l e m i p á t r i á r k á t ! 

Az á l l a m j o g á s z o k m o n o g r á f i á k a t i r n a k ezek-
rő l és é r d e m l e g e s c z i k k e k e t , m i p e d i g n e m t a l á l -
j u k s z ü k s é g e s n e k m é g az a n y a g g y ű j t é s t s e m , 
ső t m é g oly n é z e t is k e r i n g k ö z t ü n k , h o g y h i -
szen az a XX. t.-cz. a 4 8 - b ó l és az 53. t.-cz. 
68 -bó l n e m is v o n a t k o z i k r á n k ! S t r u c z m a d á r -
p o l i t i k a ! — Az a n t i - k a t h o l i c z i z m u s h a t a l m a s 
t á b o r r a l á l l az o r s z á g g y ű l é s e n , o t t a z o n a fo -
r u m on, a ho l m a d ő l n e k el a k é r d é s e k ; m i p e -
d ig c sak á r v á n p i s l a n t h a t u n k oda , n e m l é v é n 
o t t e m b e r e i n k , a r r a va lók , a k i k a m e g t á m a -
d o t t n a k ü g y é t m a g y a r á z n á k , v é d e l m e z n é k és ez 
a m a i a l k o t m á n y o s v i l á g b a n a l e g n a g y o b b ba -
j u n k s m i t m o n d j n n k , m i k o r ez a n a g y m u l a s z -
t á s , a mi mulasztásunk ! A t á r s a d a l m i t é r i d e g e n 
s z á m u n k r a egész m o s t a n á i g , a hol , h a ma már 
sok fog is elveszni a jó ügyből, l e g a l á b b a jövő 
t a l a j á t l e h e t n e e lőkész í t en i . 

M u l t és j e l e n , — és i l y e n l e g y e n a j ö v ő i s ? . . . 
A m i k e t az 1868 - ik i 48. és 53- ik t . - c z i k k r ő l 

m o n d o t t a m , s z o l g á l j a n a k o k u l á s u n k r a ; n y i s s á k 
fel s z e m e i n k e t , h o g y m á r e g y s z e r i g a z á n b e l á s -
s u k : m i t ke l l t a n u l m á n y o z n u n k , m i t kell tennünk 
és m i r e kell — k é s z ü l n ü n k ! 

Dr Diidek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Az uj püspök bevonulása — 

1890. szept 23-án, fejedelmi fénynyel, királyi pompa ki-
fejtése mellett történt. Temesvár városa díszben ragyogott, 
zászlók ezrei enyelegtek a szellővel, a tölgy- és fenyő-
erdők lombjukkal adták a remény zöld szinét a diadal-
ivekre, melyeknek száma oly nagy volt, hogy ámulás 
töltött el bennünket. Temesvár városa a „haza érkező"-
nek édessé akarta varázsolni a viszontlátást. Kegyelet és 
fiúi szeretet tölthette el püspökünk érző keblét, midőn 
lába a boldogult édes apa és nagyatya által lakott föl-
det érinté ; mert a kegyelet és tisztelet indította székvá-
rosának derék polgárait arra, hogy a dicső emlékű temes-
megyei alispán fiát, és az elévülhetetlen nagy érdemű 
temesvári polgármester unokáját ennyi pazar figyelemre, 
ily királyi díszre méltatta. Dessewífy püspöknek édes 
atyja ugyanis Temesmegye dicső emlékű alispánja volti 
nagyatyja pedig az a hires polgármester, kinek nevét 
talán Temesvár elfelejthette volna, de kinek érdemeiből 
Temesvár városa ma is igen sokat élvez. Oh ha DessewfFy 
püspöknek édes anyja, az angyalszivű alispánnő és pol-
gármester leány, püspök fiának ezt a bámulatosan gyö-
nyörű fényességű bevonulását megélte volna ! Csak négy 
évvel ezelőtt halt meg, ugy haliám, fia karjai közt Kassán. 

Midőn dr Telbisz Károly, Temesvár városának derék 

polgármestere a temesvári indóházban Dessewffy püspököt 
üdvözölte, főpásztorunk lelke fiúi kegyelettel szülői házába 
gondolta magát és meghatottan mondá : „Isten szent ne-
vében jövök. Az isteni Gondviselés különösen kegyes 
intézkedésének veszem, hogy püspöknek oda vezet vissza, 
hol gyermekéveim legboldogabb idejét éltem." Ezrek 
éljen-riadója hálálta meg a főpásztornak a szülői ház iránt 
tanusitott e tiszteletét és szeretetét. Az Ur, ki a jót ju-
talmazza, a negyedik parancsolatban adta igéretét, hogy 
az, ki apját, anyját tiszteli, boldog lesz ! 

Ha az Üdvözitőről hangoztatja az örök Ige: „fecit, 
et docuit," nem vonakodhatom bevallani, hogy főpászto-
runk első szava: szép tett volt, a szivekbe ható predi-
káczió volt, papra, világira, ifjaknak és véneknek ! 

Most már é r tem, hogy mié r t m o n d t á k m i k o r Dessewffy 
csanádi p ü s p ö k n e k neveztetvén ki : B o l d o g Csanádiak ! 

A megérkező püspök két helyütt is imádkozott: a 
papnevelő templomában először ; székesegyházában má-
sodszor ; ime teljesité azt, a mit a Religio kedves szer-
kesztője numine afflatus szent Gellért nevében énekelt : 
szeptember 24-ikéről keltezett számában. 

Oh nagy Isten, irgalmasság Ura ! 
Kit az ember kényszerít boszura : 
Haragodnak nem szab semmi határt, 
Csak egy, csak egy : hogyha elédbe tárt, 

Mitől minden éled, 
Imát — esdő lélek 

Azért, a ki ma lép nyomdokimba, 
Évek hosszú során, 
Magyarok hazáján, 
Add, hogy legven áldás : 
Nagy segélykiáltás 

Az Istenhez 
Es imára hivás 

A hívekhez ! 

Főpásztorunk a tiszteletére kifejtett kápráztató fény 
közben magasztos példája: imára hivás volt a hívekhez! 

„Minden igaz szeretet Istenhez vezet", ezt hangoz-
tatá Dessewffy püspök első szent beszédében ; ő maga 
graphice demonstrálta ezt : Az üdvözültek hónába tért 
édes szülei iránti hű szeretete oly szivnek virága, mely 
Istent keresi hő imában ! 

Boldog Csanádiak ! 
Röviden emlitem, hogy magyar hazánk tíz megyéje 

küldött tisztelgő bizottságot, hogy számtalan fel és alvi-
déki város polgármesterei jelentek meg uj püspökünk 
tiszteletére, pedig ez nagyszerű esemény, és pompás lát-
vány volt ; röviden szólok a ragyogó kivilágításról, a dal-
lamos énekről és zenéről, melyekkel f'őpásztorunknak 
kedveskedtek, sietek szeptember 24-ikéhez, és az ' aznap 
tartott püspöki inthronisatióhoz : 

Midőn Dessewífy püspöki székét elfoglalta, a mél-
tóságnak szóval ki nem fejezhető fénye övezte ; és midőn 
hozzánk papokhoz intézte főpapi szózatát, oly sajátos érzés 
fogott el bennünket, mint mikor szent elmélkedés alatt a 
lélek eltelik az égi malaszt édességével. Az idézett szent-
irás és -ez. atyák gyöngymondásaiból sugározhatott ki e 
lelket átható varázs. 

A beszéd mindenkinek hozott valami apró ajándé-
kot : Németh József fölsz. püspök megkapta a dicséret 
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jutalmát, hogy a beteg Bonnaz püspökhöz oly kegyelettel 
ragaszkodott, szörnyű hosszú betegségét fiúi szeretettel 
enyhítette ; a főtisztelendő káptalannak bizalmat osztott, 
a papságnak atyai kegyes jóságú oktatást és intelmeket; 
és a kispapok? azok kapták a javát : szemeim fénye ti 
lesztek kedves fiaim ! minden erőmet é3 tehetségemet arra 
fogom forditani, hogy az Ur oltárához méltókká váljatok. 

A hivek mit hallottak ? „Nagyon, de nagyon té-
vedne, a ki azt hiszi, hogy én más okból jöttem ide mint 
hogy nektek a szent katholikus hitet hirdessem !" Es szent 
hitünknek a lélek halhatatlanságát valló tanait oly nyo-
matékkal emelte ki, hogy önkénytelen kiérezte az ember: 
Dessewffy minden hivében, minden emberben Isten kép-
mását tiszteli, a halhatatlan lélek örök becsét szivén 
hordja ! 

Délelőtt kilencz órától tizenkettőig tartott az inthro-
nisatió fárasztó lefolyása ; egy kedves paptársam felsóhaj-
tot t : „Szegény püspök! ez több a synodalis-nál!" 

De végre ennek is vége let t ; elmentünk a püspöki 
palotába; tizenkét órára volt kitűzve az egyházmegyei 
papság bemutatása. Németh püspök ékesen, szép csengő 
hangon, oly szivhez szólóan, mint azt Németh püspök oly 
hatalmasan érti, ajánlotta a papságot a főpásztor kegyébe, 
igérte, hogy jók leszünk, és engedelmesek, buzgók és ki-
tartók, leginkább uj főpásztorunkhoz való szeretetünkben ! 
és Dessewffy püspök meghatottan hallgatá ő méltóságát, 
végre megszólalt. De hogy figyeltünk ! Semmi zaj, semmi 
nesz, csupa fül és vágy hallani a jövő programmját! 
Végre kimerülten a hosszú szent ténykedés fáradalmaitól 
halkan igy kezdé : 

„Üdvözlöm kedves papjaimat az apai házban!" 
Néma csend! mintha a néni a csend a visszafojtott 

lélekzettől még némábbá lett volna, de egyszerre oly 
dörgő Éljen viharzott át azon a püspöki nagy termen, 
hogy szinte bele rendültek az épület falai ! — Egymást 
néztük, és mindenik arczon a köny gyémántos csillogása 
árulta el az édes öröm benső érzését ! 

Boldog Csanádiak ! 
Következett a diszebéd ; de én tőlem lehetett volna 

akár tiz ilyen diszebéd, felöltöttem a kabátomat, begom-
boltam, hogy annál hivebben megőrizzem a nyert benyo-
másokat. Valóban : boldog csanádiak ! Végül még egy 
titkomat kell közölnöm, midőn Dessewffy püspökkel 
szemben álltam és néztem, néztem jóságos arczát, egy-
szerre ugy találtam: Dessewffy püspök modorában fö-
lötte hasonlít Lollok spirituálishoz, ahhoz a confessori 
lélekhez, kit mi pázmániták örökre szivünkbe és imánkba . 
zártunk. 

Legyen áldás a Dessewffy püspök kormányán ! Szent 
István a csanádegyházmegye alapitója, szent Gellért a 
szent vértanú első csanádi püspök, szent Imre herczeg 
első szent püspökünk mennyei liliomszálnak nevelt tanít-
ványa, és mindenek fölött a Magyarok Nagyasszonya 
legyenek pártfogói és szószólói ! Egy csanácli pap. 

Székesfehérvár. Első föp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
r i t e r ius iam pleniusque prosequeuda ea sunt, quae 

genuinus in Vobis requirit Ecclesiae Spiritus. Scilicet po-
stulat a Vobis Sancta Mater Ecclesia, ut dignitatis officii-

! que Vestri memores, pro ea, qua vocati estis vocatione, 
pie sancteque viventes, praebeatis vosmetipsos in omnibus 
exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in 
gravitate, in charitate, in fide, in castitate.x) Requiritur 
autem in Vobis vitae sanctitas, non communis illa, ad 
quam et laicorum vocatur ordo, sed eximia plane atque 
singularis ita, ut eum teneatis sacerdotalium virtutum 
chorum, unde illa exsistit, quae efficit sacerdotes bonos, 
similitudo Jesu Christi, summi et aeterni Sacerdotis.2) 
Nihil in te mediocre esse contentus sum — clamat ad 
Vos Ecclesia Dei cum magno Hieronymo, — totum 
summum, totum perfectum desidero.3) 

Hanc vitae sanctitatis excellentiam Vestrae flagitat 
dignitatis eminentia. Cooperatores Dei estis, pro Christo 
legatione fungimini, tamquam Deo exhortante per Vos,4) 
ministri Christi et dispensatores mysteriorum Dei estis, 5) 
Vestrae potestati sanctissimae creditum tremendum illud 
mysterium, quo vivifica ilia hostia, qua Deo Patti 
conciliati sumus, in altari per vos quotidie immolatur. 

Si filiis Aaron dictum est a Domino : Sint ergo 
Sancti, quia et ego Sanctus sum Dominus, qui sanctifico 
eos ; Sancti erunt Deo suo et non polluent nomen eius ; 7) 
si in figura tanta observantia, quanta in veritate?8) Sed 
et lucerna esse debetis, ex mandato Christi, super can-
delabrum posita, ut luceat omnibus, qui in domo sunt. 9) 
Lucerna in omni Vestro munere, lucerna in omni Vestra 
conversatione, in omni Vestra vita. Nihil est, quod alios 
magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, quam 
eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio dedi-
carunt. Quum enim a rebus saeculi in altiorem sublati 
locum conspiciantur, in eos tamquam in speculum re-
liqui oculos coniiciunt, ex iisque suniunt quod imiten-
tur.1 0) 

Qui fructus Vestrae praedicationis, in contra linguam 
testimonium dicat vita?1-1) Quae reverentia, quae fre-
quentia Sacrosancti Missao Sacrificii, sacrorumque Sacra-
mentorum, tractante Sancta sacerdote impurae vitae ma-
nibus, tractante negligenter, tractante fraudulenter ? 

Vae homini illi, per quem scandalum venit ! u ) Sed 
centies Vae homini Dei, 13) per quem scandalum venit ! 
Vae Sacerdotibus, qui claudunt regnum coelorum ante 
homines ! u ) Vae sacerdotibus, quibus exprobrat iratus 
Dominus: Quare tu enerras iustitias meas, et assumis 
testamentum meum per os tuum ? Tu vero odisti dis-
ciplinam, et proiecisti sermones meos retrorsum15) Vae 

') Tit. 2. 7. — 1. Tim. 4, 12. 
2) Leo XIII. Encycl. Quod multum, ad Eppos Hung. 

S. Hier. ep. ad Paulin. 
*) 2. Cor. 5, 20. 
5) 1. Cor. 4, 1. 
fi) Cone. Trid. Sess. 22. Deer, de observ. et vitand. in celebr. 

missae. 
7) Lev. 21, 6. 8. 
8) S. Ambr. De off. min. 1. 1. c. 78. 
9) Matth. 5, 15. 

i°) Concil. Trid. Sess. 22. De reform. C. 1. 
" ) S. Aug. Serm. 34. 
12) Matth. 18, 7. 
13) 1. Tim. 6, 11. 

Matth. 23, 13. 
l s) Ps 49, 16, 17. 
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Sacerdotibus, de quibus cum horroré querendum : Erat 
peccatum puerorum grande nimis coram Domino, quia 
retrahebant homines a sacrificio Domini. *) Vae sacerdo-
tibus, qui miscent atque adiungunt sacrilegium turpi-
tudini ! a) 

Sit itaque vita Vestra sancta, sit illibata, sit voca-
tioni Vestrae sublimi conformis. 

Anxie reformidate vitateque peccata, quae lethalia 
sunt, multorum simul in munere Vestro sacrilegiorum 
origo et augmentum. Horrete anxius adhuc illud genus 
mortis immane, quod mala consuetudo vocatur, : i) ubi 
peccator deligatus morbo carnis, mortifera suavitate trahit 
catenam suam. 4) 

Christus suscepit Vos in honorem Dei,5) nolite inferre 
crimen gloriae Vestrae. 6) — Sed et levia peccata magna 
vitate sollicitudine. Ofl'ensa Dei sunt, incautos et incurios non 
raro ad lethalia adducunt. Adtendite fratres mei! Minuta sunt, 
non sunt magna. Non est bestia quasi leo, ut uno morsu 
guttur frangat, sed et plerumque bestiae minutae multae 
necant. Sic et modica peccata. Adtenditis, quia modica 
sunt, cavete quia plura sunt. 7) Nec illud praetereundum, 
levia per se, in Vobis gravia fieri posse ratione scandali 
gravis. Quare concilium Tridentinum Vos admonet : levia 
etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant s) 
Sed et nostis, quantos insidiatores habeat Ecclesia, quantos 
exploratores, levem ruinam si offenderint, figent aculeum. 9) 

Neque contentae sint curae Vestrae fuga peccati, 
sed ultra progrediamini in via perfectionis necesse est. 
Crescere enim Vos oportet in illo per omnia, qui est Ca-
put, Christus. 1(l) Crescentes in gratia,X1) agite fideliter, 
agite sancte ecclesiastica officia, quae ad Vos pertinent. 
Docete et exhortaruini non sermonibus tantum sed et mo-
ribus Vestris. In vita Vestra inveniantur verba Vestra, in 
factis Vestris cognoscantur labia Vestra . i a) Nemo coga-
tur, Vestrum correcturus ministerium, Vestro cum oppro-
brio, hortari populum Dei : Quaecunque dixerint Vobis, 
servate et facite, secundum opera vero eorum, nolite 
facere, dicunt enim et non faciunt.13) 

Innocentiam ad altare apportate.1 4) Caste mysteria 
sanctissima adeundo,15) omnem operam et diligentiam in 
eo ponendam esse noveritis, ut tremendum sacrificium, 
quanta maxima fieri potest, interiori cordis munditia et 
puritate, atque exteriori devotionis ac pietatis specie per-
agatis. l l i) Pie, devote Sacramenta Ecclesiae administrate, 

1) 1. Reg. 2, 17. 
2) S. Ambr. Ep. 4. ad Chromat 
3) S. Aug. Tract . 49. in Joan. 
4) S. Aug. Conf. I . 6. C. 12. 
5) Rom. 15, 7. 
6) 1. Mach. 9, 10. 

7) S. Aug. Serm. 9. 
Sess. 22. De Reform. C. 1. 

9) S. Ambr. Ep. 46. 
10) Eph. 4, 15. 
11) II . Petr i 8, 18. 
12) S. Aug. Enar. in ps. 57. 
,3) Matth. 23, 3. 
»*) S. Aug. Tract . 26. 
15) Leo XIII. Encycl. Quod multum. 
1G) Concil. Trid. sess. 22. Deer, de observ. et evit. in celebr. 

Missae 

servantes sancte io omnibus ritum ab Ecclesia Dei prae-
scriptum. Sacra Vobis facientibus, sacramenta dispensanti-
bus, benedictiones Ecclesiae elargientibus, videat populus 
Christi fidetn Vestram, reverentiam Vestram in Sancta, 
quae tractatis. 

Exemplum estote fidelibus in omni Vestra conver-
satione, in omni Vestra vita. Sic enim decet omnino Cle-
ricos in sortem Domini vocatos vitam moresque suos 
componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque 
omnibus rebus nil nisi grave, moderatum ac religione 
plenum prae se ferant. ') Itaque nihil in te commüne 
cum studio atque usu et mori'ous inconditae- multitudinis. 
Sobriam a turbis gravitatem, seriam vitam, singulare pon-
dus dignitas sibi vindicat sacerdotalis. Quomodo enim po-
test observari a populo, qui nihil habet secretum a populo, 
dispar a multitudine? Quid enim in te miretur, si sua in 
te recognoscat, si nihil in te aspiciat, quod ultra se in-
veniat, si quae in se erubescit, in te, quem reverendum 
arbitratur, offendat? ' ) 

Haec autem Vobis dicendo, non invecti sumus in 
eos, qui peccant, sed ne peccent, monuimus.3) 

Non autem Vobis sufficiat conscientia Vestrae bonae 
vitae, sed et famam Vestram anxia cura servate illibatam, 
mali vel speciem évitantes. Nulli itaque locum detis suspi-
cioni, ne umbram quidem occasionis linguae maledicae, 
quae Sanctos carpere solita est in solatium delinquendi ; 4 ) 
omne prorsus a fidelibus removeatis scandali periculum. 
Testimonio bono insignitos Vos esse oportet, et fidelium 
et eorum qui foris sunt .5) Providere enim debemus bona 
non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus, ne 
tranquillam aquam bibentes in conscientia nostra, pedibus 
incautis agere convincamur, ut oves dominicae turbidam 
aquam bibant ; d e c e t q u e actuum operumque nostrorum 
testem esse publicam existimationem, ne derogetur mu-
neri ; ut qui videt ministrum altaris congruis ornatum 
virtutibus, auctorem praedicet et Dominum veneretur, qui 
tales servulos habeat .7) Videte itaque vocationem Ve-
stram : 8) VV. FF. et DD. FF. Tantum digne Evangelio 
Christi conversamini, ut sive cum venero et videro vos, 
sive absens audiam de Vobis, quia statis in uno Spiritu 
unanimes, collaborantes fîdei Evangelii.9) Mementote 
Hungáriáé laudis antiquae, earn Christi producere mini-
stros electos, et viros religione foecundos, inclytos Catho-
licae fidei professores, et in qua degit Catholicus populus 
mandatorum Domini sectator eximius. 10) Non vobis videa-
tur durum et grave, quod e mandato Domini Ecclesia 
postulat. Non est durum et grave, quod Ille imperat, qui 
adiuvat, ut fiat, quod imperat.11) Nemo vos fallat, nemo 
Vos decipiat cibis venenatis popularium vocum : Non 

l) Concil. Trid. Sess. 22. De Reform. C. 1. 
") S. Ambr. ep. 28. 
3) S. Hier. ep. 3. ad Nepot . 
4) S. Hier. ep. 27. 
5) I. Tim. 3, 7. 
8) S. Aug. ep. 124. 
7) & Ambr. De off. ministr . 1. 1. 
8) I. Cor. 1, 26. 
9) Phil. 1, 27. 

,0) Nicol. III. ad reg. Ladisl. IV. Péter fy 1. c. 
») S. Aug. Serm. 96. 
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ferre haec tempóra veterum Canonum severitatem. Vestra 
magistra non vulgus est, sed Christi Ecclesia. Contemnite 
populäres illas voces, queis, quasi ficus deformes foliis, 
pravi mores contegi soient; et perficite, quod Evangelium 
docet, quod Christus iubet, quod gregis salus, quod Eccle-
siae auctoritas dignitasque postulat. *) Nec vos alliciat 
malorum exemplum. Vulgi enim usus non praeiudicat 
veritati ;2) neque multitudo sociorum impunitatem facit 
criminum.3) Discite in hac parte superbiam sanctam. Sci-
tote Yos illis esse meliores.4) 

Ut autem vitam Vestram sanctam conservare atque 
in eadem proficere in dies valeatis, orationi instantes 
sitis.5) Imprimis horas Canonicas, ex Ecclesiae praecepto, 
pie, studiose, devote persolvite, memores gravissimae 
Yestrae hac in re obligationis. Insignis in Vobis vigeat 
cultus Beatae Mariae Virginis, magnae Hungarorum Do-
minae, Cuius dulcissimo potentissimoque patrocinio, cum 
regno suo et Vos commendabat B. Stephanus gentis 
nostrae Apostolus. Insignis in Vobis vigeat Cultus S. 
Josephi Custodis et Patroni Ecclesiae, insignis cultus 
Sancti Protoregis Nostri, cuius singular! crediti estis tu-
telae. Assiduum in Vobis sit meditandi Studium, frequens 
pia lectio. Iugis in Vobis sit mortificatio carnis. Aposto-
lum audite : Castigo corpus meum et in Servituten! redigo 
ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. f) 
Suo timoré nos terruit. Quid enim faciet agnus, ubi aries 
tremuit ?7) Fréquentes ad sacrum poenitentiae tribunal 
accedite ; non recuperandae solum, sed et augendae gra-
tiae sanctificantis est medium, aliarumque fons gratiarum. 
— Concupiscat quoque et deficiat anima Vestra in atria 
Domini,8) transite saepe in locum tabernaculi admirabilis,9) 
visitate Deum ibi absconditum. — Haec agité, VV. FF. 
et FF. DD. et Deus pacis erit vobiscum. l u) Cum autem 
vehementer ad tuendam fovendamque sacerdotalis vitae 
sanctitatem conférant Spintualia Exercitia, Christi in ter-
ris Vicarii obsequens monito, n ) curae mihi erit, ut fre-
quenter sacrae isthae meditationes in culturam animorum 
suscipiantur, ut in otio hoc sancto, quavis humanarum 
rerum causa seposita, omnia nostra facta dicta et cogitata 
coram Deo quam diligentissime revolventes, et annos 
aeternos assidua meditatione habentes in mente, maxima-
que bénéficia a Deo nobis collata recolentes, renovemur 
in Spiritu mentis nostrae,12) et resuscitemus gratiam, quae 
nobis data est per impositionem manuum. 

Magna res est VV. FF. et DD. FF. vita Vestra 
sancta, disciplina Vestra sancta, vigiliarum mearum, la-
borum meorum pars maxima, tanta, ut si, quod Deus 
avertat, necesse foret, iuxta mandatum Apostolicum,13) ne 
vis ecclesiasticae disciplinae frangatur, ad sacrorum Ca-

') S. Car. Borr, in prov. Conc. 2-o, Act. Mediol. p. 59. 
2) S. Ambr. de inst. Virg. c. 5. 
3) S. Ambr. de lapsu virg. Com. c. 9. 
*) S. Hier. ep. 22. 
6) I. Cor. 9, 27. 
8) Ps. 88. 1. 

i°) Phil. 4, 9. 
IJ) Ephes. 4, 23. 

6) Act. 6, 8. 
7) S. Aug. Serm. 178. 
9) Ps. 41, 4. 

") Leo XIII. Encycl. Quod multum. 
13) Encycl. Quod multum. 

nonum normára iustam non reformidarem adhibere seve-
ritatem. Quapropter oro vos, obsecro vos, exhortor Vos 
in nomine Dpmiui nostri Jesu Christi, digne ambuletis 
vocatione, qua vocati estis,x) exemplum estote fidelium 2) 
In agro Dei, quod est cor Vestrûm, Verba Dei semino et 
uberem messem de Vestris moribus exspecto.a) Maiorem 
horum non habeo gratiam quam ut audiam filios meos in 
veritate ambulare.4) Quod autem mei est officii, cum 
timoré ac tremore, divina adiuvante gratia, adnitar om-
nibus diebus vitae meae, ut forma sim et gregis et 
Vestra. Orate mecum assidue ad Dominum : Grressus meos 
dirige secundum eloquium Tuutn, et non dominetur mei 
omnis iniustitia 5) (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 

*** A gróf Csáky-féle (f. é. febr. 26-án 10,086. 
sz. a. k.) miniszteri rendelet törvényességéről. Irta 
Világhíj, 1890. 8-r. 19 1. 

Sikerült röpirat. Éppen jókor jött az országgyűlés uj 
ülésszakának elejére. Czélja : meggyőzni az országgyűlés 
mindkét házának tagjait, hogy a Csáky-féle rendelet tör-
vényellenes, tehát visszavonandó. Ezenkívül szerző figyel-
meztet az 1868. LIII. t. cz. 12. §-ának szükséges meg-
változtatására is. 

VEGYESEK. 
— Német-Csernyán{Torontálmegyében) folyó évi szep-

tember 28-án szentelte fel a helybeli esperes-plebános dr 
Engelsz János a gróf Csekonics Endre magas kegyéből 
ott létesült, és a szent keresztről nevezett irgalmas nő-
vérek gondjaira bizott u j elemi leányiskolát. Szent József 
oltalma alá helyezte a jámbor érzület ez intézetet. A szent 
család gondoskodó feje, könyörögjön le ezerszeres áldást 
a nemes czélu intézetre és a nemes lelkű főúri létesítőre ! 

— Nagynevű kath. publicista hunyt el mult hó 21-én 
Bregenzben dr Florencourt Bernát világi pap személyé-
ben, a ki Sziléziában, Berlinben a „Garmania"-nál, Bécs-
ben a „Vaterland"-nál és legutóbb a „Vorarlberger 
Volksblatta-nál mint szerkesztő működött. 

f Gyászhír. A jászóvári prémontrei kanonok-rend 
nagyváradi társháza és főgymnáziumának tanártestülete 
az egész rend s az elhunytnak rokonai nevében legben-
sőbb fájdalommal tudatja Várssély Ármin promontrei r. 
kanonoknak, házfőnöknek és főgymáziumi igazgatónak, 
életének 60-ik, áldozárságának és tanárságának 35-ik évé-
ben f. hó 1-én éjjeli 3/4,12 órakor, a haldoklók szentsé-
geinek ájtatos felvétele után tüdőszélhüdés következtében 
történt gyászos elhunytát. Az elhunytnak földi maradvá-
nyai folyó hó 3 án délután 4 órakor fognak a nagyvá-
rad-olaszii közsirkertben örök nyugalomra tétetni. Az 
engesztelő sz. mise-áldozat pedig f. hó 6-án délelőtt 9 
órakor a prémontreiek templomőban fog a Mindenhatónak 
bemutatni. Mely végtisztességtételre az elhunytnak roko-
nai, barátai s tisztelői meghivatnak. Nagyvárad, 1890. 
október 2. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

') Ephes. 4, 1. 
I. Tim. 4, 12. 

3) S. Aug. Serm. 150. 
4) 3. Joan. 4. 
a) Ps. 118, 133. 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1868 u tán . — Egyházi Tudósítások : — S z é k e s f e h é r v á r : 
Első főpásztor i szózat a papsághoz. — L i e c h t e n s t e i n (Felsős tá jerországban) . Osz t r ák -magyar misszió Af r ikában . — Kath. Köz-
tevékenység: Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde a róm. ka th . t a n i t ó k egyesülete közgyűlésén. — Irodalom: Sermo Pastoral is . — 

Főpász to r i szózat. — Hi r t enschre iben . Stb . — Vegyesek. 

j. Megjelenik e lap heten-
ként kítszer : 

{ szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
• félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : Buda-
I pest, VIII., Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

KEGYYENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál; | 
: Budapesten a szerkesz- : 
: tőnél, és Rndnyánszky j 
: A. könyvnyomdájában, : 
: IV., Papnövelde-utcza : 
= 8. sz. alatt, hova a ne- s 
: taláni reclamatiók is, j 
l bérmentes nyitott levél- : 
i ben, intézendők. i 

A vegyes l i ázasságok h a z á n k b a n 1868 u t án . 

I. 

Fölötte tanulságos az idők és az események 
összehasonlítása a magyarországi vallásügyi ki-
fejlések tekintetében az utolsó század lefolyása 
alatt. Középpontjuknak a vegyesházassági küz-
delmek tekinthetők. E kifejlésben, illetőleg a ka-
tholiczizmus fokonkinti lehanyatlásában négy 
évet, mint uj fordulati pontokat lehet megje-
lölni: 1791, 1840, 1848, lS6S-at. A két előbbi 
évben részletesen, tervszerűen tárgyalta az or-
szággyűlés a vegyesházassági kérdést, volt ideje 
hozzá, mivel akarta, hogy legyen. A falanxot 
képező püspöki kar kath. elvei élénk viszhangra 
találtak ; a katholiczizmus érdeklődött az ur Jé-
zus ügye iránt s politikailag sehogy sem prae-
judikált magának. S a midőn mégis 1791-ben a 
házasság szentségi természetével ellenkező tör-
vény és 1840-ben egy még tovább menő tör-
vényjavaslat fogadtaott el: amott gr. Batthányi 
József, emitt Kopácsy József primás a ple-
numban, az ország szine előtt ünnepiesen til-
takoztak : in praesentia omnium Statuum et 
Ordinum regni contradicimus et reclamamus ; in 
solemni forma adversus memorata legum pro-
jecta protestationem interponimus. (Religio 1890. 
I. 396 és II. 27- 1.) 

Már 1848-ban a XX-ik t. cz. — és 1868-
ban a 48-ik és 53-ik t. czikkek sajátszerüen 
az országgyűlés utolsó napjaiban kerültek tár-
gyalás alá; az idő rövid, mert rövidnek kellett 
lennie; a gyűlések akkor meg ekkor permanen-
sek már ; a képviselők megviselten napszámos 

munkát végeznek. A tárgyaláseak zugó türelmet-
lenség szab irányt. Azért 1848-ban egy pillanat 
alat t végeztek a XX-ik t. czikkel (1. Religio 
1890. I. 177 1.); 1868-ban a 48-ik és 53-ik czik-
kel meg egy ülés alatt . (1. Idők Tanuja 1868. 
decz. 2. sz.) 1848-ban a főrendek miat t még 
több izenet vá l ta to t t a XX-ik t. czikk ügyében, 
persze hamarosan; primása az országnak nem 
volt ; utoljára is Scitovszky János pécsi püspök 
mint a püspökök legidősbje „per non mora-
mur" hozzájárult a törvényjavaslathoz. 1868-ban 
már izenet se volt ; egyszerre szavazták meg a 
két törvényjavaslatot alul, fölül; a primás fej-
teget te a kath. álláspontot, s leszavaztatott 24-ed 
magával 61 által. 

1790/1-ben buzgón tanácskozott, mozgott a 
püspöki kar és — a katholikusok; ugyanigy 
1840-ben. Már 1848-ban a ,,fait accompli" után 
t a r to t t gyűlésen a meghivott világi katholikusok 
azt mondják a püspököknek: „hogy a kath. köz-
ügyet illető tanácskozásokban eddig is örömest 
részt vettek volna, ha hogy az iránt felszólittat-
nak." (Religio 1890. I. 155. 1.) Hozzá a katholi-
kusok zöme Kossuth pár t jában hatalmasan prae-
judikált saját ügyének. — 1868-ban pedig a 
népiskolai törvény megszavazása s a kath. állás-
pont elbukása után ezeket ir ta az Idők Tanuja 
(decz. 3. sz.) . . . hanem hát hiába, ezen mél-
tóságos urak közt (registrálja a decz. 1-i főrendi 
ülést) voltak tevékeny egyesitő szellemek, után-
járó, fáradó, conferentiázó, rábeszélő, szervező, a 
pártfegyelem kapcsait élénk s agilis módon fel-
használó férfiak, a mely fürge tevékenység vala-
hára már igazán követendő példányul szolgálhatna. 
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„És szolgáljon, szolgáljon valóban követendő 
például ! 

„Mert íme. hogy a katholikus álláspont vé-
dői igy is, minden szervezkedés, készülődés, con-
f'erentiázás nélkül becsülettel állták ki a szellemi 
versenyt (hm! ez a mai időben csak plátói di-
csőség). mit bizonyít ez ? Nem kevesebbet, mint 
azt, hogy egy kis pártfegyelem s előkészület u tán 
a katholikus álláspont a szavazatok többségére 
nézve is győztes maradna." Villanyos fény ez a 
48-ik és 53-ik t.-cz. sorsára is. Különben a ka-
tholikusok már akkor lemondtak önmagokról, 
amidőn a Deák-párt zászlaját körülhordozták. 

1791, 1840, 1848, 1868! Négy emléklap, a 
melyre a csillagok járása fölöt tünk van irva s 
csendes, fokonkinti lehanyatlásunk. Emberi mű-
vek ezek. a melyekről a történelemnek tiszte 
Ítélni, s a melyekért az embereket számadásra 
vonja az igazságos Isten, mert .tulajdonképen az 
ő ügyének elrutitásáról van szó 

A katholiczizmusnak ezen utolsó érdemleges 
megbénításáról. azaz a 4S-ik és 53-ik törvény-
czikkekről még 1868. decz. 30-án értesí tet te a 
püspöki kar a lelkészkedő papságot s a prímás-
sal egybehangzó utasí tást i r t neki a további 
eljárás iránt. 

Az 53. t.-cz. 12-ik §-a mia t t beállították a 
'püspökök az activa assistentiát a v e g y e s h á z a s s á -

goknál s csupán a passivát í r ták elő. Ugyanis a 
12-ik §. mia t t „obligationi (ut omnes proles in 
catholica religione educentur) satisfacere ad mixta 
con nubia convolaturi aegre poterunt . . . . ob 
defectum huius de omnium prolium catholica 
edueatione securitatis mixtis matrimoniis bene-
dictio in Ecclesia impendi nequit; f ie r i n i h i l o m i -
nus poterit , ut matr imonium mixtum coram 
parocho catholico contrahatur, qui sponsis volen-
tibus matrimonio passive assistet." — mondja az 
instrukczió. 

A 48-ik törvényczikket illetőleg nem volt 
mire utasítani a lelkészkedő papságot, miután 
a t.-cz. ennek a hatáskörén kivül esett, csak a 
törvényczikknek veszedelmes következményeit 
emelte ki az instrukczió, a melyek szerint be-
állhat az az eset, hogy a kath. félre a házasság 
felbontatlan marad, mig az akatholikus félre a 
világi törvényszék azt felbonthatja, azért a lel-
készkedő papság igyekezni fog a katholikusokat 
a vegyesházasságra lépésről, mint a mely rájok 
most már megszaporodott veszélyekkel jár, lebe-

szélni. „Videant catholici in mixtis connubiis 
viventes, aut posthac victuri. cuinam periculo 
matr imonium suum remque suam familiarem 
obiiciant." (L Joan. Card. Simor: Epist. pastor, 
et Instructionum Vol. III. 1882. 347 — 56. 1.) 

Amint a püspöki karnak ezen instrukcziójá-
ból látjuk, de amint különben az 53-ik t.-czikk-
nek országgyűlési tárgyalásából is kivettük, e 
törvény hozatala idején nem kerül t még szóba 
semmi abból, a mi t később a 79-iki büntető 
kódex, majd a Trefort és Csáky-féle rendeletek a 
12-ik §. nevében előirtak a gyermekek kereszte-
lésére és anyakönyvelésére vonatkozólag. A mit 
akkor, t. i. 1868-ban hangoztattak, az volt a 
jogegyenlőség és viszonosság, a melynek czimén 
a honatyák a vegyesházasságból származott gyer-
mekek egyik nemét a protestantizmusnak akar-
ták biztosítani. Persze, hogy evvel elég van mondva ; 
mer t a Lessingiánok előtt vallás mint vallás, ke-
resztség mint keresztség, az mindegy ; idővel tehát 
az emii te t t rendeleteknek létre kellett jönniök; 
de 1868-ban a dolog még csak benrejlőleg (im-
plicite). a tételben volt felállítva, még nem me-
hete t t á t mindjár t az emberek köztudatába, mert 
u j volt s a tévely logikájának is időre van szük-
sége, hogy kifejtse magát. Az egyedüli Gál János 
emlékezett meg a törvényjavaslat gyakorlat i je-
lentőségéről. de csak egyetlen egy körülményt 
talált , a mi azt igazolhatná: az iskoláztatást; 
miután pedig senki más vallásfelekezet iskolái-
ból kizárva nincsen, a törvényjavaslatot mint 
gyakorlat i jelentőség nélkülit elejteni óhaj tot ta . 
Bezzeg mi már tudjuk, hog}7 a 12-ik paragra-
fusnak nagyon is van gyakorlati jelentősége ! 

Religio és Idők Tanuja egyetlen egy czikket 
sem hozott 1868-ban e paragrafusról, pedig a 
házassági bíráskodásról sokat előre czikkeztek-
Látszik ebből is, hogy akkor még nem ta r to t t ák 
oly veszedelmesnek. Azonban a gyakorlati élet, 
majd annak kapcsán a heves viták a napi sajtó-
ban mindkét részről felszínre hozták, megérlel-
ték a 1 2-ik paragrafus rész le tes ta r ta lmát s elő-
idézték a miniszteri rendeleteket. 

Mihelyest a püspöki kar a fennebb emii tet t 
instrukczióját közölte a papsággal, dr Rosková-
nyi Ágoston, nyi t rai püspök, a kinek szorgosko-
dását a vegyesházasságok körű1 már az 50-es 
években tanul tuk ismerni, mindjár t 1869. elején 
Rómához fordult, elküldte a püspöki instrukczió 
egy példányát, hogy a szentatya nyilatkozzék 
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ró l a ; másrészt e kérdésre két fe le le te t : vájjon 
szabad-e a kath. szentszéknek Ítéletét hivatalból 
az akath. vagy világi forummai közölni, amint 
azt a törvény elrendeli s ez ál tal az ilyen fórum-
nak az illetékességét a vegyesházassági ügyekben 
elismerni ? 

Róma az eléje te r jesz te t t ügyet a bécsi 
nunciusával közölte, a ki Roskoványitól a dolog 
érdemére bővebb s részletes előterjesztést kér t 
máj . 24-én. Ez május 29-iki feleletében az ügy 
állását teljes vi lágitásba helyezte. (Mikor Ros-
koványinak ezt a feleletét olvasom, önkénytele-
nül is eszembe jön az 1843./4-iki alsó tábla 
Rosko lányi ja , az ö ha ta lmas beszédei a vegyes-
házasságok ügyében, a melyekkel t a n i t o t t és 
h a t o t t ; elgondolkozom és töprengve kérdezem 
magamtó l :• miér t kel let t 1865/8-ban a törvény-
hozói teremnek, miér t kell egyház-poli t ikánk 
irányadó helyeinek, a püspöki konferencziáknak 
ennek a nagy alaknak a közvetlenségét nélkü-
lözniök ?) 

Feleletében az instrukczióra nézve kiemelte, 
hogy az abban a püspökök által mindenesetre 
elrendelt passiva assis tent iát illetőleg volt kér-
dezni va ló ja ; mer t a püspökök azért intézkedtek 
ekkép, miu tán az 53-ik t.-cz. 12-ik §-a ú t j á t 
vágta annak a morális eer t i tudónak a szülők 
részérő], a melyet az egyház az activa assisten-
t iánál addig megkövetel t . De a szentszék már 
1860-ban Erdélyre nézve megengedte az act iva 
assis tent iát oly feltétel mellet t : ubi prolium 
catholica educatio praevie promittetur, pedig a 
szentszék tudta, hogy a bécsi kormány a rever-
sálisokat o t t jogilag érvényteleneknek nyilvání-
t o t t a s Nyi t ra egyházmegyében is a Congr. S. 
Officii 1865-ben dispensatiót volt haj landó adni 
oly vegyes vallású két házasulandónak, a kik a 
kaucziókat a szokásos formában adni nem akar-
ták, ilyen feltétel a l a t t : „si sponsus acatholieus, 
si non scripto et iureiurando, sal tem vocetenus 
sub honoris fide, it a u t rn oralis cert i tudo adsit, 
catholicam educationem promiserit ." Ennélfogva 
vélte a püspök, hogy az 1868. 53. t.-cz. 12. §-a 
daczára is nálunk a vegyesházasságoknál nincs az 
activa assistentia tel jesen lehetet lenné téve. 
Mindazonáltal, miu tán egy még egészen uj álla-
potról van szó, belát ja , hogy a szentszék bölcse-
ségére kell biznia, váj jon czélszerűnek találja-e, 
hogy már most ez i rányban nyilatkozzék. 

A mi pedig az egyház által el nem ismer t 

jogi fo rumokra vonatkozó kérdését illeti, ezt nem 
azér t te t te , min tha azok il letéktelensége i rán t 
kételye volt volna, mint inkább, hogy az ügyre 
magára hivja fel a szentszék figyelmét és jelezze 
annak az el járásnak a következményeit , min t a 
melyekre Erdélyben már kész példák állanak. 

A nuncius jul. 21-én közölte Roskoványival a 
szentszék feleletét, de csak a vegyesházassági 
peres akták á t té te lére vonatkozólag ; az ins t ruk-
czióról ugy látszik a szentszék nem ta lá l ta még 
czélszerűnek nyilatkozni. A felelet ez vo l t : „Acto-
rum causas mat r imoniornm mixtorum a t r ibu -
nali ecclesiastico judicatas respicientium t rans-
missio ad forum Pro tes tan t ium, seu ad forum 
civile poterit esse licita,- dummodo eandem prae-
cedat protes ta t io , quod hujusmodi t ransmissione 
non habea tur intent io, neque subiiciendi laici 
t r ibunal is revisioni et confirmationi sentent iam 
a t r ibunal i ecclesiastico prola tam, quum haec 
pro par t ibus qua obligativa debeat considerari ; 
neque praefa t i fori p ro tes tan t ium in mat r imoni is 
mixtis competent iam, ne pro par te quidem aca-
tholica, ullo modo recognoscendi; facta insuper 
declaratione, quod praedic ta t ransmissio materia-
liter fiat, et t an tummodo ad satisfaciendum prae-
scriptionibus, quae in legibus civilibus loci re la te 
ad proposi tam mater iam continentur." 

Megvallom, nem tudok szabadulni a gondo-
lat tól , hogy jobban esnék olvasni a szentszék 
ilyen engedményeiről akkor, ha az előbbiekben 
azt Í rha t t am volna meg, mennyire meg te t t e kö-
telességét a magyar katholiczizmus az egyház 
ügyei mellett , mennyire nem rajta mult, hogy 
ilyen törvények hozat tak az 1868-iki országgyű-
lésen ! De Deák-pár t i ka thol ikusokra nem egészen 
jól illenek a folytonos engedmények. Meg aztán 
sz. h i tünk ügyének i t t e magyar földön végtele-
nül többet használna, ha a folytonos engedmény-
keresés helyett már mi magunk is egy kicsit 
felgyürnők inguj ja inka t , s baja inkon már magunk 
is segiteni kezdenénk. Azokat a német katholi-
kusokat nem a szentszék engedményei, de ön-
munkásságuk, no meg a kath. centrum t e t t e 
nagygyá! 

Mig Roskoványi számára a szentszéktől a 
fennebbi válasz megérkezett , akközben a püspöki 
kar is együttesen jun. 28-án (1869) megismétel te 
Roskoványi kérdését a szentszék előt t az activa 
assistentiáról. „ N u m e conspectu neoter icarum 
legum civilium, quibus „Reversalibus" sic dictis 

•29* 
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abolitis, vis omnis legális ademta est pr ivat is | 
parentum conventionibus quoad catholicam pro-
lis edueationem in mixtis matr imoniis , liceat 
nihilominus ad t rami tes Brevis s. m. Gregorii 
XYI. die 30 apr. 1841. mixtis similibus nupti is 
benedictionem nupt ia lem r i tu S. Matris Ecclae 
irnpertire, qnando ceteroquin persuasum sit 0rdi-
nar iis, quod contrahentes privatas sponsiones sint 
servaturi ?" 

Card. Patr izi 1870. jan. 16-án a Coiigr. S. 
Officii nevében igenlőleg felelt. ,.Haec cum ad 
t r u t i nam ab Emmis meis Collegis Inquisi toribus 
Generalibus revocata fuer int , ipsi non potuerunt , 
quin ab collugendam verum conditionem et ad 
avertenda apostasiae pericula, probarent cons i l ium 
in i tum, benedicendi r i m i r u m mat r imonia mixta, 
etsi Reversalium conditio a p raefa to Brevi prae-
scripta adimpleri nequeaf. (A szent Vrbs igazán 
egész a végsőig elment már velünk s még sem fog 
engedés á l ta l r a j t unk segi thetni !) Quod qu idemin 
casibus obventuris sen t iun t p e r m i t t i posse ab istis 
Eppis, usquedum Ecclesia suo iure super mat r i -
monii sacramento redintegrètur , et dummodo 
cer t i tudinem acquirant moralem de privatarum 

sinceritate sportsionum(Roskoványi: Matr. mixta 
VI. 478—S7. 1.) 

Tehát a szentszék a vegyesházasság megál-
dását megengedte, habár az akathol ikus fél az 
addigi reversálisok helyet t csak „pr iva tam spon-
sionem" is ad, vagy amint Haynald Lajos kalo-
csai érsek 1878. jun . 17-iki körlevelében mondja : 
d u m m o d o spons i ad eam, quam possunt dare, 

caut ionem (puta per seriam promissionem sive 
in scr iptum redac tam a tque parocho oblatam, 
sive verbis coram eodem aliisque test ibus elici-
t am) de universa proie in religio ne catholica 
educanda praes tandam pa ra t i existant . 

Mária-Terézia kora óta, egy század lefolyása 
a la t t (1768 — 1S6S.) idáig j u t o t t a magyar eg}*-
ház a vegyesházasságokkal. 

Ezzel az 1S6S. decz. 30-iki püspöki ins t ruk-
czió az assistentia módjáról hatá lyon kivül he-
lyeztetet t s a papság egy évi ingadozás u tán 
IS 10-el t isztába j ö t t a vegyesházasságok kötése [ 
körül i teendői i ránt . Mint lá t juk, az egyház 
rendelkezése e tekinte tben pusztán az emberi 
becsületességre, a felek magán Ígéretére, szavok-
t a r t á sá ra támaszkodik; mer t az 53. t.-cz. 12-ik 
§-a az egyháznak adandó Ígérettől ugyan a jogi j 
erőt megvonta, de a házasfelek Ígérete s annak 

megta r tha tása ellen semmi határozot t akadály t 
n e m gö rd í t e t t . Így állottak nálunk a vegyesházas-
ságok egész 1879-ig, a m i d ő n az á l lam ezt az 
utolsó alapot is, a melyre a kath. egyház a há-
zasfelek j avára támaszkodot t , megbolygat ta . 

Tehát 1879-ig volt activa meg passiva as-
sistentia is, ugy mint 1S68 előtt , csakhogy a 
jogérvényes reversálisok helyet t a magán szó 
becsülete szolgált az egyháznak kauczióul. De 
mivel az 186S. 53. t.-cz. 12-ik §-a meg volt 
hozva , az emi i t e t t á l lapot sem t a r t h a t o t t 
sokáig. Az elvek erősebbek az embereknél , már 
pedig abba a törvénybe le te t t viszonossági elv 
okvetlenül valami mást kivánt , min t a mit a 
ka th . egyház a vegyesházasságok kötésével 1S68 
u t án f en t a r to t t , s ez nem kerülhe t te el azon 
tevékeny indi íferent is ták figyelmét, a kik val-
lástalan alkotásaik fe le t t oly éber szemmel őr-
ködnek. 

Különben a kérdés részleteire bontásához 
nagyban hozzá j á ru l t a sa j tó mind protes táns , 
mind ka thol ikus részről 1S69 óta. ÍA czikkek 
jelezve Roskoványi ma t r . mix ta YI. 901—20 és 
349—50 1.) A pro tes táns egyházi és iskolai lap-
nak több kel le t t , min t az 53-ik t . cz., sokkal 
több, min t a 12-ik §. összege. A Magyar Állam 
és Religio ellenben a szülők jogá t alapjában 
l á t t a sértve és oda nyi la tkozot t , hogy va lamint 
a vegyesházasságu szülők a ka th . vallásban ne-
velhetik va lamennyi gyermekeiket , ugy az egy-
ház is a házasfelek Ígéretére megáldhat ja a ve-
gyesházasságot, — anélkül, hogy az 53-ik t. cz. 
12-ik §-ába ütköznék. A közéleti e l járásnak és 
theore t ikus fe j tegetéseknek végök az let t , hogy 
az állam 1879-ben megalkot ta XL. t. cz. 53.§-át, 
a mindnyá junk á l ta l jól i smer t csapda-törvényt . 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Székesfehérvár. Első föp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
Cum morum integritate vitaeque sanctitate, e meute 

Ecclesiae, iungenda Yobis est scientia, quam sublimis 
Vestra exposcit vocatio. Quam autem scientiam ^ estra 
flagitat vocatio, absolute et ante omnes alias, nisi scien-
tiam sacram, scientiam fidei, scientiam salutis? Quomodo 
enim annuntiabitis íidelibus, adultis aeque ac parvulis 
sanctae fidei veritates, sine copia scientiae sacrae? Quo-
modo vindicias agetis Ecclesiae Catholicae, strenue, qu.em-
admodum oportet, sine armis quibus vo3 munit scientia 
sacra? Quomodo difficillimum iudicis, doctoris, medici 
exercebitis munus, in sacro poenitentiae tribunali, sine ap-
paratu, quem suppeditat scientia sacra ? Quomodo reliqua, 
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quae Vobis commissa sunt sancta, tractabitis sancte, sine 
norma, quam demonstrat scientia sacra ? Quomodo duces 
eritis in via salutis sapientibus et insipientibus, sine lu-
mine, quod diffundit scientia sacra? Est cur pluribus 
insistem ? Intelligit Caritas VTestra, causas, quae scientiam 
sacram eamque non exiguam in sacerdotibus postulant, 
graves esse omnino, omniumque aetatum communes. 
Quare hac destitui scientia, gravis neglectus est, foedaque 
vitae sacerdotalis macula. Insignis itaque maiorum nostro-
rum laus est, illud statuisse disciplinae Caput: Idiotae 
presbyteri ne ordinentur, qui nec ordinandi sunt; ordi-
nati discant, aut d e p o n a n t u r . I d i o t a e autem ignominia 
notandus et ille sacerdos, qui, quantumvis magnus in 
laude profanae, ignarus est in scientia sacra. 

Non estis nescii VV. FF. et DD. FF. aetatem nos-
tram, magna incuria aeternorum, avida cura caducorum, 
parvi, haud raro nihili habere scientiam sacram. Grandis 
pudor, grande peccatum, si sacerdos tale praesumeret terere 
vestigium. 

Vos VV. FF. et DD. FF. sacram scientiam summo 
semper habebitis in honore. Compertam tenetis eius ne-
cessitatem, videte eius dignitatem. Summa scientia est, 
omnes vincens humanas scientias dignitate materiae, fine, 
et certitudine, tantaque eas excedens sublimitate, quanta 
supernaturalium ordo naturae transcendit ordinem. Regina 
est sacra scientia, cui reliquae scientiae ancillarum adin-
star famulentur,3) non levi quidem suo honore, prout 
cuique e sacrae scientiae patebit conceptu. Sapientia est 
sacra scientia, eaque maxima, omnes humanas transgredi-
ens sapientias, non quidem in aliquo genere tantum, sed 
simpliciter. 4) Studium huius sapientiae inter omnia studia 
hominum perfectius est et sublimius, utilius et iucundius. 
Perfectius quidem, quia in quantum homo sapientiae 
huius studio se dat, in tantum verae beatitudinis iamali-
quam partem habet. Sublimius est, quia per ipsum homo 
ad divinam similitudinem praecipue accedit, quae omnia 
in sapientia fecit ; utilius autem est, quia per ipsam sa-
pientiam ad immortalitatis regnum perveiiitur; iucundius 
autem, quia non habet amaritudinem conversatio illius, 
nec taedium convictus illius, sed laetitiam et gaudium. 5) 

Obsecro itaque Vos VV. FF. et FF. DD. per viscera 
misericordiae Dei Altissimi, scientiam et doctrinam, quam 
status ac ministerii Vestri functiones exigunt, nolite neg-
ligere, sed earn assiduis sacrorum librorum lectionibus, 
piaqua ac diligenti in lege Dei meditatione comparare 
studete. Vulgare nostrae gentis dictum est: jó pap hol-

t ig tanul — mors sola a libris sacerdotem dividit. 6) Agi-
tur de honore Ecclesiae, agitur de decore legationis Ve-
strae, agitur de Vestra fideliumque salute. Nemo Vestrum 

l) Synod. Nat . Strig. sub Colomanno rege. Pé ter fy 1. c. t. 
I. p. 56. 

S. Thom. S. th. I. qu. 1. a. 5. c. 
3) Clern. Alex. Strom. 1. 5. n. 5. — Greg. IX. ep.-ad nagistr . 

theol. Paris. — S. th . 1. c. ad 2. — Pius IX. ep. ad. Aepp. Colon. 
5. Jun. 1857. cf. Prov. 9, 1. 3. 

4) S. Thorn. 1. c. a. 6. c. 
5) S. Thom. S. Contra gent . 1. 1. c. 2. 
6) Em. Lósy eppus in Syn. A gr. a. 1635. Péter fy II. 

p. 343. 

contentus sit tenui obscuraque eorum memoria, quae in 
sacerdotii audierat legeratve tirocinio. Quilibet necessariis 
ad disciplinas sacras comparandas provisus sit libris, quos 
versare oportet diurna, nocturna manu. Mementote, igno-
rantiam matrem cunctorum errorum, maxime in sacerdo-
tibus Dei esse evitandam, qui docendi officium populi Dei 
susceperunt. Si in laicis videtur intolerabilis inscitia, 
quanto magis in his, qui praesunt, nec excusatione est 
digna, nec venia. 

Sit Vobis exemplum gentium Apostolus. Ad Timo-
theum scribit ab infantia sacris litteris eruditum, et hor-
tatur ad studium lectionis, ne negligat gratiam, quae 
data sit ei per impositionem manus presbyterii. Tito prae-
cipit, ut inter caeteras virtutes episcopi, quem brevi ser-
mone depinxit, scientiam quoque in eo eligat scriptura-
rum. Obtinentem, inquit eum, qui secundum doctrinam 
est, fidelem sermonem, ut potens sit exhortari in doctrina, 
sana. et contradicentes revincere.*) Exhortationi exempli 
sui auctoritatem adiecit Apostolus. Paulus, secus pedes 
Gamalielis eruditus,ä) Paulus praedicator et apostolus, 
doctor gentium,4) in tertium raptus coelum, 5) catena 
v i n c t u s , i n s t a n t e iam resolutions suae tempore, suum 
iamiam consummaturus cursum, ' ) legendi scribendique 
non dimisit studium. Scribit enim Timotheo charissimo 
filio : Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veni-
ens affer tecum, et libros, maxime autem membranas8) 
Sancta isthaec industria, omnium communis est sacerdo-
tum sanctorum. Sanctis his insistite vestigiis ; lectione 
assidua et meditatione diuturna pectus Vestrum biblio-
thecam facite Christi.9) Gloriae habentes splendidum hunc 
pretiosumque sacrae scientiae thesaurum, celebrate laudes 
eius omni tempore, ut inimici Ecclesiae desinant fidem 
nostram rusticae tantum simplicitatis arguere, suamque 
potius imperitiam agnoscant.10) 

Ast temporis munerisque Vestri ratio postulat, ut 
scientia Vestra non solum sacras complectatur discplinas, 
sed et philosophia et physicorum atque historicorum trac-
tatione sit locuples. Eripiendus est enim error hominum 
multiplex, singula Christianae sapientiae fundamenta con-
vellentium, luctandumque persaepe cum adversariis appa-
ratissimis, in disputando pertinacibus, qui subsidia sibi ex 
omni scientiarum genere astute conquirunt . n ) Sedulam 
itaque, quoad vires valent, tempusque suppetit, etiani hu-
man is disciplinis navate operam, illis imprimis, unde ini-
micorum petuntur arma. Cui vero datum concessumve non 
est altius accuratiusque in hoc inquirere scientiae genus, 
adminus valentem adversus fidei inimicos sibi requirat 
armaturam ex libris apologeticis, ad sanctae fidei, Eccle-

') Deer. Grat. can. 3. Dist. 33. 
2) II. Tim. 3, 15. — Tit . 1. 9. — S. Hier. ep. 103. ad 

Paulin. 
3) Act. 22, 3. 
4) I. Tim. 2, 7. 
5) 2. Cor. 12, 5. 

II. Tim. 1, 8. 16. 
7) I I Tim. 4, 6. 7. 
3) H. Tim. 4, 13. 
9) S. Hier. ep. 3. de morte Nepot iani . 

10) S. Hier. De viris illust. Prooem. 
») Leo XIII . Encycl. Etsi nos. 



230 RELIGIO. 

siaeque Dei deíensionem cónsriptis, niulto quoque hunc 
in finem refertis apparatu disciplinarum humanarum, 
quarum tanta aetate nostra progressio. 

Assidua itaque sint VV. FF. et FF. DD. Vestra 
divinae humanaeque scientiae dedita studia. 

Cum autern ea vivamus tempóra, quibus ex altera 
parte rapiuntur homines inexplebili cupiditate legendi, ex 
altera ingens prave scriptorum colluvies effanditur, quibus, 
causis vix dici potest, quanta labes honestati morum 
quanta religionis incolumitati quotidie ruina impendeat. !) 
insigni prosequar laude eorum conamina atque labores, 
qui scribendi dexteritate a Deo donati, istiusmodi vene-
nis occurrendo et medendo, sanae doctrinae ediderint 
scripta, ad tuendam sanctam fidem, ad instruendum po-
pulum Dei ; quae scripta, ut sancto huic accommodata 
sint tini, discat scriptor, necesse est, quod possit docere, 
ne miles antequam tiro, ne prius magister quam disci-
pulus ; 2 ) in scribendo vero summa cum cura evitet su-
spicandi levitatem, criminandi temeritatem, adhibeat mo-
derationem, prudentiam, maximeque earn, quae vel mater 
vel come? est virtutum reliquarum, caritatem.3) Et hic 
dulce effari iuvat animi gaudium de vigente in hac alma 
Dioecesi, laudabili lege, sollicita praedecessorum meorum 
cura statuta, ut sacerdotes statis temporibus proposita ab 
Ordinario e SS. Theologia themata scripto disserant. 
Laudo, approbo legem, utque alacriori usque animo ei-
dem obsequamini, Vos etiam atque etiam in Domino ad-
fa ortor. 

Illud quoque intelligitis VV. FF. et FF. DD., me 
multum probare atque laudare eorum voluntatem. qui 
studio sacrae scientiae nuspiam intermisso, humanis navant 
operam disciplinis, scribendique arte ornati, ea, quae 
scrutando meditandoque invenerint, typis mandare desi-
derant. Dummodo Magni Nazienzeni exemplo, hos suos 
labores ad pedes Christi adtulerint ; s c r i b e n d i nimirum 
artem cum amore studioque rei catholicae honestissimo, 
sanctissimoque proposito coniungentes, 5) humanarum 
rerum scientiam in obsequium usumque adferant scientiae 
sacrae, suique ordinis decus. Qua in re, ne suo Scriptores 
frustrentur merito, magna opus est humilitate atque mo-
destia, iunioribus imprimis, tantam inter captandae hu-
manae laudis contagionem constitutis. Quid habes, o 
Sacerdos, quod non accepisti ? Si autem accepisti, quid 
gloriaris, quasi non acceperis ? A g n o s c e datorem, ne 
sentias damnatorem.7) 

Redeo iam unde digressus sum, cum vita A7estra 
sancta, scientiam iungite egregiam, quam -sublimis Vestra 
flagitat vocatio. Indivulso haec duo nectantur foedere, 
necesse est. Ambuletis itaque digne Deo per omnia pla-
centes, et crescentes in scientia Dei. 8) (Folytatjuk.) 

M Leo XIII. Ensycl. Pergra ta nobis. 
2) S. Hier. ep. 4. 
3) Leo XIII. 1. c. 
4) S. Greg. Naz. Carm. I. 
6) Leo XIII. 1. e. 
6) I. Cor. 4, 7. 
7) S. Aug. Serm. 145. 
8) Coloss. 1, 10. 

Liechtenstein (Felsőstájerországban). Osztrák-ma-
gyar misszió Afrikában.l) 

Az afrikai rabszolgakereskedés ellen XIII. Leo pápa 
védelme alatt Lavigerie biboros által megindított moz-
galom Ausztria - Magyarorságban is lelkes követőkre 
talált. 

Arról van ugyanis szó, hogy monarchiáink, mint 
politikai hatalom szintén befolyást szerezzen Afriká-
ban a kath. missziótelepek hathatós támogatása által. 

Az egész művelt világ figyelme most ezen legtovább 
elhanyagolt világrészre irányul és e kulturális tevékeny-
ségnek karöltve kell járnia a vallásos, névleg a katho-
likus missziónak, melyben hivatva van monarchiánknak 
is, mint a fenállók legtöbb vallásos emlékeivel is birónak 
élénk részt venni. 

Mi történt e tekintetben addig Cislajthániában, ezt 
hosszabb itt időzésem alatt tapasztaltam és mit várha-
tunk nálunk a Trans-ban, ezt néhány szóval előadni fel-
adata ezen soroknak. 

Ausztriának évtizedeken át már voltak kath. missziói 
Egyptomban Ferencz József apostoli királyunk védelme 
alatt. Ekkor alakult Veronában az ausztriai misszionáriu-
sokat képező papi intézet. 

Verona s vele az intézet olasz kézbe jutott és a 
kath. misszió-telepet Egyptomban a Mahdi előnyomulása 
megsemmisítette ; azaz jobban mondva kiszorította onnan 
az ausztriai misszionáriusokat. 

Ausztriában tehát Iiohan Mária herczegasszony 
sürgetésére 1889-iki febr. 17-én társulat alakult, melynek 
feladata lesz : mindenekelőtt azt a befolyást, a melyet 
monarchiánk Egyptomban már szerzett, újból felélesz-
teni ; az elvesztett positiót visszahódítani ; hazánkból ugy, 
mint a monarchia másik államából toborzott önfeláldozó 
papokból hitküldéreket képző-intézetet alakítani ; ennek 
létesülése előtt egyéb afrikai kath. missziókat támogatni ; 
végre alkalomadtán ausztria-magyarhoni expeditiókat szer-
vezni Afrikába. 

A társulat elnökévé a nevezett lierczegnőt választá, 
a kinek ereiben nem hiába pezseg a bourbonok vére. 0 
vitte a társulat ügyeit rövid egy év alatt annyira, hogy 
Linz, Bregenz, Kufstein, Thiersee, Henndorf és Hintersee 
fióktársulatokat alakítottak lelkes főúri körök vezetése 
alatt. 

0 vitte fel a társulat vagyonát 15,000 frtra, a mely-
nek megszaporitásából szándékozik a misszióházat meg-
alapítani. O vitte ki, hogy ő szentsége különös áldásában 
részesítette azon papokat, a kik már hajlandóknak jelent-
keztek az illető misszióházba belépni. 

J) Egy buzgó testvérpár sok érdemet szerez Ausztriában a 
kath . társadalom napirenden levő mozgalmai körül. Ez Liechten-
stein Anna herczeg-asszony, a ki Bécsben létre hozta az elhanya-
golt mester-inasokat tani tó congregatiót, és nővére Rohan Mária 
herczeg-asszony, a ki a fentiszteltnek segítségével ausztria-magyar-
országi papi misszió társaság létesitése'n fáradozik és monarchiánk-
nak a párisi kath. tudományos congressuson való részvételét nagyon 
elősegitette. Ezen apostoli buzgalmu főúri intéző körökben hosszabb 
ideig volt szerencsém e nyáron tar tózkodhatni s a fönebbi kérdés 
körül tö r tén teke t megtudhatni . Ugyani t t tanácskozott Chorinsky 
Igó gróf ur, a ki hasonló actiót vállalt el hazánkra nézve. 

Ji. V. 
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Folyó évi május 22-iki gyűlésen már azt jelenthette 
a fenntisztelt elnöknö, hogy egy hatóságilag engedélye-
zett sorsjáték 1500 frtot hozott be és ez egy ujabb sorsjáték 
rendezésére buzdította. 

Hogy a monarchia eddigi misszióját istápolja, a tár-
sulat ugyancsak 1500 frtot küldött f. évi márczius 6-án 
Sogaro püspöknek Egyptomba. 

Különösen megjegyzendő az, hogy habár az osztrák-
magyar misszió társulatok a Lavigerie által kijelelt czélt 
tart ják szem előtt, mégis ezen biboros által is elismert 
függetlenségben fog működni, nehogy a franczia nem-
zeti velleitásokra hajtsa a vizet. Sőt ellenkezőleg mo-
narchiánk missziótársulata hivatva lesz Afrikában kizáró-
lag monarchiánk kulturális érdekeit előmozdítana. Ez 
okból legközelebbi czélja most az, hogy Ausztria-Ma-
gyarországban egy misszióházat a'apithasson, melyből az 
osztrák-magyarhoni papok magasztos hivatásukra, hittérí-
tésre kiindulhassanak Afrikába. 

Mint láttuk, Ausztriában már egy év alatt is tekin-
télyes pénzösszeg lőn e czélból egybegyűjtve és fiióktár-
sulatok alakítva ; több főpap is érdeklődik ez ügy iránt 
monarchiánk másik felében. 

Hazánkban eleddig csak kevesen járultak e moz-
galomhoz. Es az egész Afrika-misszióról sokan, papok 
sem tudnak többet, mint a mennyit talán Zimmermann 
jézustársasági hazánkfia előadásaiból megértettek. Mint 
tudjuk, az önfeláldozó hitküldérnek csak még egy másik 
apostoli férfiút, Menyhárt J . t. kalocsai tanárt sikerült 
ügyének meghódítania. 

Ez az egész, a mivel hazánk az Afrika érdekében 
keltett mozgalomhoz hozzájárult, 

Ideje volna tehát, hogy minálunk is nagyobb érdek-
lődéssel legyünk a misszió-ügy iránt. 

Mily büszkén mutattak más irányú lapok is annak 
idején Ürge Ignácsra, midőn ez alakban megtestesítve 
látták az eszmét, hogy a magyar vér is fel tud pezsdülni 
az összes emberiség javáért, hogy a magyar másutt is 
el tud járni kulturális küldetésben. 

Ám adjunk alkalmat, hogy fiatalságunk szintén lel-
kesüljön ily magasztos eszmékért, hogy ha hivatást érez 
a hittéritéshez, oly irányban működhessen, hogy ott a 
négerek között is necsak vallásának hívőket, hanem el-
hagyott drága hazájának dicsőséget is szerezhessen. Ezt 
eszközöljük az osztrák-magyar misszió-intézet alapitása 
által. 

Társadalmi uton ez eszme terjesztését egy vallásos 
buzgalmu főúr, Chorinsky Igó gróf vállalta el hazánkra 
nézve, a ki a párisi kath. tud. congresszus körül is ki-
tüntette magát. Isten áldja meg fáradozását. 

Legközelebbi teendőnk e téren egy központi misszió-
társulat a'apitása volna Budapesten és vidéki hasonló 
társulatoké a vidéken. Ezt hitbuzgó férfiaknak élénk ér-
deklődésébe ajánljuk. Remélem, hogy e mozgalomról ha-
zánkban nemsokára ujabbat is irhatok. 

jRécsey Viktor. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG, 
Beildß Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-

lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án, székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta. (Folyt.) 

Már a pogányvilág is, midőn még egészségesebben 
és nemesebben gondolkodott, elismeré, és fennen hangoz-
tatá a nevelő hivatal e szükségképi tulajdonságát. Plato 
például azt mondja, hogy a nevelés nem egyéb „mint 
azon mesterség, mely a gyermekkel megkedvelteti mind-
azt, a mit a törvény jogosnak és igazságosnak kimond. 
Az ő hivatala egy magasabb hatóság, melyen a köztársa-
ság épülete áll." — A rómaiak között Seneca a tanitói 
hivatalt „senatus domesticusnak" — családi felsőbbségnek 
nevezi. Es valóban: nem-e magasztos felsőbbség: mely-
nek törvénykönyve az erény, az igazságosság tökéletes-
sége ? pedig ezt magyarázza, ezen vezérel a nevelő : 
mely bevilágít a lelkiismeret mélyeibe és a leghathatósabb 
indokok alapján az erényre nevel, éber szemmel figyel a 
rossz első gondolatára, az első kísértésre, mely a bűnre 
csábit; pedig ez a nevelő munkája : mely nem annyira 
bünteti a gonoszt, mint inkább egész erejével oda törek-
szik, hogy a rosszat első csirájában elfojtsa, mely nem 
csak nem büntet, sőt inkább oda munkálkodik, hogy 
sohase kellessék büntetnie; pedig ebben áll a valódi nevelő 
szent küldetése. 

Az állami hatalomnak legmagasabb felségét ama 
ereje képezi, melylyel oltalma a jóknak, réme a gono-
szoknak, hogy boszuló karja eléri az elvetemültet, ki a 
jog, az igazság, a társadalmi rend ellen- merészkedik, kik 
megbecstelenitik a társadalmat. Pedig mi mindennél na-
gyobbat ismerünk: a keresztény nevelő munkája ez. Első 
sorban neki tartozik a haza hálával azért, hogy ifjú nem-
zedékeit, jövője reményeit erkölcsös polgárokká neveli, 
kikben valamikor erejét és dicsőségét birandja. 

De még ennél is nagyobb valami a népnevelő. Még 
magasabb azon nimbus, mely magasztos hivatalát kör-
nyezi. Ertem az ő atyai hatalmát, mely tisztének kiváló 
tulajdona. A nevelő második atya. A lelki atyaság, ez 
azon magas méltóság, melylyel fel van ruházva. A lelkek 
atyja ő, ezek nevelésén, ezek tökéletességén munkálkodik. 

Tudjuk jól, hogy az emberi társadalomban nincseu 
szentebb valami, mint a család. Nagy benne az atya mél-
tósága, tiszteletre méltó az anyáé. Nincsen nagyobb és 
tiszteletre méltóbb jog, sérthetlenebb tekintély, mint a 
szülőké. Az isteni hatalom és tekintély képviselői ők. 
Pedig ime ! a nevelő az a második atya, kit az isteni 
gondviselés avval bizott meg, hogy az előbbieket, a szü-
lőket gyermekeik nevelésében segítse. A nevelőt velők a 
legszorosabb kötelek köti össze azon ténykedésükben, 
mely életük legszentebb feladatát képezi, t. i. gyerme-
keik lelkeinek képzésében. Mi több — a nevelő ezen 
atyai hatalma nem pusztán a szülői hatalom önkéntes át-
ruházása gyanánt veendő ; a menyei atya hatalmának 
visszfénye az, melylyel felruházza azokat, kiket a halha-
tatlan lelkek nevelésére meghívott, azon kiválasztottakat 
tudniillik, kikben megvan a fáradságos hivatásukra való 
képesség és az önzetlen igyekezet annak feladataira, 
valamint a lelkesülő odaadás nagy munkájuk iránt. — 
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Második atya tehát a tanitó, kinek ha szive talán nem 
oly meleg mint a szülőé, de nem kevésbé önzetlen ; sőt 
szeretete kevésbé zavart és elfogult, mert önkéntes és 
onnan felülről sugalmazott. A működésre a legtöbb eset-
ben az előbbinél hivatottabb, mert a lelkek képzésében 
jártasabb és tökéletesebb. 

Könnyen érthető tehát, miért részesiti minden egész-
séges és erkölcsileg erős társadalom a tanitői hivatást oly 
mély tiszteletben, és miért köti ez álláshoz fennállása és 
haladásának annyi reményét. Az egyház pedig, a lelkek 
isteni nevelője, minden igaz nevelés anyja és tanitó mes-
tere, mindig meg volt győződve arról, hogy a lelkek ve-
zetésének nagy munkájában elsőrendű feladat a gyermekek 
nevelése. Azért e fontos ténykedést apostolságának ma-
gasára emelte, melyet első sorban papjaira bízott ugyan, 
de melyre méltatta egyszersmind mindazon tanítókat is, 
kik az ő szellemében oktatnak, nevelnek. 

Ez uraim ! a nevelő tekintélye, ebben áll hivatásá-
nak méltósága, ezen fekszik azon mély befolyása, melyet 
a lelkeken gyakorol. Mindez pedig valóban nagy, mindez 

nagyon jelentőségteljes. Azonban a nagy tekintélynek 
egyező személyes méltóság feleljen meg. Ugyanis, hogy 
valamely magasabb hivatás nagy terheit méltón és ha-
szonnal viselhessük, saját személyiségünkben gyökeredző 
nagy tekintélylyel is kell bírnunk ; azaz azon személyes 
tulajdonokkal, melyek kitűzött oktató, nevelő munkássá-
gunk fenséges czéljának megfelelnek. Mely szükséges 
tulajdonok ha hiányoznának bennünk, meddő marad min-
den törekvésünk, kárba vész minden munkálkodásunk. 
Homokra építjük a házat, a lelkek épületét, miként az 
Udvözitő mondja. Ha valaki, a tanitó az, ki nem csak 
azon igazságokkal nevel, melyeket tanít, hanem személyi-
ségének jeles tulajdonaival is. 

A mondottakból önként előáll azon fontos kérdés : 
minő tulajdonságokkal kell tehát felruházva lennie annak, 
ki arra van hivatva, hogy az ifjúságot nevelje ? 

Midőn én uraim ! a keresztény tanitó nagy tulajdo-
nait önök előtt vázolom, lelkem előtt áll 0 , ki a tanitók 
örök mintaképe, kiről írva van, hogy „kezdett cselekedni 
és tanítani;" ki mondotta: „példát adtam nektek, hogy a 
mint én cselekedtem, azonképen tegyetek ti is;" ki ön-
magáról mondotta : „én vagyok az ut, az igazság és az 
élet;" kinek isteni hatalma, véghetetlen szeretete és örök 
bölcsessége, kinek kimondhatatlan életszentsége, önfelál-
dozása, melylvel értünk áldozott, alázatos engedelmessége, 
melylyel küldetését befejezte, mindazon tulajdonok, me-
lyekkel emberileg lehetőn bírnia kell a keresztény neve-
lőnek, hogy nagy munkáját minden emberi tökéletlensé-
günktől telhető életszentséggel és áldozatkészséggel telje-
síthesse. (Folytatjuk). 

IRODALOM. 
*** Sermo Pastoralis, quem Alexander Dessewfíy 

Dei miseratione et Apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Csanádiensis anno Domini 1890. die s. Gerardi occasione ' 

I canonicae in Sedem Episcopalem inthronisationis ad clerum 
1 dioecesanum dixit. Cassoviae, typis Caroli Werfer , 1890. 

4-r. XIV. é. 
- h Főpásztori szózat, melyet Dessewfíy Sándor 

Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből 
csanádi megyés püspök az Urnák 1890-ik esztendejében 
szent Gellért vértanú napján püspöki székfoglalása alkal-
mából híveihez intézett. Kassán, nyom. Ries Lajos könyv-
nyomó-intézetében, 4-r. 8 1. 

= Hirtenschreiben erlassen von Alexander Des-
sewfíy durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gna-
den Bischof von Csanád an die Gläubigen der Diöcese 
aus Anlass seiner Inthronisation am Feste des heiligen 
Märtyrers Gerhard 1890. Kaschau, Gustav Bernovits,. 
Stein und Buchdruckerei, 1890. 8-r. 131. 

— Jézus szentséges Szivének Hirnöke. Havi 
folyóirat. Az imaapostolságnak és Jézus szentséges szive 
tiszteletének terjesztésére és ápolására. Szerkeszti Tóth 
Mike S. J . Kalocsán 1890. X. (okt.) füzet 2 7 3 - 3 0 4 1. 
Egész évi ára 1 fr t 50 kr. 

— Szűz Mária virágos Kertje. Havi folyóirat a 
bold. Szűz tiszteletének ápolására. Szerkeszti Kalocsán 
Tóth Mike J . t. tagja. 1890. 10. (okt.) füzet. 273—304 
1. Ára egész évre külön 1 frt, a „Hirnök" előfizetői-
nek 80 kr. 

Mind a két folyóirat igazán becsületére válik a J . 
társaságnak és a — fáradhatatlan szerkesztőnek. 

VEGYESEK. 
*** Róma, 1890. október 5. Ngos Uram! Felséges 

urunk és királyunk névnapján, mint minden évben ugy 
ebben is, Rómában lakó hűséges alattvalói megtartották a 
hálaadó isteni tiszteletet és pedig a lehető legnagyobb 
fénynyel, a „del Anima" templomában. Az ünnepélyes 
szentmisét De-Nekere érsek mondotta, valamint a „Te 
Deum"'-otis, teljes papi segédlettel. Monarchiánk nagykö-
vetét, br. Reverter át, Ambró Béla követségi tanácsos ő 
méltósága személyesítette fekete magyar díszruhában. 
Megjelentek még több követségi vagy consulatusi egyen-
ruhás uri személy, sok kitüntetett osztrák praelatus díszes 
talárban, továbbá theologiai tanárok, német intézetek 
igazgatói s többféle szerzetes-rend itt lakó tagjai és sok 
római. Gmltter Alfonz, pápai magy. gyóntató. 

— Az aradi ünnep napján minden vallásos ember e 
hazában imádkozva emlékezett meg az emberpusztitó har-
czok áldozatairól s köztük első sorban az aradi 13 vér-
tanúról, a kik közöl 10 volt katholikus, és csak 1 kálvi-
nista, 1 lutheránus, 1 gör. nem egyesült. Oh csak egy 
szellem hatna át a hazában mindenkit, hogy egyöntetű 
egész és Qsonkitatlan lenne minden nemzeti aktus ! 

— Belopotoczky Kálmán tábori püspök fölszentelése 
a Szent-Olvasó ünnepén ment végbe a szepeshelyi szé-
kesegyházban. Fölszentelő volt Császka György szepesi, 
felszentelő társak: dr Vályi János eperjesi és Bubics 
Zsigmond kassai püspök urak. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesz tő : Breznay Béla, h i t t udo r , k. m. tud . egyetemi ny. r . t aná r 

Budapest , 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 11. 30. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesházasságo t h a z á n k b a n 1868 u tán . — Egyházi Tudósítások: — N y i t r a : Az eszme-
csere befejezve. — S z e p é s h e l y : Püspök fölszentelés. — S z é k e s f e h é r v á r : Első főpásztor i szózat a papsághoz. — Kath. Egyleti 

Élet : A Szent - I s tván-Társu la t . — Hivatalos. — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1868 u t án . 

II. 

A magyar törvényhozás ] 868-ban csak az 
elvet magát ik ta t ta a törvénybe, a melyet t. i. 
a vegyesházasságból származott gyermekek val-
lási nevelésére saját szempontjából irányadónak 
tekint, midőn az LIIL t . cz. 12-ik §-ában ki-
mondta: a vegyesházasságból származó gyerme-
kek közül a fiuk atyjoknak s a leányok anyjok-
nak vallását követik. Miután pedig ez elv, már 
igy általánosságban is véve, praejudikál a kath. 
egyháznak, a melynek letéteményéhez tartozik a 
vegyesházasság szentsége, a m i n t ezt a protes-
tánsok közreműködésével a lkoto t t 1791 : 26. t. 
cz. 16. §-a nyilt szóval jelezte; miután praeju 
dikál a szülők azon jogának, a melynél fogva 
gyermekeik vallási nevelése lelkiismeretük kö-
rébe tartozik: azért a 12-ik §. daczára a kath. 
egyház, mint azelőtt, teljesítette kötelességét, a 
házasulandók meg éltek jogukkal a vegyes-
házasság szentségének követelményeihez képest 
1868 után is. 

Mindez természetesen ellenkezett az állibe-
rálismus szándékaival, azért az 1879-iki törvény-
hozás egy lépéssel tovább ment s az 1868. LUI. 
t. cz. 12-ik §-a mellé a r e n d ő r i k i h á g á s o k r ó l 
szóló (XL.) t . c z ikkbe b e i k t a t t a az 53. §-t, 
mely igy szól: „A ki életkorának 18-ik évét még 
be nem töltött kiskorú egyént az 1868. L1II. t. 
cz. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe 
fölvesz: két hónapig terjedhető elzárással és 
300 frt ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." 

Az uj paragrafus, mint látjuk, a 68-ban ál-

talánosságban kimondott elvet leplezve a ke-
resztség bevonásával, részletezte; a keresztelést, 
mint vallási ténykedést, kihágásnak minősí-
te t te s ahhoz büntetőjogi sanctiót csatolt. 

E hirhedt. csapda-törvénynek országgyűlési 
historikuma röviden a következő A kormány 
(Pauler Tivadar) szövege, a melyben e parag-
rafust a ház elé ter jesztet te (amint hasonló az 
1868. LUI. t. cz. 12-ik §-ánál is történt) egészen 
más volt, mint a mely azután a törvénybe ke-
rült. Az eredeti szövegben 51-iknek jelzett pa-
ragrafus ez volt : „A ki életkorának 18-ik évét 
még be nem töl tö t t egyént törvényes képviselő-
jének beleegyezése nélkül m á s va l l á s fe l ekeze tbe 
fölvesz, két hónapig terjedhető elzárással és 
300 frt ig ter jedhetőpémbüntetésselbüntetendő." 

A törvényjavaslat május 26-án került a kép 
viselőházban tárgyalásra. A M. Állam ország-
gyűlési rovatában (máj. 28. sz.) paragrafusunk 
tárgyalásáról ez áll : Az 53. §. büntetendőnek 
mondja azt, ki 18-ik évét be nem töl töt t egyént 
törvényes képviselőjének beleegyezése nélkül más 
vallásfelekezetbe fölvesz. 

Teleszky István előadó összhangba kivánja 
hozni e §-t a 68. LIII. t. cz. ide vonatkozó 
§§-aival s erre nézve módositványt ad be. 

Madarász József a §-t indítványozza kihagyatni. 
Tessék bárkinek azt a vallást gyakorolni, amelyet 
legjobbnak tar t . 

A többség a §-t Teleszky szabatositó mó-
dositványával fogadja el." E módositvány pedig 
a fennebb idézett törvény-szöveget képezi. A 
kath. Teleszky István módositványa! 

Egyébiránt a tárgyalás körülményei ugyan-
30 



234 RELIGIO. 

azok voltak akkor, mint az 1868. LIII-ikt. czikk-
nél. Rohamosan ment már a munka, az ülésszak 
végéhez közeledett. Azért a M. Állam máj. 27-iki 
számában ezeket olvassuk: „A rendőri kihágá-
sokról szóló törvényjavaslat rohamosan tárgyal-
ta t ik s nem mondhatnók, hogy e sietség a ja-
vaslat előnyére szolgálna. A sietségre nem 
indok az, hogy az ülésszakot jövő hó 8-án 
be kell zárni. A ház t tagjai t talán pár napra 
i t t t a r tha tnák még azon nagy érdekek, melyek 
a szóban levő törvényjavaslathoz fűződnek." 

A képviselők, értem a kath. vallású képvi-
selők, érdeklődését illetőleg pedig igen jellemző, 
a mit a Magyar Állam egy másik törvényjavas-
latra vonatkozólag május 21-iki számában i r t : „A 
rendőri törvényjavaslat hamarosan á tment a t. ház 
re tor tá ján ; legfölebb a szélsőbal ágaskodott el-
lene i t t -o t t a jó rend és fegyelem elleni ösztön-
szerű recalcitrálási hajlamánál fogva. Mi hetekkel 
előbb figyel m ökbe ajánlot tuk a képviselőház ..ka-
tholikus" férfiainak azon §§-okat, melyek külö-
nösen valláserkölcsi tekinte tben nagy pótlást 
vagy módosítást igényelnek, „kath." férfiaink 
azonban hallgattak vagg jelen sem voltak a tár-
gyalásnál Mi a pap-képviselőktől most 
már csak azt várjuk, hogy ha netán módosítva 
küldi vissza a főrendiház a tvjavaslatot , akkor 
áll janak helyt a módosítások elfogadása végett," 

Vájjon a Germánia 1879-ben ilyesmit irt-e 
a német kath. Centrumról? Oh, magyar katho-
likusok, a mi régi dicsőségünket egészen elbo-
r í to t ta már az éj homálya! Kire panaszolkod-
junk? . . . . 

A főrendiházban, a mely elé már a módo-
s í to t t szöveg került, Haynald Lajos bibornok 
érsek a körülmények között mindent elkövetett, 
hogy legalább a javaslat eredeti szövegét visz-
szaállitsa. Már előzetesen a hármas bizottságban 
ügyekezett erre. M. Állam jun. 7-iki számában 
i r t a : „A főrendiház hármas bizottsága elvégezte 
a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv fölötti 
tárgyalást és nem javasolt semmiféle lényeges 
módosítást. Folyt azonban a bizottság keblében 
vita az 53. 54. és 60. §§. fölött Haynald bibor-
nokérsek fölszólalásai következtében. 

Haynald ugyanis az 53. §-t, mely azt ren-
deli, hogy két hónapig ter jedhető pénzbüntetés-
sel büntetendő az, ,.aki életkorának J S-ik évét 
még be nem töl tö t t kiskorú egyént az 186S. 
L1II. t. cz. rendelkezése ellenére más felekezetbe 

felvesz," ugy kívánja módosíttatni, hogy „a ki 
életkorának 18-ik évét még be nem tö l tö t t kis-
korú egyént képviselőjének ellenére más fele-
kezetbe fölvesz." stb. Az idézett t. cz. (LIII.) 14 
§-a ugy avis azt rendeli, hogy „ha a szülék vala-
melyike más vallásra té r t át, mint a melyet 
előbb követet t , a 7-ik évét még be nem töl töt t 
gyermekek nemök szerint követik az át tértet ," 
vTehát magából az 1S6^. LIII- ikt . cz.-ből érvelt!) 
A bizottság nem fogadta el a módosítást, de 
Haynald f 'entartotta magának, hogy a házban 
megújí tsa indítványát." 

A plenumban jul. 7-én tá rgya l ta to t t a ja-
vaslat. A főpapság köréből jelen voltak: Simor 
János, Haynald Lajos bibornok-érsekek, Peitler 
Antal váczi, Schlauch Lőrincz szatmáii, Pauer 
János székesfehérvári, Hidassy Kornél szombat-
helyi püspökök. Az 53-ik §-nál nagyszabású 
beszédeket t a r to t t ak Haynald és Schlauch. 

Érdemes ezeKet megismételni. 
„Midőn az előttünk fekvő t javaslatnak 53. 

§-ához szólok, igy hangzott Haynald remek be-
szédje, figyelmemet nem kerüli el az, hogy ezen 
szakasz nem egyéb, mint ujabb kiadása az 1868. 
LIII. t. cz 12. §-ának, editio nova et. auctior, — 
fajdalom — non emendatior. 

Ilyen lévén ezen szakasz természete, mindaz, 
ami t ez ellen mondani tudok, egyszersmind az 
1S68. LIII t. cz. 12. §-ának szelleme és iránya 
ellen van intézve, szintúgy mint volt mindaz, 
amit ezelőtt 11 esztendővel, midőn ama törvény 
hozatott , ezen helyen bővebben elmondani alkal-
mam volt. 

Ismétlésekbe nem akarok esni, de mégis 
nem tudom egészen elhallgntni azt, ami lelke-
met most elfoglalja. Szólnom kell annál inkább, 
mer t ha akkor, midőn ama törvényes határozat 
egyszerűen felvétetett törvénykönyvünkbe, el nem 
hal lgathat tam aggodalmaimat s méltó kifogásai-
mat, még kevésbé tehetem azt most, mikor az 
büntetéssel kiélesittetuén, szembeötlőbb, kézzelfog-
hatóbb lesz azon ellentét, mely a törvényes hatá-
rozat és azon irányadó elvek között létezik, melye-
ket szem elől téveszteni nem szabad, m e l y e k e t 
előtérbe kell állítani és szemben kell ta r tanunk 
mindakkor, valahányszor a vegyesházasságokból 
származott gyermekek vallásos nevelése iránt 
hozandó törvény felett akarunk Ítéletet mon-
dani. A szóban forgó 53. §-nak már eddig is 
megvannak phasisai. 
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A magas kormány, midőn szükségesnek lá t ta j 
büntetés kiszabásával sanctionálni az 1868. LIII. 
t. cz. 12. §-át, mégis csak azokat akar ta bün-
tetésre vonatni, kik a szülőknek, vagy a szülők 
helyét pótló törvényes képviselőknek akara ta 
ellenére vesznek fel valamely gyermeket egy 
más vallásra. A kormány szövegezése igy hang-
zot t : „Aki életkorának 18 évét még be nem töl-
tö t t egyént törvényes képviselőjének beleegye-
zése nélkül más vallásfelekezetbe fölvesz, ké t 
hónapig ter jedhető elzárással és 300 frt ig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő." E helyett 
a képviselőház az előttünk fekvő szöveget állí-
to t t a be. 

El nem érhető dolgok után nem szokván 
nyúlni törvényhozási működésemben, most is 
b e e l é g s z e m a z o n inditványnyal, hogy a törvénynek 
eredeti szövege állittassék vissza. K í v á n o m p e d i g 
nem különös privilégiumként egyházam számára, 
hanem valamennyi vallásfelekezetnek, s ugy hi-
szem, ellenmondással az ő részökről sem talál-
k o z o m ; mert meg vagyok győződve, hogy valamint 
én és egyházam, ugy ők is inkább liitöknek belér-
zékétől és a vallásos meggyőződés erejétől, lelké-
szeiknek a hivők lelki üdve előmozdításában kifej-
tendő buzgóságától várják a gyermekek nevelése 
terén táplált igényeik kielégítését, mint a büntető-
törvénykönyv paragraphusaitól, a r e n d ő r s é g n e k 
segítségre hívásától, pénzbírságoktól, tömlöczö-
zéstől, mint a melyek a valláserkölcsi élet terén 
csak silány diadalmakat szerezhetnek 

Hogyha van ezen egész dologban, mint az 
a tvjavaslatban előttünk áll, valami kivetendő, 
és nem helyeselhető, az semmi más nem lehet, 
m i n t az oly törvények hozatala, melyekkel az állam 
tört vet a lelkiismereteknek, őt meg nem illőtő hatal-
mat arrogál magának a, szülők vallásos meggyő-
ződésére és annak az állam érdekei tekintetéből 
egészen ár ta lmat lan nyilvánulására. 

Ha az állam egy uralkodó egyházat elismer 
és v é d e l m e z , mint vala ez egykoron Magyarország 
és Ausztriában, van még jelenleg Orosz» és Svéd-
országban stb., az államegyház elfogadása ál tal 
tanúsí to t t vallásos meggyőződése némileg iga-
zolhatja a törvények hozatalát, a gyermekek 
vallása fölött rendelkező törvényeket és azoknak 
sanctióját. 

') Ugy látszik, hogy a törvény hozatala idejében inkább az 
áttérést, mintsem a gyermek-keresztelést kontemplál ták ; mert a 
kisdedet megkeresztelni nem annyi, mint azt más vallásfelekezetbe 
felvenni, miután a keresztelés előtt semmi vallashoz sem tartozik. 

De hol az állam egyaránt ignorálja, egy-
aránt protegál ja valamennyi vallásfelekezetet, 
egyaránt szabad té r t nyit az állam érdekeivel és 
czéljaival össze nem ütköző szabad működésökre, 
o t t nincs, mi igazolhassa azt. lia ily erőszakos 
törvénynyel benyúl a családi élet szentélyébe, k o n -
fiskálja a szülőknek kétségtelen szabad intézke-
dési jogát (t. i. szemben az állammal) gyermekeik 
nevelésére nézve, — s oly sajnos állapotot állit 
elő a családban, melynél fogva a szülőknek a 
gyermekek nevelésére vonatkozó szerződésszerű, 
vagy különben elhatározott akarata az állam 
büntető törvényei által megbénit tat ik s viszont 
az államnak akara ta sem ju tha t czélhoz; mert 
a szülők az ő meggyőződésök, illetőleg szabad 
elhatározásuk ellenére nem fogják azt foganato-
sítani. S mi lesz ebből egyéb, mint megzavarása 
a vallásos és erkölcsös nevelésnek ; mit megsin-
lenek a gyermekek legszentebb érdekeikben; de 
megsínli az állam is; mert az állam czéljait is 
csak az viszi előbbre, csak az boldogitja, ha val-
lásosán és erkölcsösen nevelt és igy kellő tulajdo-
nokkal felruházott egyéneket nyer a családhoz — 

De különösen feltűnő, sőt paradox mozzanat 
az is törvényjavaslatunk 53. §-ában, hogy midőn 
az egész dolog a gyermek vallásos nevelésére 
hivatot t , az i ránt intézkedni teljes joggal bíró, 
azért felelős szülőknek szabad elhatározásán for-
dul m e g , büntető törvénykönyvünk kizáró figyelme 
éppen a lelkészeket sújtja, k i k h í v e i k t ő l f e l s zó l í t va , 
hitöknek tana i és állásuk kötelességei szerint 
teljesitik szent hivatalukat. Nem akarom ezzel 
azt mondani, hogy büntesse a törvény a szülő-
ket is, de éppen a szülőknek szabadságát az 
által is akarom érvényesít tetni és valóvá tenni, 
hogy a szülői kötelességek teljesítésére igénybe 
ve t t egyházi férfiakat lelki szolgálatjok tekinte-
téből büntet lenül akarom hagyatni . . . 

Kérem indí tványomat kegyes pártfogolásba 
venni s ezen javaslat 53. §-ának eredeti szövegét 
visszaállítani." 

Schlauch Lőrincz : „ 1868-ik évben ke-
letkezet t nálunk azon törvény, a mely a gyer-
mekek vallási neveltetését tárgyalja, s a mely 
megszorítván a szülék szent jogát, azt részben 
az államhatalom körébe vonja. Én e törvényt 
mindenkor megtar to t tam s megtar ta t tam, noha 
egyéni-meggyőződésemnél fogva azt legalább is 
köv et kezetlennek talál tam. 

A 12-ik §-ban a szüléktől elveszi a jogot 
30* 
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közakaratulag mindkét nembeli gyermekeik lelki 
jövője felett megegyezni; s mégis a 14. §-ban 
meghajol az állam a szülői jog előtt; m e r t e l is-
meri, bogy „ba a szülék valamelyike más val-
lásra tér át, mint a melyet eddig követett, a 
7-ik évet még be nem töl tö t t gyermekek nemök 
szerint követik az át tértet ," tehát elismeri a 
szülék jogait gyermekeik vallása fölött intéz-
kedni, azoknak lelki sorsát önsorsukhoz kötni. 

Bármely vallású legyen valaki, kénytelen 
elismerni, hogy ez intézkedés jogi s kiváltképp 
lelkiismeretszabadsági tekintetből sok kifogás 
a lá es ik , m e r t a családi jognak negatiőját foglalja 
magában s a ratio legis i t t legfölebb az oppor-
tunitásban, tán a mult keserűségek emlékében, 
vagy azon k ö r ö k k í v á n a l m a i b a n ke re sendő , 
a m e l y e k a szü lék szabad r e n d e l k e z é s i j o g a j 
á l t a l m a g u k a t n é m i l e g veszé lyez t e tve érez-
ték . (Sujtóbbat a protestánsokról nem lehet j 
mondani, mint hogy a szülék szabad rendelke-
zési jogában veszélyt látnak ügyökre !) 

Nem kivánok időzni e kérdésnél, csak azt 
akarom megjegyezni, hogy az akkori törvényho- ; 
zás megadta az intézkedésnek a polgári sanctiót 
is az által, hogy az ezen tör vény nyel ellenkező 
bármely szerződést, téri tvényt vagy rendelkezést 
érvénytelennek jelen te t t ki ugy, hogy az semmi 
esetben jogerővel nem birhat. De a jelen tör-
vényjavaslat tovább megy. Egy vallási ténykedést 
kihágásnak qualificál, ahhoz büntetőjogi sanctiót 
csatol, mely mint egy kisebb fokú bűntény sza-
badságvesztéssel vagy péfizbirsággal sujtatik, a 
büntetés sphaerájába von olyan cselekvényt, a 
melynek elegendő repressivuma abban van, ha 
attól a polgári jog következményei megvonat-
nak. S azt én sem a bűntető jog eszméjével, sem 
a viszonyok követelményeivel megegyeztetni nem 
tudom . . . . 

A magyar törvény a vallásváltoztatást a 
Y-ik és 18-ik év közötti időszakban t i l t j a . . . S 
mégis lehettek esetek, hol a törvényt megtar-
tani lehetetlen volt, ha valaki önkényt szabad 
akaratból halálos ágyán a 18. évnek betöltése 
e l ő t t más vallásra akart áttérni s e b b e n m e g -
halni Történhettek ily esetek, de bizo-
nyára senki nem találkozott, a ki meg nem 
hajolt volna az emberi jogok ezen legfönsége-
sebbike előtt, vagy törvénysértéstől panaszkodott 
volna. 

De a tvjavaslatnak ezen szakasza ezt most 

büntető cselekvénynek qualificálván, a summum 
just summa injuriává teszi . . . 

Egy esetet voltam bátor csak fölemliteni, 
de ez elég illustrátiójául szolgálhat azon vexa-
tióknak, amelyeknek vagy a törvények ho-
mályos volta miatt, vagy. a bona fide eddig 
egy vagy más vallásban nevelt gyermekek fölött 
intézkedő lelkész vagy szülék ezután kitéve le-
hetnek . . . . 

Végre fel kivánom emliteni azt, hogy ha a 
törvényhozás a nyilvános törvényszék fóruma elé 
idézi a gonosztevőt, hogy bűnhődjék. — ehhez 
tagadhatlan joga van; ha egy vallási ténynek 
polgári következményeit megsemmisiti, mert igy 
akar ja a törvény, az a szigorú joggal szemben 
tán eltérő megbirálás alá jöhet: de belenyúlni a 
család szentélyébe, meghatározni akarni a szelle-
met, mely a családban uralkodjék, kényszeriteni 
akarni a szüléket, hogy bár ők egyénenkint tán 
pietásból régi szokásukhoz ragaszkodnak, gyer-
mekeiket azonban egy vallásban kivánják nevel-
tetni (a mit különben a katholikusnak hitel vei 
követelnek, a protestánsé megengednek), hogy a 
szeretetnek s gyöngédségnek egy viszonya, egy 
rokon érzelme uralkodjék; kényszeriteni akarja, 
hogy számot adjanak az államnak oly dolgokról, 
melyért csak Istennak felelősek, az — szerény 
véleményem szerint — a törvényhozás körén 
tul van. 

Pedig a törvény directe a lelkészeket ugyan, 
I de indirecte érinti a szüléket. A lelkész saját 

lelkiismeretével számol, a következmény őt súj t ja 
kizárólag a világ szemében; de százszorta inkább 
nehezedik a családra, mely egy idegen vaskezet 
fog kebelében dúlni érezni, mely megfagyasztja 
a legmelegebb érzelmeket. A szüléknek nevelési 
jogát a természet joga védi, Európa törvényho-
zása előtt még ez tiszteletben tar ta tot t , én azt 
hiszem Magyarországban sem a vallási villongá-
sok nem voltak oly flagransok, sem a kormány-
széknek kellemetlenségei oly terhesek, hogy a 
büntető fog kar já t kellessék igénybe venni arra, 
hogy a lelkiismereti szabadság, a családok joga 

! ily módon megsértessék." 

És én meg azt hiszem, hogy a törvény tudo-
mány ilyen érveivel, a közigazság ilyen szavával 
szemben csak a : stat pro ratione voluntas tehet 
kifogást; és csakugyan ez érvényesült a magyar 
országgyűlésen 1879-ben is és Teleszky módosit-
ványát törvénynyé szavazták meg. 
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í m e az 1868. LI I I . t.-cz. 12- ik § - á b a n l e t e t t 
i l l i be rá l i s e lv egy l épésse l t o v á b b f e j l e s z t v e ! 

H a ezek u t á n P a l á s t h y n a k 1866- ik i f e j t e g e -
t é s é n kezdve egész S c h l a u c h p ü s p ö k 1879- ik i 
f ő r e n d i h á z i a r g u m e n t a t i ó i g a c z i k k e i m b e n m o n -
d o t t a k r a v i s s z a t e k i n t ü n k : a k é r d é s a v e g y e s h á -
za s ságbó l s z á r m a z ó g y e r m e k e k va l lás i ne v e l é s é r ő l 
a h i t t a n és a j o g s z e m p o n t j á b ó l a n n y i r a t i s z t á n 
áll , hogy k é r d é s e l m é l e t i l e g t i s z t á b b a n , v i l á g o -
s a b b a n k i f e j t v e n e m l e h e t . A k a t h o l i k u s o k á l lás - ! 
p o n t j a e l l e n s e m a l e l k i i s m e r e t i s z a b a d s á g , s e m 
a p r o t . h i t e l v e k s z e m p o n t j á b ó l k i f o g á s t t e n n i 
n e m l e h e t ; m a g a R a d v á n s z k y b á r ó , a l u t h e r á n u s , 
az 1868- ik o r s z á g g y ű l é s e n l i b e r á l i s a b b n a k m o n d t a i 
az t az á l l á s p o n t o t , a m e l y e t a h e r c z e g - p r i m á s 
e l fog l a l t , a n n á l , a m e l y e t a t ö r v é n y b e i k t a t t a k . 
A k a t h o l i k u s o k n a k i g a z u k v a n . S h a m é g i s ő k 
a l e g y ő z ö t t e k , az a n n a k a j e le , h o g y ők e b b e n 
a k é r d é s b e n : m o d e r n ököljoggal á l l a n a k s z e m b e n , 
a m e l y r e c sak ny i l t , f é r f i a s e l l e n m o n d á s l e h e t a 
f e l e l e t . *) 

P ü s p ö k e i n k m é g az 1879. X L t.-cz. 53 - ik v. 
§-a u t á n s em h a t á r o z t á k el m a g u k a t e r r e , h a n e m 
ú j b ó l R ó m á b a f o r d u l t a k , és a v e g y e s h á z a s s á g 
m e g á l d h a t á s á r a v o n a t k o z ó l a g egy m é g az a d d i -
g iná l is t o v á b b m e n ő e n g e d m é n y t k é r t e k ; de 
m o s t m á r h a s z t a l a n u l . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra, 1890. okt. 8. Az eszmecsere befejezve. — 
A Religio 23-ik számában közlött „Még egyszer: 

értsük meg egymást!" czikkemre Bácskai a M. Állam 
okt. 7-iki számában viszonválaszt irt, a melynek egyik 
része a napi kérdésre: az 1868. LIII. t.-cz. 12-ik §-ának 
a revizióját óhajtó kath. kérvényekre, a másik része a 
kettőnk közt fenforgó személyi kérdésre vonatkozik. 

A viszonválasz súlypontját az emiitett első részbe 
helyezem, mert a hol fontos elvi kérdésekről van szó, ott 
én a kérdéshez szóló személyek egyéni körülményeitől : a 
korral járó arrogantiától, a doktori vagy falusi papi 
helyzettől, az egymást megczibálni képes tehetség kisebb 
vagy nagyobb fokától eltekintek s ezeknek a kérdés ér-
demére befolyást engedni egyáltalán nem szeretek. A 
tudomány keretébe az állítás és a bizonyítás tartozik ; a 
bizonyítás meg annyit ér, a mennyit a vele járó érvek 
érnek ; az ezeket felhordó személynek egyéni körülményei 
elesnek, akárki is legyen az. 

Szóval Bácskai viszonválaszának érdemleges része a 
kérvényekről szól. En, mint ismeretes, ezeknek a tartal-
mára megjegyzéseket tettem és az ez iránt utóbb felszó-

') Ez kevés, ellenmondás csak szóbeszéd — ellenállás lehet 
csak a méltó és sikerre számitható felelet katholikus védőpárt 
szervezése által az országgyűlés mindkét házában. 

A szerk. 

lalt Bácskainak a „Még egyszer: értsük meg egymást!" 
czikkem végén ezeket í r tam: „En azt hiszem, hogy meg 
is fogunk mi egyezni a derék Bácskaival s az ő utján a 
M. Államban is ki fog javíttatni mindaz, a mi eddig 
(értettem : kivált a tavaszi kérvények által) a tiltakozó 
elmékre több homályt boritott, mint világosságot." 

És ebbeli reményemben nem is csalódtam. Bácskai, 
mint egy tanult főhöz illik, a mostani okt. 7-iki viszon-
válaszában ezt a kérelmet intézi a M. Állam olvasóihoz: 
„Egyért azonban esedezem: Legyenek a tiltakozások kissé 
helyesebben formulázva, mint voltak néha eddig ; sürges-
sük a szülök természeti jogának visszaállítását, hogy gyer-
mekeiknek vallásáról minden állami, kivolt pedig kénysze-
rítő gyámkodástól menten, hitök elve es lelkiismeretök su-
gallata szerint szabadon intézkedhessenek.1,1 r) 

„Ily értelemben legyen az a természeti jog magya-
rázva s akkor bizonyára nem lesz a jó ft. dr Dudek ur-
nák többé kifogása a tiltakozások (illetőleg azok fogal-
mazása) ellen*" 

Ekként a kérdés a M. Államban is tisztázva áll ; de I 
különben is örömmel kell konstatálnom, hogy az őszi til-

I takozásoknak a revízióra vonatkozó pontjai ezt már eddig 
is szemök előtt tartották, a mi nem is lehetett máskép, 
mert hiszen a jó pap holtig tanul. 

A mi pedig a viszonválasznak Bácskai személyét 
illető részét, illetőleg a kettőnk közt fenforgó „személyes 
kérdést" illeti, arra csak az a mondani valóm, hogy ket-
tőnk között ez év folyamán, mióta t. i. a febr. 26-iki 
rendelet szóba jött, nézeteltérés fenn nem forgott. Bács-
kai jelesen irt a rendelet folytán felmerült kérdésekről ; 
a Tomcsányi János neve alatt megjelent tiltakozás pedig 
oly okos rövidséggel volt fogalmazva, hogy az ellen sen-
kinek sem lehetett kifogása. Most utolsó időben is mások 
helyett vette fel az eszmecserét velem, és azon nézete 
ellen, melyet e viszonválaszában a kérvényekről nyilvání-
tott, hogy t. i. azok „helyesebben" legyenek „formuláz-

j va, mint voltak néha," nekem semmi kifogásom, hiszen 
ez által csak a hozzá kötött reményem teljesült. Ennél-
fogva a viszonválaszban hozzám intézett kérdése : „be 
fogja-e ismerni ft. dr Dudek ur a Religióban, hogy velem 

\ szemben nem volt igaza," mint tárgytalan magától elesik. 

A czikkeimhez, értem a nevem alatt megjelent czik-
keimhez csatolt megjegyzések az elsőtől az utolsóig sze-

! mélyi kérdést nem képeznek. Azok az eszmezavarra 
vonatkoztak, a melylyel a tiltakozó papság nagy része 
az állami és a szülői jogot összekuszálta és az utóbbit 
akként hangoztatta, mintha nem is az állam, hanem a 
szülők állanának „felekezetlen" alapon és éppen azért a 
szülők nevében olyasmit követelt, a minek szóba sem 
kellett volna jönni. Ezt az eszmezavart bolygattam én, de 
nem a békés egységet. Különben ezek, ugy látom, már a 
M. Államban is tempi passati, most meg maga Bácskai 
is a tiltakozókat kérvényeik helyesebb fogalmazására in-
tette s ezzel meg van oldva közöttünk az u. n. személyi 
kérdés is, a mely tulajdonképen nem is létezett. Meg-
szűnvén tehát a régi kérdés aktualitása: mehetünk tovább ! 

*) Ehhez a monitumhoz annak eredetére nézve, lásd utolsó, 
ezt a vitát röviden bezáró megjegyzésünket. A szerte. 
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Ha valaki ennek daczára mégis felvetné a személyes 
kérdést s kérné véleményemet Bácskairól, akkor én sem 
a csibéről és a tyúkról szóló régi közmondást, sem pl. a 
rana rupta et bos-ról szóló aesopusi mesét nem említe-
ném. mert tudnám, hogy az a jelen esetben nem bir 
applicatióval, s különben is a komoly és higgadt férfiak 
argumentumkéut nem szokták használni ; hanem azt mon-
danám neki: Bácskai egy képzett theologus, a ki ugyan 
„falusi papnak" nevezi magát, de ilyen falusi papja a 
képzettséget illetőleg nincsen sok az országnak. Már an-
nak idején feltűnt nekem a Toldi Pista jezsuitáiról irt 
művében s azért megérdemli a papságtól, hogy kövessék 
tanácsát a tiltakozások helyesebb formulázásában. Ha most 
mégis képzettsége daczára, mint maga mondja, egy de-
peksus faluban administrator s épülete nyakába dől, ezért 
ő talán keserűbben is reflektálhat arra az előbbi Beli-
gióra, de a mostanira aligha. ') En legalább szivemből 
kívánnám neki, hogy a régi körülmények már egyszer 
felejtve legyenek és ő jobb helyzetben még 30 évig for-
gassa jeles tollát egyházunk érdekében ! 

Dr Dudek János.2) 

Szepeshely, 1890. október 5-én. Püspök felszente-
lés. — Szepese^yházmegyének angyali szivü főpásztora, 

') Hagyjunk békét az elmultaknak 1 Egyébi rán t az előbbi 
Religio is csak kötelességét tel jesi tet te mint a mostani. Lesz idő, — 
mi legalább óhaj t juk hogy legyen — midőn Bácskai ismét a Reli-
gióban is fogja, mint azelőtt tett , isteni rel igiónkat védeni a de-
struetiv áramlat ellen. A szerk. 

2) Evvel a czikkével is fején találta a szeget. Igaza van : az 
accidentiákat, a kézzelfogható személyeskedéseket mellőzve, azt kell 
kiemelni, a mi a közjót előmozditja. Abban is ig^za van, hogy a 
kik mind a két lapot, a „Religiót"1 is, a „M. Államot" is olvassák, 
jól tud ják miről van a szó, mit mondott s mit sürgete t t ön. A kik 
pedig csak a „M. Államot" olvassák, azoknak az i téleteért , ha az az 
„audiatur et al tera pars" megvalósitása nélkül történik, ön, igazán, 
— csakugyan nem felelős, ö n megte t te a kötelességét. Felszólalt 
és felszólalása czélt ért. Maga Bácskai eismerte el ezt, midőn 
kimondá a fent i smerte te t t utasi tást . Én nekem az egészhez nincsen 
semmi hozzáadni valóm. Csak két megjegyzést teszek. Az egyik az, 
hogy Bácskai utasítása a peticziók helyesebb fogalmazása i ránt 
mint néha eddig tör tént , szórói-szóra van kurva, t ehá t átvéve 
a meghurczolt „Religióból." Bácskai utasítása fent, végsoraiban dől 
betűkkel olvasható. A „Religio"-ban ápril 5-én ezt m o n d t a m : Az 
1868-iki törvény ismeretes paragrafusát , mert a természetjogba 
ütközik. — se Trefort , se Szilágyi-Csáky-féle rendelettel forçirozni 
nem lehet ; azt egyszerűen törölni kell, visszaállítva a szülök abbeli 
ter meszeti jogát hogy gyermekeiknek val lásáról} egy bizonyos 
korig, nindeu ál lami, kivált pedig kényszer í tő gyámkodástó l 
menten, liitök elve és le lki i smeretük suga l la ta szerint szaba-
don intézkedhessenek. Ez a mi álláspontunk.L- A ..Religio14 eme 
formulázásának szószerinti elfogadása annyi kabá ta l a t t i duzzogás 
néma elszenvedésének méltó juta lma. Méltó önhöz, a ki szerezte ; 
méltó Bácskaihoz, a ki megadta, habár csak a „Religio" nevének 
meghurczolása után. Lesz idő, midőn be fogja látni, hogy ő ezt 
e meghurczolás nélkül is megtet te volna. Mert én nyugodtan fogom 
siromba lehajtani a fejemet arra való nézve, hogy, a midőn Ma-
gyarországban még az álló csillagok is megmozdultak és Róma felé 
kaptuk kezökkel consistentia a nyerése végett — a „Religio"4 — a 
miről a „distingre dist ingvenda" elv fáklyájá t kezében ta r tva min-
denki meg fog győződhetni, ha a jelen év folyamán végig tek in t 
— emberi erőtől ki telhetőleg igyekezett fenntar tani az elvek össze-
hangzását magában — és m. t. olvasó közönségében, a ki jól tudja, 
hogy önnek mennyi érdeme van az egészben. A szerk. 

ma szentelte föl nagy ünnepélyességgel dr Belopotoezky 
Kálmán tábori főpapot, püspöké. A lélekemelő szertar-
tás a nagyrészt már helyre állított székesegyházban, mely-
nek restaurálásában Császka György ő excellentiájának 
fejedelmi áldozatain kivül, lángoló hite a müizléssel, ha-
gyományos kegyelete a történelmi érzékkel ölelkezve 
ragyog az értelmes szemlélő felé, — ritka fénynyel s 
pompával folyt le. — A szent ténykedés, melyben mint 
társfölszentelők mélt. Babies Zs. kassai és dr Vályi J . 
eperjesi megyés püspökök vőnek részt, reggeli 9—12 
óráig, minden rendű s rangú ajtatoskodó sokaság jelen-
léte mellett tartott. Mellőzve a becses lapok olvasói előtt 
ugvis ismeretes püspök-fölszentelési szertartások leírását, 
ezúttal csupán az uj püspök rövid életrajzát óhajtjuk kö-
zölni, é3 a szeretet-lakomáról némít megérinteni. 

Dr Belopotoezky Kálmán született 1845. évi február 
6-án Liptó-Rózsahegyen tisztességes sorsú szüléktől, kik 
fiacskájok tehetségeit s hajlamait fölismervén, házi s 
iskolai nevelés utján igyekeztek, mint az evangeliomi hű 
szolga, az Úrtól kapott „talentumot", mennél bővebben 
gyümölcsöztetni. Az elemi iskolát szülővárosában, a gym-
naziumot Lőcsén kitüntetéssel végezte. A szepesi egyház-
megye papnövendékeinek sorába 1861-ben lépett, s mint 
ilyen, a bölcseleti tanfolyamot a püspöki lyceumban, a 
theologiát pedig, amint kiválóbb növendék, öt éven át az 
insbrucki világhírű egyetemben hallgatta, 1868. jun. 14-én 
áldozó pappá szenteltetvén, a sz. Ágostonról nevezett 
fensőbb papnevelő intézet tagja s 1872-beu hittudor lőn., 
Papi nyilvános pályáját a szepesi püspöki papnöveldében 
kezdte meg, mint tanulmányi felügyelő, majd a lelkipász-
torság s erkölcstan tanára, utóbb lelkiígazgatóul is ál-
dással működvén. 1876-tól, mint már szentszéki tanácsom, 
a budapesti központi papnevelő intézetben tanulmányi 
felügyelő s egyetemi helyettes tanár volt. 1882. évben 
cs. és kir. udvari káplán és a bécsi fensőbb papképzőnek 
egyik igazgató tanáraul léptettetett elő ; 1884-ben pedig 
a szepesi egyházmegye e diszét XIII. Leo pápa titkos 
kamarásainak sorába ígtatta, mig f. évi jun. 9-én ő föl-
sége apostoli királyunktól tábori főpappá és pápa őszent-
sége által jul. 22-én triealai czimzetes püspökké nevezte-
tett ki. Az uj püspök széles tudomány, műveltség, benső 
hitbuzgóság s fáradhatatlan munkásság által a jók őszinte 
becsülését nyervén ki már előbb magának, e mostani, az 
ő személyében magyar embert legelőször ért kitünteté-
sén, mely tehát az egész hazai papságra igen megtisztelő,, 
a klérussal együtt joggal örvend a világi közönség i-% a 
mely az igazi érdemet őszinte rokonszenvvel méltatni 
tudja, miként azt az oly sok felől érkezett üdvözlő 
levelek és táviratok váltig megmutatták. 

A consecratióra a püspöki palotában, Császka György 
ő nagyméltóságának igazán magyar szívességéből követ-
kezett a hatvan teritékű diszebéd, annak végtől-végig 
fesztelen, élénk hangulata, fölköszöntői. A vendégek kö-
zött látni lehetett a főpásztorokon kivül még számos más 
egyházi méltóságot, a nagyváradi és eperjesi székeskáp-
talanok képviselőit, a magas aristokratiát, abból gr. Csáky 
K. ny. tábornokot s országos képviselőt is, a lőcsei s 
iglói ezredeseket, Rózsahegynek népes küldöttségét, több 
tábori főlelkészt. A pohárköszöntők sorát a kegyelmes 
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házi ur, ki természetévé vált leereszkedő jóságának mint-
egy varázslánczával minden vendégének szivét magához 
csatolta, nyitotta meg igen szép, formailag s eszmeileg 
egyaránt kiváló beszédében, éltetvén a pápát s a ki-
rályt. Miután magasan szárnyaló eszmékben előadá e 
nap jelentőségét, a többi között körülbelül igy szólt: 
„A két tényezőnek, a két uralkodónak, kiknek Isten 
után a mai ritka ünnepély köszönhető, XIII. Leó-
nak t. i., kinek phaenomenalis bölcseségét, rendületlen 
kitartását az egész világ bámulva csodálja és I. Ferencz 
József apostoli királyunknak, ki népeinek javára s bol-
dogságára irányzott legnemesebb törekvéseiben s alkot-
mányos uralkodásában fejedelmi kortársai között oly ma-
gasan ragyog, s azért alattvalóinak páratlan hűsége, 
lángoló szeretete s törhetetlen ragaszkodása által kör-
nyeztetik, e két uralkodónak üdvére s jóllétére emelvén 
poharamat, imává magasztosult érzelemmel kérem az 
idők s nemzetek Urát, hogy ő szentségét, ki oly dicsősé-
gesen kormányozza Krisztus anyaszentegyházát azon meg-
ingathatatlan szikláról, mely az igaz polgárosodásnak s 
az erkölcsi világrendnek zárköve, mennyei segedelmével 
folyton erősitse. szent uralkodását hosszura terjeszsze, a 
háromszáz millió katholikus s az egész emberiségnek 
javát, valamint a jelen társadalom oly sok bajának orvos-
lását czélzó legszentebb törekvéseit dús sikerrel koszo-
rúzza! Éltesse a seregek Ura s Istene apostoli királyunkat, 
kinek jóságos lelke minden gondolata, honatyai szive 
minden dobbanása a rajta az odaadó kebel osztatlan sze-
retetével csüggő népének boldogitására irányul, soká, igen 
soká !:! Majd a zajos éljenzés lecsillapultával, ügyes for-
dulattal üdvözli a kegyes főpásztor, kinek elve Hippó 
nagy püspökével: „Ecclesiae servio. cui non tum praeesse, 
quam prodesse desidero," az uj apostol-utódot, és kiemel-
vén az apostoli szeretet melegével annak érdemeit, eré-
nyeit, azon édes reményének ad kifejezést, hogy az Isten, 
egyház s hazáért lángoló lelke sugallata szerint ugy 
járand el magas föladatában, hogy a vitéz hadseregben a 
vallásos szellem, mely a legfőbb s leglényegesebb kato-
nai kelléknek, a fegyelemnek is egyedüli biztositéka, sőt 
egyedüli alapja, még inkább föllendüljön, illetőleg ápol-
tassék ; mihez neki az ég segélyét kéri, erőt s egészséget 
kiván. Az éljenzés után fölemelkedik a tábori püspök, dr 
Bclopotoczky K. ur, és az igaz tisztelet, s a fiúi kegyelet 
kultuszának áldozva, mond legforróbb köszönetet az apos-
toli buzgalma s kiáradó jótékonysága fényével mindent 
betöltő Csúszka Gry. ő excellentiájának a vele örökre le-
kötelező atyai szeretettel éreztetett jóságáért, melyért utolsó 
leheleteig hálaadósának vall ja magát ; majd pedig a vi-
haros éljenzés megszűntével, fölköszönté a kassai és eper-
jesi püspök urakat, valamint anya egyházmegyéjét a 
szepesit, érdemekben gazdag káptalanjával, meg a vitéz 
hadsereget s üdvözlőit igen szivélyes beszédben. Poharat 
emeltek még, és pedig részint a fenkölt lelkű uj püs-
pökre, részint Császka György ő excellentiájára, kinek 
főpásztorkodása áldásos eredményére valóban alkalmazha-
tók Sirák e szavai (50, 3): „In diebus illius emanaverunt 
putei aquarum, et quasi mare adimpleti sunt supra mó-
dúm . . . qui curat gentes (dioecesim) suam," Radnai F. 
váradi kanonok, dr Richnavszky P. szepesi apátkanonok, 

gróf Csáky K., Lipthay F. szepesi nagyprépost, dr Csősz 
I. lovag s tanár, dr Kurinszky A. rózsahegyi prépost-
plébános, Grófesik I. t. kanonok és tábori plébános, az 
igaz magyar sziv lelkesedett örömére valló ékes szavak 
kiséretében. . . re. 

Székesfehérvár. Első főp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
De singulis iam munerum Vestrorum ordinibus 

dicturus, periueundum mihi est, grato animo prius memi-
nisse insignium vigiliarum atque laborum Reverendi ssi mi 
Domini Josephi Prifach cathedralis meae Ecclesiae Prae-
positi Maioris, cuius sapienti curae regimen almae huius 
dioeceseos, Sede episcopali vacante, creditum est ; qui 
semet eo, quo excellit Ecclesiae Dei amore, in mi-
nisterium sanctorum ordinans, x) omnes gravis eui mune-
ris partes, eximia pietate, indefesso zelo, egregia rerum 
gerendarum dexteritate, ad mentem nutumque Pastoris 
pastorum exsolvit cui non solus ego gratias ago, sed et 
cunctae Ecclesiae. 

Vos iam alloquor, Venerabilem meum senatum, 
Cathedralis meae Ecclfsiae Canonicos, obsecrans Yos in 
Domino, ut suscipiendas meas pro Ecclesia Dei curas, 
exantlandosque labores consiliis Vestris, prout muneris 
Vestri fért ratio, adiuvando prosequamini ; atque eo, quo 
inflammati estis divini nominis gloriae propagandae studio, 
alaeri usque animo omnes honorifici Vestri officii partes 
expleatis ; morum gravitate, vitae integritate ac pietatis 
studio undique praefulgentes, divini cultus splendorem 
curantes, divinas laudes in excubiis Domini stúdiósé, rite, 
pie ac religiose concelebrantes. Quod autem mei muneris 
adtinet partem, nunquam non memores Vos esse volo, 
Antistitem Vestrum honoris Vestri, iuriumque Vest-
rorum et custodem semper futurum, et vindicem ex 
animo. 

Vos autem DD. FF. qui decoro Vice-Archidiacono-
rum fungimini munere, cogitate quanta Vobis incumbat 
sollicitudinis cura, quantum coram Deo responsionis onus. 
Propter assiduam erga populum Dei curam, singulis ple-
bibus arcbipresbyteros esse voluit vetus Ecclesiae discip-
lina, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gérant, 
verum etiam presbyterorum, qui per minores vitulos ha-
bitant, vitam iugi circumspectione custodiant, et qua 
unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo 
suo renuncient. y) 

Horum archipresbyterorum Vos tenetis locum et 
officium. Perpendite grandes tanti muneris rationes. Oculi 
mei estis, marins meae estis. E Vestris relationibus, sin-
cera apertaque mente, quemadmodum Dei decet homines, 
ad me datis, mihi quasi praesenti patebit semper fidelium 
pastorumque conditio. Vestris manibus crédita disciplinae 
ecclesiasticae sollicita cura, mandatorumque meorum promta 
executio ; nec vereor effari, a Vestra imprimis vigilantia, 
Vestroque zelo repetendos omnium mearum in vinea Do-
mini vigiliarum, cunctorumque laborum fructus. Quare oro 
Vos et ôbsecro, continua servate memoria, vos munus at-

') I. Cor. 16, 15. 
2) Rom. 16, 4. 
3) Cap. 4. x. de off. Archipresb. I. 24. 
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que adeo onus sustinere non leve, sed grave adoiodum ac 
plane multiplex ; in quo scilicet Cleri pietas, moderatio 
morum, obedientia, rerum sacrarum studia, et virtutum 
exercitationes continentur, quae omnis sacerdotalis dis-
ciplinae firmamenta ac praesidia sunt maxima. Quamob-
rem cum semper, omnique loco, tum vero in Vestri mu-
neris administratione, taies et divinae charitatis ardore, 
et sacrarum rerum studio, et vitae morumque integritate, 
et doctrina et virtutum officiis, sancteque factis vos prae-
batis ac praestetis, ut Clerus, cuius curam geritis, exera-
plis praeclaris in dies magis atque magis in omnes pie 
recteque agendi partes conformatus, religione et sancti-
tate florens, fructus ferat fidelibus salutares et uberrimos. 
Et nunc ad Vos convertur DD. FF. quos in arte artium 
summa et sanctissima exercenäa adiutores habeo. In sol-
licitudinis meae partem vocati praecipuam, animarum 
Christi sanguine redemtarum suscepistis curam atque re-
gimen. Obsecro Vos omnes per immensum amorem San-
ctissimi Cordis Jesu Salvatoris Nostri, ut ardenti erga Deum 
et homines caritate incensi, summo in Ecclesiam Dei 
amore inflammati, nullis neque curis, neque consiliis, ne-
que laboribus parcere unquam velitis, quo omnia pasto-
ralis muneris officia religiosissime obire, ovesque Domi-
nicas curae Vestrae commissas, qua verbo, qua exemplo, 
qua opere ad aeternam salutem deducere valeatis. Cogi-
tate animarum pretium, — Christi rubescunt sanguine ; 
cogitate tribunal Christi, e Vestris eas requirentis mani-
bus ! Cogitate maiores Vestros ! Erant vigilantes super 
gregibus suis, vineam Domini summa diligentia et labore 
co'entes et custodientes. Pascebant assidue oves sibi com-
missas triplici salutis cibo : verbo, exemplo et sacramentis ; 
memores quoque et imifatores Summi Pastoris Christi, 
qui pro universo grege suo sanguinem et vitam profudit, 
ipsi pro. suarum ovium incolumitate quemvis excipere la-
boréin, subire omnes casus, omnem vim atque iniuriam 
perferre, denique ut bonus ille Pastor evangelicus, ani-
raara suam pro ovibus ponere non dubitabant, nullum inde 
huius vitae fructum expectantes, ut maximos coelestis 
retributionis fructus consequantur.2) 

(Folytatjuk.) 

KATH. E G Y L E T I E L E T . 
+ A Szent-István-Társulat gr. Zichy Nándor és 

dr. Kisfaludy A. Béla elnöklete alatt f. hó 9-ikén tartott 
ülésében alelnök jelentést tett Greisclútz Antal társulati 
szolga ismeretes szomorú esetéről. Az elnökség eddigi 
intézkedései alapján a társulat vagyonára nézve semmi 
positiv ok nem merült fel aggodalomra, csupán a hely-
beli tagok díjnyugtái körül mutatkozik némi hiány. Ala-
pító tag lett Császár Ferencz, és f. évi okt. 1 -je óta 23 
rendes tag. Szeptember hóban bevétel volt: 25,279 frt., 
kiadás 16,674 frt 49 kr. 

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

terjesztésére, a váczi székeskáptalanban dr Virter Lajos 
czimzetes prépostot, olvasókanonokot, hittani intézeti igaz-
gatót és szentszéki ülnököt nagypréposttá kinevezem ; to-
vábbá Spóner József czimzetes apátnak és éneklőkano-
noknak az olvasó kanonokságra, Tanács János czimzetes 
prépostnak és őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, 
Markovics Lázár czimzetes apátnak és székesegyházi fő-
esperesnek az őrkanonokságra és Jung János czimzetes 
apátnak és csongrádi főesperesnek a székesegyházi fő-
esperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyom ; 
végre Csávolszky József kanonokot csongrádi főesperessé 
kinevezem. Kelt Bécsben. 1890 szeptember 24-én. FE-
RENCZ JÓZSEF, s. k. Gr. Csák,y Albin s. k. 

VEGYESEK. 
*** „Sanctissimus Pater etiam recentissime urget. 

ut parentum libertás vindicetur." Ez a legújabb bir te-
endőink irányzására nézve Rómából és a hova Róma 
szava szólott itthonról. Ne legyen kerület, a mely szó 
nélkül hagyja az 1868-iki tvény és a febr. 26-iki rende-
let ügyét. Az egyértelműség, hála legyen az Istennek, 
végre el van érve. Legyen katholikus önvédelmünk ezen-
túl egészen már egyöntetű és egyetemes, azaz : hadd lássa 
a világ végre, hogy az a 9 millió katholikus csakugyan 
mellettünk áll és — szavaz, esetleg még a képviselővá-
lasztásokkor is. 

— Veszter Imre mérsékelt ellenzéki képviselő minap 
tartott beszámoló beszédében ugy tett mint az egyszeri em-
ber. Azt akarta elérni, hogy a kecske is jól lakjék, káposzta 
is maradjon. Helytelenítette az esperesi kerületek tilta-
kozásait a febr. 26-iki rendelet ellen, de kijelentette, hogy 
az 1868. LIII. t. cz. 12. §-ának megváltoztatását ő is 
szükségesnek tartja. Hisz nekünk sem kell egyéb ! 

— Szilágyi Dezső igazságügyminiszter, mint a „Jog" 
cz. folyóirat jelenti, a házassági viszonyoknak „kizárólag 
polgári jogi elvek alapján" való „rendezését" sürgeti és 
azon dolgozik, „hogy a házassági kérdések minden vallás-
felekezeti bíróság kizárásával egyedül a polgári törvény-
székek hatáskörébe" utasíttassanak. Szóval : a sok vegyes-
házassági hercze-hurczának polgári párosodás lesz a vége ! 

*) S. Car. Borr. Instr. Congr. Dioec. Tit . Act. Mediol. p. 555 
-) S. Car. Borr. Pr. in Cone. Prov. 1. Act. Mediol. p. 51. 

Szerkesztőségi telefon. 
Felső-Lendván Zs. J . A hozzám beküldött példányban olló-

val ki van vágva még a nyomda czime és helye is, a hol a kért 
röpirat megjelent. Tehát eddig nem tudom, hol juthatni hozzá-
Megrendelem Szüts és társánál. — Nagy Súron. Dr L. L. Aug. 30-iki 
közleményének több irányban hasznát vettem és veszem. — Páz-
mány Péter összes műveire jó lesz ha ft . ur és társa levelező 
lapon külön-külön jelenkeznek a hittud. kar dékáni hivatalánál. 
Én ugyan élő szóval mindkettejüket már bejelentettem ; de hát a 
karnak írás kell ; hozzám intézett, privát jellegű levelét pedig én 

' be nem adhatom. Általában jó lenne, ha a kik Pázmány műveit 
óhajtják, megrendelésükkel sietnének. — Kapisztránnak. Becses dolog. 
Meg fog jelenni. — Vörösváron. B. I. Még egy kis várakozást ké-
rek csak pár napig. Nagy a közlendők halmaza. — Váczott. B. K. 
Még maradhat. — Nagyhantoson L J. Köszönöm a figyelmet. Meg 
fog jelenni nem sokára. — Szolon. P. I. Használhatom. Mi lesz a 
trappista-telepitése ügyéből? — Mező-Petriben B. J. Szintén hasz-
nálható, de nincs időhöz kötve. 

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

' ' '' ' ' Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. Sz.}1 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYYENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, október 15. 31. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesházasságok h a z á n k b a n 1868 u tán . — Egyházi Tudósítás . - S z é k e s f e h é r v á r : Első 
főpásztor i szózat a papsághoz. — Kath. Köztevékenység : Bende I m r e besz te rczebánya i püspök beszéde a róm. ka th . t an i tók egyesülete 

közgyűlésén. — Irodalom : E g y kis önvédelem. — Vegyesek. 

A v e g y e s h á z a s s á g o k h a z á n k b a n 1868 u t án . 

III. 

A magyar püspöki karnak Rómába intézett 
kérelme egy ujabb dispensatióért olyan volt, 
hogy a büntető kódex által a vegyesházasságok 
ügyében teremtet t helyzetnek a tar thatat lansá-
gát teljesen magán viselte. Lehetetlen elgondolni 
is, mintha a püspökök komolyan reméllették 
volna, hogy ő szentsége, Krisztus letéteményé-
nek a legfőbb őre, ilyen kérelembe, mint az övék 
volt, beleegyezhetnék, mint inkább arra lehetett 
az szánva, hogy a magyar kormány Rómának 
tagadó feleletéből belássa, miképp a püspökök 
az ország törvényei iránti legtulzóbb tiszteletök 
mellett sem képesek többé olyan expedienst ta-
lálni, a mely a XL. t.-cz. 53-ik §-át a kath. hit-
elvekkel megegyeztetni képes volna. 

A püspökök felterjesztése Rómába ugyanis 
oda irányult, hogy a büntető kódex 53-ik §-a 
daczára, sőt éppen annak számbavétele mellett 
lehessen nálunk továbbra is megáldani a vegyes-
házasságokat. „Ut liceat cum sponso vei sponsa 
catholica in vetito mixtae religionis nupturien-
tium dispensare et benedictionem etiam nuptia-
lem impert ir i in iis saltern iueundorum mixto-
rum matrimoniorum casibus, in quibus ex recte 
cognita partis catholicae imo utriusque sponsi 
mente et voluntatis dispositione sperari potest 
fore, u t catholica educatio pro posse tr ibuatur 
proli etiam üli, quae vi legis civilis haud catho-
lice educanda foret, etiam si sua forma sive baptis-
mo hac intentione impertito, sive alio actu externo 
ad Ecclesiae sinum non recipereturAzaz, hogy 

lehessen megáldani az oly vegyesházasságot, a 
melynél a jegyesek hajlandók születendő gyer-
mekeiket, kivált az akatholikus szülő neméhez 
tartozókat, pro posse, tehát ot thon magok ka-
tholikus módon nevelni, bár ezeket a törvény 
értelmében a prot. pásztor fogja keresztelni, és 
mint ilyeneket az akatholiczizmushoz tartozók-
nak tekinteni. 

Caterini biboros a Congr. s. Officii nevében 
1880. jul. 21-én ir t válaszában erre az expedi-
ensre természetesen tagadólag felelt. „Remedium 
propositum . . . . tale visum est Emmis Pstribus, 
ut ab eadem S. Apost. Sede nedum permitti , sed 
neque tolerari unquam possit.u 

Kifejtvén a kath. egyház által a vegyeshá-
zasságok megengedett kötésénél követelt kaueziók 
természetét, fo lyta t ta : „Quae cum ita sint, nulla 
ratione fieri potest, ut spes illa, quae unice in 
bono voluntatis contrahentium dispositione funda-
tur, verarum cautionum locum tenere valeat, 
tum quia reapse contrahentes nullám coram 
Ecclesia obligationem assumerent, tum quia haec 
spes in praesenti rerum conditione prout ab 
Eminentia tua (az ország prímásához volt a 
decisio intézve) deseripta est, non excludit imo 
supponit prolem nascituram, quae sequitur sexum 
parentis haeretici, a ministro sectae baptisandam 
ac institutione eidem sectae adseribendam esse ; 
quae res non solum to tam rationem cautio-
num pro Ecclesia subverteret, sed cautionem 
constitueret pro haeresi. Ex his necessario conse-
quitur, fas non esse in expositis rerum adiunctis 
benedictionem nuptialem i m p e r t i r i . . . . 

Quare Emmi Patres . . . necessarium omnio 
31 
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iudicarunt, ut Eppi de dispensationibus super 
impedimento mixtae religionis requisiti, easnul-
limode concédant, nisi prius a part ibus et prae-
sertim a parte heterodoxa consuetae cautiones 
exhibitae fuerint. (Tehát a Congr. még most is 
lehetségesnek t a r to t t a ezt az esetet!) Nam lex 
civilis prohibet quidem coniugi haeretico, ne 
filios respectivi sui sexus catholicae Ecclesiae bap-
tisandos et educandos tradat , sed nullám eidem 
poenam comminatur, si prohibitioni contravene-
rit, adeoque parshaeret ica x) nullám difficultatem 
habere poteri t sive in praestandis requisitis cau-
tionibus, sive in iis adimplendis. Tota difficultas 
se habet ex parte Parochorum, contra quos revera 
poena s ta tu ta f u i t ; sed pro spectata eorum re-
ligione dubitandum non est, quin poenas pati-
enter potius sustinere para t i sint, quam proprio 
officio et ministerio deesse. 

Quamobrem Parochis praecipjiant, ne prae-
textu vitandi poenas a lege civili sancitas contra 
sacerdotes in Ecclesiae sinum recipientes eos, quos 
ipsa eadem civilis lex sectis haereticorum devovet, 
aliquem respuant sive a baptismo (ma is csak a 
plébánosok esvén büntetés alá, mily helytelen 
volna azt mondani: nem keresztelünk, t ehá t nem 
fizetünk !) sive a catholice educatione, sive a ceteris 
sacrarnentis; quinimo iisdem Parochis imponant , 
ut invigilent, ac mediis opportunis et pruden-
tibus satagant inducere parentes in mixto ina-
t r imonio viventes ad servandas et implen-
das promissiones datas. (Tehát meg lehet es-
ketni a vegyes vallású párokat , ha megadják 
a szokott kaucziókat, gyermekeiket meg kell 
keresztelni stb. ámbár ezért a lelkész büntetve 
lesz is.) 

Egyet azonban a jánlot t a Congreg. a püs-
pöki karnak, a mi magának a büntető törvénynek 
enyhitésére vezethet, hogy forduljanak a felség-
hez és az országgyűléshez. „Interea opportunum 
erit , u t Eppi collatis prius inter se consiliis concor-
cliter ad Apostolicum Regem recursum habeant, 
et ab instando ad Regia Comitia numquam ces-
sent, ut rei catholicae in tam grave discrimen 
adductae efficaciter consulatur." A Congr. ezzel 
azt ajánlja, a mire nekünk már a 60-as években 
első sorban kellett volna törekednünk, még a 
bajok idáig nem fejlődtek. Van ugyanis a dol-

l) A sz. szék folyton haeretikusról beszél, mivel mi-
dőn a hitletéteményről van szó, ez a protestánsoknak dog-
matikus nevök. Ok a hitben eltévelyedettek ! 

goknak bizonyos rendes menetök, ha azokat az 
elején fogják. 

Közbevetőleg legyen mondva, hogy a ki e 
római dekretumot jól átolvass a, az a katholikus 
tan szempontjából mindent megtalál benne, a 
mi t a Trefort és a Csáky-f'éle rendeletek meg-
ítélésére ismerni szükséges és a melyet szem 
előtt tar tván, minden kath. lelkész tudha t j a : mi 
a kötelessége ezen rendeletek daczára is, és mit 
nem szabad tennie. 

Ezen római dekretum szerint a magyar kath. 
papság helyzete az 1879. XL. t. cz. 53. §-a után 
volt : teljesíteni lelkészi kötelességét és — v á r n i 
a büntetést . Deo magis est obediendum, quam 
hominibus. 

A herczeg-primás ezen dekretumhoz képest 
nov. 8-án adta ki az instrukcziót a lelkészkedő 
papság számára. 

Ismételve előadta az egyház álláspontját a 
vegyesházasságok körül, a mennyiben az egyház 
csak tür i az ilyen házasságokat s hogy azok kö-
tését megengedhesse, valamennyi gyermeknek a 
kath. neveltetését kivánja. Az 1868. L1II. t. cz. 
12-ik §-a ugyan eltért ettől az elvtől, mondja, 
azonban a praxisban ezen törvénynek olyatén 
magyarázata érvényesült, mely szerint a törvény 
csak oly esetekre vonatkozik, s akkor bir jog-
erővel, a midőn a házasulaudók magok egyálta-
lán nem intézkedtek jövendő gyermekeik vallási 
neveléséről. (Tehát nem a törvény, hanem Eöt-
vösnek a leszavazott törvényjavaslata ment át a 
gyakorlati életbe.) A közmeggyőződés ugyanis 
1868 óta azt t a r t o t t a : „ad jus parentum perti-
nere de religiosa prolium educatione congrua 
statuere", azért sokan a házasulandók közül egy-
szerűen szülői jogukkal1) élni véltek, midőn 

*) Természetesen ezt a „jus parentum"-ot nem sza-
bad a kor keretétől kiragadni s holmi ma felmagasztalt 
theoriát rá épiteni. À szülői jog, a melyet közvélemény 
68 után hangoztatott, nem volt egyéb, mint maradvány 
az 1848 utáni időkből, egy nagy visszaélés, a mint azt az 
azon időre (50-es évekre) vonatkozó czikkeimben kifejtet-
tem. A vallási indifferentismusnak ezen terméke, jog alak-
jában, semmiféle megszorítást nem ismer s amint 1868 
után az állami törvénynyal szemben ő befolyásolta a gya-
korlati életet : ugy első alkalmazásában nálunk 1848-ban 
s ezt követő időben tulajdonképen az 1791. 26. t. cz. 
15-ik §-ával s a kath. egyházzal szemben hozatott for-
galomba, hogy ne a vallás követelménye, a mindkét nemű 
gyermekek kath. neveltetése, hanem a szülők ilyen vagy 
olyan megegyezése érvényesüljön. Ez az elv eredeténél s 
alkalmazásánál fogva először a katholiczizmussal szemben 
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m i n d k é t n e m b e l i g y e r m e k e i k e t a k a t h o l i c z i z m u s -
n a k s z á n t á k s az i l y e n e k h á z a s s á g a m e g is á l -
d a t o t t . 

( H á t n é m e l y v e g y e s p á r o k i gy é l t e k a szülői 
j o g u k k a l , m á s o k m e g m á s k é p , e g é s z e n e m a n c z i -
p á l t a n a v a l l á s t ö r v é n y e i t ő l , s é p p e n az v o l t a 
ba j , h o g y a k ö z f e l f o g á s 1 8 6 8 u t á n is f o l y t a t ó l a g 
i l y e n é r t e l e m b e n s z e n t e s i t e t t e a v e g y e s h á z a s s á g u 
szülők t e r m é s z e t i j o g á t . A z é r t r á n k kettős feladat 
m a r a d t : e m a n c z i p á l n i ez t a j o g o t i s az á l l a m 
i l l e t é k t e l e n h a t a l m a a ló l , m e g a l e s s i n g i á n u s , 
k e r e s z t é n y e l l e n e s m a g y a r á z a t á t k i t ö r ü l n i a köz -
f e l f o g á s b ó l s a he lye s é r t e l m e z é s t e l t e r j e s z t e n i ! ) 

I n n e n , f o l y t a t j a az i n s t r u k c z i ó , m i v e l i l y e n 
v o l t edd ig a s zü lők j o g á r ó l a néze t , m a g a a 
k o r m á n y e r e d e t i j a v a s l a t a *(1879. XL . t . cz.) is 
c sak a z o k r a a k a r t b ü n t e t é s t s zabn i , a k i k a tör-
vényes képviselőnek a b e l e e g y e z é s e n é l k ü l a k a r n á k 
a k i s k o r ú t egy m á s v a l l á s b a f e l v e n n i , m i n t a 
m e l y e t az 1868. L I I I . t . cz. s z á m á r a e lő i r t . 

D e a s z e n t e s i t e t t t ö r v é n y (a X L . t . cz. 53. 
§-a) a szü lők a k a r a t á t k i z á r j a , s b ü n t e t é s t szab 

szerepelt, magát a vegyesházasságban élő kath. félt eman-
c i p á l t a azon kötelesség alól, a mely őt mint katholikust 
mindenkor kiséri. Szerepelt 1868 után az állammal szem-
ben is, de csak azért, mert Lessing emberére akár az 
állam törvénye, akár a katholiczizmus tana egyképpen 
„később keletű" békó. Azért a kath. egyház amint küz-
dött ezen elv ellen az 50-es években, midőn az pusztán 
vele szemben állott, ugy nem csatlakozhatik hozzá 1868 
után sem, midőn az látszólag az egyház mellett és az 
állam ellen tartatik érvényben. 

Annak a magyar közéletben hangoztatott természeti 
jognak nem a szabadság a jóra, nem a hitelv íentartása 
a czélja, hanem az emberi szabadosság. Nem a kereszt-
ségbe iktatott természeti jognak a hangoztatása az ! 

A természeti jog nálunk a vele járó közéleti értel-
mezésével együtt nem egyéb, mint egy a jelen század 
első felében a magyar közvéleménybe bedobott uj foga-
lom, a mely azt tartja : a vegyesházasságban élő szülők 
neveljék gyermekeiket „amint nekik tetszik", vagy „akár 
a kath. vallásban, akár a protestantizmusban neveljék gyer-
mekeiket." 

Bennünket katholikusokat ez a dolog el ne ámít-
son, ha mindjárt természeti jognak hivják is az embe-
rek. Mi „ezt" a természeti jogot el nem ismerhetjük. 

Az 1880-iki dekretum ugyanis ezt mondja: „Si 
quando vero connubium sine cautionibus necessariis initum 
fuerit, non propterea coniugem catholicum negligant 
(parochi), sibique acsuo peccato relinquant, sedstudeant 
eum ad poenitentiam adducere, ut suae obligationi quoad 
catholicam educationem prolis quantum potest, satisfaciant.-1 

Az 1841-iki Lambruschini-féle instrukczió pedig : „Ceterum 
quocunque demum modo mixta haec matrimonia citra 

a r r a , a k i a t ö r v é n y s z a b v á n y a i t á t h á g j a . Mi t e h á t 
a t e e n d ő a l e l k i p á s z t o r o k r é s z é r ő l ? 

E l ő s z ö r i g y e k e z z e n e k l e b e s z é l n i az e m b e r e -
k e t a v e g y e s h á z a s s á g r a l épés rő l . A z u t á n h a e z 
n e m s i k e r ü l n e és a h á z a s u l a n d ó k a t ö r v é n y r e 
h i v a t k o z v a m e g t a g a d n á k a k a u c z i ó k a t , j e l e n t s é k 
k i n e k i k , h o g y a k k o r az e g y h á z r é s z é r ő l s e m m i -
fé le d i s p e n s a t i ó b a n n e m r é s z e s ü l h e t n e k , m i v e l 
„ E c c l e s i a a su is p r i n c i p i i s n e l a t u m q u i d e m 
u n g u e m r e c e d e r e p o t e s t . " T e h á t s z a b á l y s z e r i n t 
s e m a h i r d e t é s e k t ő l , s e m a v e g y e s v a l l á s a k a -
d á l y á t ó l , s e m m á s a k a d á l y o k a ló l f e l m e n t é s n e m 
a d h a t ó . 

Eltérésnek c s a k a k k o r l e h e t he lye , h a a k a u -
cz iók b i z t o s i t v a v a n n a k , a m i o k b ó l m i n d e n 
i l yen e s e t e t az e g y h á z m e g y e i h i v a t a l n a k k e l l b e -
j e l e n t e n i . ( T e h á t az 53. §. d a c z á r a m é g az a c t i v a 
a s s i s t e n t i á n a k i s m a r a d t he lye . ) E g y é b i r á n t az 
1868 . decz. 3 0 - á n k i a d o t t i n s t r u k c z i ó h o z r a g a s z -
k o d j a n a k . 

N e k e r ü l j e e l f i g y e l m ö k e t az a k ö r ü l m é n y , 
m e l y s z e r i n t az u j t ö r v é n y n e m a z o k a t b ü n t e t i , 

Ecclesiae dispensationem et necessarias cautiones, sive per 
passivam cath. Parochi assistentiam, sive coram acatholico 
ministro contracta fuerint : illud Episcopis et Parochis 
Sanctitas sua magnopere commendat, ut omni pastorali 
sollicitudine catholicum conjugem ad patratae culpae 
detestationem, congruamque poenitentiam opportune co-
nentur excitare, eumque solerter adducant ad obligationes 
implendas, quibus gravissime tenentur, illám praesertimr  

quae est de catholica universae prolis educatione impense 
curanda.11 

A katholikus egyház, akár a passiva assistentiá-
val, akár a protestáns pásztor előtt is köttessék 
a vegyesházasság, soha le nem mond a valamennyi 
gyermekre vonatkozó jogigényéről ; mert Ő mindig a 
vegyesházasságra lépőkben a természetfelett i rendbe 
beiktatott természeti jogot nézi s amattól elkülönített 
természeti jogot nem ismer. Nem mondja, hogy a szü-
lők az államtól számukra revindikált természeti joguk-
kal éljenek, a mint nekik tetszik, neveljék gyermekeiket, 
a mely vallásban nekik tetszik, akár a katholiczizmusban, 
akár a protestantizmusban ; hanem ezt mondja : kötelesek 
(gravissime tenentur) mindkét nemű gyermekeiket a 
kath. vallásban nevelni, és a kath. lelkipásztoroknak kö-
telességük ezt a szőlőknél sürgetni, ha mindjárt passiva 
assistentiával, vagy akár a prot. pásztor előtt is kötötték 
házasságukat. 

Ilyen irányban kell ma a kath. közvéleménynek saját 
divó felfogását a „szülők természeti jogáról" korrigálnia, 
amint körülbelül az ez idei februárius óta általánosan kor-
rigálta a majdnem egy évtizedig tartó azt a felfogását, 
hogy a keresztelés az „egyetemes kereszténységbe" fel-
vételt jelent. (L. Religio 1890. I. 97 és 127-ik lapjait. 



244 RELIGIO. 

a kik a kiskorúakat más, mint a törvény által 
előirt vallásban nevelik, hanem azokat, (a pap-
ságot), a kik a kiskorút ebbe a más vallásba 
felveszik. Különben is a törvény „fölvesz" igéje 
homályos, kétes értelmű, azért a mint ennek 
értelmezésére valami megállapodás történik, azt 
közölni fogja a papsággal. 

Caeterum — igy végzi az 53-ik §-ról az 
instrukcziót, — dubio caret, Sacramentorum ad-
ministrat ionem Nobis ceu ministris Christi et 
dispensatoribus mysteriorum Dei incumbere. A 
mivel azt akarta mondani, hogy ki kell szolgál-
t a t n i ezután is a szentségeket; a mi az 1880-
iki dekretumban még világosabban van mondva. 
(Roskoványi VII, 157—62 1.) 

A büntető kódex 1880. szept. 1-én lépett 
életbe, tehá t már az instrukczió-adás előtt. A 
protestánsok már lesték, hol lehetne kath. papot 
a keresztelés mia t t a csapdába fogni. Czékus 
István rozsnyói superintendensnek ez valóságos 
lelki élvezetet szerzett. Az alkalom természete-
sen nem sokáig késet t ; papjaink keresztelték a 
vegyesházasságu szülők azon nembéli gyermekeit 
is, a kiknek a polgári törvény szerint a pro-
testáns vallásfelekezethez kellett volna tartoz-
niok, hiszen csakis azon feltétel a lat t eskették 
egykor a házasulandókat össze. — De a protes-
tánsok előállottak a „fölvesz"-szel s valamint 
1840-ben a házassági assistentia megtagadása, 
ugy most a keresztség kiszolgáltatása miat t pap-
ja inkat a bíróság elé hurczolták. Sajátszerű vo-
násokat fog hagyni ez a mi felvilágosodott XIX. 
századunk az utókorra! 

Azonban mi tö r t én t? A protestánsok örö-
mét egy felszinre került prot. fogalom te t te 
csúffá és a kath. papok nyakáról levette a bün-
tető kódex paragrafusát : t. i. az általános vagy 
egyetemes kereszténység. A felső biróságok a kath. 
pap keresztelését oda magyarázták, hogy az nem 
felvétel a kath. egyházba, hanem a keresztény-
ség egyetemébe, ennél fogva hogy a kath. pap 
e ténye által nem szegte meg a büntető kódex 
53-ik §-át. 

A protestantizmus „de articulis fundamen-
talibus" tanából kisarjadzott ezen magyarázat 
(1. Hurter Th. Dogm. I. 281. ed. V.), vagyis az 
egyetemes kereszténység fogalma, ezen törté-
nelmi non sens, valósággal megbomlasztotta az 
elméket, mert valami uj dolgot mondot t nálunk 
az és nemcsak a judikatura hódolt neki, hanem 

tény, a mi tény, a kath. papság soraiban is 
találkoztak, a kik ezt a hamis fogalmat felka-
rolták. A M. Állam hasábjai beszélhetnének erről. 

Ekként a természeti jogról el terjedt hamis 
fogalomhoz egy másik is j á ru l t : az általános 
kereszténység fogalma. Ez utóbbiról csak annyit 
jegyzek meg, hogy Szülik József volt az utolsó, 
a ki a M. Állam 1890. febr. 12-iki számában a 
keresztségről, mint az általános kereszténységbe 
felvevés tényéről beszélt ; az utolsó, mondom, mivel 
a Religióban ugyanaz nap megjelent czikk ezt a bal-
vélekedést a kath. közvéleményből kitörölte. A ter-
mészetijogról az 50-es évekből örökölt balmagyará-
zat még most is ugy a hogy t a r t j a magát, de talál-
koznak majd jó lelkek, a kik ezt is a M. Állam-
ban egy szer-mindenkorra teljesen ki fogják iga-
zitani. 

Szóval az 1879. XL. t.-cz. 53-ik §-a, vagyis 
a csapda-törvény nem „sikerült." A magyar ju-
dikatura lássa, hogyan értelmezte a törvényt 
mer t papjainkat zaklatták ugyan, de az elma-
rasztaló Ítéletek elmaradtak. Ez természetesen 
beteges egy állapot, midőn az állam törvényeket 
hoz a katholiczizmus ellen és azután azok nyil-
vánvaló krudel i tásai t holmi „hamis fogalmak" 
becsempészésével igyekszik enyhíteni. 

Midőn azonban a logikátlan liberalizmus 
ilyen bakugrásokat végez, fölöttébb óhajtandó a 
kathol ikusokra nézve, hogy a zaklatások mellett 
t iszta katholikus fanja ikban meg ne tántorodjanak ! 

Amint a kódex életbe lépett és a perleke-
dések megkezdődtek, püspöki karunk 1881-ben 
felirt a minisztériumhoz és figyelmeztetvén őt a 
két törvény (az 1868. LIII. t.-cz. 12. §. és 1879. 
XL. t.-cz. 58. §-ának) eltérő magyarázataira, a 
melyek a kath. egyház tanai t , jogait és papsá-
gát oly méltat lan veszélybe hozták, ar ra kérte, 
hogy a két törvényt egy ujabbal oda módosítsa: 
mikép a vegyesházasságból származó gyermekek 
nevelését a szülők lelkiismeretbeli jogának ismeri 
el. Hiszen a kormány mindkét esetben ilyesmit 
akar t törvénybe iktatni , és az események is an-
nak a belátására bírhatnák, miszerint a két tör-
vény törlendő. (Roskoványi VII. 162—7. 1.) 

A minisztérium azonban a bíróságokra 
hagyta az ügy tisztázását ; a bonyodalom tovább 
ta r to t t , mig végre a fürge Tref'ort 1884-ben ki-
bocsátotta praeczizirozó rendeletét. 

Dr Dudek János. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Székesfehérvár. Első főp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
Vehementer a Vestra pastorali sollicitudine exposco, 

ut serio meditantes gravissimum, quod in Domino acce-
pistis ministerium, maiori usque zelo, prout tempo-
rum ratio postulat, omnem impendatis curam, omnem 
adhibeatis operám, quo coelestium doctrinarum semen 
late per Dominicum agrum difFundatis, fideles Vobis cre-
ditos sanctissimae Religionis nostrae dogmatibus praece-
ptisque imbuatis, imbutosque in fide sancta, vitaque Chri-
stiana et conservetis, et provehatis. 

Nostis tempóra, nostis imminentia quotidie anima-
rum pericula; nostis grassantem indifferentismi pestem, 
nostis genus omne errorum, non in occulto solum insi-
diantium, sed palam, audaci fronte incedentium; nostis 
genus omne illecebrarum, ad latam perditionis viam tra-
il entium. Vae Vobis, si populus Dei, tantis in periculis, 
Vestro vitio divini Verbi destituatur pabulo. Vae Vobis, 
si sermo Dei, qui vivus est et efficax et penetrabilior omni 
gladio ancipiti, ad animarum salutem est datus, mini-
strorum Dei vitio infructuosus evadat ! Absit a Vobis tam 
immane crimen ! Sit autem praedicationis Vestrae argu-
mentum Verbum Dei, sit intégra atque incorrupta doctri-
na, quam Christus Dominus et voluntatis Eius interprétés 
Apostoli tradiderunt, quam Ecclesia Catholica religiose 
ipsa custodit et annuntiat, atque a fidelibus servari per 
omnia tempóra iussit et iubet. Quapropter Vestrum qui-
libet horrebit quam maxime ilium, damnandum haud satis, 
praedicandi modum, quo morum solum proponuntur do-
ctrinae, eaeque vel ipsis ethnicis, si ratione uti voluerint, 
perviae ; vel quas e magno fidei antiquae naufragio, ru-
derum adinstar retinuere abstracti ab uberibus S. Matris 
Ecclesiae populi ; quo praedicandi genere, medio fovendi 
indifferentismi aptissimo, vaga quaedam solummodo prae-
dicatur religio, non catholica creatur, firmatur, augetur-
que fides. Absit a Vobis horrenda illa negligentia, hor-
rendus ille Verbi Dei animarumque Christi sanguine 
redemtarum contemtus, quo lectis Sancti Evangelii Ver-
bis, concionis adinstar addiiciuntur inanes quaedam phra-
ses atque tautologiae, ad summum leves quaedam in 
rerum superficie haerentes, sine nexu, sine ordine prola-
tae considerationes, quibus nemo eruditur in fide, nemo 
movetur ad salutem, nausea taediumque ingeritur omni-
bus. Absit a Vobis profanus inanis et ambitiosae elo-
quentiae apparatus et lenocinium, quo non quidem ini-
qua, sed exigua et fragilia bona, spumeo verborum 
ambitu orcantur, quali nec magna atque stabilia decenter 
et graviter ornarentur. Numquid hic ornamenta, non do-
cumenta quaerentur ? 2) Sermo Vester et praedicatio Ve-
stra non sit in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, 
sed in ostensione spiritus et virtutis,3) annuntiando Ver-
bum Salutis, Sanctissimae Religionis Nostrae dogmata 
atque praecepta, iuxta doctrinam Sanctae matris Eccle-
siae, annuntiando clare atque aperte, genere dicendi 
semper gravi audientiumqne captui accommodato. Primum 

1) Hebr. 4, 12. 
2) S. Aug. De doctr. christ. 1. 4. 
*) 1. Cor. 2, 4. 

enim in docendi munere est, ut quod docetur, pateat ; 
non curante eo, qui docet, quanta eloquentia doceat, sed 
quanta evidentia. Quid enim prodest clavis aurea, si 
aperire, quod volumus, non potest? Aut quidobestlignea, 
si hoc potest? quando nihil quaerimus, nisi pátere, quod 
clausum est. l) Sed ubi ab auditorum conditione simplex 
istud postulatur locutionis genus, ille, qui docet, ita im-
pedientem detrahat ornatum, et sordes non contrahat.2) 
Adhibendum autem, pro auditorum adiunctis, et splendi-
dum orationis genus. Nativo quippe et eleganti genere 
dicendi mire invitantur homines ad audiendum, itaque 
fit, ut animos et facilius pervadat et vehementius teneat 
verborum sententiarumque luminibus illustrata veritas. 
Quod habet quandam cum cultu Dei externo similitudi-
nem, in quo scilicet magna illa inest utilitas, quod ex 
rerum corporearum splendore ad numen ipsum mens et 
cogitatio perducitur.3) Sed intelligitis, ornatum istum 
sermonis iungi debere verbis salutis, eaque praestare 
oportere gravitate et dignitate, quam verbi Dei ingerit 
sacra maiestas ; adhibendumque dictionis actionisque mo-
dum illum, qui decet miuistros Christi divinarum rerum 
praecones. Nec quisquam hominum quaerat laudes, seipsum, 
non Christum praedicans Crucifixum.4) Non laudes hominum 
quaerendae,sed animae. Laudantibus humiliter occurrendum: 
Laudatis sementem, exhibete messem. 5) Ita gravi vestro fun-
gimini praedicandi munere, ut auditorum Vestrorum qui-
libet a concione discedat in catholica fide firmior, in 
catholici hominis officiis instructior, in voluntate vitam 
vere catholicam agendi promtior. Speciatim vero summae 
Vobis curae sit, ut fideles impressum semper 'in animis 
habeant, alteque defixum dogma sanctissimae nostrae 
religionis, unam esse Christi ver am, Catholicam et Apo-
stolicam Romanam Ecclesiam, extra quam, citra invinci-
bilis ignorantiae excusationem, quisquis, fuerit a spe 
vitae et salutis aeternae alienum esse ; peculiaresque Deo 
agant gratias, pro inaestimabili, quo ipsos donavit, reli-
gionis catholicae beneficio, in cuius comparatione quae-
cumque huius mundi gloria et faustitas in nihilum plane 
est computanda. Monendi, hortandi itaque sunt, omni, 
quo Vos flagrare necesse est, zelo, ut ardentissimo et 
constantissimo Sanctae Matri Ecclesiae adhaereant amore, 
omnemque suae vitae, publicae aeque ac privatae, actum 
sanctis eius doctrinis conforment atque praeceptis ; sup-
plicibusque misericordiarum Patrem exorent precibus, ut 
catholicae religionis professionem in regionibus nostris 
tueri, involatam conservare, augereque dignetur. 

Mementote quoque successorem Piscatoris Sancti, 
Christo pleni, ad cuius missa per mundum retia capiendus 
cum caeteris etiam populus iste pertinuit.6) Frequens et 
ardens sit Vestra exhortatio, ut in fidelium animis iusig-
nis vigeat crescatque in dies pietas et veneratio, fidelis-
sima adhaesio et obedientia erga Petri Sedem, inexpu-
gnable Ecclesia Christi fundamentum ; probe scientes in 

1) S. Aug. De doct. Christ. 1. 4. C. X. XI. 
2) S. Aug. 1. c. C. X. 
а) Leo XIII. Litt, ad Card. Parocchi de stud. litt, proveh. 
4j 1. Cor. 1, 28. 
б) S. Aug. Serm. 25. 
6) S. Aug. Serm. 43. 
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hac erga Romanum Pontificem, Christi in terris Vicarium, 
cemmunione, fidelitate, et obedientia tuenda, brevem et 
compendiosam viam esse ad illos in catholicae Yeritatis 
professione conservandos.x) 

Cum vero hac aetate magna sit scientiarum culturae 
laus, idque debitos inter limites merito, docendi sunt, ubi 
adiuncta deposcunt, fideles, et huius culturae bona Dei 
esse dona, magnaque bona, maiora tamen aeterna; nec 
licere maioribus praeponere minora bona, culturamque 
earn, quae Sanctis Ecclesiae doctrinis et legibus répugnât, 
culturae figmentum esse, omni aspernandum contemtu. 
Sed et firmis, quae abunde suppetunt, argumentis de-
monstrandum, scientiarum artiumque altricis magistrae 
laudem ad Ecclesiam pertinere, eamque verae solidaeque 
populorum felicitati nedum adversatam unquam fuisse, 
quin etiam meritam de ea egregie ; omnibusque omnino 
rebus, quae in civitate habentur utiles, ita semper consu-
luisse et providisse, ut auctore S. Augustino plus ipsa 
afferre momenti ad bene beateque vivendum non potuisse 
videatur, si esset parandis vel augendis mortalis vitae 
commodis et utilitatibus unice nata.2) Neque intermittatis 
debitam erga Regem Apostolicum reverentiam, fidelitatem 
et obedientiam fidelibus Yestris inculcare, avitam istam 
gentis nostrae virtutem, qua vigente et ardente in subdi-
torum anirois non solum praecepto Domini fit satis, 3) 
sed et partiae consulitur saluti et prosperitati. Amorem 
quoque patriae fidelium cordibus inserite, sed verum, sed 
christianum, eum, quo flagrabat S. Stephanus, huius 
patriae Conditor, quo flagrabant, quorum veneranda ossa 
hie condita sunt, quo flagrabant maiores nostri, stirps 
illa a Christi Vicario celebrata generosa, quorum insigni 
virtute et egregio labore Hungaria floruit prospéra do mi, 
magnoque gloriae nomine foris, quorum profuso sanguine 
servata tot inter adversa ; amorem docete patriae eum, 
qui paratus est dare omnia, offerre cuncta, oppetere vel 
mortem pro patria, sed non paratus violare Dei iura ; 
scelus enim est ab obsequio Dei, satisfaciendi hominibus 
causa discedere, atque peccatur in rempublicam, quidquid i 
in religione delinquitur. 4) Sollicitudo Vestra in pascendo 
grege pabulo salutis, ad omnes protendatur ovium ne-
cessitates. Quapropter, quum tanta sint, quae populo Dei, 
hac temporum iniquitate, impendent pericula, summa 
vigilantia, summaque contentione Yobis adlaborandum est, 
ut oves Vestras a venenatis, quae saeculum abunde prae-
bet, pascuis àrceatis, muniendo assidue contra multiplices 
qui sparguntur errores et illecebras. (Folytatjuk). 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-

lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án, székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta. (Folyt.) 

„Legyetek szentek, miként én a ti Uratok szent 
vagyok", ezt követelte Isten elsőben is az ő népétől, 

Pius IX. Encycl. Nostis. -
2) Leo XIII. Encycl. Arcanum. 
3) Rom. 13, 1—7. 
4) Leo XIII. Encycl Sapientiae Christianae. 

melynek szintén nevelő hivatása volt a pogányság köze-
pette. A keresztény élet, mély erős hitben és gazdag eré-
nyekben egyszersmind azon első tulajdonság, melylyel a 
nevelőnek ékeskedni kell. Erény legyen az ő élete, a ha-
tározott, a tökéletes és példányszerü erény. Oly erkölcsi-
ség, mely az isteni félelmen és az evangelium parancsai-
nak engedelmes követésén alapszik. A keresztény nevelő-
nek nem elég, hivatásának magasztosságával meg nem 
egyez a puszta emberi erény : neki hitre van szüksége, 
őszinte hitre ; gyakorlati vallásosságra, élő érzelemre azon 
hitben, melyre a gyermekeket oktatnia, s a melyben azo-
kat vezetnie kell. Az igazságnak, a lelkiismeretnek, sőt 
az egyszerű becsületességnek törvénye parancsolja, hogy 
a mit tanítunk, azt higyjük, és a mit mondunk a szerint 
cselekedjünk is. Dupanloup az ő nagybecsű munkájában, 
melyet a keresztény nevelésről irt, valahol azt mondja, 
hogy mindenek felett a papnak kell az isteni tanitások 
szerint életét idomítania, vagy azért, mert hivatala köte-
lezi őt arra, hogy a lelkeket vallásosan nevelje ; vagy 
azért, mert elsőrendű kötelessége az ifjúság vezérlete. 

De vájjon más-e a néptanító tiszte ? Vagy ő fel 
volna mentve a népnevelés azon sarkalatos elvétől, hogy 
ha az erényre kell vezetnünk, magunknak is erénye-
seknek kell lennünk, és vallásosaknak, midőn arra va-
gyunk kötelezve, hogy Istennek, az ő egyházának, és 
hazánknak neveljünk? Az általam vázolt nagy tulajdon-
ságra a tanítónak éppen nehéz időnkben van nagy szük-
sége, melyben az iskolának kell jóformán teljesen pótolnia 
a család és a társadalom feladatait ; a mikor egy erős 
áramlat ellen folytatandó, majdnem emberfeletti küzde-
lem, — hogy ugy mondjam — természetfeletti erkölcsi 
és vallásos erőt követel a keresztény tanítóktól. 

Nem én mondom, uraim ! általános panaszokat ismét-
lek : az erkölcsiség elveinek köre mindig szűkebb térre 
szorul, kimondhatlan a zűrzavar ennek világában, legele-
mibb igazságai összezavartattak. A családnál épp ugy 
mint a társadalomnál nagyon széles körben kihalóban a 
nemesebb erkölcsi érzés, s mindkettőben mindinkább el-
halaványul azon mennyei tűz és égi világosság, melynek 
életforrásukat kellene képezuie, — az evangelium vilá-
gossága. Mielőtt még feltámadt volna az öntudat, már 
kikeltek a bűnök csirái, és a fokozódó öntudattal csak a 
gonoszságok növekednek. Menhelyekül még ott vannak a 
templom és az iskola, ezt halljuk untalan ; de éppen 
azért egy tökéletes, egy hősies erény erejével, egy min-
dént átható vallásos buzgalom melegével álljanak azok-
ban mindazok, kiknek hivatásuk, ha kell emberfeletti 
erőfeszítéssel is pótolni mindazt, a mit a többi elmulasz-
tott, és javítani mindazt, a mit azok elrontottak. 

Azonban mintha hallanám önöket t. uraim ! éppen 
itt a baj. Mily nehéz helyzet, midőn nem támogat ben-
nünket nehéz munkánkban senki ; mikor annyi testileg-
lelkileg elromlott gyermeket kapunk. A mit nagy fárad-
sággal vetettünk nappal, — hogy evangeliumi példabe-
széddel szóljunk, — éjjel közibe hinti a konkolyt az 
ellenség. Az iskolában az Istenről, az erényről hall a 
gyermek, künn pedig, fájdalom, sokszor családja körében 
istentelenségeket hall, és aljasságokat lát. Igaz ! fájdalmas 
ez állapot, és nehéz önök küzdelme ! Elismerem. De ne 
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mondják uraim, hogy senki sem támogatja önöket, (»nők-
kel van az Isten, ki mindig ott lesz lelkiismeretes munkájuk 
mellett. Ő tudja az órát, melyben ki fog kelni a mag, 
melyet annyi akadály között verítékeikkel hintettek. El-
végre is csüggetegekké tegyenek bennünket az ellenünk 
tornyosult akadályok, vagy nem-e inkább kettőzött buz-
galomra serkentsenek azok? Munkájúkról lemondjanak-e 
az épitők csak azért, mert romokból kell épiteniök ? 
Avagy mert az ellenség konkolyt hint, az evangeliumi 
magvetők lemondjanak az aratás reményéről, a vetés 
munkájáról ? Vájjon le-e ? 

Azonban engedjék meg uraim, hogy megfordítsam 
a képet. Minden czélzás nélkül fogom tenni, mint ki nem 
személyekre reflektálok, hanem önökkel együtt elmél-
kedem. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
Egy kis önvédelem. x) 

A „Magyar Sión" f. évi augusztusi számának rövid 
közleményei között első helyen áll egy czikkecske, mely 
dr Schlauch váradi püspök ur ő excjának a természettu-
dósok nagyváradi gyűlésén elmondott megnyitó beszédével 
foglalkozik. 

Bár a czikk eleinte megkoczkáztat néhány bókot a 
tudós püspök dicséretére, mindamellett később oly kétes 
megjegyzésekkel kiséri a püspök beszédét, hogy az egész 
czikk inkább leplezett támadásnak, mint ismertetésnek 
válik be. Schlauch püspök tudománya ismeretes még az 
ország határain tul is; (lásd a „Germániát," mely azt 
egész terjedelmében közölte) kérdéses megnyitó beszéde 
felett elmondotta véleményét az országnak csaknem min-
den lapja és folyóirata s arról mind a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkozott, a darwinizmussal rokonszenvező egy-
két lapot kivéve. Itt tehát itélt maga a közvélemény. 
Éppen azért sem a beszédet vagy annak szerzőjét védel-
mezni, sem a „Magyar Sión" akadékoskodásait czáfolgatni 
nem szükséges. Különben is a „M. Sión" czikke oly zür-
zavarosan és határozatlanul beszél evolutióról, a leszár-
mazás problémájáról, leszármazási elméletről, darwiniz-
musról stb., hogy annak iróját nem tarthatjuk illetékesnek 
a váradi püspök ur ő excja beszédének birálgatására. 

Azért a czikk könnyen elcsavarható kifejezéseinek 
bírálatába vagy czikkiróval vitába nem bocsátkozunk, csak 
a váradi egymázmegye papsága és theologusai ellen inté-
zett egyik támadásra akarunk egy pár megjegyzést tenni. 

A czikkben többi közt a következő, ránk nézve nem 
éppen hizelgő szavakat olvassuk: „Mennyire érezheti ő 
excja theologusainak és papjainak e nemű értelmi hiányait 
(t. i. a természettudományi képzettség hiányát), melyeket 
pedig könnyen száműzni lehetne a theologia bölcseleti 
előadása által." 

Nem kívánhatjuk, hogy az esztergomi főmegye köz-
lönye távoleső egyházmegyék viszonyainak tanulmányo-
zásáig leereszkedjék ; de annyit joggal követelhetünk, 
hogy ha egy oly testületet, minő egy egész egyházmegye 
papsága, pellengére akar állítani, előbb informatiókat sze-

') Beküldetett. A szerit. 

rezzen. Ezt nemcsak a keresztény szeretet követeli, hanem 
a tisztesség is. Már pedig a „M. Sión" czikkirója teljesen 
tájékozatlan a váradi egyházmegye viszonyairól. Beszélje-
nek a tények. 

A váradi egyházmegye igen sok papjainak szobájá-
ban megfordultunk s majdnem mindenütt találtunk ter-
mészettudományi és bölcseleti könyveket s folyóiratokat. 
A „Bölcseleti folyóirat" előfizetői közt a váradi megye 
papsága aránylag igen szépen van képviselve, miről az 
előfizetők lajstroma tanúskodik. Vannak továbbá az egy-
házmegyének papjai, kik a természettudomány és termé-
szetbölcselet terén figyelemre méltó czikkeket irtak ugy 
önálló müvekben, mint folyóiratokban. E tekintetben 
tehát a váradi egyházmegye papjainak csekély száma da-
czára nem áll az utolsók közt. S ha a váradi egyházme-
gyének hires természettudósai nincsenek, mielőtt ezért 
valaki követ dobna rá, nézzen szét az országban, hogy 
hát sokkal nagyobb egyházmegyékben vannak-e ? S az-
után gondolja meg, hogy egyházmegyénkben csak igen 
kevés növendéknek jut a szerencse, hogy a theologiát 
egyetemen tanulja, hol még valami profán tudományt 
elsajátítani is alkalma nyílik. A mellett mi falukon vagy 
legfeljebb apró vidéki városokban élünk, hol könyvtárak-
hoz, muzeumokhoz és a tudomány egyéb segédeszközei-
hez nem jutunk. Vannak egyházmegyék, melyek e tekin-
tetben sokkal olőnyösebb helyzetben vannak, de azért 
kérdés : előbb állnak-e nálunknál. És bármily hasznos, sőt 
szükséges is korunkban a papban a természettudományi 
képzettség, a pap utóvégre is nem azért pap, hogy phy-
sikát, chemiát, astronomiát űzzön, hanem első sorban 
azért, hogy lelkipásztor legyen. Hogy is mondja sz. Ágos-
ton ? „Nem olvassuk az evangéliumban, hogy az ur mondta 
volna : elküldöm nektek a Szentlelket, hogy megtanítson 
benneteket a nap és hold járására. Keresztényeket akart, 
nem csillagászokat." A pap is először pap,, s csak azután 
természettudós. 

A mi pedig a váradi egyházmegye theologusait illeti, 
azok szépen megköszönik a M. Sión elkésett jóakaratát, 
de nem szorultak rája. Még mielőtt ő szentsége az 
„Aeterni Patris" kezdetű encyclikában a keresztény világ 
figyelmét sz. Tamás bölcsészetére felhívta volna, a váradi 
szemináriumban már előadták a keresztény bölcsészetet. 
Pedig ezt kevés szeminárium mondhatja el magáról. A 
papnövendékek egyházirodalmi iskolájában már a 70-es 
években számos természettudományba vágó s a szentírás 
és természettudomány érintkezési pontjaira vonatkozó ér-
tekezést olvastak fel. Hasonló tárgyú értekezések nem 
egyszer olvastattak fel az irodalmi iskola nyilvános ünne-
pélyein is. A Fraknói-pályadijat ismételten a természet-
tudományok körébe vágó, sőt éppen a darwinizmus ellen 
vitatkozó munkák nyerték el. A theologiai előadásba is 
sokszor bevonattak a természettudományok. A hexaëme-
ron, a vizözön, az emberi nem kora s más hasonló kér-
dések nem egyszer képezték exegesis tárgyát, mely alka-
lommal az illető tanár urak a természettudomány terére 
is hosszabb kitéréseket tettek. 

Ekként nem csoda, hogy a váradi egyházmegye 
papságában jogos megbotránkozást és felháborodást kel-
tett a M. Sión czikke. Mindamellett eddig szó nélkül 
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hagytuk azt, mert hittük, hogy véletlenül csúszott be a 
M. Sionba valami kezdő munkatárs tollából. Most is hisz-
szük, hogy a dolog igy történt. De elvártuk, hogy a 
M. Sión szerkesztői munkatársuk ügyetlenségét legalább 
a következő számban siessenek jóvátenni. Kíváncsian vet-
tük kezünkbe a M. Sión szeptemberi számát, helyreigazí-
tásnak vagy elégtételnek azonban nyomát sem találtuk 
benne. Ebből azt kell következtetnünk, hogy a M. Sión 
szerkesztősége magáévá tette munkatársának csipkedő 
szavait. Azért a M. Sión lenéző nyilatkozatát és leczkéz-
tetését ezennel visszautasítjuk s azt tanácsoljuk a M-
Sionnak, hogy máskor jobban fontolja meg szavait és 
bizonyítékait, mielőtt másokat „értelmi hiányokról" vádol. 
Munkásságát pedig fordítsa a kerrsztény vallás és egyház 
elleneivel való küzdelemre, nem pedig a vele egy ügyet 
szolgálók megtámadására és házi viszálykodások éleszté-
sére. In omnibus Charitas ! 

Több várad-egyliázmegyei pap. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa 1893. február 19-én üli püs-

pökségének félszázados jubileumát. Ez alkalomból az 
olasz katholikus kongresszusok állandó bizottsága, Paga-
nuzzi elnök és Casoli titkár aláírásával, f. évi ápril 27-én 
kelt felhívást intéztek közvetlenül Olaszország, közvetve 
az egész világ katholikusaihoz szentséges atyánk püspöki 
jubileumának megünneplése iránt, hármas propositióval : 
1. szervezzünk zarándoklatokat Rómába, 2. gyűj tsünk 
alkalmi péterfilléreket, 3. tegyünk alapítványokat ama 
nap emlékére. A nagyérdemű elnökség hozzánk is elküldte 
felhívását, avval a kéréssel, hogy lapunk XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumának a jelzett irányban ünnepélyessé 
tételéhez csatlakozzék. Meg lehetnek győződve olasz 
testvéreink, hogy szózatuk lelkes visszhangra talál hazánk-
ban, hol a pápák s azok sorában XIII. Leo pápa iránt 
a fiu kegyelet minden jóravaló katholikus szivben otthon 
van és csak ily alkalmakra vár, hogy lángra lobbanjon. 
Ajánljuk olvasóink lelkes érdeklődésébe XIII . Leo pápa 
püspöki jubileumának alkalmát ! 

-f- Egy le lkes plébános tudósításából közöljük a 
következő részletet : Az uj Ima-Egyletnek (a Magyarország 
Nagyasszonya imaegyletének) itt már 14 tagja van. Dr 
Dudek nagy szolgálatot tett korszerű czikksorozataival. 
Sok világosságot terjesztett helyzetünkre. Kik figyelmesen 
olvasták a Religiót, nincsenek megelégedve a kérvény szöve-
gével, melyet a Magyar Államtól kaptunk. Az 1868. évi 
LIII. t.-czikk 12. §-ának azon ajánlott módosításából : 
„ATegyesházasságoknál a házasfelek állapítják meg a há-
zasság megkötése előtt vagy után,* ezen szavakat „vagy 
után,* valamint azon kitételt „a gyermekek születése 
előtt vagy után" kitörültem, és ugy adattam át egy kép-
viselőnek és egy főrendiházi tagnak. 

— A mariasterni trappista apátság részéről hivata-
los pecséttel ellátott nyilatkozat küldetett be hozzánk, 

avval a kijelentéssel, hogy tegyünk vele, a mit jónak 
látunk. Mi eleget teszünk e kivánságnak az által, ha 
tudomásul vesszük a nyilatkozat tartalmát, a mely sze-
rint dr Zafféry Károly nyugalmazott gymnasiumi igaz-
gató, miután 1885. febr. hóig terjedő élete folyását fé-
nyes hiteles bizonyítványokkal mutatta ki, azóta folytono-
san a nevezett zárda tagja volt és pedig 1886. februárig 
mint rendi familiaris, azóta pedig f. évi aug. 15-ig mint 
rendi oblatus. Utazásait rendi elüljáróinak engedelmével 
tette. A rend elismeri, hogy sok jót tett a fentnevezett 
kolostorral. F. évi aug. 15-ike óta, miután a világgal való 
közlekedésről lemondott, a rend noviciusai közt van és 
mint eddig, példás viselet által tünteti ki magát. Eddig 
a nyilatkozat. Kivánjuk, hogy P. Angelikus, mert róla 
van szó, feltalálja, a mit a világban hiába keresett, — 
nyugalmát ! 

= A budapest-budavári (helyőrségi) főplébánia temp-
lomban 1890. év október hó 16-án csütörtökön délutáni 
4 órakor a boldogságos szűz Anya mint a szent Rózsa-
füzér Királynéjának tiszteletére és a közájtatosság eme-
lésére tartandó harmadik egyház-zenetörténeti kar-ének-
előadás sorrendje : 

I. 1. Palestrina Giov. Pierluigi (1514—1594): Glo-
ria a „Missa Papae Marcelli" misé-bői. Hatszólamu a 
capella vegyeskar. 2. Agazzari Agostino (1578—1640) : 
„Stabat mater" (Sequentia). A capella vegyeskar. 3. Croce 
Giovanni (1560—1609): „Exaudi Deus orationem meam* 
(Motetto). A capella vegyeskar. 4. Righini Vincenzo 
(1756—1812): a „Te Deum" magánszólama orgonakisé-
rettel „Te ergo quaesumus." Énekli Yavrinecz Mórné 
szül. Farkas Ilona urnő. 5. Pitoni Giov. Ottavio (1657— 
1743): „Laudate Dominum" (Motetto). A capella ve-
gyeskar. 

II. 1. Bogisich Mihály: a) „Angyaloknak nagyságos 
Asszonya." Régi ének. Peer codex 1508. év. b) Régi ének 
„Szent László királyról." Náray György „Lyra coelestis" 
Nagyszombat 1697. év. A capella vegyeskar. 3. Saint-
Sams-Camille : „Ave Maria." Magánének orgona-kiséret-
tel. Énekli Baróti Jenőné szül. Kárffy Ilona urnő. 4. Szabó 
Xaver : „Ascendit Deus" (Motetto). A capella vegyeskar. 
5. Liszt Ferencz : „O salutaris hostia" (Hymnus). A. ca-
pella vegyeskar. 

Az előadást Yavrinecz Mór főegyházi karnagy vezér-
lete alatt a budavári templomi énekkar végzi. Á műsor 
30 krért a templombemenetnél váltandó. Ájtatos adomá-
nyok a Nagyboldogasszonyról czimzett budavári főplébánia 
templom „Loretto kápolnája" belső felszerelésére köszö-
nettel fogadtatnak. 

— Francziaország Nord és Pas-de-Calais két depar-
tementjának ezidei nagygyűléséről, mint máskor, ezidén is 
megkaptuk a programmot, meghivás kíséretében. A cam-
brayi érseki tartomány püspökeinek védnöksége alatt ez 
a nagygyűlés f. évi nov. 18-tól 23-ig fog tartani. Hat 
napig fog dolgozni a gyűlés. Mennyi tárgy ; mily óriás 
tevékenység! Mikor lesz egész Magyarországnak ily kath. 
nagygyűlése, a milyent Francziaország két departementja 
sikra állit ? 

Sajtóhibák kiigazítása. 
Mult számunk 238. lapold. 1. felén a 2. jegyzetbe több sajtó-

hiba csúszott be. Kérjük a főbbek kijavítását, igy : „megtette" he-
lyett „megtehet te" ; „kaptuk" helyett „kaptak" ; „a nyerése" helyett 
„nyerése" olvasandó ; végett után vessző (,) teendő. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.N 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Gr. Csáky 
Albin legújabb nyilatkozata az egyházpolitikai helyzetről. — S z é k e s f e h é r v á r : Első főpásztori szózat a papsághoz. — S z o m b a t -
h e l y i e g y h á z m e g y e : Az 53. §-ról. — Kath. Köztevékenység : Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde a róm. kath. tanitók 

egyesülete közgyűlésén. — Vegyesek. 

A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. 
IV. 

A protestánsok teljes erélylyel megindítot-
ták a kath. lelkipásztorok ellen a keresztségi-
pereket, és pedig az 1879. évi XL. t.-cz. 58-ik 
§-a alapján; a bíróságok ellenben — mint em-
lítve volt — felmentöleg ítéltek. A főszerepet a 
paragrafus „fölvesz" igéje játszotta, a mely a 
bíróságok kezében a protestánsok perelési visz-
ketegét lecsititotta, annak daczára, hogy sem a 
miniszter (Panier), sem a bíróság, sem a papság 
nem tudta, hogy mi ennek az igének a tulaj -
donképeni jelentménye? 

Hístoríkumára feljegyzésre méltó még a kö-
vetkező két adat. Amint a perek 1880-ban meg-
indultak, és a soproni eset (Póda Endre) alkal-
mából Teleszky István, a §. szerkesztője és 
indítványozója, észrevette, hogy az 53-ik para-
grafus „fölvesz" igéjét a keresztelésre magyaráz-
zák, azonnal a P. Lloydban és Ellenőrben nyilat-
kozott. Kifejtvén a §. egész történetét s az általa 
indítványozott módosítást, a mely szerint a §. 
törvénybe is iktat tatott , az 1879. XL. t.-cz. 53. 
§-ának értelméről ekként nyilatkozott: „A mó-
dosítások fentidézett indokolásaiban nincsen egy 
mondat sem, melyből a legtávolabból is követ-
keztetni lehetne, hogy azzal eredetileg az átté-
résre korlátozott rendelkezésnek a keresztelésre 
és az anyakönyvbe való bevezetésére leendő 
ki te r j esz tése czéloztatott volna. 

Ha a legkisebb kételyem forgott volna fenn 
az iránt, hogy valaha még e szakasznak a ke-
resztelésre s az anyakönyvi bevezetésre való ki-
terjesztése fog szándékoltatni: elismerem, hogy 

ennek könnyű lett volna elejét venni azzal, hogy 
a szövegben az 1868. LIII. t.-cz. helyett, az 1868. 
LUI. t.-cz. 1—8. §§-aira té te te t t volna hivatko-
zás. Hogy ez nem igy történt, annak emberi 
gyarlóságomon kivül mentsége abban található, 
mert én akkor fel sem. tételeztem, hogy valaha e 
szakasznak ily kiterjesztő magyarázata f>g megkí-
sértetni. Ma is azt hiszem, hogy az érdekeltek a 
kérdés felsőbb bírósági eldöntésének nyugodtan 
nézhetnek elébe; azt hiszem, hogy e kérdésnek a 
judikatura utján való helyes végeldöntése a tör-
vényhozás által való hiteles magyarázatot feles-
legessé fogja tenni." (L. M. Állam 1890. okt. 
11. sz.) 

A §. „fölvesz" igéje tehát nem a kereszte-
lésre, hanem az áttérésre vonatkozott. Ez az 
egyik adat. 

A másik adatot a „fölvesz:í ige hístoriku-
mához a bírósági ítéletek szolgáltatják. A bíró-
ságok ugyanis a „fölvesz" igének a keresztelésre 
való vonatkoztatását elfogadták, de oda nyilat-
koztak, hogy a keresztelés csak a „keresztény-
ség egyetemébe" való felvétel s nem valamely 
részleges, kath. vagy prot. egyházba. (L. Tokody 
Orsz. törv. Tára 1888. 26. 1.) Ez a felfogás lett 
á l t a l á n o s s á s az illetékes forumok előtt senki ez 
ellen nem nyilatkozott. A perlekedéseket s az ál ta-
lok felidézett zajt lassan szélcsend váltotta fel, 
de az 53-ik §. által megteremtett helyzetről a 
történelem azt irta fel könyvébe, hogy Magyar-
országon a XIX. század nyolczadik tizedében a 
törvécnyliozás és a keresztség értelmezésének tekinte-
tében ázsiai állapotok uralkodtak, ha azok a kath. 
papok bűnvádi felmentésére is vezettek! 

32 
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Annyi tény, hogy a protestánsok száján 
nem egyhamar húzott valaki ilyen madzagot és 
pedig saját prot. tantételükkel, mint a magyar 
judikatura 1880-ban, és azután. Ámultak-bámul-
tak, hogy hogyan estek ők el oly sokat igérő 
reményeiktől. 

De volt akkor Magyarországnak egy minden 
tekintetben „modern" férfia, a kinek hivatása 
volt mindenfelé világosságot terjeszteni, s ez 
Trefort Ágoston volt, a ki a nagyra hivatott (?) 
protestantizmusnak ügyét felkarolta s mint kul-
tuszminiszter kiadta 1884. jul. 11-kéről keltezett 
rendeletét a vegyeskázasságból származó 
gyermekek anyakönyvezéséről. 

Sok tekintetben nevezetes nálunk ez az 
1884-ik év. Jan. 12-én szavazták le másodszor a 
főrendiházban a zsidó - keresztény házasodásról 
szóló törvényjavaslatot, annak jeléül, hogy Ma-
gyarországon a többség is többség lehetne, ha 
akarna. Az év második felében megindult a fő-
rendiház reformja, a melynek vége az lett, hogy 
a prot. „püspökök" a főrendiházba bevonultak, 
a mi cz. püspökeink meg kivonultak. Trefort 1 

szept. 1-én, a választások után, szétküldte püs-
pökeinkhez a már említett rendeletét. Okt. 10-én 
a luth, konvent: superintendenseinek (miután ez 
az elnevezés az indítványozó Péchy Tamás sze-
rint sehol sincs a sz. irás fordításaiban s csak 
államilag parancsoltatott rá a felekezetre a zsol-
nai gyűlésen. M. A. okt. 13. sz.) a konzervativek 
erős ellenzése daczára m e g s z a v a z t a a „püspök i " 
czimet, mert hogy a kálvinisták, „úgyszintén a 
reformált hitvallás legdemokratábbjai, az unitá-
riusok" püspököknek nevezik osztályfőnökeiket, 
ma pedig a teljes vallásegyenlőség alapján ál-
lunk. És sok egyéb történt. 

Bennünket Trefort rendelete érdekel. 
Bevezetésül megemlékezvén az 1868. LUI. 

t.-cz.-nek a czéljáról, a mely nem egyéb, mint az 
ország keresztény felekezetei közötti viszonos-
ságnak a kellő körvonalozása, tovább igy folytatja : 
„Ezen szakasznak (a 12-ik §-nak) logikai folyo-
mánya. hogy azon esetben, ha valamely lelkész 

gyermeket, ki a törvény szerint más keresz-
tény felekezethez tartozik, bármely okból meg-
keresz te l , azt saját anyakönyvébe be nem vezetheti, 
hanem köteles az ezen ténykedésről szóló bizony-
latot (itt fordul elő először ez a hirhedt szó!) 
az illetékes lelkészhez hivatalból s avégből ha-
ladéktalanul áttenni, hogy az az ekként meg-

keresztelt gyermeknek születését saját anyaköny-
vében feljegyezhesse; mert a más felekezetbeli 
lelkész által történt megkeresztelés a gyermek-
nek vallás tekintetébeni törvényszerű hová tar-
tózandóságán mitsem változtat; az egyes keresz-
tény vallásfelekezetek anyakönyveinek hiteles 
volta pedig csak ez uton eszközölhető. 

De van még egy más ok is, mely a lelké-
szeket ilyetén keresztelési bizonylatok kölcsönös 
k i s z o l g á l t a t á s á r a kö te lez i s ez azon birói magya-
rázat, melyet az 1868. LIII. t.-czikkel szoros 
kapcsolatban álló 1879. XL. t.-c/., tüzetesen an-
nak 53. §-a egyes előfordult esetekben talált, 
mely birói magyarázat azon nézetet látszik ér-
vényre emelni, hogy a keresztény szülőktől szár-
mazott gyermeknek megkeresztelése más felekezet-
beli pap által, mint a melyhez a gyermek nemét 
tekintve a törvény szerint tartoznék, nem azonos 
az illető gyermeknek a keresztelő lelkész felekezetébe 
való felvételével. (Minden érvényes keresztelés a 
világon felvétel a római kath. egyházba, a mely-
nek feje sz. Péter jogutódja, a római pápa!) 

Midőn pedig az egyházak (csak a kath. 
papokat perelték !) e birói magyarázatnak elő-
nyeit elfogadták ott, ahol az az 1879. XL. t.-cz. 
53. §-a alapján más felekezetbeli gyermekek 
megkeresztelése (a más felekezetbeli gyermek — 
az iteratio eseteit leszámítva — nem szokott 
kereszteltetni !) s az anyakönyvi kivonat ki nem 
s z o l g á l t a t á s a m i a t t bevádolt papjaik javára szol-
gált, (nagyon sajnos, hogy ez igy tör tént : scan-
dalo fuit hominibus !) elismerték a feltevést, hogy 
a lelkész a gyermeket az azon végrehajtott ke-
resztelés által nem a maga felekezetébe vette 
fel, (ha ezt elismerték volna, a bizonylat ki nem 
adása miatt nem kellett volna őket perelni!) 
miből önként következik, hogy a keresztelési 
bizonylat a másik, illetékes egyháznak szolgál-
tatandó ki. 

Mindazonáltal évenkint számos eset fordult 
elő, melyben különféle egyházi hatóságok (csak 
a protestánsok!) pauaszt tesznek nálam, hogy 
más felekezetek lelkészei, törvényszerűen a pa-
naszttevő hatóságok egyházához tartozó gyerme-
keket megkeresztelik anélkül, hogy a keresztelési 
bizonylatokat az illetékes lelkésznek kiszolgál-
tatnák, sőt hogy erre felszólittatva, e bizonyla-
tok kiadatását különféle, a törvény előtt meg 
nem állható okokból megtagadják. 

A fentebb tisztelettel előadottak után szűk-
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ségtelen bővebben okadatolnom ama sürgős meg-
keresésemet, miszerint méltóságod az egyházi 
joghatósága alatt álló papságnak a szóban forgó 
törvényintézkedéseket (a melyekről, mint láttuk, 
a közfelfogás eddig semmit sem tudott!) újból 
megmagyarázván, (mikor tör tént az első magya-
rázat?) ugyanannak egyúttal szigorúan meghagyni 
méltóztassék, hogy mindannyiszor, valahányszor 
oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint 
más felekezethez tartozik, bármely okból meg-
keresztelnek (tehát előbb a felekezethez tartozik 
s azután keresztelik a gyermeket ; mily beszéd !) 
a keresztelési bizonylatot anyakönyvezés végett az 
illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb nyolcz 
nap alatt és az 1819. XL. t.-cz. 53. §-ában meg-
szabott büntetés terhe alatt áttenni el ne mulasz-
szák.u íme egy fejezet a felekezeti viszonosság 
dogmatikájából! (M. Állam 1884. szept. 28 sz.) 

Mielőtt összegeznők a miniszter rendeletét, 
ismételjük röviden: mi volt az eljárás 1868 óta 
a vegyesházasságból származó gyermekek körül ? 

Az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-a nem szerint 
osztotta ki a gyermekeket, de a közfelfogás ezt 
oda magyarázta, hogy ezen intézkedés csak akkor 
érvényesülhet, ha a szülők magok nem intéz-
kedtek gyermekeik vallási neveléséről. Igy hal-
lottuk ezt a herczeg-primás 1880-iki instrukczió-
jából. Ennélfogva papjaink keresztelték a hozzájuk 
hozott gyermekeket a nem különbsége nélkül és 
anyakönyveikbe bevezették. 

Az 1879. XL. t. cz. 53. §-a büntetendőnek 
mondta ki a kiskorúnak felvételét egy más val-
lásfelekezbe az 1868. LIII. t. cz. ellenére, de kö-
zelebbről meg nem határozta, hogy vájjon a 
keresztelést vagy az áttérést ért i-e?—Teleszky, 
a paragrafus atyja, azt az áttérésre magyarázta, 
a biróságok meg a keresztelésre, ugy azonban, 
hogy az „egyetemes kereszténység" fogalma sze-
rint sem a kath. pap által történt keresztelést, 
sem az anyakönyvelést, a melyeket a protestán-
sok kifogásoltak, betiltandóknak s igy bünteten-
dőknek nem találták. Kath. papjaink a hozzájok 
hozott gyermekeket a nem különbsége nélkül to-
vább is keresztelték és anyakönyveikbe bevezet-
ték. Valamiféle „bizonylat" átküldésére nem gon-
doltak. 

Trefort rendelete ellenben az 1868. t. cz. 
12-ik §-a alapján már ekkép intézkedett : akath. 
lelkipásztornak nem tiltja az oly gyermeknek 
megkeresztelését, a kinek a törvény rendelkezése 

szerint más vallásfelekezethez kell tartoznia, mi-
vel felteszi, hogy a gyermeknek a kath. pap 
általi megkeresztelése „nem azonos" a kath. 
egyházba való felvételével, de szigorúan meghagyja, 
hogy a kath. lelkész az ilyen megkereszteltet 
sa já t anyakönyvébe ne vezesse be, hanem a ke-
resztelési bizonylatot 8 nap alatt tegye át anya-
kö7iyvezés végett az illetékes lelkészhez. H a ped ig a 
bizonylat átküldését elmulasztaná, az 1879. XL. 
t. cz. 53-ik §-ában kiszabott büntetéssel lesz 
sújtandó. Ezzel Trefort a bizonylat átküldésének 
elmulasztását „ k i h á g á s n a k " minősitette, s mint 
olyat a rendőri ügyek körébe sorozta. 

Ez a nagy többlet, a melylyel Trefort minisz-
ter az 18G8. LIII. t. cz. 12-ik §-át megtoldotta. 
Püspökeink, kettőnek kivételével (de ezeknél is 
bizonyára elnézésből történt), a rendeletet a pap-
ságnak ki nem hirdették, sőt Sajó értesitése 
szerint (tudtommal Rajner Lajos kanonok ál-
neve, Vering : Archiv für kath. Kirchenrecht 
1890. 50—6 1.) a miniszterhez a rendelet ellen 
t i l t akozás t nyújtot tak be, mivel nem találták 
azt törvényen alapulónak. Egyúttal felhozott 
okaiknál fogva, hogy a rendelet foganatositása 
az anyakönyvek vezetésére zavaró hatással lenne ; 
hogy ellenkeznék egy másik miniszteri rendelet-
tel 1879. jan. 28-ikáról, a mely szerint az anya-
könyvezésnek ott, azon a helyen kell történnie, 
a hol a keresztelés végbement; hogy felzavarná 
a felekezeti békét, végre hogy a biróságok, a 
melyeknek az 1879. XL. t. cz. 10-ik §-a értelmé-
ben joguk van a miniszteri rendeletek törvé-
nyessége felett Ítélni, előreláthatólag a minisz-
ter által kiszabott büntetésre nézve más véle-
m é n y e n l e sznek : kérték a minisztert rendelete 
visszavonására. 

Azonban a miniszter nem állott el. Bizo-
nyára tudatában volt annak, hogy az 1868. LIII. 
t. cz. 12-ik §-át, amelynek czélja volt (a miniszter 
rendeletében a 68-iki törvényhozás szándékára 
hivatkozott) a vegyesházasságból származott gyer-
mekek egyik nemét a protestantizmusnak bizto-
sítani, helyesen magyarázza, a midőn az illető 
nembeli gyermekeket, bárki által kereszteltettek 
is, a prot. anyakönyvbe bevezettetni rendeli. És 
valóban az 1868. LUI. t. cz. 12-ik §-a és a Trefort-
féle rendelet között, a dolog meritumát tekintve, 
a logikai összefüggés el nem tagadható.x) 

>) A vegyesházasság szentségének követelményeivel ellenkező 
törvénynek, a milyen az 1868 évi LIII. t. cz. 12-ik §-a, csak anti-
katholikus folyományai lehetnek ! 

32* 
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Csakhogy a biztositásnak az az utja-módja, 
a melyet Trefort választott, a jogi téren nem 
állhatott meg, nem különösen a bizonylat át 
nem küldésének rendőri kihágássá minősitése, 
éppen a rendeletnek a sarkpontja. Azért a mi-
niszternek a püspöki tiltakozás érveit igen is 
meg kellett volna fontolnia, hacsak a biróságok 
által desavonáltatni nem akart. 

Ugyanis az 1878: 5. és az 1879: 40. t. czik-
keknek mindjárt első paragrafusai világosan ki-
mondják, mikép csak oly cselekvények minősít-
hetők kihágásnak, a melyeket a törvény, illető-
leg miniszteri rendelet vagy szabályrendelet ilye-
neknek jellemez; továbbá, nevezetesen az 1879. 
évi XL. t. cz. 1. §. 4-ik pontjának második ki-
kezdése azt mondja: „Ugy a miniszteri rendelet, 
m i n t a s z a b á l y r e n d e l e t e k csupán valamely rend-
őri tilalomnak vagy rendelkezésnek megszegését mi -
nősíthetik kihágásnak." 

Miután pedig az anyakönyvek vezetése a 
rendőri intézkedések tárgyát nem képezi és 
azoknak a vezetői a rendőrséggel semmiféle 
összefüggésben nem állanak, amint egyszer a 
miniszter az anyakönyvi bizonylat át nem kül-
dését egy más felekezetbeli lelkésznek rendőri 
kihágásnak minősítette s mint olyat az 1879. évi 
XL. t. cz. 53-ik §-ában kiszabott büntetéssel — 
a mely büntetés egészen másra vonatkozik — 
sújtani rendelte: előre volt látható rendeletének 
a sorsa, ha az a bíróság elé kerülend. 

Trefort rendelete tehát már alapjában nél-
külözte a törvényesség feltételeit. 

Ehhez járult az a másik, általunk mái-
ismert körülmény, a mely a biróságok Ítéleteit 
a keresztelés kérdéseiben 1880. óta befolyásolta, 
t. i. az a hamis, de a protestánsok előtt helyes 
s a biróságok által is acceptált axióma: mikép 
a keresztelés nem bizonyos határozott egyházba, 
hanem a kereszténység egyetemébe való felvétel, 
a melyre, mint bírói magyarázatra maga Trefort 
is hivatkozott s amely, eltekintve Trefort ren-
deletének semmis voltától, a keresztelő kath. 
papok ellen tet t feljelentéseket minden bűnvádi 
jelentőségöktől megfosztotta. 

Az „Archiv" szerint az első ítéletet ezen 
miniszteri rendelet alapján az iglói járásbíróság 
hozta 1888-ban. Az eset a következő volt. Kern 
Gyula markusfalvi kath. lelkész Bárányi Albert 
luth, és Hamrák Mária kath. vegyesházasságu 
szülők figyermekét a szülők határozott kívánsá-

gára megkeresztelte, és természetesen saját anya-
könyvébe bevezette, de erről valamiféle bizony-
latot (minthogy nem volt mit bizonyítania, annál 
kevésbé egy luth, pásztor előtt, mivel a kath. 
egyház, mint ilyen, semmiféle luth, pásztort mint 
ilyet magával szemben valami hivatalos szemé-
lyiségnek el nem ismer) Fábry János lutheránus 
pásztor ismételt felszólítására sem szolgálta-
tot t ki. 

Chuaovszky József iglói aljbiró 1888. márcz. 
1 -én hozott ítéletével Kernt a büntető tvkönyv 
53-ik §-ába ütköző kihágásban elmarasztalta és 
45 frt fő, 15 fr t mellék-pénzbírságra Ítélte, nem 
fizethetés esetében pedig 7 napi arrestomra s 
egyúttal elrendelte, hogy a bizonylatot 8 nap 
alatt az iglói pásztornak küldje át. Indokait az 
1868. LIII. t. cz. 12-ik §-ára alapította, persze 
oly értelemben, a mint azt a Trefort-féle ren-
delet a törvénybe belediktálta. 

Az aljbiró ur azonban megfeledkezett az 
1879. XL. t. cz. 7-ik §-áról, a mely azt mondja: 
„A miniszteri rendelet a törvénynyel . . . . Ösz-
sz<ütköző intézkedést nem állapithat meg," a 
mint a Trefort-féle rendelet ugyancsak az 1879. 
évi XL. t. cz. 1. §-ába ütközött, midőn a bizony-
lat át nem küldését rendőri kihágásnak minősí-
tette. 

Az ítéletet a panaszlott a felső-táblához 
fellebbezte és ez 1888. máj. 9-én — Sárkány 
József elnöklete alatt — az első bíróság ítéletét 
megváltoztotta, Kern Gyulát tényálladék hiányá-
ban a váci és következményei alól felmentette; 
egyúttal, nehogy a panaszlott ellen valami figyelmi 
eljárás püspöke részéről indíttassák, vagy a 
beanyakönyvezés szüksége forogjon fenn, és 
pedig Tretort-rendelete következtében : Ítéletét 
a püspökkel és a megyével közölni rendelte. 

Indokaiban kimondta a felső-tábla, miképp 
annak daczára, hogy a panaszlott önbevallásban 
van, eljárása a büntető tvkönyv 53-ik §-ába 
ütköző kihágásnak nem minősíthető, miután azon 
tette, hogy egy luth, vallású, de vegyesházas-
ságban élő atyának figyermekét megkeresztelte 
és anyakönyvébe beirta, a büntető paragrafus 
alá nem esik. Arról ugyanis, hogy egy, ker. 
szülőktől származó még meg nem keresztelt kis-
ded mely ker. felekezethez tartozzék, az 1868. 
LIII. t.-cz. 12-ik §-a intézkedik. Ezen nem vál-
toztat semmit, ha egy más vallású lelkész is 
keresztelte a kisdedet. Ehhez megjegyzendő még 
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az is, hogy a kisded a keresztelés folytán csak 
a kereszténység egyetemébe vétetik fel, anélkül^ 
hogy ez által meghatároztatnék, mely ker. feleke-
zethez tartozónak tekintessék. — A panaszoknak 
azon további tette, hogy 6 a keresztezést bizonylatot 
a luth, pásztornak át nem küldte, hasonlóképen 
nem képez kihágást, sem valamely büntetendő cse-
lekményt. 

A kir. Curia Fábrynak felebbezését az 1883. 
évi VI. t.-cz. 7. §-a alapján visszautasította. 

Kern Gyula esete előtt volt azonban már 
Hazslinszky József felsőbányai apát-plebános esete 
1886. nov. 29. (E két esetet csak példa gyanánt 
hoztam fel). Ezt a nagybányai járásbiróság a 
keresztelés és anyakönyvezés miatt felmentette 
ugyan a vád alól, de arra kötelezte, hogy utó-
lagosan küldje meg a felsőbányai helv. hitvallású 
prédikátornak az általa megkeresztelt 3 leány-
gyermek keresztelési bizonylatait. 

A budapesti m. k. Ítélőtábla a nagybányai 
kir. járásbiróság felmentő Ítéletét helyben, de az 
anyakönyvi kivonatok átküldésére vonatkozó részét 
teljesen figyelmen kivül hagyta 1887. ok t . 17-én. 
(L. Tokody Orsz. törvények tára 1888. 30. 1. -— 
Egy harmadik eset a Religio 1890. I. 105. 1.) 

Ilyen volt Trefort rendeletének a sorsa ; a 
fe l sőb í róság azt egyszerűen figyelembe nem vette, 
a mi által annak a törvénytelensége felett hall-
gatag kimondta az Ítéletet. Egy időre zavart, a 
kath. papok zaklatását idézte elő, de a vegyes-
házasságokon semmit sem változtatott. 

Papjaink, mint azelőtt, kaucziók mellett 
megáldották a vegyesházasságokat, megkeresz-
telték a hozzájok hozott mindkét nemű gyerme-
keket, azokat anyakönyveikbe bevezették és bi-
zonylatot — nem adtak ki. 

Igy voltunk egészen gr. Csáky Albin kul-
tuszminiszter 1890. febr. 26-án kiadott uj ren-
dele té ig . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 18. Gróf Csáky Albin legújabb nyi-

latkozata az egyházpolitikai helyzetről s ennek kapcsán a 
Nemzet" fejtegetései a dogmáról valamint a természetjogról, 

s végül a „N. Pester Journal*-ban megnyilatkozott álta-
lános állásfoglalás a kath. egyházzal szemben. I. — 

Hosszú czim az igaz ; de hosszú a nóta is, melyet 
e czim alá a katholika egyházzal szemben a kormánynak, 
a pártoknak, a sajtónak, a felekezeteknek divatba jött 
országos torzsalkodása egybegyűjtött. 

Kezdjük a kultuszminiszter nyilatkozatával, a mely 

elég világos arra nézve, hogy a kormány eszejárásának 
és intenlióinak útját s ennek az útnak irányát meglát-
hassuk. Nekünk ugy látszik e miniszteri nyilatkozatból, 
hogy a mi kormányunk még mindig — akar is valamit 
nem is: akar a kath. egyházzal harczot, nem is. Akarja 
ezt, mert Magyarországban minden vallásfelekezet szemé-
ben szálka az, hogy katholikusok még léteznek, s mert a 
divatos liberalizmus annyira szereti a szabadságot, hogy 
egy kanál vizben akár meg ma megfojtaná az oly katho-
likust, a ki hitének elvei szerint kiván élni. Nem akarja 
a kormány a kath. egyházzal a harczot, mert denique a 
kath. egyházban mégis csak ott van első helyen maga az 
aposto'i király és azután vagy 9 millió magyar honpol-
gár még mindig katholikus, a kik esetleg még katholikus 
létük öntudatára ébredhetnének — a választások idején, 
ha a többi felekezetek kedveért kezdett zaklatások a plus 
quam perfectumon tul is erőnek erejével keresni és ta-
lálni akarnának még valami időt és módot a felekezetek 
dédelgetésére és a katholikus lelkiismeret bosszantására. 

Nehéz helyzete van a mi kormányunknak, az igaz ; 
de hát maga csinálta magának a kényelmetlen helyzetet. 
Minek bolygatta fel az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ára vonat-
kozó természetes folyását a dolgoknak, a melyek oly szé-
pen kezdték már per usum, közfelfogás és szokásjog készü-
lése által elintézni az észjog alapján azt, (a szülők intézke-
dését gyermekeik vallására nézve), a mibe jogászaink és 
államférfiaink oly mélyen belegázoltának vala, a mi-
dőn a,„sexus sequitur sexum" elvét felállították szabályul 
olyas valamire való nézve, a hol a sexus épp oly kevéssé 
dönthet, mint az, hogy például esetleg szőke-e valaki 
vagy barna ? ! 

Csak egyet sajnálunk, s ez az, hogy kormányunk 
még most sem lát világosan ; nem látja be még most 
sem, hogy hitet épp ugy mint bármely más meggyőződést 
„nemu szerint paragrafusokkal praescribálni, törvényszékek, 
policzáj és bárminemű büntetések által erőszakolni nem 
lehet. A. mi az emberi természetbe és igy tehát az em-
beri lelkiismeretbe ütközik, azt hiába erőszakolják ; azt 
az emberi természet — be nem fogadja, kilöki magából, 
az ellen a lelkiismeret tiltakozni meg nem szűnik soha. 

De halljuk magát a kultuszminiszter nyilatkozatát, 
hogy tudjunk hozzá eszmecserét fűzni, tájékozódásunk 
végett és hogy talán valamivel hozzájárulhassunk annak 
az útnak kiépitéséhez, a mely kormányunkat, országun-
kat, a méltán annyira perhorreskált kulturharcz útvesztő-
jéből kivezeti. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszterünk a képviselő-
ház pénzügyi bizottsága előtt Helft 1. abbeli kérdésére, 
hogy mily stadiumban van az elkeresztelések ügye, a 
napilapok jelentése szerint, igy válaszolt : 

„Csáky Albin gróf kijelenti, hogy a sok oldalról 
megtámadott rendelet szükségszerű és természetes folyo-
mánya volt a fennálló törvénynek. Jogszerű és törvényes 
volt a rendelet, mert a törvény megadja a miniszternek 
a jogot, hogy bizonyos esetekben kihágásokat statuáljon. 
Ami azt illeti, vájjon opportunus volt e a rendelet kibo-
csátása abból a szempontból, hogy nem fog-e az eljárási 
módozat összeütközést szülni egyházi hitelvekkel erre 
nézve megjegyzi, hogy a rendeletet csak akkor bocsátotta 
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ki, midőn az elősetes tárgyalások folyamában teljes meg-
nyugvást meritett as iránt, hogy annak dogmatikus akadály 
nem állja útját. Igaz, hogy utólag több oldalról ellenkező 
irányú nyilatkozatok merültek föl; kénytelen azonban 
erre nézve megjegyezni, hogy a katholikus egyházszerve-
zetében dogmatikus kérdésekre nézve az alsó papságot 
nem lehet illetékesnek elismerni. A főpapság az illetékes 
helyre fordult az iránt, forognak-e fenn dogmatikus aka-
dályok ? Ha nem forognak fenn, természetesen a rendelet 
minden változtatás nélkül fenn fog tartatni; ha igen, még 
mindig szükséges leend a rendeletben foglalt lényeges intéz-
kedések bistositása, de lehetséges lesz oly formát alkal-
mazni, mely a dogmatikus nehézségeket megszüntesse. 
Megnyugtathatja a bizottságot arra nézve, hogy a kor-
mány ez eshetőséggel szemben is tisztában van önmagá-
val s a törvény rendelkezésének érvényét minden körül-
mények között biztosítani fogja. 

A bizottság tudomásul vette a miniszter nyilatko-
zatait." 

Eddig tart, a mi a pénzügyi bizottságban történt. 
Fölöttébb érdekes és tanulságos nyilatkozat. Megérdemli, 
hogy jól elgondolkozzunk fölötte. ? ? 

Székesfehérvár. Első főp. szózat a papsághoz. (Folyt.) 
Cuncta iam, quae in re tanta monuisse iuvabat, com-

plectens oro Vos et exhortor DD. FF., sit ardens, sit 
constans fervor Yester in ministerio Yerbi. Perpendite, 
quam gravi se obstringat culpa, qui, messis multa cum 
sit, in agro Domini laborare detrectaret. Cogitate Christi 
Sanguinem, cogitate animas immenso hoc pretio redem-
tas ! Praedicate Verbum, instate opportune, importune, 
obsecrate, increpate in omni patientia et doctrina, vigi-
late, in omnibus laborate, opus facite Evangelistae, mi-
nisterium Yestrum implete ; ') ut fideles Vestri salutaribus 
Dei pasti doctrinis, catholicam sentiendi agendique ratio-
nell! sectentur, vitia declinent, virtutes Christianas exer-
ceant, sicut filii lucis ambulent;2) Deo per omnia pla-
centes et in omni opere bono fructificantes. 3) Mementote 
quoque, Vos plantare et rigare, sed incrementum Deum 
dare;4) Dominumque aperire auditorum cor, intendere 
his, quae dicuntur a Vobis. 5) Quapropter sermonem Ye-
strum constanter ardens praecedat oratio, ut praedicatio 
Vestra uberrimo divinae gratiae foecundetur rore. 

Proficuum simul maxime erit, laboribus Vestris in 
colendo agro Dominico extraordinaria interdum adiungere 
subsidia sacrarum missionum, quae quantum conducant ad 
fovendam augendamque bonorum fidem, reducendosque 
ad salutis viam devios, compertum vobis est. Qua in re 
méritas eorum tacere non possum laudes, quorum zelo 
actum est, ut (am salutare sacrarum istarum expeditionum 
opus susciperetur. Haud leve quoque Vestrae operae ad-
ferent iuvamen, piae ad fidei Catholicae, virtutumque 
caeterarum retinenda, augenda studia erectae consociatio-
nes, magna a Vobis fovendae provehendaeque cura. 

') II. Tim. 4, 2—5. 
2) Eph. 5, 8. 
3) Coloss. 1, 10. 
4) I. Cor. 8, 6. 
5) Act. 16, 14. 

Quum autem Vos omnibus omnia fieri oporteat, ut 
omnes faciatis salvos, x) non adulti solum a Vobis pascendi 
sunt Verbo vitae, sed et parvuli ; qua in re sanctissima 
et gravissima, nullae propemodum curae possunt esse 
tantae, quin maiores pro ea suscipiendas putemus. 2) Per 
aeternam Vestram salutem Vos obsecro, et ea, quam a 
Domino accepi, auctoritate exhortor, indefessam instituen-
dis in sancta nostra religioue parvulis impendite curam. 
Non recedat a pectore Vestro cogitatio gallinae illius, 
quae languidulis plumis teneros fetus operit, et susurran-
tes pullos contracta voce advocat.3) Cum magno amore, 
cum magno gaudio, cum zelo fatigari nescio, tanti explete 
muneris partes. Reputate animo grande rei momentum. 
Agitur de aeterna parvulorum salute ; agitur de Ecclesiae 
bono, agitur de patriae prosperitate. Mementote amoris 
Christi in parvulos.4) Mementote in parvulis Christum 
suscipi.5) Et quis Vestrum non horreret exprobrantem 
et comminantem irati Domini vocem: A parvulis mulierum 
tulistis laudem meam in perpetuum. f i) 

Sed et sedula agite cura, ut in reliquis quoque disci-
plinis, queis puerorum instituenda aetas, eximius obtineatur 
profectus ; ita tamen, ut tota instituendi ratio Ecclesiae 
Spiritui conformis existât. Quapropter sollicite advigi-
landum Vobis est, ut in scholis libri adhibeantur, ab erro-
ris vel suspicione immunes. Huic vero Vestrae sollicitu-
dini, provida cura succurrit Venerabilis Antistitum Hun-
gáriáé chorus, statuendo, ut in scholis catholicis nonnisi 
ii adhibeantur libri, quos meritissima de re catholica 
societas S. Stephani publici fecerit iuris. Hanc itaque 
normam, fideli tenete obsequio. Omni quoque opere et 
industria adnitimini, ut scholae, faventibus iuste patriae 
legibus, materno Ecclesiae subditae regimini, summa 
conserventur cura ; sicubi vero defuerint, quo ocyus con-
stituantur. Pergite patresfamilias monere, ne a liberis 
suis illos celebrari patiantur discendi ludos, unde fidei 
Christinae iactura metuatur.7) 

Iam redeo DD. FF. ad maiorem Vestrorum sectanda 
vestigia. Quod docuerunt, suae vitae firmarunt exemplo. 
Memores itaque semper eorum, quae de vitae sacerdotalis 
sanctitate monuibus, estote forma gregis ex animo,8) 
praedicatione atque exemplo aedificetis domum, idest 
familiam Dei, ut de tanti officii susceptioue non damnari 
a Domino, sed remunerari potius mereamini.9) Sed et 
assidui estote et zelosi in sacrosancfi missae Sacrificii 
celebratione, Sacrorumque Sacramentorum administratione. 
Qui hortari enixe debetis fideles, ut frequentes huic tre-
mendo adsint sacrificio, uberrimos ex illo percepturos 
fructus ; saepiusque accédant ad sacrae poenitentiae San-
ctissimaeque Eucharistiae sacramenta, tot tantarumque 
gratiarum fontes ; omnem navare debetis operam, ut 
fideles Vos semper inveniant ad sacra servitia paratissimos, 

») I. Cor. 9, 22. 
2j Leo XIII. Ep. Spectata fides. 

Math. 23, 47 ; S. Aug. De Catech. rud G 10. 
*) Matth. 19, 18—15. 
6) Matth. 18, 5. • 
6) Mich. 2. 9. 
7) Leo XIII. Encycl. Quod multum. 
8) I. Petr. 5, 3. 
6) Pontif. Rom. De ord. presb. 
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non Vestris intentos commodis, sed aeternae gregis saluti. 
Qui amant in Ecclesia commoda sua, non pastores sunt, 
sed mercenarii ; palea sunt, sed ventus deest, ideo non 
volant de area ; hoc est, breviter dico, tentatio deest, nam 
volarent de area. *) Sed vae il Iis, ubi venerit ultimus 
Ventilator! '-) Nec illud a Vestra assidua absit cura, quod 
S. Hieronymus Nepotia.no dabat laudi presbytero : Erat 
sollicitus, si niteret altare, si parietes absque fuligine, si 
pavimenta tersa, si sacrarium mundum, si vasa loculenta 
et in omnes caerimonias pia sollicitudine disposita ; non 
minus, non maius negligebat officium. Clericatum non 
hocorem intelligens, sed onus, coecorum baculus, esu-
rientium cibus, spes miserorum, solamen languentium 
fuit.3) 

In omni Vestro pastorali munere imitatores estote 
fidelissimi Pastoris pastorum, qui dixerat: Ego sum pastor 
bonus ; bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. 4) 
Ecce Is, qui non ex accidenti dono, sed essentialiter bonus 
est, dicit: Ego sum pastor bonus. Atque eiusdem bonita-
tis forrnám quam nos imitemur, adiungit dicens : bonus 
pastor animam suam ponit pro ovibus suis. Fecit, quod 
monuit, ostendit, quod iussit. Non pastor sed mercenarius 
vocatur, qui non pro amore intimo oves Dominicas pa-
scit. Mercenarius quippe est, qui locum quidem pastoris 
tenet, sed lucra animarum non quaerit, terrenis commodis 
inhiat, honore praelafionis gaudet, temporalibus lucris 
pascitur, impensa sibi ab hominibus reverentia laetatur.5) 
Oro Vos, exhortor Vos, in omnibus exhibeatis Vosmet-
ipsos ut minisfros Christi, et zelatores animarum. Et haec 
quidem, quae in charitate hortatus sum, alte in pectus 
animumque demittite Vos omnes, quibus animarum cré-
dita cura. Sed est mihi singularis hortatio ad Vos, DD. 
FF., qui singulis praeestis parochiis. Adiuro Vos per vi-
scera Iesu Christi, per sanctum, quem Sanctae Ecclesiae 
Albaregalensi spopondi amorem, omni qua potestis vigi-
lantia et sollicitudine agite, ut in fratribus Vestris, quos 
in vinea Domini Coadiutores accepistis, integer perseveret 
Spiritus Ecclesiae, quo imbuti e sacro vitae secerdotalis 
egressi sunt tirocinio. Praebete illis Vosmetipsos in omni-
bus exemplum. Sit illis domus Vestra sanctae perfectionis 
schola. Cuncta, quae sanctae eorum vitae impendent pe-
•ricula, vigili ab illis prohibete cura, illud imprimis mo-
nendo anxie : Quid tibi necesse est in ea domo versari, 
in qua necesse habeas quotidie aut perire, aut vincere P6) 
Si videritis remittere eorum zelum in persolvendis horis 
canonicis, aliisve pietatis exercitiis ; si videritis remittere 
eorum zelum in studiis sacris, in ministerio Verbi et 
Altaris, sanctorumque Sacramentorum ; si videritis eos 
profanos sumere spiritus, nunquam intermittite fraterna 
eos admonere charitate, et si necesse fuerit, meam in ad-
iutorium vocare sollicitudinem. Mementote : fráter, qui ad-
iuvatur a fratre, quasi civitas firma. 7) 

>) S. Aug. Serm. 8. 
2) S. Aug. 1. c. 
3) S. Hier. ep. 3 de morte Nepotian. 
4) loan. 10, 11. 

S. Greg M. Horn. 14, in Evang. 
6) S. Hier. ep. 47. 
7) Prov. 18, 19. 

Magna res est, DD. FF., quam a Vobis omni, qua 
praeditus sum auctoritate, et exposco, et expecto. Agitur 
de Ecclesiae honore, agitur de aeterna fratrum, totiusque 
Sregis salute. (Vége köv.) 

Szombathelyi egyházmegye, október havában. Az 
53. §-ról. — Szentséges atyánk XIII. Leo pápa 1889. 
augusztus 15-én kelt „Quamquam pluries" kezdetű kör-
levele ezen szavai : „. . . . decernimus, ut Octobri toto in 
recitatione Rosarii, de qua alias statuimus, oratio ad 
sanctum Josephum adiungatur, cuius formula ad vos una 
cum his Litteris perferetur : idque singulis annis perpe-
tuo idem servetur," elrendelik, hogy október havát min-
den évben a szűz Mária tiszteletére a szent olvasó elimád-
kozásával és szent József segítségül hívásával ünnepeljük. 
Mivel nálunk, Mária országában, a törvényhozás valószínű-
leg ezen hóban fog a kath. kérvényekkel foglalkozni, 
amikor alkalma lesz kimutatni, van-e érzéke a kath.. egy-
ház igazai iránt, vagy az állami mindenhatóság bálványa 
elé akarja-e tovább vonszoltatni a hithű papokat, azért 
az egyház közszükségletei mellett ajánljuk fel havi ajtatos-
ságunkat és Magyarország Nagyasszonya tiszteletére ala-
kult Ima-Egylet fohászait hazánk ezen külön kath. ügye 
diadaláért. Jeles Nogállunknál a következő példát olva-
som. „O'Connel Dániel, korunknak egyik legdicsőbb láng-
elméje, maga szent lelkesedéssel lángadozott a Boldog-
asszony iránt, róla ezerekre menő hallgatóság előtt 
népgyüléseiben ugy szólott a népnek, mint az ország 
fejdelemasszonyáról és a népnek anyjáról, és azon örökre 
nevezetes beszéde után, melylyel a századok folytán ke-
gyetlenül letiprott katholikus hitsorsosait fölszabadította... 
ő azalatt, mig ugyanazon tárgyról mások is értekeztek, 
egy szögletben megvonultan a szent ügyért olvasóját 
imádkozta." (Keresztény Hitélet Csarnoka 212. lap) Ma-
gyar Katholikus Centrum, hol késel az éji homályban ? 

— cs. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-

lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta. (Folyt.) 

A néptanító a szülőktől átveszi a gyermekeket. 
Lesz köztűk kitűnő, Istennek valódi gyermeke. Lesznek 
talán felesen olyanok is, kik már be vannak avatva a 
bűnök titkaiba. Ott vannak az iskolában, a tanitó kezei-
ben, hogy nevelje őket. Még a legrosszabbakban is van 
mindig elég jóravaló hajlam, és azon, minden gyermek 
szivében lakozó hatalmas lelkierő, melyet hajlithatóságnak 
nevezünk. Szivük nyilt, logikájok egyszerű, természetes 
és a gyermeki kort jellemző gyakorlatiasságánál fogva 
inkább a tényekre hajló, mint az elvek után induló, me-
lyeket amúgy is sokszor kellőkép átérteni sem tud. Fel-
téve már most, hogy a nevelő romlott szivű, erkölcstelen 
ember ; bűnei tudvák, sőt hogy nincs is annyi akaratereje 
és tiszfésségérzete, hogy azokat titkolja. Remélheti-e 
valaki, hogy oktatásainak sikere lesz, hogy az ily tanitó a 
gyermekek előtt megőrizheti hivatala fensőbbségét, az atyai 
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tekintélyt, és neveltjeiben kivivhatja személye azon bizalmat 
és tiszteletet, mik minden nevelésnek alapfeltételeit teszik ? 
Bizonyára nem ! Az ily nevelőt a jobb gyermekek meg 
fogják vetni, a romlottak előtt gunytárgya lesz, s a mi 
a legborzasztóbb : utánozni fogják őt mindannyian. Yagy 
talán szerencsésebb lesz azon tanitó, ki bűneit elrejtheti, 
kinek utjai midőn őszinte akar lenni titkosak? Hiu ön-
ámitás ! A gyermek mindig nagyon éles és kitartó figyelő. 
Elég egy önfeledt pillanat, abban egyetlenegy elejtett szó 
vagy mozdulat, és vége minden illúziónak. Az álarcz 
lehullott. Hasztalan azután minden bármi ékesszavu szivre-
ható oktatás, a legügyesebb kezelés, a legészszerübb fe-
gyelmezés. Hiábavaló minden hivatalos szigor. Mert 
elveszett a gyermekekben szivök leghatalmasabb impul-
zusa : a tanitó iránti tisztelet és bizalom. A rossz a külső 
szigor nyomása alatt lappangani fog, titkos utakat keres 
majd, melyeket felfedeznie az ily szerencsétlen nevelőnek 
annál nehezebb lesz, minél ügyesebben tud titkolni a 
gyermek, midőn a szinlelést attól tanulta, kihez addig 
természetének jó hajlamai folytán őszinte szivvel köze-
ledett. 

Es a vallástalan tanitóról szóljak-e bővebben ? nem. 
Uraim ! szomorú, nagyon szomorú dolgokra tekintetet 
vetünk ugyan kénytelenségből, de sokat beszélni róluk 
nem szeretünk. — Annyi bizonyos, hogy semmisem nehe-
zebb, mint a vallásosságot szinlelni, és nem lehet semmi-
sem haszontalanabb, mint arról tanítani, a mit nem hi-
szünk. Mi sem sorvasztja el annyira a gyermekben a 
hitet, és bénítja lelkében ennek áldásos hatásait, mint 
magának a tanítónak vallástalansága. Midőn az ilyennek 
imádsága és egyéb, a gyermekekkel végzendő vallásgya-
korlatok merő színlelés, ezt a gyermekek csakhamar 
észre fogják venni. Ismét egy önfeledt pillanat, s ebben egy 
kiejtett szó, egy mozdulat, és vége mindennek. A gyer-
mek lelke a vallás iránt el fog hidegülni. A mit ezután 
a hivatalos kényszer nyomása alatt tenni fog, szintén 
tettetés lesz. A ki irányában azonban elsőnek elveszti 
minden tiszteletét és bizalmát, a kit elsőnek megvetni 7 o 
tanul, az bizonyára szerencsétlen tanítója lesz. 

Elvégre is következtetéskép a mondottakból semmi-
sem bizonyosabb uraim mint az, hogy mindazon tulajdo-
nok között, melyekkel a nevelőnek bírnia kell, a leglé-
nyegesebb, a legfontosabb az ő jámborsága, mely neki 
kimagasló értéket kölcsönöz. Egyedül az Isten félelmén, 
az Ur Jézus szeretetén álló erényesség képes a tanítónak 
megadni a tanítványai javára irányuló azon meleg, és 
ernyedetlen buzgalmat, mely működésévé az Ég áldását 
vonja le. 

A annak a tanitói hivatásnak még egyéb nagyon 
figyelemre méltó tulajdonságai, melyeket általán figyel-
men kívül nem hagyhatok, mert szintén nagyon mélyen 
belenyúlnak a nevelés feladataiba és lényegesen emelik a 
tanitó személyes tekintélyét. 

Ilyenek azon önzetlen, áldozatkész odaadás, melyet 
hivatásszeretetnek nevezünk. Ilyen tulajdonság továbbá a 
tanitói fegyelmezettség, vagyis az akarat azon erélye, 

melyet az engedelmesség és a szigorú hivatalos pontosság 
jellemeznek. Ilyen a tauitó készültsége és kitartó, folyto-
nos önképzése ; továbbá azon methodikai ügyesség, mely 
a tanitónak, hogy ugy mondjam művészetét teszi. Ne-
hogy azonban az urak becses türelmével visszaéljek, s 
drága idejüket egyéb, jelen gyülésökben tárgyalandó kér-
dések kárára megrövidítsem, — azok behatóbb méltatását 
egy jövő alkalomra kívánom hagyni. 

Van azonban éppen a kereszténység szelleme által 
áthatott nevelésnek és ebből folyólag a keresztény neve-
lésnek oly kellékes tulajdonsága, melyet ez alkalommal 
sem hagyhatok kellő méltánylás nélkül. Ertem itt az 
isicola nemzeti szellemét, a tanitó hazafias lelkületét. 

Vajha önök szive mélyéig hatnának sürgető intel-
meim, kiben a kimondhatlan szeretet és hűség egyházam 
iránt, elválaszthatlanul összeforrt hazám iránti törhetlen 
ragaszkodásommal és szeretetemmel. Ismételten minden 
adott alkalommal a hazafias szellemre figyelmeztettem 
önöket. Tehettem-e másként? Oly nagy dolog minő ez, 
valamint a czéljában, érdekében álló fontos kötelmek 
óránként, perczenként szólnak, intenek, sürgetnek önma-
guktól is. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
*** A hét legnagyobb eseménye — XIII. Leo 

pápa levele, melyet Olaszországhoz, az igazi, katholikus 
Olaszországhoz intézett, a fennforgó egyházpolitikai viszo-
nyok között tájékozást nyújtva Olaszország kathoüku? 
népének a kibontakozás helyes utja iránt. E levél oly 
szellemi fensőbbséggel mond ítéletet a Crispi által kép-
viselt forradalmi Olaszország fölött, hogy annak hatása 
alól egy gondolkodó olasz, egy gondolkodó fő sem von-
hatja ki magát. Nevezetes jelenség az is, hogy e pápai 
nyilatkozattal egyidejűleg jelent meg a sajtóban az olasz 
katholikusok actio-programmja is. Egy oly pápa alatt, 
mint XIII. Leo, hatványozott hatása lesz az erélyes fel-
lépésnek. A pápa levelét várva-várjuk és azonnal közölni 
fogjuk. 

— A legeslegújabb az, — hogy Szilágyi Dezső mi-
niszter a képviselőház, pénzügyi bizottsága előtt tegnap 
a házasságjog „egyöntetű törvéuynyel való szabályozását 
határozott kötelességének" jelenté ki. A polgári házasság 
tehát „teljesen megérett kérdés." Azt is megtudjuk a 
miniszter ur nyilatkozatából, hogy a dolog már „hosszabb 
idő óta munkában van." Hogy mikor lesz az a t. házban 
előterjeszthető, arra szóló szabadságot kér magának, meg-
jegyzi azonban, hogy a siettetést rezonábilis határok közt 
nem mulasztja el. 

— Ez is nevezetes. Forbes jezsuita atya neve alatt 
egy levél indult világgá a bécsi „N. Freie Presse" utján, 
a mely levélnél az a legnevezetesebb, hogy éppen Forbes 
atya — nem irta, A dolog azonban érthető. Sok bolondot 
kellett egy jezsuita neve alatt a német nép elé tálalni, 
mert most arról van a szó, hogy a jezsuiták visszatér-
jenek-e Németországba vagy nem. Tehát calumniare 
audacter! 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.' 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Isten akarata ! — A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. — Egyházi Tudósítást S z é k e s -
f e h é r v á r : Első főpásztori szózat a papsághoz. — Kath. Köztevékenység : Katholikus népgyűlés a fővárosban. — Bende Imre besztercze-
bányai püspök beszéde a róm. kath. tanitók egyesülete közgyűlésén. — Irodalom: Lessing bölcs Náthánja . — „Néhány szó a Congrua-

ügyhöz." — Vegyesek. — Szerkesztőségi nyilatkozat. 

Isten akarata ! 
Ütött az utolsó óra. Magyarországban min-

denki, a kiben a katholikus ősöktől áthagyomá-
nyozott igaz hit él, hitének védelmére fel fog 
kelni. 

Magyarország legelső főpásztora, kit törté-
neti szent hagyomány vezérszerepre minősített 
közöttünk, a mint alább Katholikus Köztevé-
kenységünk rovatában következik, kimondotta, 
hogy fel kell szólítani a népet, hogy a törvény-
hozás sorompói előtt, a hová túlra ő választja, 
ő küldi a törvényhozókat, hite védelmére pe-
ticziókban felszólaljon, bátran, hangosan, töme-
gesen. 

.Budapest bátorlelkü esperese ebből azt a 
következtetést vonta le, hogy neki a főpásztori 
utasításnál fogva kötelessége Budapest főváros, 
az ország szive katholikus lakosságát nagy nép-
gyülésbe összehívni. 

A főpásztori utasítás és a belőle levont espe-
resi következtetés — Isten végzése Magyaror-
szág fölött, gondviseléses tény, uj korszakot 
jelző határkő egyházunk vallási történetében. 

A Religio esdeklése Isten és emberek előtt 
a gyülekezési jog nagybani kihasználása végett, 
katholikus, hazafias ügyünk javára, czélt ért. 

Az egyház ma már az egész földkerekségén, 
ha bántják, ha támadják, ha ostromolják, híveire 
hivatkozik, hívei lelkes védelmével szorítja vissza 
a támadásokat. A brachium saeculare a hitre 
nézve — meghalt. 

Rajta tehát, fel a hivek millióinak élére. 
Hadd lássa a világ, hogy a katholikusok Magyaror-
szágban birnak annyi erővel, hogy a hitök szerint 

való élhetés jogát maguknak mindenkivel szem-
ben biztosítani képesek. 

Vagy meghátrál az ellenfél készülődésünk, 
felvonulásunk puszta látására; vagy elfogadja az 
ütközetet. Mindegy ! Dei voluntas est. 

De midőn igy akczióba készül lépni min-
denki, ne feledjük, — az ég szerelmére esdek ! 
hogy „Ego (Paulus) plantavi, Apollo rigavit: sed 
Deus incrementum dedit !" (I. Cor. 3, 6.) 

Tehát fel mindenek előtt az Ur oltárai elé 
alázatos imára! 

Hitünk országos védelmében ne feledjük 
Magyarország Nagyasszonyának hatalmas pártfo-
gását sem. Hitünk erősítésére és terjesztésére, újból 
ajánlom, hogy minden lelkipásztor alakítsa meg 
hitközségében a „Magyarország Nagyasszonya 
Ima-egyletét," melyről nemsokára ismét szólni 
fogunk ! 

Imával győzni fogunk; sokszoros ima hiányá-
ban ellenségeink keze által veret meg bennün-
ket az alázatosságot szerető nagy Isten ! * * * 

A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. 
V. 

A vegyesházasságból származó gyermekekről 
körülményesen ismerjük az ujabb állami és pedig 
hármas intézkedést, t. i. az 1868. év LIII. t. cz. 
12-ik §-át, az 1879. XL. t. cz. 53. §-át és a 
Trefort-féle rendeletet. Mind a három egyenesen 
a protestánsok érdekében és a katholiczizmus 
nyilvánvaló megsértésével hozatott, anélkül hogy 
a protestántizmusnak, mint vallásfelekezetnek, 
akár tiszteletet, akár proselytákat szerzett volna. 

33 
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Inkább arra szolgált, hogy a komolyan gondol-
kozók mind jobban belássák: hogyan járja le 
magát az u. n. „szabad vizsgálati elvre", és az 
u, n. „szabad meggyőződésre" támaszkodó pro-
testantizmus, midőn állami kényszereszközökkel 
„kisded "-protestánsokat fogdos, a kik sem vizs-
gálódni, sem meggyőződni nem képesek. Külön-
ben erre a czélra nem is volt szükséges az a 
hármas állami intézkedés, mert a prot. pászto-
rok már az 50-es és 60-as évek óta egész a mai 
napig amúgy in silentio et pace „el"-szokták 
volt keresztelni, a mi kezük ügyébe kerülhetett. 

Jellemző azonban az a nemezis, a mely a 
tétlen katholikusok helyett ezt a hármas állami 
intézkedést sújtotta. Az 1868. LII1. t. cz. 12-ik 
§-át a protestánsok szive-fájdalmára a közélet 
e/magyarázta; az 1879. XL. t. cz. 53-ik §-át Ma-
gyarországon senki sem értette, s ahogyan ér-
tette, az nem vált be a protestántizinus czéljaira; 
a Trefort-féle rendeletet pedig éppen azok a 
körök, a kiknek vele sújtani kellett volna, egy-
szerűen figyelembe nem vették. 

Az ekként megholt leányzóba a ki mégis 
életet akart önteni, az g r . Csáky Alb in kul-
tuszminiszter volt 1890. febr. 20-án kiadott 
rendele tével , a melynek tanulmányozására tár-
gyalásunk folyamán most eljutottunk. 

Trefort rendelete után ebben a Csáky-féle 
rendeletben semmi sem uj, csak a nagyobb tör-
vényszegés, a melynek ha nagyobb lenne a sze-
rencséje a jogi téren, mint a Trefort-féle rende-
letnek, azt csak a változtatott bíróságnak 
köszönhetné. Különben a jog és az igazság 
szempontjából e rendelet megitélésére a Trefort 
rendeletének elbírálásánál mondottak szolgálnak, 
megtoldva az anyakönyvekre vonatkozó országos 
törvényekkel, a melyekbe a Csáky rendelet Tre-
fortén felül ütközik. 

Mielőtt azonban jogi taglalásába bocsátkoz-
nánk, álljon i t t maga a rendelet teljes szöve-
gében. 

„A vallás és közoktatási m. kir. miniszter-
től. 10086 szám. 

Az 1868. LUI. t. cz. 12. §-a világosan és 
félreérthetetlenül a vegyesházasságokból szár-
mazó gyermekek tekintetében akként intézkedik, 
hogy ezek nem szerint követik a szülők vallását, 
kijelentvén egyúttal, hogy ezen tör vény nyel el-
lenkező bármely szerződés, téritvény vagy ren-
delkezés ezentúl is érvénytelen és semmi esetben 
se birkát jogerővel. 

A törvény ezen félremagyarázhatatlan intéz-
kedése daczára (ugyan furcsán veszi ki magát 
az ilyen beszéd, midőn azt az 1868 óta lefolyt 
események ellenében 1890. elején kimondják!) 
számos eset fordult elő és fordul elő folyton, 
melyekben ker. lelkész oly gyermeket is meg-
keresztelt, illetve megkeresztel, ki a törvény 
ezen rendelkezése szerint más hitvalláshoz tar-
tozik (tehát a hitvalláshoz tartozó gyermekeket 
szokták a lelkészek megkeresztelni, vagy a ke-
resztelés folytán tartoznak a gyermekek a hit-
valláshoz? . . . no de se baj, ha már az állam 
szemében nem is a baptizmus, hanem a polgári 
törvény a „janua ecclae", az az egy bizonyos, 
hogy a keresztelő lelkész soha sem keresztel 
az 1868. LIII. t. cz. 12-ik §-a ellenére, miután az 
nem a keresztelésről, hanem a vallás követésé-
ről intézkedett és pedig arra az esetre, ha már 
a gyermekek vallást követhetnek, tehát észszel 
birnak!) Habár ezen eljárás teljesen meg nem 
felel az idézett törvény intentiójának (az igaz, 
hogy a törvényhozók mást szándékoltak, t . i. 
vallás-követést a gyermekek részéről már a 
keresztelésen kezdve, de ez először nincs jól, 
sőt egyáltalán nincs kifejezve a törvényben, 
másodszor nagyon rosszul felelne meg a prot. 
hitelvriek a „szabad vizsgálatról". Kisded-keresz-
tények csak a kath. egyház hitrendszerébe ille-
nek be), mégis felmerülhet oly eset, melyben 
ilyen ténykedés a szülők határozott kivánsága (!) 
vagy a helyi viszonyok és egyéb körülmé-
nyek miat t indokoltnak látszik (ime tehát mi min-
denféle van az ellen, hogy az emiitett törvény 
a keresztelésre vonatkozzék !), annál is inkább, 
mert a kir. Curia már ismételten az 1868. LIII. 
t . cz.-el szoros kapcsolatban álló 1879. XL. t. cz. 
53. §-ának oly birói magyarázatot adott (mi már 
tudjuk, hogy ezen birói magyarázat daczára az 
53-ik §. nem is a keresztelésre, hanem az át-
térésre vonatkozik!) mely szerint maga a keresz-
telés ténye még ha az 1868. LIII. t. cz. intézke-
dései ellenére oly gyermekekre vonatkozik, ki 
nemét tekintve a törvény értelmében más hit-
va l láshoz t a r toz ik , nem képez büntetendő cselek-
ményt, mivel a keresztelés ténye egymagában 
nem praejudikál a törvény rendelkezésének (a 
mi annyi, hogy a kath. dogma, mely szerint a 
keresztelés a felvétel a kath. egyházba, nem 
praejudikál az ellenkezőt mondó állami tör-
vénynek! Tehát az állam egy uj Krisztus!) 

De mindamellett fennáll az 186S. LIII. t. cz. 
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12. §-a, melynek intézkedése teljesen illusoriussá 
válik, ha rendelkezése nem foganatosittatik, 
illetve ha a vegyesházasságból származott gyer-
mekek nemök szerint nem követik szülőik vallá-
sát. Ezen czélra pedig mulhatlanul szükséges, 
hogy az illető hitvallás lelkésze, ha már a ke-
resztelés tényét nem végzi, legalább a kereszte-
lési bizonylat megküldése által ennek a saját 
könyvébe való feljegyeztetése és későbbi intéz-
kedés és nyilvántartás czéljából nem szerez tudo-
mást. (A protestantizmus elvetette „az egyház", 
a szervezett társulat fogalmát; nem tudom 
mit akar a protestantizmusban : a nyilvántartás ?) 

Hivatali elődöm még 1884. julius 11-én 
24727. számú köriratában az iránt intézkedett, 
hogy mindannyiszor, valahányszor a lelkész oly 
gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint 
más hitvalláshoz tartozik, bármely okból (a ke-
resztelésnek csak egy oka-czélja van: felvétel a 
kath. egyházba és a regeneratio !) megkeresztel, a 
keresztelési bizonylatot anyakönyvezés végett az 
illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb 
nyolcz nap alatt és az 1879. XL. t. cz. 53.§-ában 
megszabott büntetés terhe alatt át tenni el ne 
mulassza. 

Mivel azonban egyrészt a fentemiitett köz-
bejött birói magyarázat következtében ezen 
intézkedés alapja megváltozott (dehogy annak 
következtében változott! Trefort éppen erre a 
birói magyarázatra alapitotta rendeletét. Trefort 
intézkedése alapját vesztette; mivel a biróság 
egyszerűen, mint törvénytelent, mellőzte ! Csak 
korrekte kell beszélni s az uj rendelet megjele-
nését ekkép igazolni : non obstante tabula regia 
— sic vola, sic jubeo, stat pro ratione voluntas !) 
s igy maga ezen intézkedés nagy részben tárgy-
talanná vált; másrészt pedig az anyakönyvezés 
körül felmerült sürü panaszok orvoslást igényel-
nek, azért szükségesnek véltem a miniszterta-
nács megállapodása értelmében (!) egy az összes 
törvényesen bevett keresztény hitvallások anya-
könyvvezető lelkészeit egyaránt kötelező ren-
deletet kibocsátani, melyet egyidejűleg az összes 
törvényhatóságoknak is megküldök és melyet a 
következőkben van szerencsém a főtiszt. Főha-
tóságnak is tisztelettel megküldeni, sürgősen 
megkeresvén a főtiszt. Főhatóságot, méltóztassék 
az egyházi joghatósága alatt álló anyakönyv-
vezető lelkészeket szigorúan oda utasitani, hogy 
a szóban forgó ügy szabályozására szükségesnek 
mutatkozott (Trefort rendeletének bukása után, 

miért mutatkozott hasonnemű rendelet kiadása 
szükségesnek?) jelen rendeletemhez szorosan és 
pontosan alkalmazkodva különösen nekik meg-
hagyni, hogy: 

1. Mindannyiszor, valahányszor a lelkészek 
bármely okból (micsoda az a : bármely ok ?) oly 
gyermeket megkeresztelnek, ki az 1868. LIII. 
t. cz. 12. §-ának rendelkezése szerint más hit-
valláshoz tartozik (de milyen beszéd ez ismétel-
ten ?), minden további megkeresés bevárása nél-
kül a ténykedés napját közvetlenül követő nyolcz 
nap l e f o r g á s a alatt a keresztelési bizonylatot, az 
illetékes lelkésznek térti vevény vagy kézbesitési 
könyv mellett hivatalból átküldeni tartoznak, te-
kintet nélkül minden bármely oldalról jövő in-
tézkedésre (ugyan ?) vagy kivánatra. (Lehet-e 
i l y e s m i t a kath. paptól keresztség kapcsán köve-
telni, mikor Krisztus keresztelési parancsolatában 
Máté 28, 19. ez nem foglaltatik és mikor az 
apostolok a megkereszteltekből az első egyházat 
á l l í t o t t á k fel Ap . Csel. 2, 41, mint azontúl, éppen 
a keresztség felvevése folytán, hozzájuk tartozókból, 
a kiket a világért sem számítottak volna többé 
sem Hillel tanítványai, sem a phariseusok közé ? 
Urak ! bebörtönözhettek, bitóra húzhattok ben-
nünket, de a keresztelésről bizonylatot a prot. 
lelkésznek anyakönyvezés czéljából nem küldhe-
tünk, sem egyenesen, sem másnak közvetítésével, 
mert minden érvényes keresztség felvétel a kath. 
egyházba, és semmi másba.) 

2. Valahányszor bármely lelkész ily nemű 
i t t körülirt ténykedést saját anyakönyvében fel-
jegyzett, a keresztelési bizonylatnak az előző 
pontban meghatározott átküldése előtt ugy ma-
gán a keresztelési bizonylaton, mint a saját 
anyakönyvében a „jegyzet-észrevétel" (observatio-
animadversio) rovatban múlhatatlanul felveendő 
és soha egyetlen esetben el nem hagyandó a 
következő hozzáadás: „ Hivatalból áttétetett (Soha, 
soha !) az ÎST. N. lelkészi hivatalnak, — hely 
— idő." 

3. Anyakönyvi kivonatok kiállítására, akár 
magán, akár hivatalos használatra kizárólagosan 
csak azon lelkész illetékes, kinek hitvallását az 
illető egyén a törvény értelmében követni tar-
tozik. Azért az előbbi pontban körülirt észrevé-
tellel ellátott és az illetékes lelkészhez át te t t 
anyakönyvi bejegyzés — mely bejegyzés az 1868. 
LIII. t.-cz. 12. §-ának rendelkezésén, hogy a gyer-
mekek szülőik vallását nemük szerint követni tar-
toznak, mitsem változtathat ( t e h á t a k i t a k a t h . 
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pap — mondjuk — ezen 12-ik §. ellenére meg-
keresztelt és anyakönyvébe beirt, azt ö nem 
tekintheti ker. katholikusnak ! no a keresztség 
fogalmának ilyen értelmezését soha a ker. világ 
nem hallotta!) és semminemű jogérvény*nyel vagy 
hatálylyal nem bir — csupán egyházi czélokra 
az illető hitvallás belső ügykezelésében használ-
ható fel. Ezen anyakönyvi bejegyzésekről sem 
magán, sem hivatalos megkeresésre, sem statisz-
tikai, népszámlálási, ujoncz-állitási vagy egyéb 
hasonló adatok összeállítása, sem végre köz-
vagy magánjogi kérdések körül felmerült, p. o. 
házassági, örökösödési stb. ügyek érdekében ki-
vonatokat kiállítani nem szabad. 

4. Ha a keresztelő lelkész az előbbi pon-
tokban meghatározott rendelkezéseket, vagy ti-
lalmakat megszegi, amennyiben cselekménye vagy 
mulasztása a törvények szerint súlyosabb bünte-
tés alá nem esik, kihágást követ el (de kérem 
alássan, a Trefort rendelete alkalmából ismétel-
ten kimondta a felső tábla, hogy a bizohylat 
át nem küldése sem kihágást, sem semmiféle 
büntetendő cselekményt nem képezhet ! A mit 
pedig még a mult évi deczemberben igy mon-
mondott az illetékes bíróság, az az idei februá-
riusban sem volt máskép mondható,) és 10—50 
frtig, ismétlés esetében 100 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. Ezen kihágásokban 
az 1880. XXXVII. t.-cz.-ben, valamint az ennek 
alapján 1880-ik évi augusztus hó 17-én 38547. 
sz. a. kiadott belügyminiszteri rendeletben meg-
jelölt hatóságok1) az ott előirt eljárás szerint 

*) A belügyminiszter 1880. aug. 17-én kiadott ren-
deletének 8. §-a igy szól: 

„A közigazgatási hatóságok hatásköréhez utalt kihá-
gásokra nézve, mennyiben egyes törvények eltérő rendel-
kezést nem tartalmaznak, mint elsőfokú hatóságok el-
járnak : 

1. megyékben a szolgabirák; 
2. városokban a kapitány, vagy a tanács által e 

részben megbízott tisztviselő ; 
3. Budapest mindegyik kerületében az illető kerü-

leti kapitány (1880. 37. t.-cz. 42. §-a.) 
Mint másodfokú hatóságok, amennyiben egyes tör-

vények eltérő rendelkezést nem tartalmaznak, eljárnak : 
1. megyékben az alispán; 
2. törvényhatósági joggal felruházott városokban a 

tanács ; 
3. Budapesten a főkapitány. 
Mint harmadfokú hatóság, amennyiben egyes törvé-

nyek eltérő rendelkezést nem tartalmaznak, a m. k. bel-
ügyminiszter jár el, ki ezen ügyek elintézésére, a királyi 
belügyminisztériumban bizottságot állit fel." 

Ítélnek. (Miért tért el a miniszter ur a biróság 
kijelölésében Treforttól?) 

Az ugyanezen rendelethez mellékelt utasítás 
irányadó a pénzbüntetések behajtására és keze-
lésére nézve is azon változtatással, hogy az uta-
sítás 12. §-a értelmében vezetendő nyilvántartási 
könyvek, naplók és számadási okmányok az ott 
meghatározott időben és előirt módozatok sze-
rint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium számvevőségéhez küldendők be. 

5. Ezen intézkedéssel hivatalbeli elődöm 
1884. évi julius hó 11-én 24727. sz. a. kibocsá-
to t t szabályrendelete hatályon kívül helyeztetik. 

Bizton remélem, hogy ezen rendeletemnek 
a főtiszt. Főhatóság saját hatáskörében teljes 
nyomatékkal méltóztatik állandó érvényt sze-
rezni Gf. Csáky." 

Minthogy tehát e rendeletével Csáky a Tre-
fort-féle rendeletet érvényen kivül helyezte, állí-
tólag — mint mondja — azért, mivel annak 
intézkedése nagy részben tárgytalanná vált; azért 
lássuk a kettő közötti különbözeteket: a) a ke-
resztelést, b) az anyakönyvezést, c) a bizonylat 
átküldése mulasztásának büntetését és d) az 
efölötti Ítélkezési módot illetőleg 

a) A „nem illetékes" lelkész által végzett 
keresztelést illetőleg Trefort és pedig a kereszt-
ségről a biróságok által érvényre emelt hamis 
nézet (a keresztyénség egyetemébe való felvétel) 
befolyása a la t t : közönbösnek vette, hogy ki ke-
reszteli a gyermeket. 

Csáky szerint is — a kir. Curia magyarázata 
alapján — az „ilyen" keresztelés, nem képez 
büntetendő cselekvényt, mivel „a keresztség 
ténye egymagában nem praejudikál a törvény 
rendelkezésének." Azért mind a ketten rendele-
te ikben az anyakönyvezésből indultak ki, a meny-
nyiben pedig ennek a keresztségről való hamis 
fogalom képezi alapját, tani szempontból már 
ez ellen is tiltakozunk, mert mi katholikusok a 
börtönnél jobban félünk tanaink meghamisítá-
sától. 

Csákynak a kiindulási pontja tehát ugyanaz, 
a mi Treforté volt. 

b) Az anyakönyvezést illetőleg Trefort nem 
engedte meg a „nem illetékes" lelkésznek, hogy 
a végzett keresztelést anyakönyvébe bejegyezze, 
Csáky ellenben ezt megengedi. 

Trefort rendelete szerint: „ha valamely lel-
kész oly gyermeket, ki a törvény szerint más 
ker. felekezethez tartozik, bármely okból meg-
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keresz te l , azt saját anyakönyvébe be nem ve-
zetheti." 

Csáky azt megengedi, midőn mondja: „Va-
lahányszor bármely lelkész ilynemű it t körülirt 
t é n y k e d é s t saját anyakönyvébe feljegyzett", m e g -
engedi ugyan ezt, de csak azért, hogy a lelkész 
azt a másik feljegyzést is megtegye, mikép a 
megkereszteltet „hivatalból át tet te" a más val-
lású lelkésznek. 

Ugy látszik Csáky rendeletének ez a pontja, 
mely szerint a „nem illetékes" lelkésznek is 
megengedte az anyakönyvi feljegyzést, tetszett 
meg némelyeknek a katholikusok közöl, mert 
hiszen hogy a megkeresztelt a kath. anyakönyv-
ben is benn lesz! De éppen azért, mivel oly 
szembekötősdit játszik, veszélyesebb Csáky ren-
delete Treforténál, mely utóbbi egyenesen beszél 
és nem csinál parádét a hitelv megsértéséből a 
bizonylat átküldése által. 

c) A bizonylatot illetőleg, mindakét rende-
let annak 8 nap alatti átküldését az „illetékes" 
lelkész számára elrendelte, átküldésének elmu-
lasztását Trefort is, Csáky is kihágásnak minő-
sitette s mint ilyenre Trefort az 1879. XL. t.-cz. 
53. §-ából ráhúzta a két hónapig terjedhető el-
zárást és 300 frtig terjedhető pénzbüntetést, 
Csáky csak: 10—50 frtig, ismétlés esetében 100 
frtig terjedhető pénzbüntetést (tehát azt a fogást 
tette, hogy nem hivatkozott többé az 1879. XL. 
t.-cz. 53-ik §-ára!) Csáky a börtönt visszavonta, 
de helyébe megnyújtotta a „kihágás" tar talmát , 
a mennyiben a keresztelő lelkésznek megtiltotta, 
hogy az anyakönyvi bejegyzést mint közhivatal-
nok használhassa, a miáltal az 1827. XXIII. t.-cz. 
5-ik §-át és az 1878. V. t.-czikk 397-ik §-át 
szegte meg. 

d) Az Ítélkezés módját illetőleg van a leg-
felötlőbb különbség a Trefort és a Csáky-féle 
rendelet között. Trefort rendeletében kir. biró-
ságok Ítéltek, és elitélték — Trefortot ! Csáky 
okulva a tapasztaltakon, ezt az utat megkerülte 
és rendeletének a végrehajtását a közigazgatási 
hatóságok körébe utalta, a hol a legfelsőbb fo-
rum ugyanaz a belügyminiszter, a kinek tudtá-
val és beleegyezésével adatott ki a rendelet (a 
minisztertanács megállapodása értelmében!) Igy 
azután csakugyan megéltük azt a judikaturai 
abnormitást, a melyet a herczeg-primás a mult 
évi deczember 1-én Csákyhoz intézett levelében 
előre kiemelt, hogy „miután legfőbb közigazgatási 
bíróságunk nincs, nem is lesz a lelkészeknek hová 

felebbezni ügyeiket s megkérdezni egy felsőbb 
illetékes forumot: vájjon ez a miniszteri rende-
let csakugyan megfelel-e az emiitett törvények 
intenczióinak?" (Religio I. 286. 1. 1890). 

Ez az összehasonlítás mutatja, hogy Csáky 
rendelete „végeredményében ugyanaz" Trefort 
rendeletével, részletezett intézkedéseiben pedig 
rosszabb amannál. Azért ha Csáky szerint Tre-
fort intézkedése „nagyrészben tárgytalanná vált," 
ilyenné válnék, sőt még inkább, az ő rendelete 
is, ha ugyanazon kezekbe, a kir. bíróságok elé 
kerülne, mert azok előtt res jam judicata est! 
Vájjon a keresztelési bizonylat át nem küldése 
kihágás-e, büntetendő-e? nem kérdés többé; a 
a kir. biróságok a törvények értelmében ki-
mondták, hogy : nem ! Csáky rendeletében a Tre-
fort-féle „elitélt" intézkedés megismétlése sem-
mivel sincs igazolva. 

Ha a rendelet mégis megjelent, ha ma ke-
serű napi kérdést képez, az csak arra mutat, 
hogy a magyar katholikusokkal igy is lehet 
bánni, a felmentetteket újból lehet Ítélőszék 
elé állitani! 

Miután tehát a Csáky-féle rendelettel elcsé-
pelt szalma újból cséplésére utaltatunk, jogi 
taglalása czéljából a Trefort-féle rendelet körül-
ményeiből levonjuk a mondandókat és a maga-
tartást, a mely ezt az ismétlésbe esett rendeletet 
megi l l e t i . Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Székesfehérvár. Első főp. szózat a papsághoz. (Vége). 
Vos autem Semínarii mei moderatores et magístri, 

quorum curis spes Ecclesiae, pupillae oculorum meorum 
commissae sunt, iam ex iis, quae de ministrorum Dei 
scientia sanctaque vita monui, intelligitis, quibus Vos 
velit insignitos Ecclesia Dei dotibus, quaeve sinttremendi 
Vestri muneris partes. Intelligitis, in sacrae scientiae 
virtutumque ornatu Vos esse debere eximios plane, sum-
maque vigilantia, indefesso laboré eniti, ut Clerum for-
metis egregium in doctrina salutis, radiantem virtutum 
fulgore. Quare omni studio, qua verbo, qua exemplo, 
adlaborate, ut omnis ab alumnis absit mundi spiritus ; 
sacrarum disciplinarum doctrina imbuantur, quae sana 
sit, usquequaque incorrupta, cum Ecclesiae documentis 
penitus consentiens, hisque maxime temporibus vi et 
ubertate praestans, ut potentes sint exhortari, et eos, qui 
contradicunt, arguere ; x) vitae vero sanctitate, qua demta, 
inflat scientia, non aedificat, niteant ea, quam formanda 
in illis postulat similitudo Iesu Christi, Summi et aeterni 
Sacerdotis.2) Labores Vestros tanto impensos officio, 

!) Tit 1, 9. 
2) Leo XIII. Encycl. Quod mult um. 
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singularis mea iüvabit vigilantia et sollicitudo. Frequens 
Vestro adero coetui, alumnorum in scientiis aeque ac 
virtutibus exploraturus profectum, Vestrisque monitis 
paterna additurus incitamenta. 

Quum vero gravissimae curae mihi esse debeat, ne 
cui manus cito i m p o n a m , n e v e de alicuius provectione 
damnari merear,2) strictissimi Vestri officii est, vigiliis 
Vestris meam adiuvare sollicitudinem in inquirendo, num 
sacris initiandi ordinibus ea praestent doctrina, ea com-
mendentur gravitate morum, eo animentur divini cultus 
studio, eo ardeant animarum zelo, ut certa spes affulgeat, 
eos digne sancta tractaturos, fideliumque futuros exemplum 
in Verbo, in conversatione, in charitate, in castitate.3) De 
cuius itaque vocatione fundatum ingeritur Vestris menti-
bus dubium, pro Deo et propter Deum dicatis,4) ut 
indiguus ab ingressu arceatur sanctuarii. Melius profecto 
est, pauciores habere ministros sed probos, sed idoneos 
atque utiles, quam plures, qui in aedificationem Corporis 
Christi, quod est Ecclesiae, nequidquam sint valituri,5) et 
qui coelestes margaritas spiritualium verborum officiorum-
que divinorum, sordidae vitae pedibus conculcent.tí) 

Obsecro itaque Vos DD. FF. et enixe Vestram 
exhortor pietatem, vigilate, orate, laborate, ut sollicita 
cura foventes novellas plantationes, succrescentes in cir-
cuitu tabernaculi, dignos formetis Christi ministros et 
mysteriorum Dei dispensatores. 

Vos quoque paterna alloquor charitate DD. FF. 
quos e reguláris vitae ordine adiutores in procuranda 
animarum salute accepi. Probe mihi notum est, DD. FF., 
quantum ex monasteriis pie institutis et recte admini-
stratis, in Ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur.7) 
Quapropter oro Vos et obsecro in Domino, memen-
tote sanctae Vestrae professionis, et serio considéran-
tes quibus Vosmet Deo obstrinxeritis votis, ad regulae, 
quam professi estis, praescriptum vitam Vestram in-
stituais et componatis,8) solliciteque ab omnibus 
abstineatis, quae sanctae Vestrae adversantur voca-
tioni ; hac una enim vitae Vestrae ratione placebitis 
Domino, mihique utiles eritis in ministerium. 9) Singularis 
vero iis e Vestro ordine incumbit cura, qui ad tradendas 
iuventuti humaniores litteras, severioresque disciplinas vo-
cati sunt, in quorum manibus plurimum et maxime posita 
îuvenum aeterna salus, Ecclesiae patriaeque prosperitás. 
Itaque, quo vos ardere oportet, Ecclesiae Dei amore, ad-
nitimini DD. FF,, ut adolescentes pleniori imbuantur san-
ctissimae religionis nostrae cognitione, Ecclesiam Dei 
diligant, regem honorificeut,10) patriam ament, de catholico 
nomine glorientur; catholicamque sentiendi agendique 
rationem alte animo impressam fideliter sequantur et con-
stanter. Excubate insuper, omnique qua potestis, industria 

M 1. Tim. 5, 22. 
2) Pontif. Pom. de ordin. presb. 
1 1. Tim. 4, 12. 
*) Pontif. Rom. 1. c. 
5) Bened. XIY. Encycl. Ubi primum. 
6) Petr. Lomb. sent. 1. 4. d. 24. 
') Coneil. Trid. Sess. 25. De regularib. C. 1 
8) Concil. Trid. 1. c. 
9) 2. Tim. 4, 1. 

10) 1. Petr. 2, 17. 

adlaborate, ut studiorum Vestrorum ratio omnis, ad ca-
tholicae doctrinae normám exigatur, et nihil umquam 
tradendis disciplinis irrepat, quod sanctae fidei vel morum 
adversetur praeceptis. Illud imprimis adolescentes docete, 
omnis veritatis, revelatae aeque ac illius, quae e naturae 
petitur ordine, unum esse Auctorem Deum, et quod con-
sequens est, fieri non posse umquam, ut inter sanctae 
nostrae fidei doctrinam, humanamque scientiam, vera quae 
sit, dissensio existât; imo omnem scientiam humanam hoc 
nomine dignam, fidei nostrae et ornatum adferre et tri-
umphum. 

Quapropter ita bonas artes atque disciplinas iuveni-
bus tradite, ut cum mentis cultura, simul praesidium ex 
iis hauriant, defendendae suae fidei. Magister noster Chri-
stus illuminet mentem Vestram Sua sancta gratia, atque 
dirigat et inflammet voluntatem Vestram, ut in omnibus 
Vestris laboribus Ecclesiam sequentes velut rectricem 
stellam, in exequendo Vestro gravissimo munere ita desu-
detis, ut inventus Vestrae crédita curae, christianae ac 
civili reipublicae ornamento sit atque utilitati. 

Sed iam complector Vos omnes VV. FF. et DD. 
FF. in charitate Dei, in visceribus Christi, obsecrans in 
Domino, ut cuncta, quae rogavi, quae monui, fideli tenen-
tes memoria, promtoque exequentes obsequio, digne am-
buletis vocatione, qua vocati estis. ') Fratres mei et Filii 
mei Charissimi et Desideratissimi, gaudium meum, corona 
mea, sic state in Domino charissimi.*) Cogitet religiosa 
prudentia Vestra, nihil esse in hac vita et maxime hoc 
tempore facilius et laetius, et hominibus aeeeptabilius 
episcopi aut presbyteri officio, si perfunetorie atque adu-
latorie res agatur ; sed nihil apud Deum miserius et tri-
stius et damnabilius. Item nihil esse in hac vita et ma-
xime hoc tempore difficilius, laboriosius, periculosius 
episcopi aut presbyteri officio ; sed apud Deum nihil be-
atius, si eo modo militetur, quo noster Imperator iubet,3) 
Christus. Itaque corde magno, et animo volenti, 4) Christi 
Imperatoris Nostri, Regis Nostri, Ducis et Magistri No-
stri sequamur vexillum, quod illibata tutaque manu ex-
plicatum tenet sancta Eius Sponsa, Ecclesia catholica ! 

Et nunc hic sumus orantes pro vobis.5) Pro ea 
autem, qua omnes Vos cupio in visceribus Jesu Christi,15) 
charitate, non cessabo memóriám Vestri faciens in ora-
tionibus meis ; 7 ) et obsecro Vos VV. FF. et DD. FF., 
per Dominum nostrum Jesum Christum, et per charitatem 
Sancti Spiritus, ut adiuvetis me in orationibus Vestris pro 
me ad Deum.8) Non deserentes collectionem nostram, 
et considérantes invicem in provocationem charitatis et 
bonorum operum, 10) invocato Beatae Mariae Virginis et 
Sancti Regis Stephani patrocinio, cum fiducia adeamus 
perennem gratiarum fontem, Dulcissimum Cor Salvatoris 
Nostri Jesu Christi, Zelatoris animarum, supplieibus oran-
tes preeibus. ut qui Vos in Suum elegit ministerium, mu-
niat fidem Vestram, multiplicet devotionem et dilectionem 
Vestram, augeat zelum Vestrum, meque servulum suum, 

') Ephes. 4, 1. 
3) S. Aug. ep. 21. 
5) II. Maçch. 1, 6. 
1) Ephes. 1, 16. 
9) Hebr. 10, 25. 

-) Phil. 4, 1.] 
4) II. Macch. 1, 3. 
6) Phil. 1, 8. 
8) Rom. 15, 30. 

10) Hebr. 10, 24. 
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quem ad ostendendas divitias gratiae Suae gubernaculis 
sanctae Albaregalensis Ecclesiae voluit praesidere, suffici-
entem tanto muneri dignetur efficere ; quatenus nostris 
curis nostrisque laboribus, in alma hac, quam regendam 
suscepi, dioecesi, vigeat et crescat in dies catholica fides, 
fortior in dies sit amor Ecclesiae, sanctius Apostolicae 
Sedis obsequium, alacrior ad christianarum officia virtu-
tum voluntas.2) 

Gratia Yobis et pax a Deo Pâtre nostro, et Domino 
Jesu Christo !3) 

Charitas mea cum omnibus Yobis in Christo Jesu. 
Amen. 4) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Katholikus népgyűlés a fővárosban. 

A budapesti esperes nagy népgyűlés összehivását 
tervezi a vegyesházasságokból származó gyermekek neve-
lése ügyében. A népgyűlés tervét a f. hó 23-án tartandó 
esperes-kerületi papi gyűlés fogja meghatározni, melyre 
a meghívót ezennel közzétesszük. 

Meghívó. 0 eminencziája a bíboros herczegprimás a 
bpesti esperesi kerület tavaszi gyűlésének „Jegyzököny-
vére" f. é. október hó 19-én kelt 5951. sz. a. kegyelmes 
leiratában válaszolt, a melyben a kerület által az ország-
gyűléshez benyújtandó kérvényt illetőleg szórói-szóra 
ekkép nyilatkozik: Quoad tertium punctum, illud nempe, 
„ut revisió notissimi articuli anni 1868. ope petitionis, 
Regni Comitiis substernendae urgeatur", observo, quod 
optandum fuisset, ut revisionem non solus clerus postu-
lasset, aut postularet, ne objici queat, quod Cicero pro domo 
sua loquatur, sed junctim cum majori saltem populi fide-
lis parte res adurgeatur." 0 eminencziájának ezen óhaja 
reánk nézve parancs. Bizom Istenben, hogy az alvó orosz-
lánt fölrázzák, és a fővárosi esperesi kerület 300,000 ka-
tholikus lakói oly impozáns módon, a tekintély és hatalom 
oly súlyával fogják az egybehívandó nagygyűlésen óhajukat 
kifejezni, mely a magyar képviselőházat az 1868: LUI. 
törvényczikk tarthatlanságáról meg fogja győzni. Az egybe-
hívandó nagy népgyűlés módozatainak megállapítása fogja 
tehát a f. hó 23-án csütörtökön, d. u. 5 órakor tartandó 
őszi ker. gyűlésnek főtárgyát képezni. Ujolag felkérem a 
bpesti kerület összes t. cz. tagjait, hogy ezen gyűlésen 
teljes számban megjelenni és a mai kibocsátott körleve-
lem értelme szerint, a mindkét protestáns felekezetű lel-
készek által a fővárosban 1868. év óta „elkereszteltek" 
névsorát, illetőleg azok biztos adatait a legnagyobb szor-
galommal egybegyűjteni és alulírotthoz beküldeni szíves-
kedjenek. 

Budapesten, 1890. október 20-án. 
Bogisich Mihály, 

prépost, bpesti esperes, budavári 
plébános. 

Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-
lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta. (Folyt.) 

l) S. Leo M. Serm. 1. ») Leo XIII. Alloc, ad Hungar. 
3) II. Cor. 1. 2. 4) i . Cor. 16, 24. 

Nagy lélek, Istennek kiválasztott férfia a hazafias 
tanitó. Lelkem meghatottságával kész vagyok előtte meg-
hajolni ! Hazafias nevelés ! Teljesen átértem annak szük-
ségességét, hogy ifjúságunkba beoltassanak a nagylelkű 
hazafiasság áldozatkész érzelmei. Yéghetetlenül fontos a 
hazára nézve az, hogy nemzedékei az ő szellemében, sze-
retetében neveltessenek ; és minthogy teljes a meggyőző-
désem az ily nevelés fontosságában : tőle reménylem a haza 
boldogságát, nagyságát és erejét. 

Minden népnevelőnek tehát szent kötelessége, hogy 
a gyermekeket a haza iránti szeretetben nevelje, és mé-
lyen sziveikbe oltsa a törvényei és intézményei iránti köte-
les tiszteletet és ragaszkodást. Keltse fel már korán a 
szivekben a buzgalmat a haza érdekei iránt és plántálja 
be a zsenge lelkekbe azon áldozatkészséget, azon önmeg-
tagadást, melyet a haza dicsősége megkiván. Neveljék és 
szoktassák őket arra, hogy majdan türelemmel, józan 
mértékletességgel, kitartó szorgalmi munkássággal meg-
küzdhessenek az élettel az életért : azon küzdelemre ok-
tassanak, mely gyümölcseiben megérleli a közös békét, a 
közös jólétet, a polgári öntudatot, és a férfias önérzetet : 
hogy kiki tehetsége szerint a maga munkakörében meg-
tette mindazt, a mit a haza elvárt tőle. 

Az iskola az igazság, a béke és a nemzeti dicsőség 
tenyész háza. De vájjon eléri-e e nagy czélokat azon 
tanitó, ki gyermekeiben nem kelti fel a törvények, a tör-
vényes hatóságok iránti tiszteletet, ki tanítványait nem 
szoktatja a munkaszeretetre. Yagy lelkesülhet-e a haza 
dicsőségeért az oly nemzedék, mely tűrni, szenvedni 
nem tanult, melyet senkisem tanított az önfeláldozás nagy 
erényére ? 

Oh a hazaszeretet a keresztény nevelőben elenged-
hetlen kötelem. Egy Isten által megszentelt szeretet az ! 
evangelium tanai, az isteni Üdvözitő példája e nemben 
nehéz kötelességeket rónak reánk. Sohase feledjük el, 
hogy a haza az Istené, hogy Jézus Krisztus könnyeivel 
szentelte meg azt, vérével váltotta meg azt. Sohase feled-
jük ezt. 

Szeressük tehát a hazát ! — Ez érzelemből merít-
sünk kitartást és önmegtagadást nagy munkánkban. Ez 
érzelem hevítse lelkeinket még akkor is, ha elismerés és 
jóakaró méltánylás helyett kicsinylés és feledés jutna 
osztályrészünkül. A haza mindenhol hazánk marad, mely 
gyermekségünket nevelte, mely életünket fentartotta, mely 
szükségleteinkről gondoskodik, karjaival véd, melynek 
földje táplál, és hantja majdan eltakar. 

Áruló mindaz, ki azon czél ellen cselekszik, melyért 
munkálkodnia, önzetlen lélekkel, osztatlan szívvel küzde-
nie kell. E bün annál nagyobb, minél szentebb a dolog, 
mely ellen vétkezett. Mily bün súlya nyomhatja azon 
népnevelő szivét, kit a hazafiatlanság vádja méltán meg-
illet, kinek gonosz szelleme egy hosszú emberi öltőn 
át neveli a hazának az ellenségeket . . . 

Minden nemzetnek meg van a maga sajátszerű 
karaktere, melyet nem annyira mérséklete, avagy nyelve, 
hanem inkább a százados szokások, főleg pedig a közös 
történelem, az együvétartozás e nagy pragmatikuma al-
kottak,—és tartanak fenn. 

Ez okból szükséges, hogy hazánkban minden tanitó 
legyen minden izében magyar, és minden iskola megfe-
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lelő magyar szellemben neveljen. A mit már máskor is 
mondottam, ujabban hozom itt az urak emlékezetébe: 
lehetnek e hazában faji sajátságainkra vagy nyelvökre 
nézve különböző népek ; de nemzet e hazában csak egy 
lehet: a magyar. Midőn pedig ez úttal is önök szivére 
kötném a nemzeti nevelés e formai kellékességét, midőn 
sürgetőleg kérném önöket, hogy gyermekeikben fejlesz-
szék a nemzetünkben élő közös nagy karaktervonásokat, 
ápolják az abban feles számmal élő erényeket ; elfojtsák 
a neki sajátos hibákat és jó irányba tereljék egyes gyen-
geségeit : távolról sincs szándékomban kicsinyelni azon jó 
tulajdonokat, erényeket, melyeket más nemzeteknél felta-
lálhatunk; hanem teszem azt azon helyes paedagogikus 
elv által vezéreltetve, hogy mindenkit a saját individuali-
tása, főleg erkölcsi sajátságai szerint neveljünk. Teszem 
pedig főleg azért, mert minden nemzet csak addig él, 
mig együtt él vele az összetartozásnak, a testvériségnek 
azon érzete, melyet történelme bizonyít, és a mely nagy 
erkölcsi tényező tul kell hogy éljen minden egyéb, oly 
sokszerü és gyakori változásoknak kitett tulajdonságokat. 

Midőn végül ez alkalommal újólag sürgetném, hogy 
iskoláikban a nép nyelve mellett buzgón oktassanak a 
magyar nyelvre is, teszem azt azon nagy indokból, mely 
oly sürgősen parancsol, mely nem kevesebb mint a haza 
érdeke : hogy azokat, kiket egygyé forrasztott a közös 
nemzeti érzelem, még szorosabbra fűzze a drága hazai 
nyelv. (T^ge köv.) 

IRODALOM. 
= Lessing bölcs Náthánja. Apologetikai tanul-

mány. Irta dr Duclek János theol. tanár Nyitrán. Buda-
pest, 1890. 8-r. 64 1. Ára 35 kr. 

A mai idő és az alapvető hittan egyik legvitálisabb 
kérdését : a vallási indifferentizmust tárgyalja és pedig a 
bölcs Náthánon, Lessing hires drámai költeményén, a 
mely ennek a modern tévelynek elterjesztője volt. 

Nincs igaz vallás, nem ismerhető fel a valódi ki-
nyilatkoztatás, azért minden vallás egyformán jó, türelem 
minden vallással szemben : ez a bölcs Náthánnak a dog-
mája, a szabadkőmivesek evangelioma. Természetesen 
mindez csak a kath. vallás ellen van kigondolva és Les-
sing által drámába öntve, de vele szemben áll a történe-
lem és a logika, a mely kérlelhetlenül bebizonyítja, hogy 
a bölcs Náthánt méltó hely illeti meg korunk — hum-
bugjai között ! 

A fennebbi tanulmány ezt a munkát végezte és pedig 
hazai keretben, tekintettel a magyar közszellemre. 

Nem a németet, de a Zichy Antal fordításában és 
ajánlásában megjelent magyar bölcs Náthánt tárgyalta, a 
melynek tanai valamint Kazinczy Ferencz óta befolyásol-
ták irodalmi termékeinket és előkelőink gondolkozását (1. 
Religio 1890. II. 115, 127, 133 11.), ugy betetőzésöket 
érték az 1848. évi XX. t. cz.-ben, a mely a bevett vallá-
sok tökéletes egyenlőségét és viszonosságát proklamálta. 
Azóta természetesen még inkább vajúdnak a magyar köz-
életben, ugy szólván lebilincselve tartják a szellemeket 
Lessing tanai. 

Azért haszonnal olvashatják e tanulmányt a theole-
gusok, kivált a „sola salvifica" tételnél (Hurter Dogm. I. 
ed. Y. 223—28 lapjaihoz), de haszonnal olvashatja min-
denki valláskülönbség nélkül, a kit érdekel — az igazság. 

Kiváló figyelmébe ajánljuk a t. olv. közönségnek e 
mű megszerzését és terjesztését. 

-I- Éppen jókor jött egy vaskos füzet, a melynek 
czime Magyarország minden papjának érdeklődését fogja 
felkelteni : „Néhány szó a Congrua-ügyhöz." Ez a czim. 
„Tekintettel Boncz Ferencz min. tanácsos, közalapítványi 
kir. ügyigazgató congrua-bizottsági előadmányára. Eger. 
Nyom. az érseki lyceumi könyvnyomdában. 1890." Nagy 
8-r. 98. 1. Ára? 

Még nem lehetett a jelen perczig elolvasni az egé-
szet, de ugy látszik, hogy kimerítő tájékozást nyújt az 
általa felkarolt ügyben. 

VEGYESEK. 
*** „Roma locuta est.44 Oda, a honnan 10 nap előtt 

lapunk f. hó 11 -i ki számában közlött ama hírünket 
vettük, miszerint „Sanctissimus Pater etiam recentissime 
urget, ut parentum libertás vindicetur," legeslegujabban 
Rampolla bíboros levele érkezett, melyben a szentatya 
arra a kérdésre, szabad-e a vegyesházasságból született, 
a kath. lelkipásztor által megkeresztelt és beanyakönyveit 
kisdedet keresztelési bizonylat által a polgári hatóság 
közvetítésével a haeresisnek kiszolgáltatni, — tagadólag 
válaszolt. Ezzel az 1868. LIII. t.-cz. 12. § a kijavításának 
kijátszására kieszelt minden tekervényes taktikázásnak el 
van vágva ez utja. 

— Dr Czirbusz Géza a derék „Veszprémi Közlöny "-
ben igen életrevaló eszmét pendített meg: a kath. bei-
missziók ügyét, szemben a „körlelkészségek" ártatlan neve 
alatt működő protestáns propagandával szemben a katho-
likus többségek által lakott vidékeken. A becses czikkre 
visszatérünk. 

— Félszázados jubileum. Magyar - Diószeg plébá-
nosa, Sefcsik Pál, szept. 30-án ünnepelte 50 éves papi 
jubileumát. Tiszteletére Lassú Lajos dr., a kerület espe-
rese, a szeredkerületi papság őszi közgyűlését Magyar 
Diószegre hivta egybe s az ez alkalommal adott lakomán 
szép beszéddel emlékezett meg a jubiláns lelkész tevé-
keny működésről, a ki legutóbb lehetővé tette egy uj 
katholikus iskola felállítását. Az iskola, Zichy grót áldo-
zatkészsége folytán, két év múlva megnyílik. 

Szerkesztőségi nyilatkozat. 
Bácskai jónak látta még egyszer meghurczolni az „öreg" 

Religio nevét a „M. Állam" fiatal szerkesztőségének teljes kedvetelé-
sével. Az egész herczehurczának vége az, hogy dr Dudekkel és cse • 
kélységemmel szemben Bácskai kijelenti, hogy leteszi a tollat. A 
kijelentést, a tényt tudomásul veszszük ; de az indokolást, mintha 
t. i. dr Dudekkel és velem szemben „tárgyilagosan" polemizálni 
nem lehetne, visszautasítjuk, BjZB;Z CL „ R e l i g i o m o d o r á b a n szólva, 
tudomásul nem veszszük. Ezt Bácskai részéről ugy tekintjük, mintha 
nem is tör tént volna. Ha — és ez utolsó szavam ebben az ügyben 
— a jó Bácskai beismerésnek veszi a Religio részéről, hogy az általa a 
Religióból innen-onnan ellenmondásosakul kikapkodott tételek érdem-
leges megvitatásába,utalván csupán a „distingve distingvenda" elvre, 
bele nem bocsátkoztam most, a midőn Hannibal ante portas, a mi-
dőn a haeresissel szövetkezett államomnipotencziával szemben a 
lelkek üdvösségének ut ja védelmezendő, nem pedig privát vkatholikus" 
verekedések inscenirozandók az üdvösség u t ja szélén, — ám éljen e 
meggyőződésében, mig az önként meg nem változik, részünkről in 
sancta pace hagyva. En érzéketlen vagyok minden oly inger iránt, 
a mely engem arra akar rávenni, hogy midőn a hitet kell védenem 
a hit támadói ellen, akkor én ott hagyjam a köteles tusák porondját 
és oda lépve a hiúságok oltára elé, eszem élét, logikám erejét, 
dogmatikai tudományom szélességét és mélységét összeméregessem 
valakivel, hogy ki tűnjék, ki képesebb, vagy képtelenebb a felmerült 
vegyesházassági ügyekben a „Magyar Állam" laicus szerkesztőségé-
nek dogmatikai több-kevesebb otthonosságát vagy otthontalanságát 
megítélni, én-e vagy valaki más. Gusztus dolga. De gustibus autem 
non est disputandum. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz^ 
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tanitók egyesülete közgyűlésén. — Vegyesek. 

A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. 
VI. 

A Csáky-féle rendelet, uielyet az elébb be-
mutattam, mint büntetőjogi szankcziókat tartal-
mazó, első sorban és főképen a törvényesség 
szempontjából jön elbírálás alá. 

Miután ugyanis a miniszter nem törvény-
hozó, és csak a törvény által hatalmaztatik fel 
bizonyos esetekben efféle rendeletet kiadni : a 
mint ilyen rendelet megjelenik, mindig az az 
első kérdés : vájjon arról intézkedik-e és olyké-
pen, a miről és a miképen intézkedni a törvény 
a miniszternek jogot adott ? Ha nem, akkor az 
ilyen rendelet, mint a törvényesség feltételeit 
nélkülöző, semmisnek tekintendő, és ahelyett, 
hogy annak alapján bárkit is elitélni lehetne, 
maga a miniszter volna kérdőre vonandó, mint 
a ki a törvényszabta jogkörét áthágta. 

A febr. 26-iki rendelet két irányban intéz-
kedik: a keresztelési bizonylat átküldésének 
elmulasztását kihágásnak minősiti és • az anya-
könyvvezetőket közhivatalnoki minőségöktől meg-
fosztja mindazokra az anyakönyvi bejegyzésekre 
nézve, a melyek bizonylat alakjában egy más 
vallás lelkészének átküldendők voltak, a minek 
megszegését hasonlókép kihágásnak minősiti. 

Már a mi ezen miniszteri rendelet első ré-
szét, a bizonylat át nem küldésének kihágássá 
minősitését illeti, az törvényes alappal nem bir, 
illetőleg a miniszter ily intézkedésnek a kiadá-
sára jogositva nincs. A miniszter az 1879. évi 
XL. t.-cz. (a mely a miniszteri rendeletekről szól) 
1. §. 4-ik pontja szerint „csupán valamely rend-
őri tilalomnak vagy rendelkezésnek a megsze-

gését minősítheti kihágásnak," már pedig a 
rendőrségnek az anyakönyvekhez semmi köze. 
amint erről Trefort rendeleténél szó volt. Ha 
tehát Csáky miniszter az országgyűlési pénz-
ügyi bizottság előtt a közoktatási tárcza költ-
ségvetésénél Helfinek felelve rendeletének jogsze-
rűségét abból vitatta, „mert a törvény megadja 
a miniszternek a jogot, hogy bizonyos esetekben 
kihágásokat statuáljon," általában mondott vala-
mit, de a fenf'orgó kérdésre vonatkozólag mégis 
egyet és pedig a legfontosabbat kifelejtette meg-
mondani, azt t. i., hogy melyik az a törvény, a 
mely ezen bizonyos esetek közé az anyakönyve-
ket sorozta, vagy a bizonylat átküldésének el-
mulasztását ? 

A rendelet másik része ismét az 1827. 
XXIII. t-cz. 5-ik §-ába és az 1878. V. t.-czikk 
397-ik §-ába ütközik. Az előbbinek 3-ik pontja 
mondja: „Az egyházaknak meglevő anyaköny-
veiből mindenki, akinek arra szüksége van, ki-
vonatot ezentúl is az illető lelkésztől kérjen és 
kapjon." Az utóbbinak 1-ső pontja pedig: „Az 
anyakönyvek és az azokból kivett hiteles alakú 
kivonatok és bizonyítványok közokiratot képez-
nek és azok vezetésével, valamint azokból hiteles 
kivonatok és bizonyítványok, vagy okiratok ki-
adásárajogosított személyek ezen cselekményeikre 
vonatkozólag közhivatalnokoknak tekintendők." 
Midőn tehát a miniszteri rendelet az „egyházak" 
anyakönyveinek vezetőit bizonyos esetekre köz-
hivatalnoki minőségöktől megfosztja, sőt bünte-
tést is mér rájok, a két törvénynek derogál, a 
melyek ilyesmit nem ismernek ; már pedig az 
1891. "evi XII. t.-cz. rendelkezése szerint uj tör-
vényt alkotni, vagy a régit magyarázni, meg-

34 
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változtatni, csak a törvényhozásnak van joga és 
kiváltsága, a mint ez Világhynak a röpiratában 
jelesen kifejtve található. Ennélfogva a rendelet 
másik része sem bir törvényes alappal, vagyis 
a miniszter ilyen intézkedés tevésére jogositva 
nem volt. 

A febr. 26-iki rendeletével Csáky miniszter 
megszegte az 1879. évi XL. t.-cz. 7-ik §-át, mely 
szerint: „A miniszteri rendelet a törvénynyel. . 
összeütköző intézkedést nem állapíthat meg." 

A kevés beszédű igazságnak ez az Ítélete a 
Csáky-féle rendelet törvényességéről, a minek 
törvényszerű folyománya, hogy t ehá t e rende-
let visszavonandó, a mire különben praecedenst 
állitott a kir. felső bíróság, midőn Trefort-
nak hasonnemű rendeletét Ítéleteiben egyszerűen 
figyelmen kivül hagyta. 

Ilyennek volt tekintendő a Csáky-féle ren-
delet jogi szempontból már első fogalmazásában. 
— A mit pedig csak másodsorban említek, mivel 
ez szorosan bennünket katholikusokat illet : a 
kath. hitelvekbe ütközése ennek a rendeletnek első 
tekintetre szembetűnő. Kivált a kinek alkalma, 
sőt kötelessége volt 6 éven keresztül a Trefort-
féle rendeletet a kath. dogmatikával összemérni, 
az azonnal tisztában lehetett az iránt (ha csak 
katholikus létére nem állott be az „egyetemes 
keresztyénségbe !") : mety hittani tételekkel áll 
ellentétben ez a Trefort-féle elveket ismétlő ren-
delet? Az láthatta, hogy a Csáky-féle rendelet a 
keresztség szentségének a fogalmát felforgatja, 
a házasság szentségének a természetével éles 
ellentétben áll; hogy továbbá az „Eccla Christi 
sola salvifica" dogmát alapjában tagadj a , a ke-
reszténységet Lessing szemüvegén nézi, midőn a 
„haeresist" nemcsak egysorba állítja Krisztus 
igaz egyházával, hanem, ami hallatlan, azt ezen 
egyház apostoli utódlásu papjaival „hivatalosan" 
szolgáltatja, hiveket szereztet neki . . . . 

Amint tehát ez az ilyen természetű rendelet 
megjelent, azt gondolná az ember, hogy minden 
katholikus, sőt minden törvénytisztelő ember 
Magyarországon tisztában volt magával azon 
magatartás iránt, a mely ezt a rendeletet meg-
illeti. 

Kivált a mi a katholikusokat illeti, miután 
a rendelet első sorban őket érintette, azokra 
nézve a helyzet Trefort rendelete alkalmából, és 
a teendők már meg voltak jelölve. Akkoron a 
püspökök tiltakozást nyújtottak be Trefortnak, 
rendeletét ki nem hirdették és a papság telje-

sitette tovább a Krisztus-szabta kötelességét : a 
felső biróság meg rámondta, hogy a püspökök-
nek igazuk volt. 

Csáky ismételte Trefort elveit ; másrészt meg 
világos volt, hogy törvénytelen utat választott 
az 1868. LIII. t.-cz. 12-ik §-a intentiójának a 
foganatosittatására. Egyébre sem lehetett tehát 
gondolni, minthogy a katholiczizmus őrei azon-
nal ismétlik előbbeni eljárásukat, annál inkább, 
mivel az ISSO-iki római dekretum azt erősen a 
szívökre kötötte. Az uj, a Csáky-féle rendeletnél 
a biróság változtatása előbbeni maguktartásán 
semmit sem változtathatott, mert ugyanazon 
dekretum: Tota difficultas se habet ex parte 
Parochorum — pontjában erre is meg van adva 
a felelet. Legf'öllebb élére kellett volna állítani 
a kéïdéses 12-ik §. módosításának az ügyét, mi-
vel annak egész eddigi sorsa mindenki t meggyőz-
hetett már arról, miképp az a jognak és az 
igazságnak megfelelően csak akkor lesz igazán 
foganatosítva, ha a törvényhozás oda fogja mó-
dosítani, hogy: a vegyesházasságból származó 
gyermekek vallási nevelése a szülők lelkiisme-
retbeli dolga. 

Azonban máskép volt megírva az emberek 
akarat jában! E rendelet szomorú scenákat idé-
zett elő az országban, a miknek szálai már a 
rendelet keletkezése történetében rejlenek. 

Authentice megtudtuk ezt legutóbb magától 
Csáky gróftól, a pénzügyi bizottságban ekt. 15-én 
te t t nyilatkozatából. Azt mondta: „A mi azt 
illeti, vájjon opportunus volt-e a rendelet kibo-
csátása abból a szempontból, hogy nem fog-e 
az eljárási módozat összeütközést szülni egyházi 
hitelvekkel, erre nézve megjegyzi, hogy a rende-
letet csak akkor bocsátotta ki, midőn az előzetes 
tárgyalások folyamában teljes megnyugvást merített 
az iránt, hogy a dogmatikus akadály nem állja 
útját." 

Tehát a miniszter mielőtt kibocsátotta volna 
rendeletét, megnjmgvást keresett az i ránt : nem 
ütközik-e rendelete dogmákba ? Keresett és talált 
is, és ugyan hol? 

Erre nézve is a miniszter szavaiból veszszük 
ki a feleletet, a ki előbbi nyilatkozatát folytatva? 
azt mondta, hogy „ugyan utólag ellenkező irá-
nyú nyilatkozatok merültek fel, de erre kényte-
len megjegyezni, hogy a kath. egyház szervezeté-
ben dogmatikus kérdésekre nézve az alsó pap-
ságot nem lehet illetékesnek tekinteni." Ezzel 
egyenesen a főpapságra utalt, s bár nyilatkozata 
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azon keretben, a melyben a miniszter kontern- j 
piálta, dogmatice helytelen, mégis elárulja, a mi 
különben eddig is a nyilvános titkok sorába 
tartozott, hogy a miniszter azt a bizonyos meg-
nyugvását: a szemében illetékes magyar főpapok 
egyikének-másikának nyilatkozataiból mentet te . 

Conclusio est prona, s különben is az ese-
mények már a történelemnek át vannak adva. 

Ismeretes azonban egy más körülmény is, a 
mely szintén a rendelet előzetes történetéhez 
tartozik. S ez a herczeg-primásnak tiltakozása a 
rendelet kiadatása ellen. A miniszter rendelete 
érdekében, az előzetes tárgyalások folyamán, a 
herczeg-primáshoz is fordult a mult évben, s 
attól két levelet kapott. 

Az elsőben, nov. 14-kéről, az ország prímása 
arra kérte a minisztert, ne adja ki a szándékolt 
rendeletet. 

„. . . . Excellentiádnak ezen rendelete sem 
(miként t. i. a Treforté sem) hozná meg a kivánt 
eredményt, de ellenkezőleg oly vallási viharokat 
támaszthatna az országban, a minőknek ez a 
harminczas évek óta szinhelye nem volt." 

A második levélben decz. 1 -jérői : „A püs-
pöki kar . . . kereste a modus vivendit (t. i. az 
1868. LIII. t.-cz. 12-ik §-a után), melynek meg-
találását lehetővé tet te azon körülmény, hogy a 
törvény sem elkeresztelésről, sem anyakönyvi 
kivonatok kiadásáról nem beszél (hanem a val-
lás követéséről) í mindezen dolgok csak utólag 
magyaráztattak be a törvénybe a protestánsok 
kedveért . . . . minthogy azonban Trefort s ujab-
ban excellentiád is az anyakönyvi kivonatok át 
nem adását szándékozik büntetendőnek kimon-
dani , ez által a modus vivendi megszűnik s m a g a 
után vonja a folyó évi nov. 14-én k. levelemben 
előadott következményeket." 

Az első levélben: „A meglevő állapotokon, 
amelyek, biztosithatom excellentiádat, sokkal 
sérelmesebbek a katholikusokra nézve, mint a 
protestánsokra, gyökeresen segiteni nem lehet 
addig, amig az 1868. LIII. t.-czikk igazságtalan 
intézkedései fönállanak s mig a magyar törvény-
hozás a gyermekek vallását illetőleg a szülők-
nek Isten-adta természeti jogára nem helyezke-
dik." (Religio 1890. I. 285—6. 1.) 

Volt tehát, a ki az előzetes tárgyalások fo-
lyamán „a modus vivendi megszűnésének" jel-
zésével figyelmeztette a minisztert arra, hogy 
rendeletében megnyugvást nem találhat, mivel 
dogmatikus akadály állja annak útját. 

A rendelet ennek daczára megjelent, a mi 
csak ugy történhetett, hogy a püspöki karban 
találkoztak „illetékesek," akikre Csáky „meg-
nyugvását" alapitotta. Az eseményekre támasz-
kodó közvélemény 2—3 nevet hord körül. 

A rendelet, megjelenése után az első hetek-
ben vegyes érzelmeket keltett az ilyenekkel törődő 
katholikusokban. — Trefort 1884-iki rendelete 
nem látszott birni elég oktató erővel embereinkre, 
éppen dogmatikus szempontból; az „egyetemes 
keresztyénség" szerte terjedt nézete miatt annak 
idején nem vonattak le Trefort rendeletéből a 
dogmatikus corolláriumok egy esetleges ujabb 
rendelet ellen, tehát Csáky rendeletének megje-
lenésekor sem állottak készen a criteriumok 
annak „praecis" elbirálására. 

Meg egy szóval: mi magyar katholikusok 
nem vagyunk annyira a hittanainkkal, „ut no-
strae fidei rationem statim cuilibet quaerenti 
reddere possimus, aliosque docere." 

A M. Állam pl. a márcz. 28-iki vezérczikké-
ben ugy fogta fel a dolgot, hogy Csáky rende-
lete az 1879. XL. t.-cz. 53. §-a által teremtett 
helyzetnek a javulását jelenti s azért magát a 
rendeletet ekként kommentál ta: „Cróf Csáky 
Albin kultuszminiszter végre belátta a helyzet 
tarthatatlanságát, igyekezett segiteni a bajon 
vagy legalább enyhiteni, a hogy lehetett, s mi-
vel hatáskörében most csak rendeleti uton intéz-
kedett, nem raj ta mult, hogy az ez ügyben 
k i a d o t t r e n d e l e t a helyzeten csak felig segített. 
Miniszteri rendelettel bajos segiteni ott, a hol a 
törvény rossz, csak a törvényhozásnak áll jogá-
ban a gyökeres orvoslás. Továbbá az ily irányú 
rendeletek kiadásában a szakminiszternek leg-
jobb akaratát és intentióit is korlátozná a mi-
niszteri tanács, amelyben, ha a katholikus érde-
kek nem is találhatnak még kellő védelemre, de 
annál inkább Argus-szemekkel őrzik ott a pro-
testáns érdekeket." 

Voltak azonban mások, a kiknek mindjárt 
rossz sejtelmeik támadtak, habár az előzményes 
tárgyalásokról nem is volt tudomásuk. 

De az utoljára is másodrendű volt, hogy 
hogyan gondolkozik az alsó papság, meg a lai-
kusok, miután egyházunk szervezeténél fogva a 
püspököket illeti meg az ilyen uj helyzetekkel 
s z e m b e n az első hitvédelmi lépés ; az á l t a l o k k i -
adott ' instrukczió képezi a lelkészkedő papságra 
a normativumot a teendőkre nézve. 

A püspöki konferenczia ápril. 12-én tarta-
34* 
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tott meg. A M. Állam a következő napokban , 
majdnem összeveszett a liberális lapokkal, a me-
lyek rögtön hirdették a világnak, hogy a püs-
pöki kar a rendeletet elfogadta. 

Megjött nemsokára a konferenczia megálla-
podása alapján az instrukczió is, amely az előz-
ményes miniszteri tárgyalások coulisszáit az alsó 
papságnak eléggé megnyitotta. Jelezte az in-
strukczió, miképp „de hoc quoque novo rerum 
statu sum mo Pontitici relatio praestita est," 
„quidquid statuerit Beatissimus Pater, hoc DD. 
Curatis et cum populo űdeli communicabitur ab 
omnibus Nobis subin observandum." 

Az eljárásra nézve, amelyet a lelkészkedő 
papságnak „interim" előírnak, a következőket 
tartalmazta az instrukczió: „Mature itaque pen-
satis et ad trutinam revolutis omnibus circum-
stantiis ac difficultatibus in eo coalitum fuit, ut 
de prolibus, de quibus loquitur et agit mini-
steriale rescriptum, testimonium exaretur et 
ad locum in ministeriali rescripto designatum 
{azaz az akath. pastorhoz) t r anspona t l í r secun-
dum schema subnexum . . . 

Ha csak egy pillanatra is letc volna csupán 
érvényes ez a püspöki intézkedés, a mely a kath. 
lelkészeket a haeresis szolgálatára rendelte, már 
akkor is ezen utólagos eseményből világos volna 
az előzetes miniszteri tárgyalások folyama és az 
„illetékesek" szavának ereje. 

A püspöki kar ilyetén állásfoglalása után a 
miniszternek csakugyan azt lehetett vélnie, hogy 
rendeletének „dogmatikus akadály nem állja útját," 
mivel ő maga azt nem tudja, miképp a dogmati-
kus kérdésekben dönteni csupán a pápa vagy az 
egyet, zsinat az illetékesek; és valóban megerő-
södhetett azon további véleményében, hogy „az 
öreg ur csak zsémbeskedett," midőn az előző 
évben két levelét megírta. 

Tehát a konferenczián épp az ellenkezője 
történt annak, a mit Trefort rendelete után 
várni lehetett. 

Az a laxus irány, a mely nálunk 1868 óta, 
az előző évek törekvései ellenére, m i n d e n k é p e n 
megkönnyíteni igyekezett a vegyesházasságok 
kötését; a mely az 1879. XL. t.-cz. 53. §-a foly-
tán a szentszéktől oly valóban csodálkozást keltő 
engedményt próbálkozott kérni: ez az irány, 
mondom, megtette ezt az utolsó lépést is, a 
mely a hitelvek megőrzésének keretén tul áll. 

Pedig ebben a hithideg világban, a midőn 
kath. associátióra. az emberek fejeiben amúgy is ! 

, nivellirozott vallási különbözetek kiemelésére, a 
hitéletnek a cura pastoralis összes eszközeivel 
való emelésére, már úgyszólván eltörült sokszerü 
kath. jogaink visszaszerzésére van szükségünk: 
ilyen lépés kiszámithatlan következményekkel 
jár ma — nálunk! 

Tudom, hogy az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ának 
nagy kerete van, feltüntettem azt előbbi czik-
keimben; Deák programmja nagyra terjed. De 
vájjon ilyen eljárással, a folytonos engedmé-
nyekkel fogjuk-e mi azt megakadályozni; a kath. 
associatió olyatén előmozdításával, mint a mely 
nálunk 1868 óta szerepel? Igy mi az ellenfélnek 
n e m i m p o n á l u n k ; igy nem fogjuk bevitatni előtte 
kath. igazainkat. Si ergo nos taceremus : lapides, 
regiones nostrae clamabunt de iis, quae fiunt 
per homines ! . . . , 

A püspöki instrukczió, a mely a miniszteri 
rendelettel együtt küldetett szét a lelkészkedő 
papságnak, nyitotta fel teljesen a katholikusok 
szemeit. Most már igazán kezdtek gondolkozni 
azon: mi is tulajdonképen az a bizonylat, ez a 
Trefort után maradt furcsa szó? Mit jelentsen 
az egy kath. lelkésznél: keresztelési bizonylatot 
átküldeni akath. pásztornak? Mindenki kezdte 
tanulmányozni a most már sajtó utján nyilvá-
nosságra került 1 880-iki dekretumot, a szentszék 
által a magyar lelkészkedő papság szivére kötött 
hűséget a szentségek kiszolgáltatása körül: és 
ezek folytán a lelkészkedő papság soraiban egy 
oly állapot állott elő, a melyet a vegyesházas-
ságok történelme nálunk eddig nem ismert. 

A miniszteri rendelet és a püspöki instruk-
czió ellenében hangzott szét az országban; ke-
resztelünk, ele bizonylatot nem adunk ki ; a fel-
sőbb intézkedésektől tisztelettel elálluuk. — és 
Rómával tar tunk! A nagyvárad-olaszi esperesi 
kerület megkezdte a tiltakozások hosszú sorát a 
miniszteri rendelet ellen. 

Ehhez a mozgalomhoz kicsiben hasonlithatót 
csak egy esetet ismerünk : Belánszky József besz-
terczebányai püspök esetét 1838-ból. A libeth-
bányai esperesi kerület — felocsúdva a rozsnyói 
püspök esetén, folyamodott püspökéhez, hogy 
azt a jozefinisztikus szellemű rendelkezését, mely 
szerint a vegyesházasságot kaucziók nélkül is 
kell ünnepiesen megáldani, vonja vissza A püs-
pök nem állott el. A papság, más hozzá csatla-
kozott kerületekkel, még háromszor felirt. A 
tagadó felelet után végre kijelentették, hogy 
egész tisztelettel a püspöki rendelkezéstől elálla-
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nak s XVI. Gergelylyel tartanak. (1. Religio 1890. 
I. 411. 1.) 

Vájjon ki dobna követ az ilyen papságra? 
Bizonyára csak az, a ki nem tudja, hogy a hit-
elvek a püspök fölött is állanak. 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 23. A budapesti esperesi kerület gyű-

lésének lefolyása. — 
Elnöklő Bogisich M. prépost-esperes ur, a Szentlélek 

segítségül hívása és a szentirás egyik fejezetének szokásos 
felolvasása után megnyitván a gyűlést, a mult ülés jegyző-
könyvének felolvasása előtt a jelenlevők feszült figyelme 
mellett előadja: 

hogy bíboros herczegprimás űrtől tegnap este leve-
let kapott, amelyben ő eminencziája meghagyja, hogy a 
közgyűlés az 1868: LIII. 12. §. módosítása iránti kérvény 
tárgyalásába a további utasításig ne bocsátkozzék. 

Esperes ur ő eminencziája iránti hódolattól vezérel-
tetve haladéktalanul táviratilag válaszolt: hogy „ő emja 
magas parancsolatának hódolattal engedelmeskedünk ;" 
nem hallgatva el egyúttal, hogy szivéből sajnálja, hogy 
egyelőre a kath. nagygyűlést nem lehet megtartani. 

Elnök ő eminencziája óhaját ismételten kifejező és 
mai napon vett ujabb távirat után értesiti a kerületi 
gyűlést, hogy a kérvény tárgyalása levétetett a napirend-
ről, kijelentvén egyúttal, hogy az ő eminencziájától vett 
értesítés minden hozzászólás nélkül hódoló tisztelettel 
tudomásul vétessék. 

Felolvastatott az 1890-iki tavaszi gyűlésnek főleg a 
keresztelési ügygyei foglalkozó terjedelmes jegyzőkönyve. 

A jegyzőkönyv megjegyzés nélkül tudomásul vétet-
vén, jegyző felolvassa ő eminencziájának három kegyelmes 
leiratát, melyek részint az utóbbi jegyzőkönyvekre, részint 
egyes hitoktatói ügyekre vonatkoznak. 

Elnök ur bejelentvén a tavaszi gyűlés óta a kerület 
kebelében történt személyváltozásokat, jelesen az idén 
megváltozott uj plébánosokat, ntdő Kurtz Vilmos h. plé-
bános ur 25 évi áldozási jubileumáról, mely a derék fér-
fiút méltán ért nagy érdeklődés mellett az idén tartatott 
meg, emlékezik meg. 

Jelenti, hogy a budai uj körútnak az országúttal 
érintkező része az illetékes hatóságok által az országúti 
plébániához tartozónak mondatott ki. Az utóbbi tavaszi 
gyűlés óta történt többé-kevésbé fontos események felso-
rolása után elnök ur említi, hogy Pázmány Péternek a 
bp. egyet, hittanári kara által kiadatni tervezett művei ő 
emja kegyelmes engedélyével minden plébánia könyvtára 
számára a templompénztárból szerezhető meg. 

Az indítványokra kerülvén a sor Kanter Károly 
panaszosan emliti fel, hogy a fővárosi kereskedelmi isko-
lákban a bpesti keresk. akadémia üdvtelen példájára a 
kötelező hitoktatás beszüntettetett. Orvoslást kér. A gyű-
lés elhatározza és kéri, bogy esperes ur a főváros taná-
csához ez ügyben átiratot intézzen és minden kitelhető 
módon sürgesse meg, hogy a hitoktatás ne csak esetleg a 
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szülők kívánságára, mint a szerencsétlen ujabb tanterv 
kimondotta, hanem ugy mint eddig föltétlenül kötelező 
legyen. 

Miután a jegyző még a keresztszülői tisztet teljesí-
teni kívánó nem katholikusokra nézve sürgette, hogy a 
nem katholikusok, mint az egyház által tiltottak kereszt-
szülők gyanánt el ne fogadtassanak, mert hiszen ez az 
egyház nyilt parancsával, a keresztszülői kötelességekkel, 
a kath. hittel erősbült józan észszel ellenkezik, miután 
nemkatholikus szülőktől nem lehet elvárni, hogy ha a 
szülők elhalnak, ők a keresztgyermeket nem a saját, ha-: 
nem a kath. vallásban fogják nevelni, Rostaházy és 
Kirschhofer plébános ur hozzászólása után az egyház nyílt 
utasításán kivül a gyűlés a nem ritkán előforduló speciá-
lis esetekre előre egyöntetű megállapodásra nem jutott. 

Kánter Károly, ker. jegyző. 

Kassai egyházmegye. A csanádi püspöki szék fogla-
lás örömnyilatkozatainak visszhangja. — Sz. Gellért csa-
nádi püspök s vértanú napján Temesvárott az őszi nap-
sugár fénye a nemesen érző szivek termékeny talaján a 
fiúi üdvözlet, a legmelegebb óhajok és az áldásos műkö-
dés reményének tavaszi pompában diszlő üde virágait 
környezé! 

Miért kelt lángra a csanádi egyházmegye derékpap-
ságának szeretetheve ? Mi oknál fogva szólaltak meg az 
Isten dicsőségét zengő s a haza javáért esengő költők 
lantjának húrjai ? Mi miatt érték egymást a magas méltó-
ságok és hivő sereg örömnyilatkozataiból amaz emlékeze-
tes őszi napsugár ritka szép verőfényénél kipattanó üd-
vözletszikrák sorai? Es mi volt oka, hogy az igazi 
érdemet tisztelő kassai egyházmegye papsága áldó fohászt 
küldött a messze távolból Tememesvár felé? — Méltósá-
gos és főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewífy 
Sándor Csanád uj püspöke székfoglalásának örömnap-
jára virradtunk ! Az öröm angyala szállt le Temesvár 
székesegyházának szent falai közé, melyeket a multak 
nagy alakjainak kegyelettel őrzött érdemkoszorui sz. 
István honában oly helylyé avattak, hogy egy uj püs-
pöki székfoglalás örömreggelén ott csak az Isten és haza 
legszentebb ügyeinek lángoló előmozdításáért példaként 
lelkesülő főpap áldásos működése reményvirágivvl egé-
szíthetjük ki az érdemkoszoruk tisztes sorát. Az isteni 
gondviselés kiválasztotta hatalmának eszközét. 

Osi szokása az a magyarnak, hogy az egyház- és 
honra nézve egyaránt nagy napokat az örömnyilvánulás 
kimagasló jeleivel szokta kisérni. Ha igazán öröm van : 
hadd legyen az teljes! A mi a szívben, — hadd lelje az 
helyét az ajkon ! A mi a sziv húrjait rezgésbe hozza és 
az ajkon mások előtt is érthetővé válik, — legyen 
annak megörokitője az irodalmi buzgalom is, melynek 
köztudomás szerint éppen a kath. egyház főpapsága min-
denkor leghívebb barátja, éltetője és rendithetetlen gya-
korlója is. Igy már értjük a temesvári szép nap örömé-
nek teljességét! S helyesen; mert BTunc est perfecta 
laetiticLj quando gaudium, quod coneeptum est in corde, 
profertur in ore." (Hugo Cavd. sup. Ps. XV.) Egy püs-
pöki székfoglalás diszes ünnepségének emlékezetes lefolyá-
sában van valami, a mi nem a puszta külsőség fényében, 
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hanem a szeretet kiváló nyilatkozatainak az egyház iránt 
való ragaszkodáson növekvő őszinteségében birja a püs-
pöki hivatal magasztosságának derűs ege alatt az öröm 
állandóságának alapját; s ez nem más, mint hódolat, gyer-
meki hűség s az egyház elveinek hősies védelmére való 
elszántság az egyházmegye szemfényének atyai kalauzolása 
mellett ! „ Videte, homines, quantum episcopos vestros dili-
gere debeatis : lumina vestra sunt, oeuli vestri, et lucemae 
vestrae sunt." Sz. Bruno szavai. (Serm. 3. de confess.) 
A temesvári püspöki székfoglalás fénypontja, a hívekhez 
és a papsághoz intézett kenetes beszéd, kit kit tájékozta-
tott a felől, hogy a sziv mily nemes érzelmeivel lépett 
az uj püspök övéi közé ; s a nemes érzelmek atyai hangja 
csak sz. Bernát szavainak igazságáról győzött meg : „ In 
omnibus actis suis vel dictis, nihil suum qaaerat episcopus 
sed tantum aut Dei honorem, aut salutem proximorum, 
aut utrumque(Ep. 42. ad Henr. Sen. archiep.) S 
a hármas bérez honában — onnan a távoli egy-
házmegyéből — hozzánk is eljutott a főpásztori szózat 
hullámverése, mi természetesebb, minthogy a szavaiban és 
tetteiben az egyház örök elveinek érvényre juttatását s 
halhatatlan lélekkel megáldott hívei boldogságának elő-
mozdítását hangoztató főpap működésére az égi kegyelem 
állandóságát kérjük ; mi természetesb és kötelezőbb, mint 
ama forró kívánság, hogy a kassai káptalan mindmeg-
annyi jelesei közöl kiválasztott uj püspök, méltóságos 
Dessewffy Sándor, legyen szeretett tisztfolytatója a 
nagynevű Csajághy Sándor — és nemesszellemű JBonnaz 
Sindomak, — s e három keresztnév különös találkozása, 
az Isten ügyeért való fáradozást, az igazi emberszeretetet, 
az irodalom pártolását s ennek jó szellemétől a hitben 
erősödő ifjúság nevelésügyét tekintve, — előjele legyen 
egy, mindenki előtt nemes pályafutásnak! 

Az uj püspök székfoglaló beszédében1) kegyelettel 
emlékezett meg elődjéről is; e megemlékezés őszintesége, 
ígéreteinek buzgósága, szeretetének lángja, mely a kassai 
egyházmegyében is ismeretes volt, a csanádi egyházmegye 
odaadó támogatása mellett csak az erények angyalává 
tehetik őt főpásztori működésének sokszor nehéz utain. 
A kit a székfoglalás örömnapján oly nagy tisztelet kör-
nyezett, az a tisztelet fenn is fog maradni; mivel „Ho-
norem gloriosum, — úgymond sz. Jeromos, — boni operis 
fama conservât(Ep. 54. ad Ocean., de vita cleric.) 
Kassa, hol az ünnepelt mint üdvari pap, majd évek múlva 
kanonoki minőségben működött, sokat beszélhetne szere-
tetreméltóságáról, a mennyiben minden iránt, mi a köz-
műveltség s vallásos élet előmozdítására irányult, első 
sorban mutatta nemes érdeklődését ; de hát a hosszas 
taglalás mellőzésével az öröm hangján állithatjuk, hogy 
ott őrzik nemes tetteinek egyházmegyénk határain is tul-
szálló hírét a kassai kath. legényegyesület és a felső-m. 
o. muzeum-egylet gyűléseinek jegyzőkönyvei. — Műkö-
désének legfontosabb és legáldásosb szaka sárospataki 
plebánoskodásának idejére esett. A szentemlékü Perger 
János püspök oldala mellől Sárospatakra való helyezése 
az ott lakó kegyuraság herczegi kegyének megnyerése 
volt. Szép körében : a herczegi palotától le a szegénység 

l) Ezt is közölni fogjuk. szerte. 

kis lakóházáig, saját híveivel és a prot. felekezetbeliek-
kel való érintkezésében, — tapintatos körültekintéssel, 
igen bölcsen oldotta meg feladatát. Igen sokat adott a 
kath. papi névre, s minden körben, hol legszívesebben 
látott vendég és élénk szellemű, a tudomány minden ágá-
ban jártas, irodalmi színvonalon álló társalkodó vala, — 
nemcsak külső megjelenésével, de erős hiten alapuló meg-
győződésének műhelyéből kipattanó érvelésszikráival min-
dig el tudta oszlatni a felekezeti elfogultság sötét ködét. 
Aki többnyire nyájas, gyermekileg leereszkedő volt, — 
ha a kath. szempontból eredő nyilatkozatra volt szükség, 
állásának méltóságában kivánt és tudott erővel teljesen 
szólani. Nem jó hire-e cselekedetei nemességének, hogy 
az ő kath. papi elveinek tisztasága Sárospatak városában 
a diszpolgárságra tette őt érdemessé ? Schuster Konstantin 
püspök atyai kegye kanonokká tette ; Bubics Zsigmond 
kegyes, jó püspökünk magas bizalmával ajándékozta meg, 
s a királyi kegy, a pápai sz. szék jóváhagyása a neveze-
tes csanádi püspöki székbe helyezé ! — Szálljon hát üd-
vözlő szózatunk Temesvár felé! mint azon gyermekek tiszta 
szívből eredt imája, a kiket oktatni szeretett az iskola 
falai közt ; mint azon szegények áldó hangja, kiknek 
ügyén lendíteni, kiket ajánlani — volt hívei nyilatkozata 
szerint — mindenkor plebánosi kötelmének tartotta. Ra-
gyogja körül püspöki székét híveinek szeretettüze s a 
vezetésére bízott nyáj hálafénye, hogy örömünk teljes 
legyen ! P. S. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Mit akart a budapesti esperesi kerület papsága? 

A mai őszi közgyűlésnek főtárgyát képezte volna az 
országgyűléshez benyújtandó kérvénynek előterjesztése,, 
melyet ugyancsak a tavaszi közgyűlésnek megbízásából 
az elnökség elkészített. A kerület, hogy az 1868. LIII. 
§. megváltoztatását czélzó kérvénynek nagyobb súlyt ad-
jon, ma arról tanácskozott volna, hogy hogyan kellene a 
fővárosban a lélekszám, vagyon és műveltség tekintetében 
az összes felekezeteket magasan túlszárnyaló katholikus 
polgárokat oly impozáns nagygyűlésbe összehivni, mely-
nek komoly, higgadt és minden felekezeti sértéstől távol 
álló szava az országgyűlésnek a jelenlegi zavaros vallás-
ügyi helyzetről teljes és tiszta képet mutatna föl. 

A gyűlés elnöke indítványozni akarta: 
a) hogy a fővárosnak 17 plébánosa saját kerületé-

ben az előkelőbb kath. hivők közül számszerint 20—30-at 
lakására meghivna, ezeknek az elnök által mai napon 
tartandott beszédét előadja, őket a kath. papságot, a 
kath. vallást mélyen sértő dolgokról biztos adatok kísére-
tében fölvilágosítsa, őket biztosítsa, hogy a kath. papság 
nem forradalmár, nem izgat, a magas kormányt, ennek 
egyik személyét sem sérti, a kath. papság nem lép ki az 
utczára, hanem az alkotmányjog alapján emeli kérő szavát a 
magyar országgyűlés jellemes és igazságot kereső tagjaihoz ; 

b) ezek után a ker. esperese a 17 plébánia ezen 
bizalmi férfiait a „Kath. kör" helyiségébe egybehívta 
volna. Itt megalakult volna az ..előkészítő bizottság", 
az egyházi és világi elnök a már 300-as előkészítő bizott-
ságot kiegészítette volna, vagy 1000-re, köztük a legne-
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vesebb férfiaktól kezdve a kézműves polgárig az egész 
társadalom lett volna képviselve. 

Ezen nagybizottság elkészítette volna a kérvényt, 
melyet a Vigadóban vagy a városháza dísztermében tar-
tandott nagygyűlés elé terjesztett volna. 

Ez olyan gyűlés leendett volna, a minőt az ország 
még nem látott. Mi lett volna a kérvény tartalma ? Az 
1868. LIII. t.-cz. sérti a lelkiismereti szabadságot, mert 
paragrafusokkal erőszakolja a szülőket arra, hogy gyer-
mekeiket oly vallásban neveljék, melyet ők nem akarnak, 
— sérti a szülők természetadta jogát, akik a gyermek-
nek első nevelői, e törvény zsarnoki és azért tarthatat-
lan, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy e törvényt kelet-
kezése óta egy keresztény bitfelekezet sem tartotta meg. 

Az esperes e főtételeket a mai gyűlésen példákkal, 
biteles adatokkal illusztrálta volna. Az esperes kimutatta 
volna, hogy a kétfelekezetü protestánsok konventjükön, 
egyházkerületi, esperességi, felügyelői gyűléseiken 20 év 
óta felszámlált „sérelmes" jajkiáltásaikkal az egész orszá-
got tévedésbe ejtették ; a sajtó, mely nagyrészt kezükben 
van, a közvéleményt meghamisította ; „tolvajt" kiáltottak 
a kath. papokra, holott ők a „rablók" ; a katholikus pa-
pokat a biróságok elé hurczolták az „elkeresztelés" miatt, 
melyet kihágásnak, bűnténynek akartak kvalifikálni, de a 
melyet a magyar judikatura visszautasított. A katholikus 
papok nyíltan kereszteltek, nem utasították vissza a szü-
lők határozott kívánságát, ezt ország világ tudja! A pro-
testáns lelkészek számarányukhoz képest többet keresz-
teltek, mint mi ; mi tudtuk, mi nem szóltunk, mert a 
kath. pap becsületével nem fér meg az, hogy keresztény 
felekezetű embertársát biróság elé hurczolja oly „vétség" 
miatt, melyet ő még nagyobb mérvben elkövet. Az es-
peres fölmutatott volna a hozzá beküldött adatok közül 
keresztleveleket, p. o. egy pár 1889. évből datált ékes 
drezdai vagy lipcsei pángermán nyelven kiállított hivata-
los keresztlevelet, hol a szülőknek (apának, anyának) 
vallása nincs is kiirva, pedig a rubrika szerint ezt ki kell 
tenni, mert az apa katholikus volt és két fiát mégis 
„suttyomban" elkeresztelték. Az ev. ref. pesti anyakönyv-
vezetők kissé őszintébbek. Itt kiteszik a ref. fél vallását, 
a kath. fél vallása a tollban maradt. Ilyképen kiállított 
keresztlevél több van ám ! Mi keresztelünk, bepereltetjiik 
magunkat, keresztény lelkésztársaink suttyomban keresz-
telnek, az anyakönyveket fonákul vezetik és minket 
a biróság elé hurczolnak ! Az esperes azt kérdezte 
volna : Illik ez ? becsület ez ? A protestáns . egyházkerü-
leti gyűlések tagjai közt vannak : országzászlósok, a ma-
gas kormány volt és jelenlegi tagjai mint funkczionáriusok, 
kúriai, táblai bírák, főispánok, főrendek, alispánok, szol-
gabirák, ügyvédek, egyetemi és egyéb tanárok, esperesek, 
tiszteletesek és ködmenes presbiterek. Evenkint meghall-
gatják a szuperintendensi vagy püspöki jelentéseket, éven-
kint sérelmeikkel zaklatják a minisztériumot; vájjon azon 
előkelő urak tudták vagy tudják-e azt, hogy papjaik 
hogy keresztelnek és hogy vezetik az anyakönyveket ? 

A protestáns gyűlések sérelemkiáltásaikkal megin-
gatták a bold. Trefort Ágostont és kiadta 1884-ben a 
kath. lelkiismeretet sértő rendeletét, melyet a püspök ki 
nem hirdetett, melyet senki meg nem tartott. A sérelem-

kiáltások rávették gr. Csákv Albin ő excellenciáját, hogy 
kiadja a febr. 26-iki rendeletet, melyről a bíboros her-
czegprimás kimondotta, hogy addig béke nem lesz, mig 
ezen rendelet nem módosittatik. A bpesti papság nem 
izgat a febr. 26-i rendelet ellen ; ő felemeli kérő szavát 
az országgyűléshez, hogy változtassa meg a törvényt, 
mely szülőanyja a lelkiismeret szabadságát elfojtó, a béke-
bontó febr. 26-ki rendeletnek. Es mit feleltek a lapok 
(legnagyobb részben) a papság ezen mozgalmára: jól van, 
majd megváltoztatjuk a törvényt, de azután jön a tabula 
rasa ; jön a polgári házasság, vagyonelkobzás, egyház és 
állam elválasztása. Hát annyira jutottunk mi katholiku-
sok, kérdezte volna az esperes, mi az alkotmányjog alap-
ján egy senki által meg nem tartott törvény módosítását 
kérjük és minket, kilencz millió katholikusokat a protes-
táns név alatt egyesült három millió polgártársunk ki-
lenczszáz éves jogunktól, birtokunktól meg akar fosztani. 

Az esperes még felhozta volna a baptistákat, a na-
zarénusokat, az „uj kereszténység" czimü felekezeteket, 
kik nincsenek az 1848-iki bevett ker. vallásfelekezetek 
között. Ezek mindent tehetnek, keresztelnek, temetnek, 
csalogatják az alsó néposztályt. 

Hiszem is, hogy a mai közgyűlés egy szívvel és 
lélekkel ragadta volna meg ez alkalmat, hogy a főváros 
katholikus polgárságát közönyéből fölrázza és őt szent 
István szent vallásának védelmére felhívja. 

Ami ma a mesterségesen keltett izgalom miatt a 
bíboros herczegprimás parancsolata folytán szunnyadóban 
maradt, holnap föl fog támadni. 

Budapesten, 1890. okt. 23. 
Bogisich Mihály, 

prépost esperes-plebános. 

Bende Imre beszterczebányai püspök beszéde, mely-
lyel az egyházmegyéje területén lakó róm. kath. tanitók 
egyesületének 1890. szept. 23-án székhelyén tartott VIII. 
közgyűlését megnyitotta (Vége.) 

Mindezekhez mit adhatnék még. Önök éber figyelme, 
melylyel szavaimat kisérték, azon hivatásos buzgalom és 
nagy hivataluk iránti meleg érdekeltség, mik az én jeles 
tanítóimban mintaszerűek és hagyományosak, igen helyes, 
tanulságos és hasznos következtetéseket fognak azokból 
levonni. Sőt atyai szavaimra az volna a leghatalmasabb 
zárszó, ha önök t. uraim ! a most hallott igazságokat, — 
melyek amúgy is tudom, pályájuk vezérelveit teszik, — 
lelkeikben megőriznék, folyton fejlesztenék és nagy lelki-
ismeretességgel alkalmaznák. Ha megnyugtat az öntudat, 
hogy életem e szerencsés napján leróttam azon köteles-

I séget, melylyel a tanitói hivatal iránt viseltetem, bizo-
nyára nagyon boldog lennék, ha a hitbuzgó és hazafias 
tanitókar szavaimra azon hatalmas konklúzióval felelne : 
hogy nevelő munkájával oly nemzedéket nevel, mely az 
egyháznak és a hazának öröme és dicsősége. Ez oly 
felelet volna mai beszédemre, melyért én soha sem szűn-
nék meg hálát adni a felséges Ur Istennek ! 

Újból lelkökre kötöm, szivökbe vésem : önök ke-
resztény tanitók, kik az evangelium szellemében tartoz-
nak nevelni. Isten hivta meg önöket, ő helyezte be önöket 
fontos tisztökbe. Az ő háza az iskola, kezeiből kapták a 
gyermekeket, és az önök kezeiből kéri majd azokat szá-
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mon. De hogy az Urnák nevelhessenek : szivök leikök az 
Uré legyenek. A hit ő benne, azon erények, melyek 
előtt kedvesek, legyen életök. — Sohasem termi a tövis-
bokor a szőllőtő édes gyümölcseit : sem óhajtott virág-
zásnak nem néz ott elébe az erkölcsiség, hol azok, kik-
nek szoros tisztjök az ifjúságot a jóra vezérelni, a hitet, 
Jézus religióját a gyakorlatba átvinni elhanyagolják, vagy 
gondtalanul megvetik. 

Nincs továbbá oly hivatás, mely az ő munkásaitól 
erősebb szorgalmat, nagyobb önmegtagadást, kitartóbb 
türelmet követelne, mint a tanitóé. De honnan veendi ez 
mindama erőket, hacsak nem kapja attól, ki mindent meg-
adhat, s ki övéitől soha semmi jót meg nem tagad. Es 
fáradalmaira a jutalmat kitől várhatja ? — A keresztény 
tanitó oly közel áll Istenhez, az ő szent czéljaiból annyi 
jutott ő neki munkásosztályrészül, hogy egyedül az ur 
lehet neki méltó jutalma. 

Leikök előtt álljanak azon nagy kötelességek is, 
melyekkel a hazának tartoznak. Az iskola a drága ha-
zának is háza és a tanitó az ő munkása is. Nagy felada-
tok vannak reá bizva annak érdekéből is. A haza önök 
kezeire reményeit, s önöktől veszi számon azokat, midőn 
elvárja, hogy jövendő polgárait az ő szellemében képez-
zék, az ő szeretetére vezéreljék. Létezésének, boldogsá-
gának, virnlásának feltételei sokkal fontosabbak, hogy 
sem közönyös dolog lehetne ; ha vájjon iskoláiban gyer-
mekeit szellemében nevelik-e vagy pedig ellenségeket. 

Végül a magam részéről biztosithatom önöket k. 
tanitó urak ! hogy az iskola, az ifjúság nevelése ezután 
is első főgondomat képezi. Ha minden áldozatra kész 
vagyok az én hivatásom lelkiismeretes és példás életű 
osztályosai irányában ; az igazság parancsából és szerete-
tem miatt, melylyel a gyermekek iránt viseltetem, könyö-
rületből a lelkek iránt, kész lennék a legkérlelhetlenebb 
szigorra azok ellen, kiknek gonosz lelke, romlott erkölcse, 
hazaellenes szelleme lerontaná azt, a miben szentegyhá-
zunk és édes hazánk remélnek. 

Hogy némi jelét adjam anyagilag is önök iránt 
szeretetemnek, újból leteszek 100 frtot az egyházmegyei 
tanitói nyugdijintézet alaptőkéjéhez. Mindezek után a gyű-
lést ezennel megnyitom. 

VEGYESEK. 
*** A katholikus nagygyűlés vagy mint általános (!) 

sajtóhiba mondá, népgyűlés, tehát másodszor is, nem 
elejtve, de csakis elnapolva lőn. Elnapolta, bizonyára ké-
nyes és fontos körülményekre való tekintetekből, ő emja, 
Magyarország biboros hg-primása, kinek Ítélete előtt 
mindenki meghódol. A bpesti esperesi kerület levette a 
vele való foglalkozást napirendjéről. A helyzet rend-
kivüliségét jellemzően domborítja ki a budapesti es-
peres és a primási iroda lakonikus táviratváltása. A 
történelmi okmányszerüség jellegével bíró két távirat 
szövege ím ez: Bogisich M. : „0 eminencziája parancsá-
nak hódoló tisztelettel engedelmeskedem. Kár, kimondha-
tatlanul nagy kár !" Cscrnocli J. dr irodaigazgató válasza 
ez : „ A szükség ugy parancsolta most. Máskép nem lehetett. ! 

— Tapasztalt anthropologok azt mondják, hogy az 
emberiség, vagy legalább is az emberiség egyes fajai, 
nemcsak testileg, de szellemileg is az elsatnyulás lejtőjén 
egyre lejebb hanyatlanak. Az emberi élet föltételeinek 
ismerői ezt a mindinkább elhatalmasodó istentelenségnek 
tulajdonitják. A lélek, megfosztatva az Istenben való hit 
és tudat végtelenül éltető, felemelő erejétől, összeesik és 
összezsugorodik mindinkább. Az igy összezsugorodott em-
beri szellemből kihalnak a grandiózus ötleteknek ösztönei 
és uralomra emelkedik benne a groteszk, a törpeség, a 
nagynak paródiájában való tetszelgés. íme — egy példa. 
Francziaországban az állam kimondta, hogy neki mindegy 
akár hisz valaki Istenben, akár nem, ő teljes szabadságot 
enged e tekintetben polgárainak. Igy rendezte be isko-
láit is országszerte. A következmény mi lett ? Az, hogy 
a nevetségesség netovábbjáig sülyedő ostoba helyzetek és 
elmeszülemények keletkeznek. Faktum ! Egy hitvallástalan 
vagyis modern állami franczia iskolában ünnepet kellett 
rendezni. A zene tanítója modern ember lévén, betanitott 
egy hymnuszt az Isten hatalmának dicsőítésére, a mely 
hymnusz, távol minden positiv, confessionalis vonatkozás-
tól, tisztán a pogány ember puszta természetrendi állás-
pontjáról akarta ünnepelni az Istent. Mit gondoltok, nyá-
jas olvasók, mit lett a végeredmény? Risuro teneatis ! . . . 
Ez lehetetlenség, mondá szörnyűködve az iskola elüljá-
rója a zene tanítójának. Mit gondol ön ? ! Mit mondaná-
nak azok a szülők és gyermekeik, a kik nem hisznek 
Istenben? Hisz ez szörnyű affront lenne ezekre nézve! 
„Ez homlokegyenest ellenkezik a mindenki számára biz-
tosított alkotmányos lelkiismeret-szabadságával!" Punk-
tum! De hymnusz okvetetlenül kellett. Mit csinált tehát 
a zene tanítója az ő —modern Isten-hymnuszával ? Kapta 
magát átirta a holdra. „Felsőbb" rendeletre az Istenről 
szóló hymnusz tehát a holdhoz lőn intézve és megszüle-
tett a legmodernebb költemény-faj: az emberi ostobaság 
apotheosisa, a mely szórói-szóra igy mutatta be magát a 
világnak: „ A holdhoz . . . . Letona szűztiszta leánya, hall-
gasd meg a mi énekünket! Óhajaink és tömjénünk száll-
jon fel a te trónod elé. Mennyben és földön minden a te 
alattvalód. (! ! !) Minden elsápad a borzadástól (pâlit 
d'effroi) a te neved említésénél. (!!!) Minden időben ki-
kérik a te tanácsodat, háborúban és békében. (!!!) Téged 
illet minden kultusz, a mely ez éghajlat alatt (dans ce 
climat) tiszteletben van." (!!!) — Gondolom elég lesz 
ennyi — nevetésre is gondolkozásra is . . . Ja j nektek, a 
keresztény hitvallás Credóján faragcsáló protestáns refor-
mátorok és „filozofáló," hitet hitetlenséget egyenlősítő val-
lásügyi modern reformerek ! Nézzétek kezeteknek a mü-
vét ! Nézzétek meg jól az emberi szellem ostoba helyze-
tét s még ostobább elmeszüleményét! Szégyen, gyalázat! 
Hogy tetszik a példa a teljes „vallásszabadság" után 
áhítozó „Nemzet" urainak?. . 

— A ZSidÓ — zsidó marad, még ha a keresztény-
ség által divatba hozott közjótékonyságot gyakorolja is. 
Bécsben, az amerikai Mac-Kinley-bill következtében, a 
gyöngyházgomb-készitő iparosok helyzete válságossá ala-
kult. Mesterek és munkások a'amizsnára, közadakozásra 
szorulának. Előállt a börzekirály Rothschild báró bankház 
is az ő alamizsnájával és adott 10,000 frtot, de csak a mun-
kásoknak, a mestereknek nem. Ugyan miért zárta ki könyö-
rületességéből a Rothschildház a mestereket ? Mert ezek 
nagy része az „egyesült — keresztények" pártjához tar-
tozik a politikában. Igy respektálja a zsidó felebaráti 
szeretet a politikai szabadságot. Éljen a barátom, vesszen 
az ellenfelem! O-szövetségi jéghideg zsidó anachronismus 
a keresztény felebaráti szeretet általános melege közepett. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.} 
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Vegyesei:. 

: Megjelenik e lap heten-
ként k-.tszer: 

{ szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
j félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
: pest, VIII. , Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: deménv czimzendő. 

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

NEGÏVENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Mi tehát most már az Isten akarata?! 
,.Beatus, qui procul negotiis !" 

Azt mondja a világ, hogy nálunk oly finoman 
szövik a politika szálait, hogy — hajszálon függ 
minden, hogy például az is csak egy hajszálon 
függött immár, legyen-e vagy ne legyen nálunk 
is kulturharcz, miután csak 24 órán, tehát egy 
csöppön mult. hogy egy országos katholikus nagy-
gyűlés vagy a főváros katholikus híveinek nép-
gyülése meg nem született. 

Katholikus nagygyűlés, katholikus népgyűlés, 
másutt, mindenütt, az ó és uj világrészekben 
egyaránt, a katholikus hitélet virágzásának és 
erőkifejtésének jog és szabadság szerint kifejlett 
legbecsesebb gyümölcse. Nálunk Ah nálunk — 
keserű, mérges, haláltrejtő gyümölcs volna az; 
kulturharezot, egyházi vagyon elkobzását, vallás 
és állam elválását, szóval finis iustitiaet, sőt 
talán némely hitetlenségében tovább aludni sze-
rető liberális agyban finis Hungáriáét is jelen-
tene a katholiczizmus tet t re ébredése! Így hir-
deti ezt unisono a kath. egyház érdekeiért egy-
szerre rajongóvá lett szabadelvű fővárosi sajtó 
élén — a „Nemzet8 , 'a ,.Pester Lloyd", és a 
„Budapesti Hírlap." 

Katholikus nagygyűlés, —borzasztó, mondja 
a rB. Hirlap"; hisz ez kulturharezot jelent. Ka-
tholikus népgyűlés, — iszonyú, mondja az arany-
borjú főtáltosa a „P. Lloyd", hisz ez conservativ 
érdekeket veszélyeztet! (Conservativ, keresztény 
érdekek a Lloyd ajkán! Risum teneatis!) De 
most jön csak a legérdekesebb, a félhivatalos 
nyilatkozat. . . Katholikus nagygyűlés és népgyű-
lés, — légy .„üdvözölve", úgymond a „Nemzet"; 

hisz az, ha a katholika egyház arra mer töre-
kedni, hogy hivei hitök szerint éljenek és ezt 
nagygyűlésekben és népgyülésekben is nyilvánít-
sák, kényszeríteni fogja a magyar államot, hogy 
szétszakítson minden köteléket, mely őt a ka-
tholika egyházhoz fűzi, vagyis, hogy — kimondja 
a vallásszabadságot, a mi minden liberális elmé-
nek régóta úgyis főfőkivánsága. Más szavakkal rövi-
den : a magyar liberális észjárásnak inkább 
országos elszabadulás, országos elrugaszkodás 
kell minden vallástól, mintsemhogy 9 millió ka-
tholikus hite szerint élvén országos kath. nagy-
gyűlésből követelhesse az 1868. LIII. t . cz. 12. 
§-ának a természetjoghoz és 9 millió katholikus-
nak hitelvük, isteni dogmájuk szerint való meg-
élhetéséhez szabását és alkalmazását. 

Eszembe jutnak i t t a szentírás kezdő sorai-
ból azok a szavak, a melyekkel Mózes a semmi-
ből kiteremtett földi mindenség konfuzus álla-
potát ecsetelte. „Terra autem erat inanis et 
vacua (tohu vabohu !), et Spiritus Dei ferebatur 
super aquas!" (Clen. 1, 2.) Szakasz to t thasonm asa a 
mi konfúzus egyházpolitikai állapotainknak ! 
Van apostoli királyunk, született hitvédőnk; de 
hozzá nem lehet fordulni, mert kezeit a parla-
mentáris alkotmány lekötözve ta r t j a ; ő köteles 
apostoli akaratát a parlament retortáján átszi-
várogtatni. Van 9 millió katholikus hívőnk ; de 
ezeket nem lehet katholikus nagygyűlésből meg-
szólaltatni, mert akkor a magyar állam harag-
jában szakít nemcsak a katholiczizmussal, de 
még -a dédelgetett protestantizmussal is, szóval 
a „bevett vallások" rendszerével, és legfőbb el-
véül kimondja a teljes vallásszabadságot, a 

85 



274 R E L I G I O . 

teljes vallástalanságot. Ott van végre magában 
az alkotmányban biztosítva peticziózási jogunk; 
ah, de mit ér ez a fölséges jog, ha arra nem 
ad senki semmit, ha a „Lloyd" a kormány ne-
vében előre hirdeti, hogy a katholikus Szapáry, 
a katholikus Csáky, még a katholikus, sőt apos-
toli király aegise alatt sem képes már többé 
többséget szerezni egy oly peticzió pártolásának, 
a mely azt kéri, hogy a katholikusok szent István 
birodalmában, ha esetleg vegyesházasságba keve-
redtek, hitük elve és lelkiismeretük sugallata' 
szerint élhessenek s nevelhessék gyermekeiket! 

' Oh nagy Isten, mennyire jutottunk már! 
Állapotunk, helyzetünk igazán valóságos „tohu 
vabohu", a melytől egészséges szellemű boldo-
gabb katholikus hitsörsosainknak a külföldön 
kezd felfordulni a gyomra! 

Csak egy vigasztalásunk van ; csak egy re-
ménysugár ragyog elénk tohuvabohusos állapo-
taink megvilágítására. Az, hogy „Spiritus Dei 
ferebatur super aquas," — hogy az Isten szel-
leme mind üdébb és üdébb légáramlatokat s 
egyre termékenyítőbb" meleg szeleket fuval chao-
tikus egyházpolitikai és vallásügyi viszonyaink 
fölé, hogy azokból uj élet csiráit, uj hitélet erős 
institutióit s hatalmas organizmusát fejlessze ki. 
S ha e vigasztaló s bátorító nézőpontról véve 
ügyeink folyását azt a kérdést vetné fel lelkiis-
merete előtt valaki, hogy hát ily körülmények, 
a lefolyt események, a bűvös gyorsasággal egy-
mást követő fordulatok, meglepetések, félreérté-
sek és félremagyarázások, vádakozások és védeke-
zések, szóval a katholikus közügynek ide s tova való 
lökdöstetése közepett mi legyen hát tulajdonképpen 
egy katholikus lelkiismeretre nézve — az Isten 
akarata : akkor nekünk a válaszra nem sokáig 
kell törni a fejünket; mert mintha csak egye-
nesen miránk, a mi áldástalan állapotainkra 
vetette volna sas szemét szent Pál apostol, oly 
világosan szól, midőn azt mondja: „Haec est 
autem voluntas Dei: sanctificatío vestra." i) Oh igen, 
a kötelesség teljesitése, az minden körülmények 
között Isten akarata volt, marad és lesz mindig. 
A hitünk elveire alapitott katholikus élet fölté-
teleiből és köteles követelményeiből egy jótát 
sem engedhetünk. Kétféle hitelveink vannak : 
dogmata fidei et dogmata morum; amazokat 
igazaknak kell tartanunk, emezeket nemcsak 
igazaknak kell tartani, de meg is kell tartania az 

') I. Thess. 4, 3. 

életben is minden katholikusnak. Dogma fidei — 
a „sola salvifica," az, hogy csak egy igaz hit van. 
Dogma morum, hogy katholikus szülő kath. 
hite szerint valamennyi gyermekét csak sola 
salvificában, csak az igaz vallásban nevelheti és 
neveltetheti mások által. Istennek e törvénye 
ellen — sem valamely felekezet aspirácziója, sem 
valamely állam törvényhozásának §-a — nem 
lehet, nem állhat meg mint törvény. Isten leg-
főbb, mindenható törvényhozó akarata előbb-
utóbb elfújja azt is ezt is a föld szinéről. 

De az Isten, a ki nélkülünk teremtett ben-
nünket, nem valósitja meg rajtunk és közöttünk 
akaratát — a mi közreműködésünk nélkül. 
Azért tehát fel imára az Istenhez, hogy segitsen 
meg küzdelmünkben; fel kérelmezésre a tör-
vényhozás sorompói elé, komolyan, bátran és 
méltóságosan, követelve, hogy a törvényhozó 
urak az LTr Isten tövényeit kegyesen respektálni 
méltóztassanak, máskülönben más tónusból fo-
gunk velők beszélni a választások — nagy Ítélet-
napján! *** 

A vegyesházasságok hazánkban 1868 után. 

VII. 

Manning, a nagy biboros, a vatikáni zsinat 
történetében dicsőségünkre mondja, hogy a gal-
likán „négy czikkelyt" rögtön megjelenésök 
után 1682-ben egy teljes magyar nemzeti zsinat 
kárhoztatta. Brunner Sebestyén a „Theologische 
Dienerschaft"-jában kiemelni, hogy az osztrák-
magyar monarchiában 1780—90 körül ómagyar 
püspöki kar volt egyedül az, a melyet II. József 
„aulája" se hazája, se egyháza elveinek feladására 
birni nem tudott. És 1890-ben? 

A ki a Csáky-rendeletéről fennebb mondot-
takat jól átgondolj a, az tudni fogja, mi tör-
tént nálunk 1890-ben. 

A mi e rendkivüli körülmények között a 
magyar katholikusok helyzetének sajátságosságát 
némileg elviselhetővé teszi, az az a gyenge vi-
gasztalás, hogy az egyháztörténelemben az 
ilyen-féle tünemény utoljára is nem szokatlan. 

Poroszországban pl. 1834-ben gr. Spiegel 
Nándor kölni érsek, a trieri, münsteri és páder-
borni püspökök a vpgyesházasságok ügyében tit-
kos egyességre léptek a kormánynyal és kiját-
szották a pápa brevéjét. Az egyes püspöki székek 
történetében is szomorú jelenetek vannak fel-
jegyezve. Csak egy van a világon ;ad quam — 
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Cyprián szavaival élve — perfidia habere non 
potest accessum" és ez a sz. Péter kathedrája, 
in qua, mint Hormisdas pápa formulája mondja, 
„immaculata est semper eatholica reservata 
religio et sancta celebrata doctrina". . . . 

Az alsó papság, mint már emlitém, tilta-
kozott, mondhatni, az egész vonalon ; tiltakozott, 
mint mondta, — a miniszteri rendelet ellen! 
De a rendelet ki volt adva, a püspök-kari 
instrukczió előirva — egészen még október hó-
napban1) is. Az alsó papság Rómára szegzett 
tekintetével magára maradt i t thon; mert neki 
elég volt az 1880-iki római dekretum és a kis 
katekizmus tana a kereszténységről, hogy ne 
ingadozzék hitében és lelkipásztori kötelességeinek 
a teljesitésében. 

Május hónappal megkezdődtek a perbe idé-
zések is a rendelet alapján; mert az alsó pap-
ság keresztelt és a bizonylatot nem adta ki. A 
gyomai és a komáromi eseteket különösen fel-
jegyezte a történelem. Közben, a lapokból 
értesült az ország, hogy a pápa rescriptu-
ma a Csáky rendeletére vonatkozólag megérke-
zett az országba. De az instrukczió továbbra 
is maradt ; Csáky nem mozdult, a püspöki kar 
hallgatott. Az isteni gondviselés megtagadta 
tőlünk a világos helyzetek kegyelmét, mert mi 
már régóta gyűjtünk érdemeket arra, hogy meg-
aláztatásunk sújtó és tartós legyen. Jam diu non 
catholici, sed politici sumus. 

Egy van csak, a mit a történeti hűség 
kedveért, mint csúfos enyhítő körülményt felje-
gyezni t a r t o z u n k : a felebbezett elkeresztelésiÍtéletek 
a belügyminisztériumban rekedtek. 

Végre az illetékes körök hallgatását s 
azt is csak Helfi Ignácz által meginterpel-
láltatva, megszakította Csáky miniszter okt. 
15-én a kultuszminiszteri tárcza költségeinek 
tárgyalásánál a pénzügyi bizottságban. És mit 
mondott oly hosszú hallgatás után a miniszter ? 
Azt, hogy még haec tantum initia dolorum. „A 
főpapság az illetékes helyre fordult az iránt, 
válaszolt a miniszter, forognak-e fenn dogmatikus 
akadályok? Ha nem forognak fenn (miért be-
szélt kétkedve, mikor a rescriptum már régen 
megjött1?) természetesen a rendelet minden vál-
toztatás nélkül fenn fog tar ta tni ; ha igen, még 

l) E hónapon át a pápa különös intézkedése folytán az 
egész kereszténység imádkozza a rosariumot szentegyházunk felma-
gasztaltatásáért. Nekünk elárvult magyar katholikusoknak nagy 
okunk volt azt buzgón végezni ! 

mindig szükséges leend a rendeletben foglalt 
lényeges intézkedések biztositása, de lehetséges 
lesz oly formát alkalmazni, mely a dogmatikus 
nehézségeket megszüntesse. Megnyugtathatja a bi-
zottságot arra nézve, hogy a kormány ez eshetőség-
gel szemben is tisztában van önmagával s a tör-
vény rendelkezésének érvényét minden körülmények 
közt biztosítani fogja." 

Igy beszélt a miniszter okt. 15-én azon 
rendeletéről, amely kath. hitelveinkbe ütközik; 
azon rendeletéről, a melyet a protestánsok nyári 
konventjeikben örvendetes tudomásul vettek! 

A helyzet tehát nem fog maradni a mostani 
stádiumában; de tekintve a katholikusok álla-
potának fejlődését 1867 óta, a mai már rend-
kívül zilált hitéleti állapotainkat; tekintve a 
Csáky-rendelet egész történetét, a melyben a visz-
szavonulást szégyenlő tényezők engagirozva van-
nak: vájjon a helyzet változása az igazság 
diadalát fogja-e jelenteni? — nehéz volna meg-
mondani. 

* 
* * 

A letárgyalt bő anyag, a vegyesházasságok 
története hazánkban, igen sok megszívlelni valót 
nyújt a magyar katholikusnak nem csupán ma-
gáról a vegyesházasságok körüli eljárásról a kü-
lönböző időszakokban, hanem az egész lefolyt 
időről: az emberekről, a különböző karekte-
rekről, az események fejlődéseinek okairól s 
ezek között a magyar katholiczizmus — leha-
nyatlásáról. 

Ezen eseményekből lassan, lépésről-lépésre 
fejlődött a szomorú jelen; ezen eseményekkel 
együtt nevekedtünk mi is, s i t t állunk ma, mint 
„modern" korunknak szakasztott gyermekei, mi 
katholikusok! 

Mik a kath. tanok, mi a katholiczizmus ma 
Magyarországon ? Egy kiaszott váz, amelyet a 
feudális korból fenmaradt anyagi előnyök diszi-
tenek s a melyen az ellenfél nem az életerőt, 
de a pénzt respektálj a, a melybe ő is alkalom-
adtán markolhat. 

A katholiczizmust a maga theoretikus fen-
ségében legfelebb a theologiai iskoláink ismerik; 
a közélet, a közszellem, az alapjában meg van 
mételyezve; hitünk praktikus fensége lehanyat-
lott, hiszen a kegyelmet legfelebb a — növen-
dékpapokon szokás végrehajtani, az elavult ká-
nonokban még csak egy pár tudós búvárkodik. 

Mily kiáltó az a bánásmód, a melyben a 
35* 
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sokszor hivatolt 9.000,000 katholikus Magyar-
országon az államtól részesül? 

Mire mutat az másra, mint arra, hogy az a 
nagy szám legfelebb a schematismusokból ál-
litható össze, de a közéletben nem jelentkezik; 
nincs abban élet, a tettekre kevitö, tettekben 
nyilatkozó hitélet meg éppen kevés. De ki is 
élesztené azt benne, mikor az egyházjog hatá-
lyon kivül van helyezve? 

Persze mindezeket, napjainkra vonatkozókat, 
hamisítatlan kiadásban legfeljebb ötven évmulva 
fogja a történelem fekete táblájára jegyezni; 
mert az élő embereket, a kiknek kötelességökben 
állana az ügyeknek más fordulatot adni, nem 
szokás szemtől-szembe ilyenekre figyelmeztetni; 
csak ha meghalnak, akkor mindenki bátor a 
meghaltnak hantjai közé egy-egy követ dobni. 
Tapasztaltunk ilyesmit a csak nem rég elmúlt 
években is. 

Hízelgés, ámítás, szépítés környezi az élő-
ket halálukig. Már igy hozták ezt a fejlődő kö-
rülmények s hogy igy maradjon is az állapot, 
érdekében áll a sok zavarosban halászónak. Az 
igaz, őszinte szónak, ha még oly nagy szeretet-
ből az egyház s annak jobbléte iránt származik 
is, ma nincs keletje; hiába, a világ világnak ma-
rad s a mai ember hiába recitálja sz. Gergely 
pápának „Ex libro Moralium" részletét in 2-o 
nocturno de Com. Conf. non Pontif., „Deridetur 
justi simplicitas . . . m i k o r annak követése 
keveset hozna ma a konyhára. 

De bármiként is legyen a dolog, én részem-
ről e nyomasztó helyzet közepett csak Perger 
János püspöknek a szavait ismétlem: „Akatho-
liczizmus ügye Isten ügye, s Isten egyházának 
ügyét bukni nem engedi! Ámde nekünk sem 
szabad Istent kisértve vakmerően, pusztán termé-
szetfölötti segélyeire, oltalmára támaszkodnunk; 
nem szabad a veszély közeledtét összetett kezek-
kel néznünk! Tennünk kell! Kinek Isten tehet-
séget adott irni, irjon ; kinek az ékesszólás aján-
dékát adá, szóljon; de tegyen, tegyen mindenki 
erejéhez képest." — Mindenek felett pedig senki 
hitének, egyházának, árulójává ne legyen! 

Igaz, ott állunk ma, a hová ez a szó illik: 
qui perdidit numerum, incipiat i terum! 

Nekünk ugy szólván a katholiczizmus meg-
erősitését az alapoknál kell kezdenünk, a szel-
lemek regenerátiójával. Önmagunkon kell kez-
deni a munkát s folytatni a híveinken. Egy 

általános engesztelő jubileum illenék be most 
legjobb kezdetnek Magyarországon, mint 1849 
után. 

Tanuljunk különben kevésbé ambitiózusak 
lenni s legyünk jobb papok — Isten és az em-
b e r e k e lő t t . Ma pedig legyünk kitartók a rende-
lettel — szemben. Az idei szomorú eset talán 
meghozhatja fölülről-alulról a kiábrándulást s a 
jó útra térést . . . . 

Vajha ez értekezésem a múlt bajainak ala-
pos megismeréséhez s egy jobb jövő előkészíté-
séhez csak csekélyke részszel is hozzájárulna! 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Onnan, a honnan, okt. 15. Országos hecz. — A 

protestánsok mulattatására, az ő nagy lelki örömükre 
tehát folyton foly a hithű kath. alpapság üldöztetése, 
sportszerűen foly a hecz úgyannyira, hogy alig vagyunk 
képesek elzárkózni ama hiedelem elől, hogy protestáns 
részről szándékosan csak azért küldetnek éppen hithű 
kath. papokhoz a vegyesházasságból származott kisdedek 
megkereszteltetés végett, mert ezúton folytatni, illetőleg 
fentartani lehet ezt az erőszakosan létrehozott országos 
heczet, melynek bármi módon leendő megszüntetése aligha 
örömet okozna a protestánsoknak, hiszen ilyen látványos-
ságnak, hogy kath. papok hurczoltassanak törvényszékek 
elé, ingyen nem igen voltak még tanúi a protestánsok, 
kivéve ama dicső (!) korszakot, mikor a „tiszta evangé-
lium" felgyújtott paloták, templomok, városok fényénél 
terjesztette a világosságot (!) 

Nekünk katholikusoknak a mily igazságtalannak 
tűnik fel e hecz, mert hiszen a miniszteri rendelet nem 
alapszik törvényen és hogy nem alapszik, felsőbb bírósá-
gunk felmentő ítéleteire hivatkozhatunk : ugy másrészt 
sajátságos világot vet a protestantizmus iránt való hitben 
a népnél ez az egész üldözés ; mert, akár szándékosan 
küldetnek protestáns részről a kisdedek hozzánk megke-
reszteltetés végett, hogy papjaink büntettessenek, akár 
proprio motu kereszteltessék nálunk a vegyesházasságban 
élő protestánsok gyermekeiket, mindkét esetben legalább 
is bizalmatlanságukat fejezik ki a protestantizmus iránt. 
Ha hinnének a protestantizmusban mint igaz vallásban, 
ugy sem maguktól, sem küldve nem kereszteltetnék gyer-
mekeiket nálunk. 

Ez a hecz tehát, mely a kath. papság ellen van in-
tézve, egyúttal erőszakkal akarja beoltani az ingadozó 
protestánsokba a hitet, hogy a protestantizmus mégis 
csak igaz vallás. Pedig ez az erőszak a protestánsokhoz 
éppen nem illik; hiszen ők állítólag a szabad vallásgya-
korlat, a lelkiismeret-szabadság hi vei ; ők azért jöttek e 
világra, hogy a papismus által rabbilincsekbe vert lelki-
ismeretet felszabaditsák a dogmák járma alól : miért tehát 
most ez az erőszakoskodás ? Miért nem engedik, hogy 
elveikhez hiven, a protestáns szülők gyermekeiket ott 
kereszteltessék, ahol nekik tetszik ? Vájjon nem látnák 
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be, hogy eljárásuk mennyire ellentmond elveiknek ? Es a 
protestánsok, a szabadvizsgálódás emberei, kik hozzá foly-
ton keresik az igazságot, már most ha a protestáns szülő 
az ő szabadvizsgálódásában és az igazság keresésében oda 
jutott, hogy neki nem kell a „protestáns keresztség," de 
kell a ,,katholikus keresztség," miért üti arczul gyakorlat-
ban saját vallási elvét ? 

A protestantizmus dogmáját a kath. papság és a 
katholikusoknál kereszteltető protestáns szülő úgyannyira 
nem sérti meg, hogy inkább avval megegyezőleg jár el 
és igy nagyon felfoghatatlan, hogy a kormány azonnal, 
midőn a protestánsok első izben ama követeléssel léptek 
fel, hogy ez a hecz az ő kedvökért, a kormány támoga-
tásával insceniroztassék a kath. papság ellen, avval nem 
utasította el őket, hogy ő nem fog eszközül szolgálni a 
protestáns elv megsértéséhen. Az ugyanis kétségtelen, hogy 
midőn a miniszter rendeletével a protestánsoknak ked-
vezni akart, nemcsak a katholikus, hanem a protestáns 
elv ellen is vétett és csodálatos, hogy a minisztert, erre 
számos tanácsadói közül senki sem figyelmezteti, holott 
ha ez történik, a hecz talán elmaradt volna. 

De ma már ez igy megy, elvre, dogmára, jus cano-
ciumra nem adnak semmit, ezek nélkül sokkal kényelme-
sebb az élet, szabadabb a kormányzás, mert a modern 
phrasisok útvesztőjében az önkénynek sokkal tágabb tere 
nyilik, és ami a katholiczizmust illeti, ez az ő dogmáival 
és kanonjaival, a phrasis-korszaknak ellensége levén, az 
államok ettől akarnak menekülni : mit tettek tehát P Talán 
külön §-ban decretálták : a katholiczizmus eltöröltetik ? 
Dehogy, e helyett törvénybe igtatták a jogegyenlőséget és 
ámbár ezalatt csakis a politikai egyenlőség érthető, las-
sankint csinálni akarnak belőle vallási egyenlőséget ; mint-
hogy pedig ez a fából vaskarika nem sikerülhet ugy, 
hogy a katholiczizmus dogmái megmaradjanak, azért az 
államok a jogegyenlőség (?) elérése végett a kath. dog-
mákat nyesegetik, hogy a katholiczizmust a protestantiz-
mus képére és hasonlatosságára átalakitsák és igy, mit 
törvényben kimondani nem merészeltek, a jogegyenlőség 
phrazisa alatt akarják elérni. 

E jeles (!) terv kivitelére természetesen szivesen 
kezet nyújt a protestantizmus az államoknak, szivesen 
elnézi tehát, ha az ő egyik-másik elve megsértetik, és an-
nál inkább, mert talán a szabadvizsgálódás elvét szabad-
vizsgálódása következtében már elejtette, belátva, hogy annál 
sokkal több hasznot hajt a liberális kormányok támoga-
tása és igy valószínű, hogy ezért nem reklamált a lelki-
ismeret szabadságának, a szabadvizsgálódásnak nevében a 
febr. 26-iki rendelet ellen, hanem azt, lemondva saját 
elvéről, hathatósan támogatja. 

A protestantizmust különben, az elvi antagonismus 
mellett felbátoríthatták még egyes, ami köreinkben elő-
fordult esetek is, sőt egyenesen felboszanthatták ; mert 
nemcsak azt tapasztalhatták, hogy a katholikusok már 
évtizedeken keresztül hátrálnak, hogy legújabban egyesek 
közülünk egészen a protestánsok szája ize szerint járnak 
el, hanem talán azt is, hogy bizonyos esetben támogat-
tatván a kath. pap a protestánsok által azért, mert ez 
kiadta nekik a catholice keresztelt gyermeket, ugyanezt, 
eljutván a gazdag javadalomhoz, már megtagadta. Uv 

eset talán még fokozta a vágyat a protestánsokban, hogy 
ez az országos hecz még hevesebb legyen. 

Bármiként legyen is azonban, egy tényt nem lehet 
eltagadni, — nem lehet ugyanis eltagadni a kath. alpap-
ság hithűségét, nem lehet eltagadni, hogy ennek mani-
festatiója annál fényesebb lett, minél nagyobb lett az 
üldözés, és ha majd eljön a győzelem napja, — pedig el 
fog jönni, mert a kormány lehetetlen, hogy akarva nem 
akarva is figyelembe ne vegye a kath. papság hangula-
tát ,— akkor a kath. alpapság nagy tömege emelt fővel mu-
tathat győzelmére, melyet Isten után, saját kitartásával 
kivívott. Addig is ne lankadjunk, hanem minden törvényes 
eszközt használjunk fel, hogy biztosítsuk eddigi buzgósá-
gunk gyümölcsét, hogy biztosítsuk a jövőt, a midőn nem 
leszünk kitéve üldöztetésnek azért, mert kath. papi köte-
lességünket lelkiismeretesen, amint azt hivatásunk köve-
teli, teljesítjük. Ha ezt elérjük, elérjük vele egyúttal azt 
is hogy a protestantizmusnak elveszszük a kedvét, ellenünk 
országos heczet indítani. Dr Veterán. 

Nyitra, 1890. okt. 27. Szász Károly kálvinista super-
intended szóda-fröcscse. — 

Mindannyiszor sajnálat fog el a kálvinista atyafiak 
iránt, valahányszor Szász Károlynak a kálvinista vallás 
képviseletében beszédét olvasom. Nézetem szerint a val-
lás, ha mindjárt Kálvin formájában szerepel is, igen ko-
moly dolog ; nevezetesen maga Kálvin a háromszemélvü 
egv Istent, a megtestesülést, Krisztus istenségét, a keresz-
tény kinyilatkoztatott vallásnak isteni eredetét, a szent 
Írásnak ihletettségét, szóval a tanoknak egész sorát — 
egész a ker. anthropologiáig közösen a kath. egyházzal 
vallotta. Azért én Szász Károlyt, a ki a „világirodalom 
époszaiban" a kinyilatkoztatást, „püspöki" beszédeiben 
pedig Krisztus istenségét megtagadta, a kit Kálvin bizo-
nyára Servet Mihály sorsára talált volna érdemesnek, ezt 
a megtestesült lessingiánust, nem a kálvinista superinten-
densi székben, de a viczlapokban a jellemzetes szóda-pa-
laczkkal szeretem látni. 

De Szász Károly mégis superintended, s mint ilyen 
a minap a dunamelléki ref. egyházkerület évi közgyűlé-
sén „püspöki" komolysággal egyházmegyéjéről jelentést 
olvasott s abban a többi között az elkeresztelések ügyé-
ről is beszélt. Exposéja az 1868. LUI. t.-cz. 12-ik §-áról 
ezekben központosult: mi e törvényhez szilárdul ragasz-
kodunk s annak fentartását és mindenesetre addig mig 
törvény, végrehajtását nemcsak kívánjuk, de amint annak 
a magunk részéről engedelmeskedni polgári kötelességünk-
nek tartjuk (komolyan ?) s ha az ellen netalán részünkről 
történnék kihágás (és mennyi !), annak megtartására a 
törvényes kormánynak segédkezet is nyujtunk : ugy azt 
viszont megkívánjuk és követeljük, hogy az a másik 
oldalról is tiszteletben tartassék s engedelmességben része-
süljön. (M. Állam okt. 26. sz.) 

Tehát Papp Gáborék után (1. Religio II. 141.) Szász 
sem vallásosabbat, sem begyőzőbbet mondani nem tudott, 
mondott annyit, amennyit a miniszter mond febr. 26-iki 
rendeletében, a mi nem is csoda, mert, miként már Papp 
Gábor beszédénél emiitettem, ennek a vallásfelekezetnek 
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az u. n. elkeresztelések ügyében nincs más mondani va-
lója, mint a mennyit és a mit a miniszter mondott. 

Vallási elveinek fejtegetése, ezen elvek sérelmére 
visszavezetett következtetés egyetlen-egy sincs a beszéd-
ben. Egy pár frázis az egész. Azért sürgeti az 1868. LIII. 
t. cz. 12-ik §-át, sőt az egész törvényt, mert „a hosszú 
és keserű harczot, melyben annyi testvér-vér folyt, annyi 
család ketté szakadt" fölidézni nem akarja; nem akarja, 
hogy „a gyászos emlékű vallásháborúkban kifáradt ke-
resztény felekezetek közt ismét a visszavonás, annyi békés 
családi tűzhelyekre a lelki kétely és nyugtalanság üszke 
dobassék." Hát ez nem theologikus argumentatio, a mely-
nek egyszerű költői volta mellett csak az a feltűnő, hogy 
nem röstelli a vallási háborúkat fölemlegetni, a melyek 
egy protestánsnak a szájába oly rosszul illenek. 

Ha egy vallást a másikkal látok szembeállítva, elveket 
elvekkel, ott komolyan nézem a dolgot. De a hol azt 
látom, a mint ez a napi kérdésünknél történik, hogy még 
egy „püspök" sem ejt szót arról : miként függ az össze 
a kálvin-vallás elveivel, amit a vegyesházasságokból szár-
mazó gyermekekre nézve követelnek ; mi sértődik meg 
egy oly valláson, a mely csak felnőtteknek való s a melyre 
vonatkozólag egy rossz törvény is csak a „vallás követé-
séről" szól, mi sértődik meg, mondom, az által, midőn 
a vele szemben álló vallás elvei azt követelik, hogyhivé-
nek egy másikkal oly feltétel alatt szabad házasságra 
lépnie, ha valamennyi gyermek katholikus leszen, — mi-
dőn nem ilyenekről beszélnek, akkor én az egész dolog-
ban egy politikai háborút látok, a melynek a valláshoz 
csak annyi köze, a mennyi Szász Károly meggyőződésé-
nek a kálvinista superintendaturához. 

Ha ezek az urak felidézték volna 1626-ból komjáthi 
zsinatjuknak 40-ik kánonját: „Ne puellae fideles (i. e. 
calvinianae) infidelibus (i. e. catholicis) conjungantur," — 
ezt még érteném, mert arra mutatna, hogy a Kálvin-val-
lás saját igazságának a tudatában van ; de midőn a ve-
gyesházasságok eltiltását legkevésbé sem óhajtják, sőt a 
házasságnak, mint merő polgári szerződésnek a fogalmát 
a katholikus félre is erőszakolva a gyermekekben osztoz-
kodni fölötte óhajtanak : ebben a protestantizmusnak, mint 
bizonyos hitelvek összegének olyan fenforgatását látom, 
a melyet protestánsnak el nem ismerhetek. Akkor nem 
értem: miért szakadtak el Luther meg Kálvin a kath. 
egyháztól a szabad vizsgálati elvet proklamálva minden 
egyes emberre, ha ma már a csecsemőket is a protestáns 
vallás követőinek nézik ? 

Kisded-protestáns nem létezhetik s ha ennek daczára 
Luther-Kálvin óta a kisdedeket a szülői körben protes-
tánsoknak nevelik, ez egyike a legkiáltóbb ellenmondá-
soknak abban a vallási rendszerben, a melyet a kath. 
egyházzal szemben oly nagy garral felállítottak. Nagy 
ellenmondás ez abban a vallási rendszerben, a melyben 
állítólag vallási tanitótekintély nincs, nem volna szabad 
lennie; a melyben a vallás mindenkinek saját kutatására 
van bízva, s a melyben éppen azért az egyesnek a val-
lási kérdésekben olyan joga van, mint az egész prot. 
konzisztoriumnak. 

A együk ehhez azt is, hogy a mai protestáns nem is 
többé Luther vagy Kálvin követője, hanem Lessingé; ma 

a protestáns szemében minden vallás egyformán igaz, 
egyformán hamis, egyik sem isteni eredetű: a racionalis-
mus, a pantheismus az igazi vallás. Ha már most mind-
ezeket tekintetbe vesszük, akkor láthatjuk, hogy a vegyes-
házasságok folytán micsoda ellenféllel jöttünk mi érint-
kezésbe ? Olyannal, a kivel soha sem lehetünk tisztában i 
mik a vallási elvei, miért követeli ő velünk szemben ezt 
vagy amazt? Innét van, hogy a jelen elkeresztelési kér-
désben is nem hitelveik megsértéséről, hanem a 68-iki 
törvény meg a miniszteri rendelet megsértése miatt pa-
naszkodnak. Ugyanis ha az ilyen vallási kérdésekben a 
politikai ferde intézkedések nem jönnek közbe, a protes-
tantizmusnak mint vallásfelekezetnek nincs mondani valója. 

Tehát egy defmiálhatlan ellenféllel állunk mi szem-
ben, a melynek sem tanai, sem elvei nincsenek, a melyet 
akkor is sértünk, a midőn megsértése eszünk ágában sincs ; 
de a mely létezik és létezni akar, és akojrmányok eléggé 
gondoskodnak róla a törvényekben, hogy mindig legyen 
mondani valója. 

Ilyen ellenféllel szemben a harcz — minden jó aka-
rat mellett is — elkerülhetlen s a 68 óta oly sűrűen 
jelentkező vegyesházassági mozgalmak mutatják, hogy a 
vallást-vesztett protestantizmus már mi bennünk katholi-
kusokban egy cseppet se tudja a vallást becsülni, hanem 
ugy viseli magát, mint a kinek már egyáltalán nincs vesz-
teni valója. 

Ennek folytán nálunk vallási béke alig remélhető ; 
nem volt meg a múltban, a mióta a protestantizmus fel-
színre került, nem lesz meg a jövőben sem, mert mi 
lenne akkor a protestantizmus ? 

Ha az állam mégis most pillanatnyi békét óhajt, azt 
csak ugy érheti el, ha a hírhedt 12-ik §-t .oda módosítja, 
mikép : a vegyesházasságból származó gyermekek vallási 
nevelése a szülők lelkiismeretbeli dolga. A protestánsnak, 
véve a protestantizmusnak általunk eddig ismert hitelveit, 
a vegyesházasságnál ennél több követelni valója nincsen. 

Ha többet akar, akkor tiltsa meg híveinek, ha ugyan 
ez megfér elveivel, a vegyesházasságra lépést; a kath. 
egyháznak követelményei a vegyesházasságoknál ország-
világ előtt ismeretesek. Óvja hiveit a saját aklában, de a 
kath. hit dogmatikus követelményeibe ne avatkozzék. 

A kath. egyház senkit sem hi vegyesházasságra, sőt 
tiltja ezt s csak akkor tűri el, ha a vegyesházasság szent-
ségének a követelményein lehetőleg sérelem nem esik ; 
de tovább nem mehet, nem áll jogában a protestantizmus 
mai követeléseinek eleget tenni. 

Ha a protestáns nem volna protestáns, hanem bizo-
nyos szilárd alapú vallási rendszernek a hive : akkor ő a 
kath. egyház ezen magatartását meg is tudná becsülni ; 
de ugy, a mint ma vannak az állapotok, a protestánsok-
nak kath. részről a hitelvekhez való hűségről beszélni 
annyi, mint vaknak a színekről előadást tartani. 

A kinek mije nincsen, azt másban sem tudja meg-
becsülni. Dr Dudek János. 

Belgium, Liège. A liege-i ssocziálpolitikai kath. 
kongresszus jellemzése. l) — 

A kongresszus nagyszerű volt : ez az európai közvé-

Tárgyhalmaz miatt késett. 
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lemény egyhangú vélekedése. A franczia, angol, német 
világlapok egyaránt elismerik e nagy jelentőségét. 

Az eredmények megmérhetetlenek lehetnek. A kon-
gresszusból oly hatalmas ösztönzés indult ki, mely elő-
haladásra fogja bátoritani mindazokat, akik a társadalmat 
védelmezik, első sorban a kath. papságot, a polgárositó 
hadsereg eme vezérkarát. Irányt fog adni minden idevágó 
törekvésnek. Erre szükség volt. Egy párt sem állhat meg 
politikai programm nélkül ; e nélkül a fenyegetett társa-
dalom védelme a szoczializmus ellen szintén lehetetlen. 

Az idő elhatározásra késztet, mert a veszély mérhe-
tetlen s kiszámíthatatlan : nem szabad se jobbra, se balra 
kitérni, sem előnyomulni s azután meghátrálni, neki ira-
modni s azután megállapodni, hanem elhatározott lépés-
ben haladni kell az ismert pályán a világosan kitűzött 
czél felé. 

Ezt nyújtja a liège-i kongresszus, tökéletes sztrate-
giai térképet adván a keresztények kezébe, melyen vilá-
gosan jelezvék az utak, a menetek, folyók s csatornák. 

Ami e kongresszust mindenek fölött jellemzi, az 
ama tény, hogy az anyaszentegyház sugallatából indult 
ki s működött. A malines-i biboros, a baltimore-i, west-
minsteri, freiburgi, rheimsi biborosok, kik a kongresszus-
hoz intézett leveleikkel vagy ünnepélyes nyilatkozataikkal 
résztvettek e nagygyűlésen, a namur-i, gand-i, liège-i 
belga püspökök, a salfordi, nottingham-i angol főpász-
torok, a trieri s kölni német, a luxemburgi, és a mont-
pellier-i franczia püspökök jelenlétükkel tolmácsolták a 
két világrész számtalan főpásztorának hozzájárulását a 
kongresszus munkálataihoz, szelleméhez, czéljához ; ame-
lyet külön is nyilvánított a bécsi herczeg-érsek, a madridi, 
paduai, és számos franczia főpásztor. 

Mily csodálatraméltó areopag ! Mily gondoskodás az 
egyház részéről a társadalom, kivált annak kitagadottjai 
iránt ! 

A londoni „Times" nyíltan kifejezi csodálatát a kon-
gresszus iránt. A párisi „Temps" is ekkép nyilatkozik: 
„Minél többet gondolkozunk, szemlélünk, annál inkább 
meggyőződünk, hogy az egyház eme beavatkozása a szo-
cziális kérdésekbe jelentőségteljes tünemény, és sokkal 
inkább, semmint a liberális táborban hiszik, korunk leg-
főbb tényeinek egyike." 

Mennyivel inkább mondhatjuk mi, és mondani fog-
ják vajmi sokan ama férfiakról : ime, ezek fogják meg-
menteni a társadalmat a szoczialista barbárságból és ismét 
kereszténynyé teszik, aminő a janzenizmus és protestan-
tizmus előtt vala. 

A kongresszus tárgyalásai élénkek s hevesek voltak. 
A viták folyamából eredményként leszürődött amaz óhaj, 
illetőleg szükség, hogy az állam föladata bölcsen közbe-
lépni ama legerkölcsösebb czélból, hogy a munkások s 
családjaik teste s lelke megmentessék és a családi tűz-
hely visszaállittassék. Hogyan is lehetne ez másképp ? A 
szent atya beszélt, kimondotta, hogy az állam e közbe-
lépése, mely jog szerint elvitathatatlan tőle, tényleg el-
engedhetetlen lesz ama körülmények között, melyeket 
ő jelez. 

Doutreloux, liège-i püspök volt az első, aki emlé-
keztetvén XIII. Leo pápa tanítására vázolta a kongresszus 

való programmját a második szakosztály munkálatainak 
megújítása alkalmával. Ennek bizonyságául szolgálnak a 
kongresszus határozatai. 

Es az összes jelen volt püspökök hasonlókép gon-
dolkozának és ezt ki is jelenték részint a nyilvános ülése-
ken, részint a szakosztályok tárgyalásai közben ; a trieri 
püspök teljes szivéből, a nottinghami püspök angol ko-
molyságával, a montpellieri főpásztor az ő hosszú tapasz-
talatával. A nemzetgazdasági úgynevezett classicus (Smith 
Ádám-féle) iskola fölött ítéletet ültek s azt végkép el-
itélték. Mint a liberális eszme szülöttje, a manchesteri 
iskola valahára kénytelen volt abbahagyni vészthozó és 
alapjukban anyagelvi tanainak terjesztését. 

Mindinkább kiviláglik, hogy az egyház irányában 
indeferens állam, a munkások sorsa iránt is közömbös, 
mely közönyösséget kárhoztatta IX. Pius ugy, mint XIII. 
Leo. Most már megállapítjuk a tényt. A liberalizmus le 
van győzve minden téren. 

Amit még láthattunk, az a papság elismerésre méltó 
készsége, melylyel, mint mindig, a legnagylelkűbb megol-
dások előkészítéséhez fog. Annyira benne van, hogy inkább 
vissza kellene tartani, semmint az előnyomulásra buzdí-
tani. Ámde nem volt-e ez igy mindama korszakokban, 
midőn a tehetetlen állam- s közhatalmak az egyházra 
hagyták a nagy szerepet? Ha összehasonlítjuk aranyszájú 
sz. Jánost, Jeromost, sz. Ágostont Mermillod-val, Man-
ning-gel, Doutreloux-val, ha ehhez hozzávetjük az idők s 
viszonyok különbségét amaz első nevek óta napjainkig : 
látjuk a gyöngék, szegények, a munkások, Krisztus eme 
kiváltságoltjainak védelmezőit szakadatlan lánczolatban az 
egyházban. 

II. Vilmos német császárnak a munkások ügyében 
megkisérlett föllépését egy félszáz évvel megelőzte Kette-
ler mainzi püspök, utóbb Moufang kanonok és más kath. 
pap önfeláldozó úttörése ; és ha annak idején Németor-
szágban hallgattak volna Kettelerre, ma nem volna szo-
czialista veszedelem Berlinben. 

Mily nyomorultak azok, akik azt merik mondani a 
népnek, hogy az egyház az ő ellensége ! 

Az egyház a nép ellensége ? ! Holott ő a nép éber 
anyja, odaadó, hősies anyja. Mindenét odaadja neki, és 
ez viszont odaadja az egyháznak gyermekeinek legjobb-
jait, kikből a legnagyobb pápák s a legjobb apostolok 
lesznek. 

Mit tesznek a liberálisok, a nagy liberális politiku-
sok a népért ? Vegyük össze mind, amit a liberálisok a 
parlamentben, egyetemeken, iskolában, sajtóban, tudo-
mányban, művészetben, irodalomban, közigazgatásban, bí-
ráskodásban, ipar terén müveitek, és vessük azt össze a 
liège-i kongresszussal, és akkor feleljünk részrehajlatlanul 
e kérdésre : ki szereti a népet, ki szolgálja, ki emeli föl 
őt, ki enyhíti sorsát ? 

Brazília, szeptember hó. A brazíliai püspöki kar 
tiltakozása. — 

A katonai államcsíny által császárságból köztársa-
sággá-lett Brazília püspöki kara a mult hóban egyetem-
leges tiltakozást intézett a brazíliai Egyesült-Államok 
ideiglenes kormányához, melyben óvást emel az állam s 
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kath. egyház közti hivatalos viszony rendszeres s meg-
alázó megszakítása, valamint a vallásnak az iskolákból, 
kollégiumokból és a kormány egyéb intézeteiből történt 
számkivetése ellen. Panaszkodik továbbá, hogy a nemzeti 
papság fentartásához és az istentisztelet fölségéhez nyúj-
tott állami segély megvonatott. 

Kijelenti a tiltakozás, hogy az alkotmánynyal ellen-
kezik az ideiglenes kormány ama rendelete, mely a bra-
ziliai papságot ugy szólván törvényen kivül helyezi ez 
igazságtalanság, méltatlanság. 

A főpásztorok tiltakoznak ezután a Jézus-társaság 
tervezett kiűzetése ellen. Tudvalévő ugyanis, hogy a Jé-
zus-társasági atyák hintették el a polgárosodás csiráit ez 
országban, és a hála szoros kötelessége eme társaság 
iránt, melynek Brazília még létezését is köszönheti, hogy 
nemcsak ne üldözzék, hanem még támogassák is jótékony 
működését. 

E kivételes rendszabály nemcsak a Jézus-társaságot 
érte ; ezentúl minden szerzetes-rend alapitása tiltva van 
Braziliában. 

A püspöki kar végül tiltakozik azon rendelkezés 
ellen, mely szerint a polgári házasságnak meg kell előz-
nie az egyházi esketést, valamint ama büntetések ellen, 
melyek a kath. papokat sújtották, kik nem alkalmazkodtak 
e rendelkezéshez. 

E terjedelmes s fenkölt tiltakozást, melyet a rio-
janeiro-i 0 Apostolo négy számában közöl, aláirták a követ-
kező főpapok : Antal, bahijai érsek ; Lajos, chalcisi érsek ; 
János, diamantinai püspök ; Péter, rio-de-janeiro-i és san-
sebastiani püspök ; Linus, san-pabloi püspök ; Antal, ma-
riannai püspök; Károly, cujabai püspök; Antal, maran-
haoi püspök ; Claudius, rio-grande-da-sol-i püspök ; József, 
olindai püspök ; Joakim, fertalezai püspök ; Jeromos, parai 
püspök; János, goyazi püspök; János, gerai püspök, 
olindai coadjutor ; Manuel, eucarpiai püspök, bahiai coad-
jutor ; Silverus, camacoi püspök, mariannai coadjutor. 

VEGYESEK. 
*** Az utolsó troní — az volt az 1868. LUI. t.-cz. 

12. §-ának általunk katholikusok által követelt revisiója 
ellen, hogy gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi 
miniszter avval állt elő, hogy hiszen azért is ragaszkodik a 
rendeletéhez, mert azt több püspök előzetesen helyeselte 
és öt annak kiadására buzdította. A „Budapesti Hirlap" 
meg is nevezett hét püspököt, azaz meghurczoltatásnak 
kitette hét köztiszteletben álló főpásztor nevét. És ezt 
mindhiába. Mert ime egyik czáfolat a másik után kije-
lenti, hogy az egész, magyarán mondva, vagy félreértés 
vagy ráfogás. Legerélyesebben szól nm. és ft. dr Du-
lánszky Nándor pécsi püspök ur nyilatkozata, mely hadd 
álljon itt teljes szövegében. Egyébiránt, amennyire ne-
künk ebbe az ügybe betekinteni sikerült, a vádaskodás 
nagy félreértésen alapszik. A miniszter amint látszik egy 
püspökkel sem közölte formálisan a rendelet szövegét; 

egviknek-másiknak csupán annyit mondhatott talán, hogy 
rendezni akarja az „elkeresztelések" ügyét. Az ily álta-
lános, meghatározatlan szándéknak helyeslését ő azután a 
rendelet helyeslésének vette s abban biztatást látott a 
rendelet kiadására. Hogy nagy félreértés kezdte az egé-
szet, az világos. A pécsi püspük ur nyilatkozatának szö-
vege ez, a mely tönkre silányitotta az egész hirlapi csá-
csogás hitelét : 

„A „Budapesti Hirlap" tudni véli azon püspökök 
neveit is, „kik állítólag biztatást adtak volna a febr. 26-ki 
miniszteri körintézvény kiadására, és kik a vallás- és köz-
oktatási miniszter ur felhívására kijelentették volna, hogy 
a kérdéses rendelet nem ütközik a kath. egyház szerveze-
tének dogmatikus tételeibe, s hogy ezek a püspökök e 
rendelet kiadása ellen semminemű kifogást nem tettek, sőt 
biztatták volna a minisztert a vallási felekezeti béke ked-
véért annak kiadására." 

Én nem hiszem, hogy ezen állitások bármelyik 
tagjával szemben a magyar püspöki karnak valóságon 
alapulnának. — A mi engem illet, miután a hetes 
számban az én nevem is szerepel, kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy én az egész telet székhelyemen tölt-
vén, ily rendelet czélba vett kiadásáról semminemű 
előleges tudomással nem birtam és arról, mint már tény-
leg kibocsátottról, csak 1890. márczius közepén Buda-
pesten értesültem. 

Eszerint én ezen rendelet kiadásába semmikép, akár 
nyilatkozólag, akár, és annál kevésbé biztatólag be nem 
folytam. Es kénytelen vagyok kijelenteni, hogy valamint 
a kérdéses szándékról előleges tudomásom nem levén, 
abban semmi irányban véleményt nem mondhattam, ugy 
nézetemnek nyilvánitására sem szóval, sem Írásban felhí-
vást senkitől soha nem is kaptam és nyilatkozatot nem 
tettem. 

Mindezeknél fogva a „ Budapesti Hirlap11 ezen sze-
mélyemre vonatkozó inszinuáczióját merő koholmánynak 
nyilvánítom és azt egész határozottsággal visszautasítom. 

Pécs, 1890. október 25. 
Dr Dulánszky Nándor. 

pécsi püspök." 

-f- Rómából irja nekünk derék rendes levelezőnk 
Gmitter Alfonz bátyánk, hogy ott f. hó 10-ike körül hir-
telen esőre, azután pedig száraz hidegre változott az idő 
és oly íoku fagyos időjárás következett be, a milyenre a 
legidősebb emberek sem emlékeznek. Az albanói, frascatii 
stb. hegyeket hó boritja. F. hó 14-én elhunyt az összes 
conventualis minorita-rend ex-generalisa, ft. dr Andragna 
Maria Antal, a szent Officium consultatora. A nagyérdemű 
rendfőnök a penitencziáriusok collegiumában élt megbuz-
kodva, imának s kötelességei fáradhatatlan teljesítésének 
élve. Nagy tudománya, higgadt kedélye, szerénysége é3 
alázatossága által nagy tiszteletet szerzett személyénekés 
nevének. Temetése f. hó 17-én volt a 12 apostol tem-
plomából a szent Lőrinczről nevezett temetőbe „fuori 
della mura." R. i. p. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.} 
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ben, intézendők. : 

A házasság felbonthatatlansága 
és az e g y s é g e s h á z a s s á g i jog . 1 ) 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
tud. egyetemi ny. r. tanár. 

I. 
A consummált házasság felbonthatatlansága 

kath. dogma, isteni positiv kinyilatkoztatáson ala-
puló tan és törvény; de azon igazságok sorába 
tartozik, melyeket a józan ész is — mihelyt eleibe 
állít tatnak — nehézség nélkül belát és készsé-
gesen elfogad. 

Tekintettel arra, hogy csakis a kath. egy-
ház hirdeti a házasság felbonthatlanságát mint 
tant és érvényesiti azt mint törvényt, hogy e 
tekintetben nem egy oldalról azon vád éri az 
egyházat, mintha törvénye túlságosan ideáliszti-
kus, szigora az ész előtt igazolatlan, társadalmi 
kihatásaiban egyenesen káros lenne, mondom, 
ezekre tekintettel helyén levőnek ítélem, a há-
zasság felbonthatatlanságát — mellőzve a ki-
nyilatkoztatásból, sz. Írásból és hagyományból 
merített érveket, — a józan ész világánál közelebb 
szemügyre venni valamint társadalmi hatásaiban 
mérlegelni. 

Az ész, ha elmélkedése tárgyává teszi a há-
zasság természetét és czéljait, rögtön elismeri, 
hogy a házasság postulatuma a felbonthatat-
lanság. -

a) Mit is kívánnak a felek, házasságot kötve ? 
milyen a szándékuk, intentiójuk ; akarnak-e fel-

x) A ki tudja, hogy mi felé gravitál a magyar laicus jogász-
világ élén a kormány bevallott szándéka (egységes házassági jog 
czimén a polgári házasság s a szabad pórázra bocsátott divortium 
meghonosítására), annak figyelmét az i t t következő, nagy szakava-
tottsággal irt értekezésre fölösleges felhíni. A szerk. 

bonthatatlan köteléket kötni vagy felbonthatót ? 
A kérdést csak fel kell tenni s egvértelmüleg 
minden ember azt feleli, hogy felbonthatatlan 
frigyre lépni szándékoznak. S ez szükségképp 
ugy is van, ha az emberi sziv legnemesebb ér-
zelmeinek egyike, a szerelem, köti a házasságot, 
amint kell, hogy az kösse, a természet rendje 
szerint. Mert nincs oly alávaló emberi lény, 
mely midőn szeret, kiszámítja a pillanatot, mi-
dőn szeretni nem fog ; nincs emberi lény, mely 
annyira képtelen volna szerelemre, hogy ugy 
élne szerelme tárgyával, mintha ő azt szeretni 
valamikor megszűnnék. Minden esetre csalódás 
az, a miben a sziv, midőn szeret, önmagát rin-
gatja, hogy t. i. mindig ugyanazzal a hévvel fog 
szeretni; azonban, mindenkor tisztességes csaló-
dás. Mert mily érzelemmel lépne a nő meny-
nyegzője napján férje házába, ha felmerülne lel-
kében az a gondolat, hogy azt egykor férje által 
eltaszítva, el kell hagynia? Hogy miután ifjúsága 
virágát feláldozta, éveken át legnagyobb fáradal-
mak között élt, a családért való gondoskodásban 
egészségét aláásta, házias szorgalom és takaré-
kosság által a jóllétet emelte, más valaki fogja 
helyét elfoglalni? Mily szégyen és gyalázat rejlik, 
különösen a nőre nézve abban, ha visszatér a 
szülői házba, eltaszítva a férfiútól, ki őt élettár-
sának választotta, vele legalább egy ideig, a leg-
szívesebb egyetértésben élt, legrejtettebb titkaiba 
beavatta, vele örömét és bánatát megosztotta, 
és most egyszerre széttépi az őket egybefűző kö-
teléket s vele minden érintkezést megszüntet! 
A házasság minden esetre szerződés által jön 
létre, de az nem kereskedelmi szerződés, melynél 
a betét egyenlő s melynek felbontásakor a nye-

36 
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reményt vagy a szenvedett károkat egyenlően 
fel lehet osztani. A házasságra nézve ez nem áll. 
A betét i t t nagyon egyenlőtlen; a férfi erejé-
nek oltalmát, a nő gyengeségének szükségleteit 
hozza magával: a válás esetében igen egyenlőt-
lenek az eredmények, a férfi megtartja tekinté-
lyének egész felsőbbségét, de a nőnek eredeti 
méltósága nincs meg többé és mind abból, a 
mit magával hozott : a szűzi tisztaságból, a szép-
ségből, termékenységből, tiszteletből és vagyonból, 
csak a vagyont viheti ismét vissza. 

Mintegy kifacsart czitrom eldobatik. Férfi és 
asszony közötti egyenlőség, a kereszténység által 
öntudatra hozott ezen valóban nemes emberi 
eszme solf sem lehet akként teljes igazsággá a 
házasság felbonthatósága mellett. 

Tudjuk, hogy csak is a kath. egyház hirdeti 
a házasságot felbonthatatlannak, a tőle elszakadt 
szekták azt felbonthatónak hirdetik s elősorol-
nak több-kevesebb okot, melyeknek fennforgása 
mellett az felbontható. Képzeljünk magunknak — 
a mihez nem is kell nagy fantázia, — két kü-
lönnemű személyt, kik szabatosan ismerik val-
lásuknak ezen szabványait, melyek a házasság 
felbonthatóságára vonatkoznak, kik tudják, hogy 
vallásuk regulái szerint ilyen meg ilyen okok 
fennforgása mellett a házasság felbontható. Ezek 
már most szerelemből, a mint kell, házasságot 
kötnek, és ez alkalomból kezdené nekik valaki 
magyarázgatni, hogy bizony ezen kötelékük nem 
felbonthatatlan ám, hogy az ilyen meg ilyen oknál 
fogva felbontható. Minő megütközéssel fogadnák 
azok az ilyen praelectiót! mennyire bántaná őket 
az ilyen feltevés, miszerint lehetséges ám, hogy 
széjjel fognak menni! Ezt ők meg nem engedik, 
ez ellen fellázad jobb természetük ; ők meg vannak 
győződve, hogy feloldhatlan köteléket kötöt-
tek, holtomiglan, holtáiglan. Ez, uraim, a termé-
szet szava, mely erősebb minden szektabeli elmé-
letnél ; i t t beigazul, a mit Cicero mond: „plus 
recta natura, quam ratio prava valet." Definibus 
lib. IL 18. 58. 

Ekként tehát levonhatjuk a consequentiát, 
hogy miután a házasságot kötő felek a házas-
ságot mint felbonthatatlan köteléket akarják 
kötni, azt mint olyant kötik is meg, annak 
tehát felbonthatatlannak kell lennie. 

6) De nem csak a házasságkötő felek inten-
tiója foglalja magában a felbonthatlan ságot, 
hanem benn foglaltatik az a házasság minden 
definitiójában is. Ez fontos egy költemény; a 

házasságot kötő feleknél gondolni lehetne, hogy 
csak az érzelem, a kedély, mely elhomályosítja a 
rideg, hideg értelmet, akarja, kívánja a felbont-
hatlanságot. A definitiót nem a kedély, nem az 
érzelem csinálja, hanem a rideg ész ; s ezen rideg, 
hideg ész, mely a dolgok lényegét, velejét fürkészi, 
kutatja, ha meg akarja mondani, hogy mi az a 
házasság, azt mondja, hogy biz az egy felbonthat-
lan kötelék. Ezt mondja az emberi ész, és pedig 
az, a mely magára van hagyatva, a mely termé-
szetfeletti, isteni kinyilatkoztatás által felvilá-
gosítva nincsen, mely kizárólag az emberi dolgok 
szemlélődéséből indul ki, mely dogma által fe-
szélyezve, szabályozva nincsen. Ez állitásom iga-
zolására lássuk a pogány római jognak definitióját 
a házasságról. Hogyan definiálja a római jog a 
házasságot? Ekként: „Nuptiae sunt conjunctio 
maris et feminae, consortium omnis vitae, divini 
et humani juris communication és más helyütt: 
„Nuptiae autem sive matrimonium est viri et 
mulieris conjunctio, indwiduam vitae consuetudi-
nem retinens." A házasság consortium omnis vitae, 
indiviclua, azaz indivisibilis vitae consuetudo ! 

Mi kell, hogy a definitióban kifejezve legyen? 
A meghatározandó dolog lényege, mely által az 
minden más dologtól különbözik. Ha tehát a 
házasság mint individua vitae consuetudo, mint 
legbensőbb, holtiglan tartó életközösség határoz-
tatok meg, természetes, hogy lényegéhez, fogal-
mához tartozik a felbonthatlanság jellege. S való-
ban, a házasság lényegileg ezen jellege által külön-
bözik egyéb szövetkezésektől, melyeket az er-
kölcstelenek sorába sorolunk. Ily szövetkezésnél 
meglehet a legbensőbb életközösség, kölcsönös 
benső szeretet, czélja is lehet a gyermeknemzés, a 
kölcsönös istápolás, és még sem házasság az egész, 
mert mindenkor felbontható, megszüntethető, mert 
a felek nem kötelesek együtt élni, akár kellemes 
az együttélés akár nem, a mi megvan a házasságnál. 

Azok is, kik a felbonthatóság hivei, nem 
tagadják, sőt egyenesen hirdetik, hogy „a házas-
ság fogalmában rejlik a felbonthatlanság" (dr 
Győry Elek, A magyar jogászgyülés évkönyve 
Bpest, 1873. pag. 9 ), hogy az „a házasság esz-
méjéből" folyik, (Stehló p. 11.); hogy a házasság 
elvileg felbonthatatlan; ezen vallomások mellett, 
melyeket tőlük a természetes józan gondolkozás 
csikar ki, valóban csak bámulni lehet azt a meg-
elégedést, melylyel kimondják, hogy „a tudo-
mány" már rég tul van a felbonthatlanságon 
Csudálatos ! A tudomány, mely a házasság defi-
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nitióját csinálja, azt mondja, a házasság fogal-
mában rejlik a felbonthatlanság, a mi annyit jelent, 
hogy, ha gondolok házasságot, gondolnom kell 
— nolens volens — felbonthatatlan köteléket; 
a tudomány taní t ja , a házasság eszméjében benn 
van a felbonthatlan, azaz a házasságról eszmém 
nem lehet, ha csak azt felbonthatatlannak nem 
gondolom: s ugyanezen tudomány a felbontha-
tatlanságot mégis túlhaladott álláspontnak tekinti ! 

c) Ugyan arra az eredményre jutunk, ha a 
szülök és gyermekek közti helyes viszonyt te-
kintjük. A házasság főczélja az emberiség fönn-
tartása és szaporítása; de nem elég csak gyer-
mekeket nemzeni, hanem szükséges azokat gon-
dosan és hosszasan nevelni, hogy testileg, szel-
lemileg és erkölcsileg kifejlődjenek, hogy egykor 
a társadalomban az őket megillető helyet siker-
rel elfoglalhassák; szükséges őket a tekintély 
iránti engedelmességre, tiszteletre, munkára szok-
tatni, jövőjüket elkészíteni, reájuk a család er-
kölcseit és traditióit, hagyományait átplántálni. 
Mindezek legjobban eszközölhetők akkor, ha a 
szülők ezeket együttesen végzik. Nem elég, ha 
az elvált szülők egyike oda dob a másiknak, 
kinél a gyermekek maradtak, egy pénzösszeget 
azok nevelésére, nem, mert a gyermekeknek 
apjukra, anyjukra van egyaránt szükségük, hogy 
nevelésük biztosabban sikeres legyen ; nevezete-
sen serdülő korukban, midőn heves szenvedélyek 
támadnak keblükben, szükségük van a szigorú 
apai tekintélyre, hogy a kötelesség utjain meg-
maradjanak. Elég szomorú, ha az egyik szülőnek 
korai halála folytán egyedül a másikra neheze-
dik a gyermeknevelés egész sulyja, keserűen 
nélkülözi is a másiknak hiányát éppen a gyer-
meknevelés ügyében ; de a legnagyobb mérték-
ben visszás, fájdalmas és természetellenes látni 
atyátlan gyermekeket, kiknek atyjuk él, anyát-
lanokat, kiknek anyjuk él. — Pedig ezt ered-
ményezi a felbonthatóság ! 

A házastársak egységének megszilárdítására 
és a gyermeknevelés nehéz müvének könnyebb 
teljesitésére öntötte a természet a szülők keblébe 
azt a mérhetetlen szeretetet gyermekeik iránt, 
melynek folytán a gyermekben saját énjüket 
látják, benne élnek, érte minden áldozatra képe-
sek, csak boldogságát óhajtják. Természetes, he-
lyes érzés-e ez vagy nem? Ha természetes, helyes: 
akkor természetellenes, helytelen, magától az 
anyát gyermekestől ellökni, vagy a férjtől és 
gyermekeitől elválni. Továbbá 

d) a gyermekeknek szülőik iránti kötelmei 
is legkönnyebben teljesíthetők, ha felbonthatlan 
kötelék kapcsolja a szülőket egymáshoz. 

Midőn be van fejezve a gyermekek nevelése, 
a mennyiben a nagykorúság idejét elérték és 
helyüket a polgári társadalomban elfoglalták : 
akkor a szülők életének napja már rég áthaladt 
a délponton, gyorsan közeledik lenyugvásához s 
megkezdődnek az öregség gyarlóságai és gyön-
geségei, folytonos testi és néha szellemi szüköl-
ködései. Nem a gyermekeknek kell-e ekkor őket 
segiteniök, ra j tuk könnyiteniök, akik csak ily 
esetben hálálják meg azt, a mit tőlük kaptak, 
s akik a haldokló szülők áldásában uj biztosíté-
kot nyernek földi és mennyei boldogságukra 
nézve? Természetes, hogy ezen kötelesség telje-
sítése, elválás esetében, hanem is lehetetlen, de 
igen kínos lenne, sőt alig remélhető, mert az a 
szülő, kinél a gyermek maradt, benne a másik 
iránt bizony nem a szeretet, tisztelet érzelmeit 
neveli, hanem megvetést, sőt gyűlöletet; a gyer-
mekek megosztása esetében pedig ez kölcsönö-
sen történik. A felbonthatóság tehát akadályozza 
a gyermekeknek szülőik iránti kötelmeinek tel-
jesítését, tehát maga is természetellenes dolog, 
melyet az emberi ész visszautasítani kénytelen. 

e) Ugyanazon Ítéletet kell mondanunk, ha 
azt a társadalomra való kihatásaiban tekintjük. 

Az állam jóléte a polgárok békéje és egyet-
értésében és a különféle családok összetartásában 
rejlik. Már most a házasság, egyesítve a két 
házastársat, összehozza a szülőket és sógorokat, 
s ket tőt boldoggá tevén, 20—40-et jó barátokká 
teend. Az elválás az ellenkezőt műveli; 20—40 
halálos ellenséget fog szerezni; fölizgatja a nő 
szülőit és barát jai t a férj s ennek családja és 
barátjai ellen. À házasság összeegyeztette az ér-
dekeket, megszilárdította a vagyoni állapotot; 
az elválás megosztja az érdekeket, felforgatja, 
meglazítja a vagyoni állapotot s a törvényszék 
visszhangzik a panaszoktól a férj ellen, a ki 
elhagyja nejét, miután elköltötte ennek vagyo-
nát s más nőt készül megcsalni, s a nő ellen, 
ki elhagyja férjét, óhajtván, hogy szórakoztatva 
legyen „imádója" által. Rive, 127. 1. jegyzet. 

f ) Mind ezen megfontolások kényszeritik az 
emberi elmét annak felismerésére, hogy a há-
zasság természetéhez tartozik, hogy felbontha-
tatlan- legyen ; hogy a felbonthatóság ellenkezik 
annak fogalmával, természetével, czéljaival. 

(Folytatjuk.) 
32* 
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A teremtés hat korszaka 
a szentírás és a természettudomány mai 

álláspontja szerint. 
Ö T Ö D I K K O R S Z A K . 

(Folytatás.) *) 

Azon tudós geologusok, kik a föld kérgét kutatták, 
hogy annak rétegeiből megállapítsák a föld fokozatos ala-
kulását, kutatásaik közben a rétegek között számos nö-
vényi*, vizi- és szárazföldi állati maradványokat találtak. 
E maradványok úgynevezett .ásatagok" különféle alak-
ban, különféle rétegek között fordultak elő. A növények 
barna és fekete kőszénné szenesültek meg. Egyes állatok 
mészréteggel vonattak be, vagy borostyánkőben, aknasó-
ban fordultak elő. Másutt kövületek alakjában maradtak 
fönn, ugy, hogy a szerves test feloszlott, de visszahagyta kül-
alakját a burokul szolgáló ásványalakba nyomva. Végül 
vannak oly állati ásatagok, melyekben csak a keményebb 
állati részek maradtak fönn, mint csontok, pikkelyek, 
fogak, kagylóhéjak stb. E maradványok tanulmányozá-
sával az őslénytan (palaeontologia) foglalkozik, ennek 
köréhez tartozik: 1. kikutatni, minő állatok és növények 
maradványai ez ásatagok ; 2. meghatározni minő réteges 
képletekben fordulnak elő ; 3. e rétegekből megjelölni 
ama kort, melyben e szerves lények a föld méhébe te-
metkeztek. Bár e tudomány még ma gyermekkorát éli, 
bár eddigi buvárlatainak eredményei még nagyon héza-
gosak, hiányosak, mindazonáltal, mivel egyesek a palae-
ontologia adatait elcsavarva szeretik a szentírás ellen 
fölhozni, ám lássuk, mire tanit ez uj, korunknak annyira 
kedvencz tudománya ? Mellőzve a külföldi szaktudósokat, 
mi itt egyik jeles magyar geológusunknak, Dr Roth 
Samunak, „Ásvány-kőzet-földtanában" 2) közölt előadását 
fogjuk kivonatosan követni, ki a geologia és palaeonto-
logia eddigi vivmányait röviden a következőkben adja 
elő : A legnagyobb mélységben, ahová eddig emberi kéz 
elhatolt, a réteges képletek alatt, találunk egy nem-réte-
ges jegeczes, gránit-, csillámpala és agyagpala képletet, ! 
melyhez sok helyütt quarcit, jegeczes mészkő és graphit 
telepek sorakoznak. Ezt a föld legrégibb burokjának 
tartják és „őshegységnek" nevezik. Ezenfelül következnek 
a réteges'1. palaeozoos, 2. mesozoos, 3. kainozoos, 4. 
diluvium kori képletek. Mindenik kor több rendbeli réte-
ges képződményekre oszlik. — Mig az őshegységben sem-
minemű állati kövület nem fordul elő, addig a graphit-
telepeket haraszt és zsurló-féle növények megszenesedésének 
tulajdonítják. Sőt több tekintélyes geologus azt tartja, 
hogy az őshegység egyes képletei is az ősvilág eíső 
megszenesedett növényeiből származtak. Igy Bischof: „A 
szürkés vagy sötétkék palában, melyben kövületek nin-
csenek, melynek színe néha feketébe megy át, e szin az 
egész tömegekben elterjedt szén-anyagoktól származik. 
Ha pedig minden szén a szénsav feloszlása által képződik, 
ugy ez agyagos pala képződését a növényországnak kel-

») Sietünk befejezni ezt a szép, világos és kerekded, takaros 
ertekeze'st, a melyből lapunk az óriásivá felduzzadt vegyesházassácri 
viták miatt szept. 10-én adhatott legutoljára közleményt. A szerk. 

2) Dr Roth Samu. Asvány-kőzet-földtan. Budapest 1887. 
162—178 

lett megelőznie,"1) Vogt tovább megy, azt mondja: 
„Minden átalakulatinak nevezett pala és zagyla, a gránitok, 
porphyrok és dioritok legnagyobb része, az eredetileg 
egymásra halmozódott s növénymaradványokat tartalmazó 
sziklákból származott".2) Azon körülményt, hogy az első 
növények nem kövületek alakjában maradtak fenn, onnan 
magyarázzák, hogy az első földréteg közvetlen közelében 
évezredeken át hatalmasan működő központi tüz e növé-
nyeket nem csak összeégeté, de alkatelemeire bontván föl. 
jegeczes képletekké változtatta át. Ezen őshegység fölött, 
melyben tehát az ősvilágnak — a biblia szerint — har-
madik korszakába eső első növényzetét ismerjük föl, so-
rakoznak az 1-ső, palaeozoos kor rétegei : a siluri, devoni, 
kőszén és permi rétegek. ö) A siluri első réteges képle-
tekbe átlépve először találunk állati maradványokat, és 
pedig a puhatestűek és vizi állatok őslényeit : graptolitákat, 
fejlábu és karlábu puhányokat, trilobitákat, kagylót, csi-
gát, uéhány halat. A növényországból egyes tengeri nö-
vények. Ezenfelül a devoni rétegekben szintén karlábu 
puhányok és vizi állatok, halak jönnek elő nagyobb meny-
nyiségben ; szárazföldi állatokból egyetlen példány sem. 
A növényországból edényes kryptogamok és coniferák. 
Feljebb haladva következnek a nagy kőszén-telepek, me-
lyekben az ősvilág bujanövésü, óriási flórája a harasztok, 
a néha 30 m. magasságra is megnőtt lepidodendronok, 
calamiták, sigilláriák roppant mennyiségben vannak el-
temetve. Állatvilága még mindig csak pubánvokból, iz-
lábuakból, rovar és pókmaradványokból, kagylók és ha-
lakból áll, magasabbrendü gerinczesekből semmi. A permi 
képlet ásatagai hasonlók az előbbiekhez. — A palaeozoos 
kor rétegei fölött a 2-ik, a mesosooz kor képleteihez 
jutunk. Megnyitja ezt a triás képlet tarka homokkő, 
kagylós mész és keuper rétegeivel. Ha e képlet őslényeit 
vizsgáljuk, az állatvilágból csupán puhányokat, halakat, 
hüllőket találunk, szárazföldi emlősök még mindig hiány-
zanak. A rhaeti képleten áthaladva nagyobb tömegekben 
jönnek elő a jura csoport, majd a kréta képletek, melyek 
őslényekben igen bővelkednek. A legjellemzőbbek a sau-
rusok (hüllők), melyek ezen korszakban a tengerben, a 
szárazföldön és a légkörben egyaránt uralkodtak : az 
Ichthyosaurusok, Plesiosaurus, Teleosaurus, a Pterodacty-
lus, az Archaeopterix ; továbbá, rovarok, madarak, pu-
hányok nagy számmal, emlősök még hiányzanak. Uj kor-
szakot nyitnak meg előttünk a 3-ik, kainozoos kor rétegei, 
ezekben először bukkannak elő a szárazföldi emlősök. E 
korszak rétegeiben : az eocen, oligocen, miocén és gliocen 
képletekben nagy számmal jelennek meg a ma már ki-
halt vastagbőrüek : Anoplotherium, Palaezotherium, Mas-
todon, Dinotherium, továbbá egyes ragadozók, rágcsálók 
és majmok. A növényvilága a mostanihoz közeledik. — 
A 4-ik, a diluvium kor már az ember és az emberiség 
történetével összeesik. Ásatagai a ma már kihalt: inam-
műt, kétszarvú szarvasorru, bölény, rénszarvas, barlangi 

') Bischof. Manuel. 44. 1. 
2) Vogt. Ausland. 1863. 840. 1. 
3) A „siluri '-reteg nevét vette Anglia egyik hasonnevű nép-

törzsétől, mely e helyen é l t ; „Devoni"-réteg az angolhoni Devons-
hire grófságtól; „Permi"-réteg Oroszország egyik hajdani királysá-
gától Permtől. 
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medve, hiéna és oroszlán emlősökön kivül a mai kor 
állatvilágát mutatják. E rétegekben talált emberi cson-
tok, az ember által használt kő és csonteszközök jelzik, 
hogy már ekkor az ember is élt a földszinén. 

Ezen adatokat szolgáltatja nekünk a mai palaeonto-
logia. Ha nézzük ezen adatokat, azt látjuk, hogy azok 
nemcsak nem ellenkeznek a mózesi teremtéstörténettel, 
de sőt azt csodálatos módon megerősítik és kiegészítik. 
Az őslénytan eddigi buvárlatainak vívmányaival a föld 
évkönyveinek lapjairól, s e lapokra lenyomott kövületek 
ábráiról leolvashatja: 1. azt, hogy a növényvilág meg-
előzte az állatokat; 2. hogy az állatok közül előbb az 
alsóbbrendű puhányfajok és vizi állatok, azután a légi és 
csak később a 3-ik korú, kainozoos rétegek alakulásakor 
voltak szárazföldi emlősök földünkön; 3. amit a tudomány 
sokáig tagadott, mit azonban a Genesis mindig világosan 
tanított, hogy az ember a szárazföldi állatokkal együtt 
és nem előbb lőn teremtve, azt ma az őslénytan bebizo-
nyította. Valóban ugy látszik, mintha ez őslények csak 
azért rejtőztek volna kősirjaikba, s a Gondviselés csak 
azért tartotta volna fenn azokat kövületek alakjában, 
hogy mint a teremtés emlékérmei ezredéves sírjaikból a 
19-ik században kiásatván, hangos bizonyságot tegyenek 
korunkban a szentirás igazsága mellett! Igaz, amit az 
ősvilág növényeiről s állatairól tudunk kevés, hézagos; 
de a földtan és őslénytan eddigi kutatásainak eredményei 
azon következtetésre jogosítanak föl, hogy az eddigi ada-
tok elvitázhatlan tényeken alapulván, csak meg fognak 
erősíttetni a következő kutatások által. Joggal várhatjuk, 
hogy amint az eddigi, ugy a jövő kutatások is be fogják 
igazolni a Genesis elbeszélésének valóságát. 

Isten müve a természet, mint eddig láttuk, Isten 
szavának a szentirásnak nem mond ellen ! Azon kérdés 
merül föl tehát önként, honnan van az, hogy egyes csil-
lagászok, geulogusok, őslénytani tudósok mégis ellenséges 
indulattal vannak a szentirás iránt ? Erre azt feleljük, 
hogy különbséget kell tenni mindig a természetvizsgálat 
eredményei és egyes "tudósok egyéni túlhajtott nézetei 
között. A természettudomány biztos alapon nyugvó ered-
ményei soha nem ellenkeznek a szentirással ; de egyes 
természettudósok, kik Isten létét, vagy legalább Istennek 
a természetre való befolyását nem akarják elismerni, 
részint saját hitetlense'gök igazolására, részint feltűnési 
viszketegből keresve keresik az ellenmondást a szentirás 
és a természet között. S mig Isen helyett a „természet 
ős, titokszerü", csak a „jövő kutatások által felderitendő 
erőit" emlegetik, a szentírást czáfolni akarják nem a 
tények alapján, hanem saját képzeletök által felállított, 
túlfeszített következtetések, merész számitások által. A 
Genesis mit sem szól az egyes teremtési korszakok tarta-
máról, s mégis e tudósok minduntalan a teremtés 24 órás 
napjait czáfolják, a csillagászat, a geologia, a palaeonto-
logia nevében előállanak különböző, mesés hosszúságú 
,számításaikkal. Ahány ily tudós, annyiféle a vélemény és 
számítás. Már maga e körülmény meggyőzhet mindenkit 
arról, hogy az vélemények biztos alappal alig birnak, de 
nem is bírhatnak, mert a tudomány csak a jelenlegi erő-
ket és tüneményeket veheti számítása alapjául, de azt 
vájjon a föld őskorában nem mőködtek e ugyanazon erők 

más körülmények között és fokozatosabb mértékben, senki 
meg nem állapithatja. „A valódi földisme (geogonia) — 
mondja Humbold — megismerteti velünk a föld külső 
kérgét, amint az jelenleg létezik. Ezen tudomány épp oly 
biztos, mint bármely más leiró tudomány. Ellenben mindaz, 
mi bolygónk előbbi állapotára vonatkozik oly bizonytalan, 
mint a mód, melyszerint a bolygók légkörnye képződött. 
S mégis nem oly régen volt, midőn a geologusok kiváló-
lag ily majdnem megoldhatlan kérdésekkel, a föld ter-
mészettörténetének ezen mesés korával foglalkoztak," x) 
Önkényes számításokkal azért egyes tudósok csaphatnak 
nagy zajt, s hamis következtetések által félrevezethetik a 
tájékozatlanokat, de ezzel a szentirás hitelét nem ront-
hatják Ly, mert ez a teremtés korszakairól chronologiát 
nem vezi\t. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 31. A protestantizmus az egész 

harczvonalon mozgósítva. •— 
Amióta a budai Francisco-Josephinum kath. jellege 

ellen a szomorú emlékű Tisza-kormány idejében a kor-
mánypárti körben a protestáns képviselők oly heves tá-
madást intéztek, hogy gr. Csáky Albin közoktatásügyi 
miniszter, ki csak eme kath. jelleg alapján nyerhette meg 
király ő felségének jóváhagyását a nevezett intézet föl-
állításához, egyes-egyedül tárczájának fölajánlásával volt 
képes a rohamnak ellentállani, — azóta igen nagy moz-
galmat láthatunk a protestáns táborban, melynek számos 
sikereit mutatja a közélet folyása. 

Hiába tett gróf Csáky miniszter mindennemű enged-
ményeket a protestáns telhetetlenségnek ez idő óta; hiába 
beczézi vezérférfiaikat ; hiába hunyja be mindakét szemét 
középiskoláiknak a törvénynyel ellenkező állapota fölött; 
hiába adta ki a febr. 26-diki rendeletet, melylyel a ma-
gyar kormány az ország közigazgatási közegeit mindmeg-
annyi protestáns prozelita-fogdosókká tette; hiába volt a 
behizelgő dicséret, melylyel a kormány a király ajkáról 
a protestáns felekezeteket ismételten íwZhalmozta : ezek 
annál inkább mozgolódnak és mind hatványozottabb köve-
telésekkel lépnek föl. 

A történelem tanulság rá, hogy ez régi protestáns 
taktika Magyarországon minden kormánynyal szemben; 
mégis ez utóbbinak kell alkalmat nyújtania, hogy attól 
sikert reméljenek. Bármily távol álljunk is a kormány 
kulissza-titkaitól, annyi bizonyos, hogy gróf Csáky A. ur 
nagyon megrémült a Francisco-Josephinum ügyében ellene 
intézett ama heves támadástól, mely ellen a kath. kép-
viselők sem a klubban, sem a parlamentben nem nyúj-
tottak neki támaszt a roham egyensúlyozására. S innentől 
fogva azután magaviselete és intézkedései olyanok, mintha 
nem az egész országnak, nem is az apostoli királynak, 
hanem a protestáns kisebbségnek a „minisztere* volna. 
Mi, kik tárgyilagosan szoktuk mérlegelni az eseményeket, 
nem tudunk egyetlen egy tényt sem, mely az ellenkező-
ről tanúskodnék, annyival több adatunk van rá, mely a 
kath. egyház s intézményei iránti kicsinyléséről tesz tanú-
ságot— 

') Kosmos I. 81. 1. 
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A protestánsok ettől vérszemet kapva, ugyancsak 
sietnek kihasználni „miniszterük" és a kormány emez in-
dulatát. 

Egyre-másra tartanak gyűléseket, ugy, hogy alig 
múlik egy nap, hogy a napilapok hasábszámra ne hozza-
nak ezekről tudósításokat s bennük apróra ki ne fejtsék 
a protestánsok kívánalmait. E gyűléseken magas állami s 
megyei tisztviselők, országgyűlési képviselők részvételével 
kijelentik, hogy támogatni fogják a kormányt, ha fenn-
tartja a szerencsétlen febr. 26-diki rendeletet; egyúttal 
pedig követelik a szülők Isten s természet adta jogainak 
teljes elkobzását. Más összejöveteleiken megtámadják a 
kath. egyházat, papságot, jogait s igazait, annak elle-
nére, hogy az ország alkotmánya és a király koronázási 
esküje biztositják amannak sérthetetlenségét. Ismét más 
gyülekezeteikben — mint ujabban a prot. lelkészek bu-
dapesti konferencziáján — a kath. egyház alapjai s ala-
pítványai után nyújtják ki kezeiket, követelve az 1848-diki 
hevenyészett XX. t.-cz. végrehajtását, ámbár addig — 
ugymondják — hajlandók félmilliónyi állami segélylyel is 
megelégedni. Még lakomáikat sem birják elfogyasztani 
anélkül, hogy — mint a gönczi Károli-ünnepség bizo-
nyitja — neki ne rohanjanak a kath. egyháznak és bor-
ral telt pohárral — Szász Károly „püspök" ur — har-
czot s háborút ne üzenjenek neki ! 

E sok gyülekezésnek, mely rendszeres, előre kitű-
zött egymásutánban országszerte foly, bizonyára egyéb 
czéljának is kell lennie annál, ami a tárgyalásokból ki-
világlik ; mert nem uj dolog, amit ott emlegetnek. 

Nem lehet azt másnak nevezni, mint szervezkedés-
nek, sorakozásnak és fegyverkezésnek oly hadjáratra, 
melynek haditervét a kulisszák mögött kovácsolják, meg-
állapítják és a különböző szerepeket kiosztják. Egy szó-
val az egész vonalon mozgósítanak. 

Nyilván kedvezőnek vélik az alkalmat, hogy vég-
eldöntésre vigyék ama nagy kérdést, mely a mohácsi vész 
óta mindenek fölött uralkodik Magyarországon. 

Mielőtt erre rátérnénk, nézzük közelebbről a pro-
testáns mozgósítás eddigi főbb tüneteit. 

Az első s figyelemre nagyon is méltó jelenség az, 
hoffv országos képviselők pártkülönbség nélkül s állami 
vagy törvényhatósági tisztviselők, mihelyt protestáns val-
lásúak, szavaikkal és tetteikkel minden adott alkalommal 
meghazudtolják ama hivalgó liberális elméletet, mely sze-
rint a képviselő nem egy vidéknek, sem egy felekezetnek, 
hanem az egész országnak, az összállamnak a képviselője; 
amely elméletet annyiszor, meg annyiszor idéztek már a 
parlamentben és sajtóban a katholikus képviselők elnémi-
tására és pedig oly sikerrel, hogy még privatim hitbuzgó 
kath. képviselők sem átallanak hallgatásukat kath. kérdé-
sekben azzal mentegetni, hogy hiszen ők országos, tehát 
az ország összes lakosainak a képviselői. Mily csalás rej-
tőzik ez álnok elmélet mögött, az a protestáns gyüleke-
zeteken részt vett „országos" képviselők nyilatkozataiból 
kitűnik, kik megígérték, hogy a parlamentben is köve-
telni fogják a kath. egyház vagyonának elharácsolását és 
a szülők jogainak végleges eltiprását, ha e szülők egyike 
protestáns létére kath. lelkipásztornál keresztelteti meg a 
nemén lévő gyermeket. 

Ugyan ez áll még szigorúbb mértékben az állami s 
törvényhatósági fő- s al-tisztviselök résztvételéről a pro-
testáns koncziliabulumokban. Ugyan mondják meg prot. 
atyánkfiai, mily országra szóló tiltakozást indítanának ők, 
ha katholikus állami főhivatalnok, vagy alispán, megyei 
főjegyző, árvaszéki elnök vagy más tisztviselők valamely 
katkolikus gyűlésen oly határozatot szavaznának meg, melv 
követeli a protestáns papság üldöztetését, mely hadat 
üzen a protestáns felekezetnek, vagy amely a protestáns 
felekezeti alapok államosítását követeli ? Ugy-e fölzudul-
nának és konventjük vagy zsinatuk feliratilag s küldött-
ség utján fölhívná a kormányt e visszaélés orvoslására, 
esetleg a koronához is folyamodnának. Nos hát, ami nem 
tetszenék a protestánsoknak, az ellen nekünk, katholiku-
soknak is szabad lesz talán tiltakoznunk, nevezetesen az 
ellen, hogy állami s törvényhatósági tisztviselők, kik az 
ország pénzéből, a polgárok, tehát ezek többségének, a 
kath. polgároknak adójából élnek s uraskodnak, ne tün-
tessenek az állam polgárai, ez esetben a kath. többség 
ellen, hogy ne vegyenek részt oly gyülekezetekben, me-
lyek az apostoli király vallása, a kath. egyház ellen 
agyarkodnak. Ugyan, miként is várhatná az ország kath. 
többsége, hogy ilyen állami vagy törvényhatósági tisztvi-
selő, biró vagy miniszteri tanácsos, alispán vagy megyei 
főjegyző stb. részrehajlatlanul fog hivatalos működésében 
eljárni, amikor kath. és protestáns felek ügyében lesz 
hivatva határozni ? 

Eme visszaélés ellen ünnepélyes óvást teszünk és 
fölhívjuk az összminiszteriumot, első sorban gr. Szápáry 
Gyula miniszterelnök urat, indítson hivatalból fegyelmi 
vizsgálatot mindazon állami és törvényhatósági tisztviselők 
ellen, akik a közhivatal tekintélyét és részrehajlatlansá-
gát ekkép kompromittálták, előre lekötelezvén magukat 
arra, hogy mindenben a protestáns kisebbségnek fognak 
engedelmeskedni és nem az igazságnak. 

A protestáns gyülekezéseknek másik tünete az, hogy 
minden tárgyalásuknak a veleje az irigység a katholikus 
egyház vagyonára : nyiltan s burkoltan majd minden szó-
nokuk követeli a „viszonosságot" vagyis a részeltetése a 
kath. egyház vagyonából, de ugyanazon egy lélekzet alatt 
kérkednek „szegénységükkel," mely autonómiájuknak kel-
léke volna. Ezen háromszáz éves irigykedésnek a részle-
tezésébe nem akarjuk magunkat ártani, pedig sok épüle-
teset mondhatnánk róla, csak azt jegyezzük meg, hogy 
senki sem kényszeríti őket protestánsoknak maradni; ha 
pedig azok akarnak maradni, viseljék önválasztott sorsu-
kat és legyenek meggyőződve, hogy kath. papjaink közöl 
igen-igen sokan a coelibatus, vagyis nőtlenség mellett 
nagyobb Ínséggel küzdenek, mint az ő családos prédiká-
toraiknak bármelyike. Egyébiránt nyugodjanak meg abban, 
hogy nekik is vannak már jó javadalmazásu „püspökeik,* 
kik a világi gondnokok főbbjeivel főrendiházi tagok, ho-
lott a katholikus világiak mint ilyenek nem birnak kép-
viselettel a főrendiházban. Végre is, ha a protestánsok 
annyira törik magukat a kath. egyház vagyona után, jó 
lesz ügyelni reá, hogy a 49-es elvű kommunistáknak s 
földosztogatóknak ne játszanak a kezére . . . 

Harmadik s leginkább szembeszökő jelensége a pro-
testáns gyülekezéseknek, hogy a kath. egyház vagyonán 
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kivül a hitelveit is folytonosan s legmérgesebben támad-
ják, kath. papságunkat gyanúsítják s rágalmazzák, vallá-
sunkat kigúnyolják, egy szóval szabadon s hivatalos mi-
nőségben megtesznek mindent, hogy a katholikus érzületet 
sértsék s türelmét próbára tegyék; de mindamellett ők 
panaszkodnak, hogy sértetnek s megtámadtatnak, pedig 
emberemlékezet óta senki hivatalból, vagy nyilvános kath. 
gyülekezetben katholikus részről őket igazságtalanul ujjal 
sem érintette. Pap Gábor superintendens gyanúsította a 
kath. papságot, Szász Károly superintendens harczot üzent 
a kath. egyháznak ; a prot. világi főgondnokok egyike 
hamisítással, másika békebontással vádolta papságunkat 
stb. stb. Hallott ilyet valaki a kath. egyház méltóságaitól 
a protestánsokról? Mi ez tehát, ha nem a vallási béke 
tudatos és folytonos zavarása és a békés együttélésnek rend-
szeres veszélyeztetése?! A kormánynak, a sajtónak nincs 
egyetlen szava a belbéke ez aláaknázása ellen ; sőt még 
talán a katholikusokat fogják vádolni, amiért nem enged-
nek hátukból szijat hasogatni s magukat azzal megve-
retni . . . Ki a békebontó ? A protestantizmus ! Es e tényt 
a koronának is tudomására kellene hozni . . . 

A protestáns mozgósítás eme főbb jelenségei nem 
engednek semmi kételyt arra nézve, hogy folyton meg-
ujulo izgágáskodásaikkal terrorizálni akarják a koronát 
s a kormányt, megnyergelni a közvéleményt. 

Jól ismerjük ama körmönfont fondorlatokat, me-
lyekkel a Tisza-kormány idejében a katholikusok rovására 
iparkodtak tért nyerni a korona tanácsában, Kossuthtal 
és 49-czel próbálván hatni, ha kívánságaik nem teljesít-
tetnek. Azt pedig maguk a protestáns gyűlések fejezték 
ki, hogy a Szapáry-kormányt csak akkor támogatják, ha 
a febr. 26-diki Csákv-rendeletet föntartja és a hírhedt 
„viszonosságnak"-nak érvényt szerez. 

Ebből és sok másból kitűnik, hogy a protestánsok 
trafikálni óhajtanak a katholikusok rovására ma is, mint 
csereberéltek a törökkel, a svéd királylyal és másokkal, 
a dynastia minden ellenségével a hazai katholiczizmus 
ellenében. 

Kíváncsiak vagyunk, felülnek-e nekik most is? Mert 
elhibázott számitásnak tartjuk ezt, mely azért akarja dé-
delgetni a protestánsokat, mivel a katholikusok Magyar-
országon úgyis jó hazafiak, hűséges alattvalói a koroná-
nak s dynastiának. Ma ugyanis a protestánsok még a 
burkussal sem tudnának czimborálni, hacsak nem az — 
oroszszal. 

A kormány pedig ne higyje, hogy ott a többség, 
hol legnagyobb a lárma. 

Száz szónak is egy a vége. A katholikusok ne bi-
zakodjanak senkiben s semmiben : csak az Istenben és ön-
magukban. 

A katholiczizmus Magyarországon nem kér kegyel-
met senkitől : ami itt létezik, mind az ő jóvoltát élvezi. 

De ennek nagyobb hatályosságot kell adni, hogy 
barát s ellenség megértse : itt vagy Magyarország lesz 
évezredes kath. hagyományaival vagy a kancsuka fogja 
oroszra tanítani a Németországból és Helvécziából behozott 
hires „magyar" (!) vallást . .. . '"* -(-

Hága, szeptember hó végén. A katholiczizmus Hol-
landiában. — 

Németalföld háromszáz esztendő óta ama szomorú 
hírnévre tett szert, hogy türelmetlen a katholikusok iránt 
s üldözi őket. A történelemből mindenki ismeri az ország 
küzdelmeit a spanyol uralom ellen, a „gueux," e hollan-
dus „zsebrákok" kihágásait, a hírhedt Alba herczeg véres 
megtorlásait, melyek általános fölkelést vontak maguk 
után és a spanyolok végleges kiűzetésével végződtek. A 
durva erőszak behozta Hollandiába is a „reformácziót" 
és fentartotta ott a legutóbbi időkig. 

Ma a helyzet másként áll: mint Angolország, Né-
metalföld is lemondott a durva erőszak alkalmazásáról és 
megengedi a kath. egyháznak, hogy szabadon mozoghas-
son. E változás igen üdvös eredményeket szült. Ezt álla-
pítja meg t. Baumgartner, Jézus-társasági atya, ki gyö-
keresen ismeri a németalföldi állapotokat, melyeknek 
általa adott leírásából adjuk a következőket. 

Mióta a németalföldi kormány visszaadta a szabad-
ságot a katholikus egyháznak és megnyitotta az ország 
határait a szerzetes rendeknek, a keresztény érzület egyre 
terjedt s növekedett ugy a városokban, mint faluhelyen. 
A jótékonyság, emberbaráti müvek s intézetek rohamos 
haladásnak indultak; az egyesületek egyre szaporodnak, 
ezreket meg ezreket megmentvén az erkölcsi s anyagi 
romlástól, nem is szólva a gyermekekről, akiknek meg-
számlálhatatlan serege ez egyesületeknek köszönheti azt, 
hogy keresztény nevelésben részesült. A munkás-egyesü-
letek is igen virágzók : Amsterdamban valóságos palotá-
val birnak, hasonlókép Nimwegenben is. 

Ámbátor megvalósíthatatlan utópia, hogy katholiku-
sok s protestánsok közt teljes egyetértés uralkodjék, Hol-
landiában mégis a viszony a kettő közt a lehető legjobb. 
A katholikusok, élvezvén a kormány jóakaratát, részesül-
vén a törvényhatóságok kedvező figyelmében, de főkép 
derekasan képviselve lévén a parlamentben és tiszteletben 
állván mindenütt, mindenképp birtokában vannak az al-
kormány nyújtotta jogoknak. Ok nem másod- vagy har-
madrendű honpolgárok, hanem épp oly hazafiakul tekin-
tetnek, mint bárki más, egyenjogúak a protestánsokkal a 
törvény előtt. Ez utóbbiak pedig felhagytak minden szán-
dékkal, hogy visszatérjenek a háromszáz éves elnyomás 
rendszeréhez. Mindamellett, hogy magukat sokkal maga-
sabb színvonalon vélik értelmiség és főkép tudomány 
tekintetében, mégis megtanulták azt, hogy számolniok 
kell a katholikusokkal és elvesztettek minden hajlandósá-
got arra, hogy kövessék német hitsorsosaikat. 

Senkinek sem jut eszébe, közveszélyt látni abban, 
hogy apostoli internunczius létezik itt, Hágában ; vagy 
abban, hogy a Jézus-társaságiak ott működnek, kiknek 
provincziálisa a kormánynyal épp oly békében él, mint a 
pápai internunczius. Amsterdamban vannak Ferencz-ren-
diek, dömések, Ágoston-rendiek s jezsuiták, kik mind 
békében teljesitik hivatásukat anélkül, hogy a protestán-
sok azon megütköznének. 

Leydenben húsból s csontból álló valóságos jezsui-
ták látogatják az egyetemet és megszerzik maguknak a 
tudori kalapot. Megtörtént az is, hogy a protestáns sajtó 
elsőnek tiltakozott a katholikus intézmények ellen emelt 
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rágalmakkal szemben. Papok s szerzetesek szabadon jár-
hatnak-kelhetnek anélkül, hogy a protestánsok dühöngje-
nek, kiknek jó s ép érzéke rég elutasította magától ama 
meséket, melyeket az „Evangélikus Szövetség" Német-
országban annyi kedvteléssel szeret terjeszteni. 

A katholikusok maguk sem bocsátkoztak lealázó 
kompromisszumokba és transactiókba ; ők követelték jo-
gaik s igazaik elismertetését s azt meg is nyerték. A 
jezsuiták s redemptoristák közti megkülönböztetés, az 
egyiknek veszélyessége s a másiknak ártalmatlansága közti 
német mérlegelés Hollandiában nem talál hivőkre. Mind-
nyájának egyaránt megengedik, hogy helye legyen a nap 
alatt. Hasonlóképen senki sem lát veszélyt abban Német-
alföldön, hogy fiatal hollandiak Rómába mennek theolo-
giát tanulni, ép oly kevéssé, mintha Berlinbe, Haliéba 
vagy Jenába mennének hasonló czélból. 

A hollandiai hivő s konzervatív protestánsok meg-
értették annak szükségét, hogy a kereszténység s vallásos 
nevelés érdekében szövetkezzenek a katholikusokkal : és 
ekkép történt, hogy az iskola terén szerencsés átalakulás 
jött létre. Ily becsületes s bátor szövetkezés okvetlenül 
megerősíti a testvériség, a közösség érzetét a legmaga-
sabb érdekek tekintetében. A katholikus egyház fejlődése 
tehát, ahelyett, hogy megkárosította volna a protestánso-
kat, még ösztönözte őket a haladásra, egyúttal pedig 
visszaszorította ama kiirthatatlan gyűlöletet s rosszaka-
ratú irigykedést, mely más államokban annyira terjesz-
kedik. 

A hollandiai katholikus teljes őszinteséggel foghat 
kezet hivő protestáns polgártársával, mert tudja, hogy ez 
utóbbi nem gondol arra, hogy a kath. egyházat lánczokba 
verje, hogy elvegye tőle szabadságát diplomácziai fur-
fanggal vagy erőszakoskodó törvényekkel; hanem vele 
együtt akarja tiszteletben tartatni az isteni tekintélyt, a 
vallásos elveket, a királyi hatalmat, az alkotmányos tör-
vényeket, a szabadságot s mindenkinek jogait. 

E tekintetben a protestáns Hollandia mintaképül 
szolgálhatna nem egy, úgynevezett katholikus államnak. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Vivant sequentes ! 

Biztos tudomásunk van arról, hogy egy honi pap-
növeldében a „Visszhang" visszhangra talált; az elüjáró-
ság tudtával és helyeslésével egyik közös ájtatossági 
gyakorlatuk alkalmával mondják a növendékek hazánk 
Nagyasszonyához a Miatyánkot, Üdvözlégyet és azt a fo-
hászt: sz. István, sz. László, sz. Imre, sz. Erzsébet és sz. 
Margit : könyörögjetek érettünk ! • 

Mondanunk sem kell, hogy éppen annak a körül-
ménynek tulajdonítunk legnagyobb fontosságot, ha a pap-
ság öleli föl gyakorlatiig azon igazságokat, hogy „adju-
torkon nostrum in Nomine Domini'1 — és „Cunctas haereses 
sola interemisti in universo mundo" és hogy a szentek kivált 

azoknak sietnek segítségére, kik őket segítségül hívják és 
azon ügyekben, melyeket töldi zarándokságuk folytán ők 
maguk is főképen szivökön hordoztak. Már az ó szövet-
ségi papságról olvassuk: „Inter vestibulum et altare 
plorabunt sacerdotes, miniúri Domini, et dicent : parce, 
Domine, parce populo tuo et ne des haereditatem tuam in 
perditionem. Az uj szövetségi papság válságos időben nem 
vonhatja ki magát e kötelem alól. Ha pedig ketten vagy 
hárman ugyanazt teszik az Ur Jézus nevében, 0 köz-
tük van. 

Koczkáztatom még-azt a kérdést : vájjon nem lehetne- e 
a dolgot igy is gyakorolni, hogy pl. a szent mise alkal-
mával, vagy tanítás után az iskolában vagy „Úrangyala" 
után a Miatyánkot stb. mondanák? s hogy a hivek annak 
öntudatával legyenek, hogy miért, ezen vagy hasonló be-
vezető szavakkal : „Imádkozzunk hazánk nagy Patronájá-
hoz és Védőszenteinkhez, hogy minket a hitetlenségtől, a 
hitben való közömbösségtől megóvjanak és buzgó vallásos 
életre serkentsenek" ? 

Feleljen rá a praxis ! Kapisztrán. 

VEGYESEK. 
— Az olasz katholikusok VIII. nagygyűlésüket 

okt. 21-én nyitották meg Lodiban, az ottani püspök, 
mgre Rota tiszteletbeli elnöksége és Pagannuzi lovag, a 
nagygyiilési bizottság elnökének vezetése alatt. XIII. Leo 
pápa brevét intézett az olasz katholikusok VIII. kon-
gresszusához, a melyben újra kifejti intelmét, melyet a 
világ összes katholikusaihoz oly sokszor intézett már, hogy 
t. i. sikert igyekezeteink csak ugy arathatnak, ha minden 
erőnket egyesitjük és ha Isten segítségére érdemesekké 
tesszük magunkat. Egyleteket alkotni és gyülekezni, gyü-
lekezni, gyülekezni: ez a „lumen in coelo pápájának 
programmja, intelme ; ez lesz öröksége is. Boldog a nem-
zet, mely gazdagon merít — ez örökségből! 

— Kitűnő themát fejteget az erdélyi katholikus lap, 
a derék „Közművelődés", okt. 25-iki vezérczikkében, erő-
sen ostorozva a magyar fej abbeli hibáját, hogy ipari és 
kereskedelmi vállalkozásokra nem igen gondol, holott ez 
emelné tulajdonképpen Magyarország közgazdaságát, ha-
talmas létének és virágzásának e nélkülözhetetlen alapját. 
Elvész az a nép, a mely eleget, — sokat nem dolgozik, 
nem fárad és — nem imádkozik ! 

— Brazília prímása, mgr Antonio de Macedo Cotta, 
bahiai érsek, a ki az egyház szabadságának erélyes vé-
delmeért már börtönbüntetést is szenvedett a szabadkő-
műves volt császári kormány alatt, a jelenlegi köztársa-
sági kormányforma alatt a nép kezéből senatori méltóságot 
kapott. Megválasztották senatorrá, még pedig egy állam-
miniszterrel szemben, a ki e szerint az ország prímásával 
szemben megbukott. Jele, hogy a hol a nép jól van pasz-
torálva, jól van lelkileg gondozva, ott a püspökkel szem-
ben még a miniszter is bukik. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.} 
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A házasság felbonthatatlansága 
és az e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
tud. egyetemi ny. r. tanár. 

I I . 

Nem csoda, hogy kath. dogmák által éppen-
séggel nem befolyásolt bölcsészek is tanúságot 
tesznek a házasság felbonthatatlansága mellett : 
azért tévedés, majdnem mondanám hazugság, 
állitani, hogy a felbonthatatlanság csak katholikus 
dogma. Nem. az nemcsak dogma, melynek isme-
retéhez az ember természetfeletti kinyilatkozta-
tás által jut, hanem természetes igazság, termé-
szetes jogi elv is egyszersmind, mert megisme-
réséhez az ember természetes, józan eszének 
használata által is eljuthatni. 

Két bölcsészt hozok fel állitásom igazolá-
sára. Az utilitarismusnak főmestere, Bentham, 
ekkép nyilatkozik: „A felbonthatlan házasság a 
legtermészetesebb, a család szükségleteihez és 
viszonyaihoz legillőbb, egyesekre és az emberi 
nem általánosságára a legelőnyösebb." Oeuvres 
torn. I. pag. 116. 

A másik, Comte Ágoston, a positivismus 
atyja. A positivismus, mint tudjuk, nem barátja 
az észleges általános elvekből való deductióknak, 
ellensége minden aprioristikus feltevéseknek, a 
positivismus egyedül a tényeket figyeli meg s a 
tényekből csinálja az ő inductióit. Comte Ítélete 
tehát nagyfontosságú lehet reánk nézve. 0 Cours 
de philosophie positiviste czimű műve 5-ik kö-
tetének 687. lapján vallja, hogy a házasság fel-
bonthatósága absurd dolog és első lépés a há-

zasság teljes eltörléséhez, és kijelenti, hogy sokan 
a házasság felbonthatatlanságának oly fontos tár-
sadalmi elvében csak egy lényeges hibát talál-
nak, még pedig e lényeges hiba az, hogy ezen 
elv a katholikus vallás által méltóan meg van 
szentelve. Archiv, 53. 132. 1. Igy nyilatkozik a 
positivista Comte. 

Az előadottakban bebizonyítottuk, hogy me-
rőben a dolgok szemlélődéséből, a házasság ter-
mészetének és czéljainak megfontolásából kiin-
dulva, az az emberi ész előtt mint felbonthatatlan 
jelentkezik. 

Vannak mindazonáltal, kik in abstracto, el-
méletben mély tisztelettel hajolnak meg a fel-
bonthatatlanság előtt, azt azonban egy elérhetlen 
eszménynek, ideálnak tekint ik; szép dolog sze-
rintük a felbonthatlanság, s azért kivánatos is, 
mindazonáltal, tekintve az emberi gyarlóságot, 
gyakorlatilag végre nem hajtható. 

Hogy az nem egy elérhetetlen eszmény az 
ember számára, mi sem bizonyitja jobban, mint 
a mindennapi tapasztalás; hogy lehet azt elér-
hetlen eszménynek hirdetni, mit milliók gya-
korlatilag végrehajtanak még azon országokban 
is, a hol a vallási és polgári törvényhozás az 
elválást megengedi? Kik veszik igénybe ily orszá-
gokban az elválást? A jobb és erényesebb há-
zaspárok bizonyára nem. Az erény tudja, hogy 
nem csak rózsa terem az életben, hanem tövis 
is ; azért is belenyugszik állásának fájdalmai és 
szomorúságaiba, meg lévén arról győződve, hogy-
ha azok elől gyáván megfutna, mások, még ke-
serűbbek, lennének osztályrészévé. Nem veszi 
igénybe azt a néptömeg sem, mely fáradalmak-
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kai küzd az életben és már ezekben is segéd-
eszközt talál a szenvedélyek ellen : ez nem gon-
dol arra, hogy lerázza a házasság igáját, mert 
van más igája is, s mert ha fel is kelne keblé-
ben e vágy, ugy sem lenne eszköze a kivitelre. 
Ekként tehát az, a ki nem akar a levegőbe be-
szélni, nem állithatja, hogy a felbonthatatlanság 
egy elérhetlen eszmény, a midőn azt milliók 
gyakorlatilag hajtják végre; si potuerunt hi et 
hae, cur non et tu Augustine? 

S nem csak a keresztény aerában látjuk ez 
eszményt megvalósítva, megvalósították azt a 
pogány rómaiak is, mig tiszta erkölcs uralko-
dott náluk. Évszázadokon át nem ismert Róma 
házassági elválást: „Róma felépítésétől 520 évig, 
beszéli Valerius Maximus, egy elválási eset sem 
fordult elő. Sp. Carvilius Ruga volt az első, a 
ki nejét, magtalanság miatt, elbocsátotta. S ám-
bár tűrhető ok vezérelte őt, mégis gáncsolták, 
mert abban a nézetben voltak, hogy a házassági 
hűség előbbre való, mint a gyermekek utáni 
vágy." Lib. II. cap. 1. n. 4. 

Mások a felbonthatatlanságot következőkép 
támadják: az a belső, erkölcsi kapocs, mely a 
házasokat összefűzi, mely a házasságot létesíti* 
a szeretet. 

A szeretet azonban változó, mint minden 
más érzelem ; senki sem kötelezheti magát, hogy 
mindig egyformán fog érezni? És ha a szeretet 
kihűlt, fagyos közönyösséggé, vagy legyőzhetet-
len ellenszenvvé változott, akkor nyilván meg-
szűnt a felek között az a belső, erkölcsi kapocs, 
a házasság belső lényege, a házasság önmagában 
semmisült meg, felbomlott, s merő fikczió az, a 
mit a törvény ily viszonyok között fentart, fenn-
tart egy köteléket, mely tényleg nem létezik; 
az pedig nem lehet a jog hivatása, hogy tény-
leg nem létező, csak képzeleti dolgot tartson 
fel, oltalmazzon. A jognak, melynek észszerűnek 
kell lennie, nem lehet föntartania oly házassá-
got, mely felbomlott, melynél a belső kapocs 
nem létező, melynél a házassági czélok többé 
el nem érhetők, s melynek fentartása az embert 
egész életére boldogtalanná teszi. 

1. Először is tagadjuk, hogy a szeretet, mely 
a házasfeleket összehozta, oly hamar kihűl, mint 
elhitetni szeretnék. Ha valóban szeretet volt, 
amint lenni kell, a házasság indoka, akkor a 
hűség annak próbaköve, s nem is párolog el egy 
könnyen; hiszen a házastársi szeretet a szent- i 

: irás és a józan ész tanúsága szerint oly erős, 
oly benső köteléket létesít köztük, mely még a 
szülő és gyermek közötti köteléknél is erősebb, 
már pedig a szülő és gyermek közötti szeretet 
mégis csak állandó; „properea relinquet homo 
patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae..." 

Ha pedig nem a szeretet volt a házasság 
indoka, hanem más egyéb, akkor nem lehet a 
törvényt, a törvényhozót az utóbb bekövetkezett 
szerencsétlenségért okozni, a ki a házasságot 
felbonthatatlannak szerzette, hanem a felek botor-
ságát, kik, tudva, hogy a házasság felbonthatatlan 
kötelék, azt mégis nem a természetszabta indok-
ból kötötték, hanem mulandó, tartós megelége-
dést létrehozni nem képes indokból. 

2. Másodszor, megengedjük, hogy rokon és 
ellenszenv, szeretet és gyűlölet oly érzelmek, 
melyek önkéntelenül támadnak az emberben, de 
azt mondjuk, hogy azokat meg kell fékezni az 
ész és akarat hatalmával, jó korán el kell 
nyomni vagy távolitani, és mindenesetre a kö-
telességek határai közé szorítani; ha az ember 
megengedi, hogy azok őt magukkal ragadják s 
fölötte teljesen uralkodjanak, akkor az állatig 
alacsonyítja le magát, mely csak ösztönét követi. 

8. Tagadjuk a leghatározottabban, hogy, ha 
a szeretet a házasok közt megszűnt, akkor meg-
szűnt a házasság lényege, felbomlott ipso facto 
a házasság, a felek között nincs meg semmiféle 
kötelék. 

A házasság kell ugyan, hogy a szeretet ér-
zelméből létesüljön, de ha egyszer létesült, meg-
marad a kölcsönös kötelesség az élet terheit 
holtomiglan, holtáiglan együttesen viselni, akár 
könnyíti ezek elviselését a szeretet akár nem. — 
Ha ezt a kötelességet tagadjuk, akkor elillan, 
elpárolog előttünk a házasság fogalma; akkor 
nem beszélhetünk házasságról, hanem kezet fog-
hatunk a szabad szerelem amerikánus hirdetői-
vel, kik szerint a kötelék addig tart, ameddig a 
szerelem, de akik egyszersmind elég becsületesek 
ahoz, hogy ezen köteléket házasságnak nem ne-
vezik. A nem házassági kötelék olyan, a minő-
nek azt a felek akarják ; a házassági kötelékből 
származó jogok és kötelességek ellenben függet-
lenek a felek akaratjától; ők szabadok a házas-
ság megkötésében, de ha azt megkötik, az olyan, 
a minőnek nekik azt akarniok kell; e tekintet-
ben szabadság nincsen; nincs házasság, ha nincs 

i a felek akaratjától független házassági köteles-
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ség, ha e kötelesség a felek akaratjában leli 
határát és mértékét. 

4. Ebből folyólag következik, hogy a tör-
vény nem tar t fönn egy fikcziót, nem oltalmaz 
egy tényleg nem létező dolgot, hanem oltalmaz 
egy nagy realitást, szorítja polgárait társadalmi-
lag főfontosságu kötelességük teljesitésére, mi 
ugy észszerű mint a törvényhozás missziójának 
megfelelő. (Folytatjuk). 

A teremtés hat korszaka 
a szentírás és a természettudomány mai 

álláspontja szerint. 
H A T O D I K K O R S Z A K . 

(Folytatás.) 

„Monda még az Isten : Hozzon elő a föld élő lénye-
ket nemeik szerint, barmokat és csúszómászó állatokat és 
földi vadakat fajaik szerint. Es ugy lőn. Es alkota Isten 
földi vadakat fajaik szerint és barmokat a földnek minden 
csúszómászó állatát neme szerint. Es látá Isten, hogy jó. 
— Es mondá: Alkossunk embert a mi képünkre és ha-
sonlatosságunkra, ki uralkodjék a tenger halain, és az 
égi madarakon, és vadakön és az egész földön és minden 
csúszómászó állaton, mely mozog a földön. Es teremté 
Isten az embert az ő képére ; Isten képére teremté őt, 
férfiúvá és asszonynyá teremté őket. Es megáldá Isten 
őket és rnondá: Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek 
be az egész földet és hajtsátok azt birodalmatok alá és 
uralkodjatok a tenger halain és az égi madarakon és min-
den állatokon, melyek mozognak a földön. Es mondá 
Isten: íme nektek adtam minden maghozó füvet a földön 
és minden fákat, melyeknek nemök szerint magvok va-
gyon önmagukban, hogy legyenek e'edelül nektek és a 
föld minden állatainak és az ég minden madarainak és 
mindennek, a mi mozog a földön, és miben élő lélek van, 
hogy legyen eledelökre. És ugy lőn. És láta Isten min-
dent, a mit alkotott vala és igen jók valának. És lőn 
este és reggel, a hatodik nap. (Gen. 24 - 31.) 

Amint a 3-ik korszak, ugy a hatodik is kettős te-
remtést tár elénk, és pedig a szárazföldi állatok és az 
ember teremtését. Az isteni teremtő működés a vizi és 
szárnyas állatok után a szárazföldi állatoknak ad létet, 
melyeket M. a népies felfogás és beszédmód szerint 3 
osztályba soroz, illetőleg 3 névvel jelez, u. m. : földi va-
dak, barmok és csúszómászók. Az előbbiek alatt kétség-
kívül vad és szelid emlősök, az utóbbiak alatt pedig 
kisebb szárazföldi állatok, mint egér, patkány, hörcsög, 
vakand stb. értendők. Kitűnik ez a szentírás analog he-
lyeiből, továbbá szokásos szólásmódjából, mely e kifeje-
zést „remesch haadama" (a föld csuszó-mászói) a kisebb 
emlősökre is alkalmazza, igy pl. a vizözön leírásánál 
olvassuk, hogy Noe a bárkába páronkint fölvett csúszó-
mászó állatokatx) is, már pedig vizi állatok, vagy férgek, 
puhányok, rovarok a bárkába nem vétettek föl. — Ho-

') Genes. VI. 20. 

gyan történt az állatok teremtése, a sz. iró nem mondja. 
Voltak, akik e szavakból ; „Hozzanak elő a vizek csúszó-
mászó élő lényeket" . . . „Hozzon elő a föld barmo-
kat" . . . . azt következtették, hogy a földből bújtak ki 
az állatok, mint a növények. Ez értelmezés azonban a 
szentírás szavainak félreértéséből származik. Az eredeti 
héber szöveg értelme a következő : „Hemzsegjen a viz 
csuszó-mászó élő lényektől" . . . „Hemzsegjen, vagy bő-
velkedjék a föld barmokban stb." . . . Ez eloszlat minden 
nehézséget. — Mások az állatok teremtését az ember te-
remtéséhez hasonlóan ugy képzelték, hogy Isten minden 
állatból csak egy-egy párt teremtett. Azonban, mivel a 
sz. irás erről mit sem szól, s nincs semmi alapos ok, 
hogy az ember és az állatok teremtése között ana-
lógiát keressünk, e vélemény is alapot nélkülöz. 

Sokkal hevesebb támadásnak voltak kitéve a sz. 
szöveg azon szavai, melyekben M. a vizi, majd a száraz-
földi állatok létrejöttét irván le, azt mondja: És teremte 
Isten minden élő és mozgó lényt fajaik szerint . . . a 
barmokat és a földnek minden csúszó mászó állatát neme 
szerint". Mózes e szavakkal határozott álláspontot foglal 
el amellett, hogy ugy a madarak, mint a halak és az 
emlősök saját fajaik szerint teremtettek, nem pedig ugy, 
mint azt körülbelül egy század óta némely természetrajz-
tanárok vélik, hogy t. i. egymásból alakultak, az alsóbb 
szervezetünkből idővel felsőbb szervezetüek fejlődtek. 
Azon tudósok ugyanis, kik a mult században és e század 
első felében a generatio aequivoca elméletét védték, to-
vább folytatva hatalmas képzelőerejök szárny-próbálgatá-
sait megmagyarázni igyekeztek, miként származtak az 
állatok különféle fajai egymásból akár elfajzás által, 
tehát a tökéletesebbektől a tökéletlenebbek, mint Buffon 
vitatta; akár az egyes ősállagokból fokozatosan mindig 
tökéletesebbek fejlődve mint Benoit de Maillet,J) Lamark,2) 
Vogt K.3) stb. állították. Szerintök a puháuyokból lettek 
halak, a halakból hüllők és madarak, majd emlősök, végre 
a majom és az ember. Bár mindenütt szeretnek hivatkozni 
„az előttünk ismeretlen okokra" és „ismeretlen, óriási 
időtartamra," itt-ott igen egyszerűen meg is magyarázzák 
a dolgot, pl. egyes medvék a tengerre szálltak, ott meg-
szerették a tengert, s a hosszas vízben való tartózkodás 
folytán uszóhártyákat kaptak, majd alakjuk is megválto-
zott. lettek belőlök fókák, a fókákból delfinek, bálnák 
(Buffon), Benoit de Maillet a madarak származását igy 
magyarázza meg: egyes halak megunván a vizben való 
tartózkodást, a víz fölé kezdtek emelkedni, a hosszas, 
folytonos emelkedési törekvés folytán uszóhártyáik szár-
nyakká változtak át, majd alakjuk is módosult, s átala-
kultak madarakká stb.4) — Ugyanezen elméletet tudomá-
nyosabb alapra fektette századunk egyik kiváló tudósa, 
az angol Darwin Károly, ki a „Fajok eredete" 5) czimű 
müvében, terjedelmes ismerettel, ritka éleselmével s ra-
gyogó phantásiával védte a fajok átváltozása lehetőségét, 

') Telliamod ou entretiens d'un philosophe indien avec un 
missionaire français Amsterdam, 1748. 

2) Philosophie zoologique. Páris, 1809. 
3) Vorlesungen II, Giessen, 1863. 

Reusch F. H. Bibel und Natur. Freiburg. 1866. p. 842. 
6) Magy. ford. Dapsi László Budapest, 1872. 

32* 
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az összes állatvilágot előbb 4 - 5 , majd később egyetlen 
ősalakra vezette vissza. Ő nem tagadta a Teremtő Istent, 
ki az első ősalakot teremte s abba életerőt adott, de föl-
állítván mint általános elveket: 1. hogy minden állat uj 
körülmények közé jutva, azon körülményekhez szükség-
képen alkalmazkodik, 2. hogy az állatvilág a „természeti 
és nemi kiválás" továbbá „a létért való küzdelem" foly-
tán mindig tökéletesebbé válik, — kimondja, s páratlan 
képzelőerejével meg is magyarázza, hogy uj fajok kelet-
kezhetnek. egyik faiból a másikba lehetséges az átmenet, 
tehát a fajok nem teremtés, hanem egymástól való le-
származás utján eredtek. Darwin elmélete fölött véleményt 
mondani a természettudomány feladata. A természettudó-
sok meg is tették ezt. Flourens, Milne, Owen, Agassiz, 
Müller. Wagner Rudolf és Endre, Godron. Murchison, 
Forbes. Baer, Deshayes, de Quatrefages, Sidney H., Alix 
stb.1) korunk legkiválóbb természetrajz tudósai Darwinnak 
széleskörű, sok tekintetben tanulságos fejtegetéseiből ki-
választván az igazat a hamisból, a tényeket a puszta föl-
tevés és képzelem szüleményeitől, bár egyhangúlag tanít-
ják, hogy a fajok korlátain belül a különböző éghajlat, 
élelem, ápolás, természeti kiválás és létért való küzdelem 
folytán módosulások történhetnek, az úgynevezett „hason-
fajok", „válfajok", „fajták" származhatnak; de azt hatá-
rozottan tagadják, hogy a lényeges jegyek által elszige-
telt fajok között átmenet létesülhessen. S e tekintetben 
ama tagadhatlan és czáfolhatlan tényre hivatkoznak, hogy 
nemcsak ma, de évezredek óta. mióta az állatok a ter-
mészetrajz megfigyelése tárgyai, egyik fajból a másikba 
átmenet nem tapasztaltatott soha. Maga Darwin is tud-
ván ezt, minduntalan „eddig nem ismert befolyások és 
törvényekre", „kihalt s még eddig föl nem fedezett, vagy 
végképen megsemmisült átmeneti alakzatokra" hivatkozik. 
Mivel azonban a valódi tudomány nem lehetőségekre, ha-
nem biztos alapra, tényekre épit ; mivel az olyan vélelem, 
mely félreismerhetlen tényekkel ellenkezik, a józan tudo-
mány Ítélőszéke előtt meg nem állhat: Darwin theoriája 
csak önkényes föltevés marad, mely az állatoknak fajuk 
szerinti teremtését meg nem dönti soha. Darwinnak és az 
ő elvein haladó természetrajz-tudósoknak nagy érdemük 
lehet a természetrajzi ismeretek bővítése körül, idővel 
szűkebb korlátok közé szoríthatják a fajok mai roppant 
számát, egyes fajokat a válfajok közé sorolva : de a bib-
liával ekkor sem jöhetnek ellentétbe, mert ez az állat-
fajok tudományos osztályozásáról, azok számáról mit 
sem szól. 

Az őslénytan buvárlatainak eredményét nem ritkán 
hozzák föl egyesek a darwinismus védelmére. Azt mond-
ják : íme a földrétegeiből kikerült kövületek tanúskodnak 
arról, hogy előbb a legtökéletlenebb szervezetű állatok 
voltak a föld szinén : puhányok, héjanczok, stb., csak ké-
sőbb a felsőbb rétegekben fordulnak elő tökéletesebb 
szervezetű, szárazföldi állatok. Erre azt mondjuk: Aki 
csak felületesen is megtekinti az őslénytan réteges ásata-
gait, az inkább a darwinizmus megczáfolását olvassa ki 
azokból, míg megerősítve találja a szentírást. Mert hogyan 
magyarázza meg azt a tényt a darwinismus, hogy a leg-

') Lásd Reusch F. H. Bibel und Natur. Freiburg. 1866. p. 
342, 345. 

alsó siluri rétegben a puhányok mellett már „halak" 
maradványai is találhatók, midőn a puhányoknak halakká 
történhető átváltozásáig bizonynyal számos mesés hosz-
szuságu korszakokat kelle fölvennie. Mig a sz. írási el-
beszélés, mely a halak és csuszó-mászók teremtését egy 
korszakra teszi, megfejti azt is, miként kerülhettek egy 
időben ugyanazon réteg alá a halak, trilobiták és puhá-
nyok. Még bajosabban képes a darwinismus megmagya-
rázni a 2-ik korszak jura képleteiben uralkodó óriási 
hüllők, és a 3-ik korszakban élő óriási vastagbőrüek 
származását, melyekhez hasonlót nem mutat föl sem a 
következő, sem jelen korszakunk. Hogyan magyarázható 
ez óriási lények eredete még a történelem előtti korban, 
s azóta soha sem ? Vagy talán ma már elfajzás állott 
be? ! De ez homlokegyenest ellenkezik a darwinismus 
folytonos tökéletesedést hangoztató alap- és főelveinél! 
S ha a földrétegeket kutatva, míg a szentírásnak ellen 
mondó tudományos vélelmeket minduntalan nehézségekbe 
bonyolulni látjuk, s tapasztaljuk, hogy a mózesi terem-
téstörténet a tudományos kutatások által mind jobban és 
jobban megerősíttetik, kérdezzük, vájjon nem volt-e igaza 
a nagy természettudósnak, Cuviernek, midőn igy irt : 
„Mózes oly kosmogoniát hagyott nekünk, melynek sza-
batossága mindennap csodálandó módon igazoltatik. A 
geologiai uj fölfedezések megegyeznek a Genesissel azon 
rend fölött, melyben egymásra következőleg teremtetett 
minden szerves lény."1) 

A 6-ik korszak végén vagyunk. Az iszonyú forron-
gások és katastrophák rég elnémultak. A hosszú, évezre-
deken át tartó alakulások, a változatos és szépségben egy-
mást felülmúló teremtmények a földet csodás pompában 
tüntetik elő. A nap fényözönét löveli az azúrkék égbo1-
tozatról; a szende hold, a számtalan csillagok az éj s í -
tétjét világítják meg. Vizmedenczék, tavak, tengerek 
kristálytiszta viztől hullámzanak ; patakok, folyók, folya-
mok zúgva, robogva sietnek tova. Több mint ezer fajú 
fü, fa, növény díszíti a síkságokat, hegyeket, völgyeket, 
halmokat, virágszőnyegeket, árnyas ligeteket, lombos ős-
erdőket alkotva. S mig lenn a föld méhében, gránit-, 
mész-, kőszéntelepek, márvány, arany, ezüst, értékes fémek 
kiaknázhatlan kincstömegekben rejlenek, fenn a földön, a 
légben, a vizekben nyüzsgő, mozgó állatsereg, jár, kel, 
röpkéd, mozog mindenütt. A nagy Alkotó végtelen böl-
cseségének és mindenhatóságának müvei ezek. De a föl-
dön még hiányzik valami, a teremtés zárköve, a föld ki-
rálya: az értelmes lélek. A csillagok, bár szétlövellik 
sugaraikat, de nem látják a világpompáfc. Az óriás he-
gyek, tengerek, a növényvilág szépsége hirdetik bár a 
nagy Alkotó mindenhatóságát, de nem értik meg szavát. 
Az állatok széttekintenek ugyan, de nem gondolkoznak, 
nem ismerik föl Teremtőjüket, mint a római költő Ovid 
zengé 

„Ámde az értelem és akaratnak lénye hiányzott 
Még, a többi fölött, ki uralkodjék hatalommal : 
Es jőve az ember." 2) 

(Vége köv.) 

Université catholique, avril 1890. 
2) Ovidius. Metamorphoseon. Budae, 1810. Lib. I. c. 4. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 5. Legújabb hír a „revisióu-ról. — 
Ugy látszik, a febr. 26-i rendelet keserű kelyhéből nem 

fog kelleni innunk. A kormány végre, valószínűleg ő fel-
sége erélyes szavára, lemondott az 1868. LIII. t. cz. 12. 
§-ának fentartásáról. A „B. Hírlap" híresztelése szerint 
tegnap minisztertanács volt, melyben határozattá lőn az 
idézett törvény revisiója, de nem ugy a mint mi katholi-
kusok kérvényezzük, hogy t. i. a gyermekek vallásos ne-
veléséről gondoskodni a szülők együttes kötelessége ép-
ségben maradjon ; hanem hogy a gyermekek vallásos 
nevelésére nézve egyedül az apahatározzon. Szerencsétlen 
gondolat ; ez is épp ugy beleütközik a szülőket együttesen 
megillető természetjogba, mint a házasság szentségi jellege 
által férfi és nő akaratából egy akaratot alkotó isteni 
törvénybe. Valóságos pogány „apai jog" az; a római jog 
apai jogának értelmetlen, halvaszületett majmolása. 

Apa és anya együtt nemzették, együtt kapták Isten-
től gyermekeiket : együttesen kötelesek tehát és jogosultak 
gyermekeikről gondoskodni. Nincs apai jog anyai jog 
nélkül vagy ellen, a mint viszont anyai jog sincsen apai 
nélkül és ellen. Ez a jog két személy által in soli-
dum bírt s együttesen gyakorlandó jogosultság s illetve 
kötelezettség. Az anya jogát nem nyelheti el az apa joga. 
Az a mit hir szerint a kormány tervez, a nő, a keresz-
tény anya méltóságába ütközik. Magyarország összes 
anyáival gvülik meg a kormány baja, meglássa, hatervét 
forçirozza. Gondolja meg jól, mit tesz! „Quod Deus 
conjunxit", — „a mit Isten egyesitett, ember ne válassza, 
ne szakítsa szét." A szülői jog két személy által birt és 
igy gyakorlandó Istentől nyert egy jog. Az anya épp 
ugy birja mint az apa. 

Szerencsétlen Magyarország: beh kevés só van a te 
uralkodó államférfiaid sótartójában ! 

Igazán, — parva sapientia regitur mundus ! ?? 

Nyitra, 1890. okt. 30. Napi esemény most a könyv-
piaczon az „Aradi vértanuk albuma." — 

Szép kiállítású kötet, fönséges szép tartalommal; 
minél több embernek a kezébe kerülne, mert abból a 
hazaszeretetből, a milyen az Aradon 1849. okt. 6-án el-
vérzett „13"-é volt, mi lassan kitanulunk már-már. 

Ez az album is mintha csak legendákról beszélne, 
oly sajátszerű a tartalma; pedig való történet minden 
lapja, eseményei nem is oly régen e haza területén foly-
tak le, s mégis, mégis ! 

Mi ma másoknak ismerjük az időket; ez a végéhez 
közeledő önző század elpirulhat, ha ebbe az albumba 
tekint, annyira idegen lett ő annak a szellemétől. 

Más idők, más emberek ! Események, korszellem 
neveli az embereket s az eseményeket, a korszellemet 
nevelik az emberek . . . 

A „13" most megjelent albuma alkalmul szolgál 
nekünk, hogy megállapodjunk emléköknél, s forgassuk 
lapjait annak a szomorúan szép időnek, midőn a magyar 
haza szabadságát vivta. Elég távol állunk már 1848-tól, 
hogy belőle nemcsak szépet és nemeset, de igazságot is 
tanuljunk. 

Önzetlenség és szeretet vitte a „13"-at a halálba, 
akárcsak az első ker. századok vértanúit, a kiktől csak 
abban az egyben különböznek, hogy — veszett ügyért 
haltanak meg. Haláluk már azon áldozatok közé tartozik, 
a melyeket ember a haza nevében önmagának követelt. 

Tizenhármunk 1848. ápril 10-ike utáni időben, 
1849-ben halt meg s habár ők egyéni felfogásuk szerint 
a hazáért vérzettek is el s azért a babért az ő sirjokról 
a leghidegebben számitó s igazságot osztó történelem 
soha sem fogja levenni : mégis arról az időről, a melybe 
haláluk esik, az 1848. ápril 10-ike utáni időről egész a 
világosi fegyverletételig s az aradi vérdrámáig már is azt 
mondja történelem, hogy annak nem kellett volna bekö-
vetkeznie. ha akkoron minden magyar ember előtt csak-
ugyan a haza lett volna — minden előtt ! 

Az ügy, a melyért a 13 vérzett el, már veszett ügy 
volt. Ugyanis az 1848. ápril 10-én szentesitett törvények-
kel a nemzet annyit nyert, a mennyit az év elején még 
a legvérmesebbek sem vártak volna s a honnan az 
1867-iki kiegyezés is kiindult, a midőn létrehozta a nem-
zet békés napjait. 

Annál tehát untig elég lett volna 1848-ban is meg-
állapodni, ha ezen kielégitett igények mögött már kez-
dettől fogva nem állott volna egy a magyar előidőktől 
teljesen idegen minta : a franczia köztársaság, s lia a 
mozgalmak élén nem állott volna egy önmagát nem ke-
vésbé, mint a hazát szerető férfiú : Kossuth Lajos női 
kamarillájával. 

Az 1848. ápril 10-ike utáni végzetteljes időnek nem 
kellett volna bekövetkeznie, ha józan politikus áll az 
ügyek élén, aki egyrészt tiszteli a magyar történelmi elő-
kort — a királyság intézményét, másrészt okosan tud 
számot vetni a körülményekkel, a melyeket a pragmatica 
sanctio áttal hozzánk kötött Ausztria Magyarország iránt 
támasztott. 

Az album irója mindjárt első czikkében „Miért küz-
döttünk ?" érinti ezt az ugy tetszik még ma is kényes 
pontot, de mintha neki az igazságot kimondani, a melyet 
a történelem senki kedveért nem fog többé lapjáról letö-
rülni, csak érinti, hogy továbbra is ébren álmodjunk, a 
midőn az igazság tiszta fényén már okulnunk kellene ! 

„Mily örömet keltettek — mondja — e törvények 
(a melyeket V. Ferdinánd 1848. ápril 10-én szentesitett) 
mindenfelé — ha az igy maradhatott volna ! . . . 

De nem maradott. Szó sincs róla : még oly hosszú 
előkészület daczára is (éppen az volt a baj, hogy rögtö-
nös volt az átmenet !) nehéz volt az életbe átültetni 
mindazt, mit törvényekben könnyen kimondhattak. Még 
nehezebb volt (mert meg sem próbálták !) az Ausztriához 
való viszonyt szabályozni. A megbukott absolut kormány 
rengeteg adósságot halmozott össze, azt fizetni kellett, 
Ausztria maga meg nem birhatta, Bécsből kivánták tehát, 
hogy az államadósság részét Magyarország vállalja el . . . 

Még ennél is nehezebb volt a hadügy és még ne-
hezebbé tette az olasz fölkelés. Bécsből nyomban segít-
séget kértek az olaszok leverésére, de Magyarországon 
éppen nem volt népszerű dolog segítséget nyújtani oly 
szabadság-mozgalom leverésére, melylyel állásánál fogva 
rokonszenvezett. Kölcsönös jóakarat, türelem ezeket 
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és az ezekhez hasonló nehézségeket is elháríthatja, 
de ezeket szinte lehetetlenné tette az izgalmas na-
pok idegessége." (13. 1.) 

Ez ez! Ennél a pontnál kell majd történelmünknek 
megállapodnia, máig mindig átsurrant fölötte ; itt kell 
egy pár lapot világosan és pártatlanul megírnia, ha prag-
matikus akar lenni. Ez a szenvedések kezdete, a melyért 
a felelősség azokra háramlik, a kik oda vitték a nemze-
tet, hogy az inkább a Petőfi-féle Tyrtaeusokra, mint a 
politika exigencziáival számoló higgadt eszű férfiaira hall-
gatott s rengeteg vérvesztéssel sietett — Világos felé. 

Ha Kossuth fejét 1848. ápril 10-ike után nem re-
publikánus velleitások töltötték volna el, ha semmi privát 
czélja nem volt volna, akkor semmiesetre sem igyekezett 
volna rábirni az önmagában is rendezetlen Magyarorszá-
got arra az igazán szerencsétlen ellenállásra, a melyet az 
az országgyűlés befejezte után Ausztriával szemben min-
den pontra nézve tanúsított. 

Azzal Magyarország az esztelenség útjára lépett, a 
mint a következmények megmutatták ! Azért igazságtala-
nul itélne, a ki az 1848. ápril 10-ike után nálunk kifej-
lett bajokért csak Ausztriát okolná ; az olyan álomban 
ringatná a nemzetet, hogy soha se ismerje pragmatice 
a 48-as napokat s azok politikáját, hogy soha se tanulja 
meg saját kárán : videas, cui credas. 

A ki az ellenállást még akkor is tovább folytatta, a 
midőn a körülményekkel számoló miniszter társai szep-
temberben elhagyták ; a ki a nagyban tornyosuló fellegek 
daczára 1849. ápr. 14-én Debreczenben a dethronizácziót 
proklamálta s önmagát az ország kormányzójává ; a ki 
azonban augusztusban, amidőn nyilváuvalóan az ellenállást 
tovább folytatni nem lehetett, a polgári s a katonai fő-
hatalmat s ezzel a szerencsétlen vég egész ódiumát Gör-
gey Arthurra ruházta át s ő maga megfutott : az Kossuth 
Lajos volt női kamarillájával. 

A történelem világitélet, a mely alacsony hizelgést 
nem ismer, az még egy Kossuth-nak is szolgáltat igazsá-
got s felfedi a franczia talajon szedett utópiáit, a melyek 
végzetesek voltak a hazára. 

Nem helyes az, ha történészeink ugy járnak el, 
mint e tekintetben az Album első két czikkének az irói : 
Varga Ottó és Marczali Henrik, mert akkor mi az 1848. 
ápril 10. és 1849. aug. 13. közti időt csak a csinált 
napi hangulat szerint Ítélnők meg, a mi nem felel meg 
a valóságnak. 

Cuique suum, ez a történelem pragmatizmusa ! 
Ez az idő következménye volt azon hamis eszmék-

nek, azon előzményeknek, a melyeket „A népfelség elve 
az 1848-iki alkotmányunkban" czikksorozatomban (Reli-
gio 1890. I. 289. s k. 1.) az egykorúak nyilatkozatai 
alapj án összeállítottam s a melyeknek okvetetlen áldoza-
tául kellett esnie az ilyen sorsra érdemetlen magyar ha-
zának. Hasonlítsa össze bárki is az 1848-iki napilapokat 
elfogulatlan szemmel, a melyek az alkotmány megnyerése 
után pártnélkül egyképen buzogtak a hazáért, olvassa el 
Kerékgyártó történelmének 7-ik kötetét — s tisztában 
lesz a szerencsétlen végű magyar harcz okozói iránt. 

Azért az aradi vértanuk szobor-leleplezési ünnepe 
éppen alkalmas arra, hogy már egyszer a történelmi va-

j lóságra ébredjünk ; tanuljuk igazán szeretni a hazát s 
i dobjuk félre a hamis bálványokat eszméikkel együtt, a 

melyek már egyszer hazánk vesztét okozták. 
Akkor, 1848-ban, lépett hazánk a történelmi mult 

megtagadásával s minden mérséklő elem letiprásával a 
féktelen liberalizmus útjára, a mely megmételyezte a 
szellemeket, megbénította az erkölcsi erőt, az ősi magyar 
virtust s okozója a mai napig ama szerencsétlen pártala-
kulásnak, a mely a közjó kárára minden érdemleges elvi 
ellenzéket nélkülöz. 

A történelemnek ezt az ítéletét 1848—9-ről kell az 
emberek között elterjeszteni; a helyes Ítélet az eszmékről 
és az emberekről megnyitja politikai látkörünket s akkor 
mint égető szükség ki fog fejlődni a Magyarország ősi 
tradiczióihoz méltó: katli. centrumi 

Dr Dudek János. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
*** A budapesti Katholikus Kör gazdája, Clair 

A ilmos ur, a rendezőség nevében meghívót tett közzé a 
kath. kör helyiségeiben f. é. nov. 5-én, ngs és ft. Lévay 
Imre körelnök ur névünnepe alkalmából tartandó társas 
vacsorára. Részvételi jegy személyenkint 2 frt. — Etjén a 
rendezőség ; éljen az ünnepelt ! Ez az élet ; ez különösen 
az igazi keresztény, katholikus hitélet : egymás szeretete, 
tisztelete; az érdem elismerése és megbecsülése, —ünnep-
lése. Innen kiáltunk előre, ismételve és ismételve három-
szoros éljent a kath. körnek és elnökének ; amannak, 
mert megtartja az Isten negyedik parancsát, tiszteli meg-
alkotóját, édes szülő atyját, a mi a hosszú életnek s Isten 
többi áldásainak forrása; emennek, mert a ki mint ő, Lévay 
I. igazgató ur, Budapesten meghonosította, kedveltté tette 

I és nem sokára nélkülözhetetlenné teszi a, katholikus társas-
életet, megérdemli, hogy az 50 éves Religio, a magyar 
lapirodalom Nesztora, a ki sok időt, sok sikertelen próbál-
kozások mizériáit keresztül élte és tapasztalta már, — 

I tapssal és szivből fakadó éljen-nel üdvözölje a nagy kö-
telesség teljesítésének öntudatán kivül semmi más jutalomra 
nem áhítozó érdemet. 

A budapesti egyetemi katholikus ifjúság „Szent-
Imre-ÖnképzŐ Egylet"-e f. hó 8-án délután 5 órakor 
védszentjének emlékére díszgyülést tart. A díszgyülés 
tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. Mondja dr Kisfaludy Á. 
Béla elnök stb. 2. „A magyar nemzet befolyása Euró-
pára." Felolvasás; tartja Komárek J . t. atya. Kelt Buda-
pesten, 1890. okt. 31. Mihály fi József, a jegyző helyettese. 

IRODALOM. 
*** História sacra antiqui testamenti cum intro-

duction in ejusdem testamenti libros scicros auctore Joanne 
Molly E. M. S. canonico theologo, ss. Theol. Doctore. 
Cum approbatione Ordinariatus. Strigonii, 1890. Sumptibus 
auctoris. 8-r. 293, V. 1. Ara fűzve 1 frt 80 kr a szer-
zőnél. 

Ez a mesterileg concipiált bölcselő történelme az 
ó-szövetségi kinyilatkoztatás eseményeinek, Simor János 
bibornoknak, Magyarország hg prímásának, eszt. érseknek» 
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mint ,Studii Biblici in Archiépiscopali Suo Seminario 
Restauratori Sapientissimo" van dedikálva. Méltó —szer-
zőjéhez, méltó patronusához, s mint a hittudományi tanfo-
lyamok sikereinek emelésére ő emja részéről tett legújabb 
intézkedések, áldozatok és reformok — érett gyümölcse 
az egész ország hittani intézeteinek figyelmére méltó 
munka. 

-f- A pesti főtemplom története. Irta Némethy 
Lajos. I kötet. Alapításától 1752-ig. Budapest, Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájából. 1890. 8-r. 422 1. Több díszes 
képpel. 

Uj adatokat feldolgozó nagybecsű mű. Lapunk olvasói, 
kikkel szerzőnk müvét e lap hasábjain közölte, nem szo-
rulnak sem ismertetésére sem ajánltatására. 

= Kath. Őrtüzek. Költemények és iránydalok. Irta 
Nagykavics. Budapest. Nyom. a „Hunyady Mátyás" inté-
zetben. 1890. 8 r. 176. és 12 1. Ára 1 frt. Kapható szer-
zőnél Tabon, Somogymegyében. 

Jelszava : Isten, király, haza ! Takarosan megfelel a 
feladatnak, melyre vállalkozott. 

— Ekuádor vértanúja. Ifjúsági színmű három fel-
vonásban. Irta és kiadja Horváth Zoltán, a nagyszombati 
érs. főgymnasium tanára. Nagy-Kőrösön 1890. 12-r. 59 1. 
Ára 25 kr. 

+ A hazafiság érzelmének ápolása a népisko-
lában. Irta Vagányi Kálmán kath. néptanító. Kapható a 
szerzőnél Felsőbányán. Nagybánya, 1890. 8-r. 28 1. Ara 
25 kr. 

= Őrangyal. A gyermekek barátja, tanítója és ve-
zére. IV. évfolyam. Szerk. Veninger Ernő tanitókép. 
tanár. Második lenyomat. Győr, 1889. 8-r. 192 1. Előf. ár 
egész évre 80 kr. 

— Az ünnepi és vasárnapi munkaszünet. Napi 
kérdés. Irta Zempléni Csáky György. Budapest, 1890. 
8-r. 92 1. 

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

előterjesztésére : Winkler Józsefet, a nagyváradi latin szer-
tartású székeskáptalan éneklőkanonokját, b. sz. Máriáról 
nevezett liptói czimzetes prépostot, zsinati vizsgálót és 
szentszéki ülnököt, sardicai választott püspökké kine-
vezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1890. október 21-én. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a nyitrai székeskáptalanban : Venczell Fe-
rencz pápai praelatust, czimzetes apátot, püspöki helynö-
köt és általános ügyhallgatót, székesegyházi éneklőkano-
nokot nagypréposttá kinevezem ; továbbá Czeizel Gábor 
őrkanonoknak az olvasókanonokságra, Vagner József 
kanonoknak és székesegyházi főesperesnek az éneklőka-
nonokságra, Tagányi Ferencz kanonoknak, zsolnai főes-
peresnek az őrkanonokságra, Balogh Antal kanonoknak 
és gradnai főesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
Durdik Alajos ifjabb mesterkanonoknak a zsolnai főespe-
rességre való fokozatos előléptetését jóváhagyom ; az 
ekként üresedésbe jövő gradnai főesperességet és kano-

nokságot Katona György szalakuszi plébánosnak, kovarczi 
kerületi alesperesnek és tanfelügyelőnek: az idősebb mes-
terkanonokságot malatini Malatinszky József szlopnai plé-
bánosnak, pruzsinai kerületi alesperesnek és tanfelügye-
lőnek : az ifjabb mesterkanonokságot Simkó Antal trivaldi 
plébánosnak, kerületi alesperesnek és tanfelügyelőnek ado-
mányozom ; végre dr Csippék Sándor kanonoknak, tren-
cséni főesperesnek, a nagyobb püspöki papnevelő kor-
mányzójának, a b. sz. Máriáról nevezett bathai czimzetes 
apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1890. október hó 22-én. 

III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, a szepesi székeskáptalanban : dr Rich-
navszky Pál székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, 
Landiger Antal árvái főesperesnek a székesegyházi főes-
perességre, Hiros-Szliáczh/ Imre liptói főesperesnek az 
árvái főesperességre és Fertsek Nándor mesterkanonoknak 
à liptói főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ekként üresedésbe jövő második mesterkanonok-
ságot Kostialik István czimzetes apátnak, szentszéki ülnök-
nek, lőcsei kerületi alesperes és iglói plébánosnak, a har-
madik mesterkanonokságot pedig dr Zimmermann Ignácz 
szentszéki ülnöknek, zsinati helyettes vizsgálónak, pap-
nevelői hittanárnak és lelkiigazgatónak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1890. évi október hó 27-én. 

IV. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, a csanádi székeskáptalanban : dr Spéth Ká-
roly czimzetes apátnak és ifjabb mesterkanonoknak a 
idősb mesterkanonokságra és Folly Emil pápai praelatus-
nak, czimzetes prépostnak és püspöki alapitványi kano-
noknak az ekként megüresedő ifjabb mesterkanonokságra 
való fokozatos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Bécsben, 1890. október hó 25-én. 
Ferencz József s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Isten akarata — az, hogy a hol az állami hatalom, 

a trón és a törvényhozás, a kormány és az országos 
igazságszolgáltatás Krisztus vallását és egyedül üdvözítő 
egyházát nem támogatja, sőt sanyargatja, ott a katholika 
egyház mindenütt az ő gyermekeire, az ő hiveire támasz-
kodik s Isten után nálok keres anyai keblének fájdalmai-
ban vigaszt, erőt és bátorítást. Mikor az olasz királyság 
csapatai Róma falait a Porta Piánál rablómódra ágyuk-
kal áttörették és erőszakkal bevonultak a szent, az „örök" 
városba, akkor a nagyihletü IX. Pius pápa, érezve az 
államok fejedelmeitől és törvényhozóitól való elha-
gyatottságának teljes nagyságát, látnoki szellemmel 
ezeket mondá : „Nem látok egyebet, mint az egy-
házat és a népeket: ez a jövő." IX. Piüsnak ez a 
„jövő"-je kezd jelenné válni. \ föld kerekségének egyik 
kereszténykatholikus népe után a másik mozdul meg és 
kel ki katholikus népgyűlésben, katholikus nagygyűlésben, 
az egyház, lelkünk édes anyja védelmére: németek, bel-
gák, Németországban egyik vidék a másik után, fran-
cziák, spanyolok, olaszok, angolok stb. mind — mind 
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kath. nagygyűléseket tartanak hitök bátor megvallására 
s hősies védelmére. 

= A bádeni katholikusok két hét előtt tartották ka-
tholikentagjokat vagyis kath. nagygyülésöket az ország 
fővárosában Karlsruhéban. 5000 tekintélyes ember vett 
részt benne. A kath. nagygyűlés tartásának alkalmát a 
bádeni centrumpárt országos gyűlés tartására használta 
fel, a melyben 6 pontba foglalt határozatokat hozott. 
Az első pontban köszönetet mondanak a császárnak, hogy 
a társadalmi kérdés megoldását a trónról napirendre ki-
tűzte. A második pont köszönetet tartalmaz a német püs-
pöki karnak, hogy a társadalmi kérdés megoldására ve-
zető utat közös főp. körlevélben megvilágította. A har-
madik pont a sociáldemokrácziát termelő liberalizmus 
ellen óv. A negyedik pont az államhatalomtól részrehaj-
latlan, igazságos eljárást és szabad politikai választást 
követel. Az ötödik pont követeli az egyház szabadságát 
a vallásos élet minden terén, kivált az ifjúság nevelésé-
ben, követeli a szabadságot a jezsuiták számára is. A ha-
todik pont sürgeti a kath. sajtó pártolását, emelését, erő-
sítését, keresztény férfi-, munkás- és iparos-tanoncz-
egyletek alapítását. Igy beszél s igy tesz, csinál történel-
met, imponál ellenségeinek s utat jelöl a kormányoknak 
a katholikus hívek egyeteme, a hol a kath. hitélet virág-
zik s a katholikus egyleti élet kellő figyelemre méltatva 
és lelkesen fel van karolva minden illetékes egyházi 
tényező által. 

— Hogy kell katholikus nagygyűlést csinálni? Most 
készítik számunkra a példát a protestáns többség köré-
ben élő württembergi katholikusok. Mult hó 27-én ült 
össze 100 bizalmi férfiú a nemesség, papság honoráczio-
rok, polgárság köréből, köztök több országos képviselő, 
a kik igazán nálunk is legtöbbet tehetnének. Üléseiket a 
kath. legényegylet termében tartották. S mit határoztak ? 
Azt, hogy nov. 24-ére összehívják Württemberg katho-
likus nagygyűlését, a mely elé tárgyalásra következő 
ügyeket tűztek ki : 1. védekezés a socialdemokraczia ter-
jedése ellen, 2. kath. társas-egyletek alakítása férfiak szá-
mára, s követelése a jezsuitákat kitiltó törvény eltör-
lésének. 

— Római hir szerint Délamerika első bibornokja, 
Brazília prímása, bahiai érsek, mgr Antonio de Macedo 
Cotta leszen, a ki jelenleg Rómában van és ott a szent-
atyától kieszközölte a brazilia köztársaság hivatalos elis-
mertetését. . . . Et nunc reges Europae — intelligite ! 
Amerikában már nincs monarchia ; csakis Angliának egy 
expositurája : Canada. Már múltkor jelentettük, hogy 
Brazilia prímását a nép senatorrá választotta. IX. Pius 
visiója teljesül: Nem lesz csak egyház és népek! És 
ezek a népek tisztelni fogják az egyházat, mint édes 
anyjukat. 

— Borzasztó ! Szentséges atyánknak igaza van. A 
szabadkőművesség Olaszországban pokoli játékot űz leg-
szentebb ügyeinkkel és érzelmeinkkel. Alakult Rómában 
egy szabadkőműves kör. „Gesú Cristo" — a neve. Az 

istenkáromló, nyomorult férgek, a kik statútumaikra meg-
nyerték a kormány jóváhagyását, most egy szobor felállí-
tásán törik a fejőket, a melynek titulusa lenne: „A ga-
lilei lázitónak." Es az olasz alkotmánynak első §-a azt 
meri hazudni, hogy az országnak államvallása a katholi-
kus vallás. Mi katholikusok ezt nem tűrhetjük, nem fog-
juk megtűrni soha, — soha! 

— A külföld nagyban kezd érdeklődni elkeresztelési 
mizériáink iránt. Maga a „Moniteur de Rome" is vezér-
czikket közölt ez ügyről. Czime a meglehetős tájékozott-
sággal irt (Trefortot kálvinistának mondja) czikknek : „Un 
conflit en Hongrie." Megjelent az okt. 27—28-iki szám-
ban. Reményű, hogy a katholikus Szapáry békésen fogja 
elintézni az elvek e konfliktusát. Adja Isten ! 

— Örvendetes hir. Egy uj röpirat van sajtó alatt 
az u. n. „elkeresztelések" ügyéről. Most csak annyit 
mondhatunk róla, hogy Budapesten készült és Esztergom-
ban nyomtatják. Katholikus világi kitűnőségeink egyik 
legelseje irta. Gyökeresen leszámol a kormánypolitika 
vallásügyi mizériáival. 

— XIII. Leo pápa az olasz ügyben kiadott leg-
újabb encyklikájának veleje az, hogy : Olaszország felett 
a szabadkőművesség uralkodik az ő vallás- és egyházelle-
nes gyűlöletének egész dühével, egész elszántságával. Még 
alig járta be a pápa e szózata a világot, egyik leleplezés 
a másik után következik a pápa szózatának igazolására, 
hogy az uj olasz állam csakugyan az oltár és trón ellen 
összeesküdt, sötétben bujkáló szektáriusok expositurája 
szent Péter székének megdöntése czéljából. Olasz és kül-
földi lapok Lemmi olasz szabadkőműves nagymester egy 
körlevelét ismertetik, a melyben a „Cittadino di Brescia" 
szerint a nagymester figyelmezteti hárompontu testvéreit 
a veszélyre, mely a szabadkőművességre zudulna, abban 
az esetben, ha az olasz parlamentben „a szabadkőműves 
világosság ellenségei jutnának többségre." Ebből világos, 
hogy jelenleg abban a hires parlamentben ott a Monte 
Citorión szabadkőműves többség uralkodik és támogatja 
Crispi uram Isten-, vallás- és egyházellenes garázdálkodá-
sát. De már félnek a hatalom elvesztésétől. XIII. Leo 
pápa olasz encyklikája nagy ostorcsapás volt reájok. 
Lemmi nagymester a szabadkőművesség fejeivel elhatá-
rozta, hogy a legközelebbi politikai választások idejére 
már most összeállitják a .'. képviselőjelöltek névsorát — 
a „kormány támogatására." A pápa fején találta a szeget, : 
az olasz nép kezd felocsúdni. 

— Az angol katholikusok csatlakoznak a szárazföl-
dön élő előrehaladott katholikus testvéreik eljárásához 
az apostoli szentszék szabadságának és territoriális füg-
getlenségének érdekében : országos nagygyűlést tartanak 
legközelebb s abból fogják követelni a pápaság világi 
fejedelemségének teljes visszaállítását. Az agg Manning 
bibornok megígérte, hogy ő fogja a vezérszónoklatot a 
legközelebbi angol katholikus népgyűlés előtt — mert az 
angol meting magyarul népgyűlést jelent — mondani. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
ként k>. tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

deménv czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
NEGVVENJÜLENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A házasság felbonthatatlansága 
és az e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
tud. egyetemi ny. r. tanár. 

HL 
Mások a házasság felbonthatóságát a szo-

morú orvosság szempontjából igazolni, ajánlani 
törekednek. A felbonthatóság mellett szerintük 
senki sem lelkesül; a felbontás szomorú orvosság 
a szerencsétlen házasságok meggyógyítására vagyis 
inkább megszüntetésére. 

„Mert a szerencsétlen házasság vészthozó 
kór, mely ha gyógyíthatatlanná válik, megméte-
lyezi az erkölcsöt, szülője a bűnnek és anyagi 
romlásnak Társadalmi rákfene az, mely meg-
gyökerezvén, a család korlátjait tulhágja és ra-
gályos betegségként megtámad más családokat 
és pusztít, a hova ér. À szerencsétlen házasság-
ban a házassági czélok egyike sem érvényesül. 
Az erős férj többé nem védi a gyönge nőt, a 
gyönge nő nem simul a védő férfi kebelre, nem 
keres és nem talál ott védelmet. Gyűlölet váltja 
fel az odaadó szerelmet, mely annál féktelenebb, 
minél inkább érzi a köteléket, mely őt a gyű-
lölt személyhez lelánczolja. A vad szenvedély a 
bűn ösvényébe kergeti a szerencsétleneket, kik 
egymástól szabadulni nem tudnak. A visszatorlás 
ördöge ugyanazon bűnre ösztönzi az ártatlant, a 
mely miatt a másikat gyűlöli, megveti. Ha ő, 
miért nem én ? S az eredmény az, hogy bűn 
bűnt szül és angyalok buknak, mert — szeren-
csétlenek. * (Sztehló p. 10.) 

Ki ne érezne a kedélyt megkapó ezen 

leirás után sympathiát a szerencsétlen házasok 
iránt? Kiben ne támadna a vágy, az óhaj 
őket egy boldogabb, szerencsésebb házasságra 
felszabadítani ? Kiben ne támadna antipathia a 
merev, hajl í thatlan canon ellen, mely ezt t i l t ja? 
Kiben nem ellenszenv az egyház felfogása ellen, 
mely felfogását a felbonthatóság apologetája 
következőleg adja elő: „Am veszszenek százez-
rek, sinlődjenek erkölcsi és anyagi nyomorban ; 
a felbonthatatlanság elvét a múlékony földi bol-
dogságért feladni nem lehet. A házasság legyen 
boldog vagy boldogtalan, az mellékes dolog; de 
mindenek előtt legyen felbonthatatlan." 

Az ekként bemutatot t egyházi felfogás elleni 
ez az ellenszenv mit sem vészit erejéből, ha 
utóbb nagy kegyesen meg is engedtetik, „hogy 
az egyháznak saját szempontjából igaza van, 
mert az egyház ezt az arasznyi földi létet sok-
kal múlékonyabb és hitványabb dolognak te-
kinti, mintsem hogy emiatt azon isteni tanon, 
hogy a házasság felbonthatatlan, egy hajszálnyi 
változtatást is szabadna tenni." (Sztehló p. 11.) 

Sympathiáik ezen kegyes concessió daczára 
mégis csak a felbontás felé irányul, mert az 
mint a földi boldogtalanság orvossága, mint a 
földi boldogság terjesztésének hatalmas eszköze, 
sőt mint az erkölcs támasza jelentkezik. 

Előadtam önöknek*) az érvelést egész me-
revségében; a pathetikus alakból, melybe az 
öltözve van, észreveszik, hogy az érzelemre, a 
kedélyre van számítva. 

Lássuk már most, megáll-e ezen érvelés az 

l) A nagytudományu szerző jelen értekezése t i. előadások 
összegezése. A szerk. 
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ész előtt? Igaz-e, hogy a házasság felbontható-
sága az erkölcs követelménye; hogy az orvosság, 
mely a földi boldogtalanságot, ha meg nem 
szünteti, legalább kevesbíti, s a földi boldogságot 
terjeszti ? 

Erkölcs ! Mi is az az erkölcs ? Olyas valami-e 
az, amit az ember csinálhat magának tetszése 
szerint? Nem, az egy szabály, mely nem függ 
az ember önkényétől ; erkölcs a szabad cselekvés 
megegyezése azon 'szabálylyal, melyet Isten és a 
szellem természete neki előir. Az tehát az er-
kölcsös ember,, kinek cselekvése megegyezik azon 
szabálylyal, melyet Isten és eszének természete 
neki előir. A mult előadásban a házasság fogal-
máról, czéljairól elmélkedve láttuk, hogy az em-
beri ész kényszerítve van a házasság felbonthat-
lanságának megismerésére, hogy még ellenségeink 
e jelleget az eszmében, a fogalomban benn rej-
lőnek vallják. 

Mi ez a megismerés? Az az a szabály, me-
lyet az ész természete a szabad cselekvésnek 
előir, mely szabályhoz való alkalmazkodás erköl-
csös cselekedet, mely szabálytól való eltérés 
erkölcstelen cselekedet, mert olyan, mely az 
ész által megismert, s épp azért tőlünk függet-
len törvénynyel ellenkezik. 

Ekként tehát a házasság felbontása minden-
koron erkölcstelen, mint ilyen pedig nem hogy 
az erkölcs követelménye volna, hanem általa 
kárhoztattatik, 

A felbonthatóság törvényileg kimondva, nem 
egyéb mint az erkölcstelenség szanktionálása, tör-
vényesitése. Azok számára, kik ily törvény mel-
lett házasságukat felbontatják s ujat kötnek, 
ezen törvény mindenesetre arra jó, hogy általa 
erkölcstelen tettüket a külvilág előtt igazolhat-
ják, de amint ez igazolás a külvilág előtt sem 
sikerül teljesen, ugy sehogy sem sikerül a lelki-
ismeretben; ezt el lehet altatni, soká, de kiölni, 
egészen elfojtani soha; ez a lelkiismeret, mint 
az ész szabálya, fel-felszólal náluk s kendőzetle-
nül dörög hébe-hóba fülükbe, hogy bizony nem 
helyes, erkölcsös, hanem hitvány cselekedet volt 
a házastárstól elválni. Igy a felbonthatóság az 
erkölcsnek ellentéte, annak csak látszatja, ál-
arcza. s épp azért csak az erkölcs felforgatására 
alkalmas. Hogy a felbontás egy viszás, erkölcs-
telen cselekedet, ennek tudatában voltak még a 
pogány népek is, mert habár megengedték a 
felbontást, azt mégis büntették, a ki ezen enge-

délylyel élve házasságát felbontotta; igy az 
aegyptomiaknál a férjnek volt joga házassá-
gát felbontani, de ha ebbeli jogával élt, 
elvesztette összes vagyonát, mely a házasság-
ból származott fiára átszállott; (Congres scient, 
interades cath. t. 2. p. 74.) az assyroknál 
azon házasfél, kinek magaviselete okot szol-
gáltatott a felbontásra, meg lett büntetve; 
(ibidem p. 76.) Zoroaster törvénye hallgat a há-
zasság felbontásáról; (ib. 77.) Manu, ind törvé-
nye a házasság felbonthatatlanságát hirdeti elvi-
leg; (ib. 77.) csak magtalanság esetében engedi 
azt meg. Rómában is Plutarch, Vita Rom. 22. 
Festus, in Sonticum szerint, ha a férj törvényes 
ok nélkül a házasságot felbontotta, büntetés alá 
esett. (Ibid. p. 86.) Különben Rómában a nuptiae 
confarreatae felbonthatatlanok voltak, csak később 
jött divatba a diffarreatio. A flamen dialis egé-
szen Domitian császárig el nem válhatott az ő 
flaminicajától. (Ibid. p. 86.) Végre Augusztus csá-
szár is megállapított vagy megerősített külön-
féle büntetéseket azon fél számára, kinek rossz 
magaviselete okul szolgált az elválásra. (Ibid. 90.) 

Igaz-e, hogy a felbonthatóság orvosság, mely 
a földi boldogtalanságot kevesbíti, a földi bol-
dogság terjedését előmozdítja? 

Számunkra, katholikusok számára, kik sze-
rint a felbonthatatlanság positiv isteni törvéuy, 
ezen állitás absurd állítás, mert az azon felte-
vésből indul ki, hogy az Ur Isten bizony rossz 
törvényt adott az emberiségnek, hogy az emberi 
törvényhozók okosabbat tudnának csinálni. 

De tekintsünk el a kinyilatkoztatástól, néz-
zük a dolgot pusztán az ész világánál. 

(Folytatjuk.) 

A teremtés hat korszaka 
a szentirás és a természettudomány mai 

álláspontja szerint. 
H A T O D I K K O R S Z A K . 

(Folytatás.) 

A nagy Teremtő, miután évezredeken át a földet 
elkészítette, berendezte, fölékesítette, mint egy diszes 
palotát, megteremti most a föld királyát, a teremtés 
papját, ki fölismerje, szeresse és dicsőítse őt müveiben. 

Ünnepélyesen, mintegy önmagával tanácskozva fog 
hozzá a háromszemélyü egy Isten az ember teremtéséhez : 
B Alkossunk|embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ki 
uralkodjék a tenger halain és az égi madarakon és vadakon 
és az egész földön és minden csuszó-mászó állaton, mely 
mozog a földön. És teremté Isten az embert az ő képére ; 
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Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonynyá teremté 
őket." Hogyan történt a férfi-, és hogyan a nő teremtése ? 
ezt részletesebben elbeszéli M. alább: „Alkota tehát az 
Ur Isten embert a föld anyagából és orczájára lehellé az 
élet lehelletét, s igy lőn az ember élő lénynyé." Nem 
egy „legyen" szóval tehát, hanem az alkotás és teremtés 
kettős ténye által teremti Isten az első embert. Testét a 
földből alkotja, de mint a művész, ki legszebb müvébe 
saját lelkét önti be, Isten is saját lelkét lehelli be utolsó, 
legtökéletesebb földi teremtményébe. „Es teremté Isten 
az embert az ő képére." Hogyan ? Mi által lett az ember 
Isten képe, hasonképe ? Talán teste által ? Oh nem ! 
Istennek teste nincs. Talán lelke által ? Igen ! mert Isten 
a végtelen szellem. A lélek öntudattal, értelemmel és 
szabadakarattal bir, a szellem ez egysége és háromság 
által hasonlit az ember Istenhez, ez által lesz ura a föld-
nek, királya a teremtményeknek. Minden teremtett földi 
lény között egyedül az ember bir öntudattal, saját sze-
mélyes „én"-jének tudatával. Egyedül az ember gondol-
kodik, itél, következtet, nyomozza a tüneményeket és tör-
vényeket, vizsgálja a dolgokat, azok alapját és czélját, 
„uralkodik a tenger halain, az égi madarakon és minden 
állaton", melyeket eledeléül és saját szolgálatára felhasz-
nál : „uralkodik az egész földön", tudománya, műipara, 
találmányainak folyvást tökéletesedő bámulatos művei 
által uralma alá hajtja az egész természetet, a levegőt, 
vizet, az elemeket, az ásvány és növényvilágot, behatol a 
föld gyomrába, kiaknázza annak kincseit, fölhat az égi 
testek birodalmába, kikutatja azok rejtelmeit, ma már 
gőzzel utazik, villámmal beszél, napsugárral fest, s ki 
mondhatja meg, a jövő még mire képesiti ? A lélek esz-
méket alkot, megismeri az érzékfölötti igazságokat s az 
igazságok örök forrását, Istent. Szabadakaratával öntuda-
tosan intézi tetteit, s fölemelkedve Istenéhez, saját tettei-
ben Teremtője akaratát követve, hozzá hasonló lesz. A 
halhatatlan lélek, ez isteni szikra tette az embert Isten 
képmásává és a föld urává, s hogy a föld királya ma-
gában ne legyen, Isten teremte neki hozzá hasonló 
segitőt. 

„Bocsáta azért — mondja a sz. iró — az Ur Isten 
mély álmot Ádámra, és mikor elaludt vala, vőn egyet az 
ő oldalcsontjaiból, és hust tőn helyébe. Es az Ur Isten 
az oldalcsontot, melyet Ádámból vett vala, asszonynyá 
alkotá és vivé őt Ádámhoz." 2) A felületesség mosolyog-
hat e leirás fölött, de a gondolkozó elme itt is fölismeri 
a csodálatos isteni bölcseséget. Élettársat akar adni a 
Mindenható a férfinek ; ez élettársat már nem a földből 
alkotja, hanem magából a férfiből, azért, hogy az egység 
közöttük annál nyilvánvalóbb legyen. Továbbá alkotja a 
nőt nem a férfi fejéből — mint aquinói sz. Tamás meg-
jegyzi, — nehogy ugy látszassék, mintha a nő uralkodni 
volna hivatva férje felett; nem lábaiból alkotja, hogy a 
ferj ne bánjék nejével rabszolgaként : hanem a férfi olda-
lából vonja ki, hogy ez által is jelezve legyen, miszerint 
a nő tartozik hü társa és követője lenni férjének."3) 

>) Gen. II. 7. 
J) Gen. II. 21—22. 
3) S. Thomae Aquinatis Summa Theologica P. I. Qu. 92. Art. 

3. ad. 1. m. 

Megnyitja Isten a férfi kebelét, ott, hol szive dobog, az 
érzelmek e központjából, a szeretet szentélye mellől veszi 
ki a nőt, ki a házasság szövetsége, majd később szentsége 
által férjét a sirig szeretni tartozik. íme az ember terem-
tésében a teremtésről szóló néhány röpke szavában meny-
nyi magasztos, fönséges igazság, méltó Istenhez, s fölemelő 
az emberiségre nézve ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 8. Mole sua stat ! — 
E lap okt. 18-iki számában hosszabb tudósítást kezd-

tünk e helyütt gróf Csáky Albin ismeretes nyilatkozatá-
ról a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt, ennek kap-
csán a félhivatalos „Nemzet" fejtegetéseiről, s az országban 
és a sajtóban mutatkozó állásfoglalásról a katholika egy-
ház hit- és erkölcsi elveivel szemben a vegyesházasságokra 
való tekintetben. 

Most folytatni és befejezni óhajtjuk ezt a czikkso-
rozatot, gyorsan és röviden ; mert ha a jelek nem csalnak, 
az oly sok keserűséget és heves s legkevésbé sem épüle-
tes jeleneteket intra et extra muros okozó konfliktus átment 
a békés bevégződés stádiumába, s nekünk hagyományos 
komoly szokásunkhoz képest nem lehet feladatunk propter 
vitám — vivendi perdere causas s a harczot, a vitatko-
zást csakis a harcz és vitatkozásban való ügyeskedés 
vagy a pogányszellemű gyűlölködés kultuszának kedveért 
folytatni, no meg talán egy bizonyos tükör előtt való 
tetszelgés kedveért, hogy meglássuk a tükörben, mily 
okos és derék legények is voltunk mi ebben az egyház 
szabadságaért vivott harczban s mily nagyok a mi sze-
mélyes érdemeink külön-külön véve. Magyarország ka-
tholikus papsága nagy harczot viv. De hát azért tért 
engedjen lelkében a felfuvalkodás és önteltség szellemé-
nek ? Nem is járhatna el ostobábban ! Mondjuk inkább ima-
szerüen az apostol alázatosságával : „Fecimus, quod facere 
debuimus. Servi inutiles sumus." Punktum. Az apostolok 
még nem voltak apostolok, hanem igen tökéletlen zsidó, 
kalmár szellemű emberek, midőn oda lépének Kr, U. elé, 
ezt mondván : „Ecce nos reliquimus omnia, et secuti 
sumus te. Quid ergo erit nobis?" Hogy mily jutalmuk 
leszen, — azt akarták tudni ! De bezzeg másképp gon-
dolkoztak, másképp cselekedtek, miután a Szentlelket 
megkapták és befogadták. „Ibant gaudentes a conspectu 
concilii, quod digni habiti sunt pro nomine lesu contu-
meliam pati. Omni autem die non cessabant in templo 
et circa domos docentes et evangelizantes Christum 
Jesum." (A.ct. Ap. 5 ; 41, 42.) Ez az igazi apostoli eljá-
rás : örömmel küzdeni és mindennap mindenütt hirdetni 
Krisztus evangéliumát, — „ingyen !" 

Ebben a leviharozott viszályban minden eszközt ki-
mentettek a katholika egyháznak Magyarországban szövet-
séges ellenségei : a protestantizmus, a divatos liberalizmus, 
a szabadkőművesség és a zsidóság. Sajnos, hogy hálójukba 
keveredve úszik még most is az ország kormánya is az egyház 
ellenségei által csinált áramlattal. Kellőleg nem részletezhető 
az a leleményesség, melylyel panaceájokat, az emberi ter-
mészet józan Ítéletébe ütköző 1868. LIII. t. cz. 12. §-át 
fentartani igyekeztek. Hízelgés, fenyegetés, ferdítés, ráfogás, 
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cselvetés, észbóditó szofisztika — mind, mind kirukkolt a 
harcztérre, hogy részt vegyen a katholikus hithüség meg-
ejtésében, megfojtásában. Nem használt semmit. A katho-
likus közvélemény — a gyermekeknek, még a vegyes-
házasságból születettek valamennyiének is katholikus 
vallásban nevelhetése iránt, mióta Rómára történt hivat-
kozás és a pápa megadta a mivel isteni rendeletnél fogva 
(„confirma fratres tuos") tartozik, nem mindenféle szellő-
től ide s tova hányatott nádszál többé, hanem bátor ka-
tholikus hit és lelkes kath. életkedv; igen, szent Péter 
megingathatatlan szikláján emelkedett, századokra szóló 
alkotása, emlékoszlopa a katholikus éberség és kötelességtu-
dásnak, a melyre gyönyörűen ráillik a classicus mondás: 
„Mole sua stat," Az egyház önerejéből áll s vivja ki a 
kath. hit szerint való élhetés jogát. S mig Róma támo-
gatása előtt „scopae dissulutae"-k voltunk e tekintetben ; 
Róma tanítása, pedig csak hirből ismerjük még, megtette 
a magyar kath. papságot „acies bene ordinatá"-vá. Egyet-
len-egy apostata, egyetlen egy áruló sem találkozott Róma 
Ítéletével szemben. Nem is kellett volna egyéb ! De hát 
csakugyan nem akadt. Hála és elismerés a Rómára való 
hivatkozásért annak, illetve azoknak, kiknek agyában a 
gondolat megfogamzott ! Dicsőség a Szentléleknek ; mert ő 
sugallta e gondolatot! 

Most, legújabban, egymásután két hír szárnycsat-
togásának nesze érkezett hozzánk. Az egyikről múlt-
kor szóltunk. A másik szerint az 1868. LIII. törvény 
czikk 12. §-ának fentartása mellett az lett volna a 
kormány által kieszelt modus vivendi, hogy a keresztelő 
kath. pap a vegyesházasságból született és a törvény ma-
gyaráztatása szerint nemkatkohkus vallásban nevelendő 
gyermek nevét s egyéb körülményeit feltüntető anyakönyvi 
rovatok végén, a jegyzetek rovatába azt az észrevételt 
irta volna be a keresztelő kath. lelkipásztor, hogy „az 
állam törvényei szerint (például): ref. vallási illetőségű." 
Ennek a bejegyzésnek az lett volna a czélja, hogy annak 
ujjmutatása szerint a polgári hatóság az „illetékes" fele-
kezet lelkészének évenkint kiszolgáltathatta volna az állami 
törvény szerint oda át illetékeskedő ártatlan gyermekeket. 
Furfangnak a mindkét nemű gyermekek kath. vallásban 
való neveléséről szóló kath. hitelvnek kijátszására — iga-
zán pompás ! De cerebrum non habet. Nincs benne egy 
csepp becsületes tisztelet sőt jóakarat sem a katholikus 
hitelv és lelkiismeret iránt. Az egész a kath. pap részéről 
nem lett volna egyéb mint formális cooperatio remota, 
indirecta, — és kezdeményező beanyakönyvelés a haere-
sisnek, a pokol sza'mára. ? ? 

Nyitra, nov. 1. A piispöJc szenátusát a káptalan tisz-
teletre méltó tagjai képezik. — Nagy és nehéz dolog egy 
egyházmegyének a kormányzása, kivált a mai nap Ma-
gyarországon, midőn a múlthoz képest minden, de kivált 
a szellemek meg vannak bomlasztva. Azonban egyházunk 
szervezete oly bölcsen van fejlesztve, hogy minden támad-
ható igények mellett is egyházmegyéinkben a legjobb 
kormányzat lehetséges s az egyháznak mind hitbeli, mind 
pedig policziális ügyei a legjobban elintézhetek. 

Amit a püspök maga meg nem tehetne, segiti abban 
káptalana. Annak tagjai, az egyházmegyének szine-java, 

érdemes, tapasztalt, tanult férfiak, a consistoriumban meg-
vitatják a fontosabb ügyeket s a püspöknek kivált a mai 
bonyolult állam-egyházi viszonyok között bölcs tanácscsal 
szolgálnak, kezelik az alapítványokat; egvikök vezeti a nem-
csak fontos, de ma fölöttébb kényes egyházmegyei iskola-
ügyet ; a másik a papnevelő-intézet, minden egyházme-
gyének a szeme-fénye élén áll, a melyben a jövő reménye 
nevelkedik s az egyházmegye tudományosságának a moz-
gató elemei működnek ; a harmadik a püspök oldala 
mellett az irodai teendőkben segédkezik. Kiváló fontos-
sággal birnak azonban a káptalan azon tagjai, kik mint 
archidiakonusok az egyes kerületek gondozásával vannak 
megbízva. Ezek valóban „oculi episcopi." 

Már hiába, mi mindnyájan emberek vagyunk, az 
emberrel pedig vele jár a gyarlóság; innen minden ren-
dezett társaságban szükséges az ellenőrzés buzdítás, a 
bajok akadályozása vagy kiigazítása. Az egyházmegye 
plébániákból áll, egy-egy plébánosra sok van bizva : 
hivek, egyházi épületek ; hit, erkölcs, vagyon. Ha a papi 
állásban hiba csúszik be, az legfőbb fokban kártékony és 
botrányos ; az egyház ügyei a legkényesebb ügyek a 
világon. 

Azért sürgetik a sz. kánonok annyira az egyházi 
elüljáróban a vigilantiát. Innen a püspök rendes köteles-
ségei közé tartozik az egyházmegye ismételt látogatása, a 
mely sok részletes kötelességgel jár. Nincs is annak mása, 
mintha a püspök maga mindent lát, mindenről lehetőleg 
közvetlenül meggyőződik ; a visszaélések, botrányok, a 
farkasok állandó tanyát nem üthetnek az egyházmegyé-
ben, sőt ellenkezőleg a hitélet frissesége, fokozódott mun-
kálkodás, rend lehet csak annak a következménye. Bor-
romaei sz. Károly, a nagy reformátor eljárása soha sem 
megy ki a fejemből. Es már sz. Péterről mondja a nagy 
Chrisostomus : „quasi dux circumibat ordines considerans, 
quae pars esset coadunata, quae oruata, quae sua prae-
sentia egeret." 

De a sokképen elfoglalt püspököt ebben is segiti 
káptalana : az archidiakonusok. Ezek időről-időre meglá-
togatják kerületeiket ; jól szemügyreveszik a plébániákat, 
van-e minden rendben a templomban, az ügykezelésben, 
az egyházi pénztárban ? s igy tovább. Majd a mit ezek 
nem tehetnek, megteszik helyetteseik a vice-archidiako-
nusok. 

A káptalan ezen tagjaival beszéli meg a püspök 
megyéje állapotát ; tudja annak szükségleteit, jó és rossz 
oldalait és semmi sincs, a mi figyelmét kikerülhetné. Igy 
azután, ilyen „acies bene ordinata et fungensu mellett 
példás egy kormányzat lehetséges még a legnehezebb 
körülmények között is. Igy azután a theologia dogmatica, 
morális, pastoralis, meg a jus ecclesiasticum künn lesz az 
emberek között és még az ellenségnek is tiszteletet pa-
rancsol. 

Hát igen fontos és tiszteletre méltó testület minden 
egyházmegyében a káptalan ; innen a történet különösen 
sz. Chrodegang óta, az egyházjog is eleget foglalkozik 
vele, no meg a legreálisabb tankönyv : az élet. Ez ugyan 
a hely-üresedés esetén a legtöbbet foglalkozik vele, de a 
betöltött helyeknek, vulgo : stallumoknak sem érti félre 
jelentőségöket . . . 
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Ezek különben, a miket eddig mondottam, mind 
köztudomásu dolgok s a szives olvasóra . csak annyiban 
birhatnak értékkel, a mennyire a : bis repetita piacent. 
Egészen más az, a mit én érdemlegesen akarok szóvá 
tenni. Én rendesen a napi eseményekkel vezetem gondo-
lataimat s arról irok, a mit ma tudni jó. Hogy kanono-
kokról irjak most, azt, mint bizonyos alkalmas jogi 
részletet, a febr. 26-iki Csáky-féle rendelet juttatta eszembe, 
a mely az 1868. LHI. t.-cz. 12-ik §-át per avia et devia 
végrehajtani akarja,, és pedig azon czélzattal, nehogy 
„ezen törvény intézkedése teljesen illusoriussá váljék." 

Pedig ez a törvény a reá vonatkozó febr. 26 iki 
rendelettel csak akkor fog megfelelni az igazságnak, tehát 
a nevére méltó törvény fogalmának, ha teljesen illusoriussá 
fog válni, azaz kitöröltetik az élők sorából, mert tagad-
hatlanul „vannak bizonyos ügyek, a melyeket közmegelé-
gedésre elintézni nem lehet s a melyeknek elintézése 
nagyobb zavarokat és bajokat képes előidézni, mint azok-
nak meghagyása a régi állapotban," — a mint a herczeg-
primás irta Csákynak 1889. decz. 1-én, s az ilyen ügyek 
közé tartozik minden a keresztség szentsége körüli Lessing 
szellemű intézkedés. 

E helyett megérdemelné a fáradságot, ha Csáky 
miniszter, a ki oly nagy fogékonysággal bir az iránt, 
nehogy a törvények illusoriusakká váljanak, letörölné azt 
a szégyenfoltot, a mely a magyar államra a katholiku-
sok gyámsági helyzete miatt oly hosszú idő óta tapadt. 

Tudva van ugyanis, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. 2. 
§-a visszaadta a magyar kath. egyházat önmagának — a 
papiroson. Végre-valahára ütött tehát az óra, hogy a 
kath. egyház megszabaduljon azon laicizált állapotából, a 
melybe kivált II. József ideje óta a főpatronátusí jog 
sodorta s a melyet Sárkány apát az 1848-iki hongyülé-
sen oly keservesen felpanaszolt. (Religio 1890. I. 193. 1.) 
Egyházunk akkoron már azon ponton állott, hogy azon 
ügyei is, a melyek addiglan a helytartó-tanács intézke-
dése alá tartoztak, saját kezeibe visszakerülnek, s ő ezek-
ben annyira önjoguvá lesz, mint a prot. felekezetek 
1791. óta. 

Két okmányunk van, a mely a XX. t.-cz. 2-ik §-ához 
a katholikusokat illetőleg kommentárul szolgál. Az egyik 
V. Ferdinánd leirata a hongyüléshez 1848. márcz. 31-ké-
ről, a másik az 1791. évi 26-ik törvényczikk. 

Az előbbiből látjuk, mit tartott fenn csupán magá-
nak a király, átruházhatlan apostoli királyi hatóságához 
számítva, az illető magyar miniszter ellenjegyzése (!) 
mellett, a katholiczizmnsnak az apostoli király hatóságá-
hoz számitható ügyeiből; a másikból kiolvashatjuk, mi 
mindenfélének kellett volna a 48-ban kimondott „egyen-
lőség" folytán a katholikusok kezeibe visszakerülnie. 

A felség felelve az országos KK. és RR. márczius 
23-án kelt felírásukra a független felelős magyar minisz-
térium alakítása iránt, ügyünkre vonatkozólag leiratában 
ezeket mondja : . . . 

a 3-ik §-t illetőleg, az érsekek, püspökök, prépostok 
s apátoknak az illető magyar miniszter ellenjegyzése mel-
letti kinevezését átruházhatlan apostoli királyi hatóságom-
hoz számítom, s azt, valamint az ország zászlósainak 
kinevezését, a kegyelmezés jogának gyakorlását, a nemes-

ségnek, czimeknek s rendeknek osztását is, mindig az 
illető magyar felelős miniszter ellenjegyzése mellett egye-
nesen magamnak fentartom. Ennek folytában tehát a 
18-ik szakasz után külön szakaszban kimondandó lesz : 
hogy fenemlitett, s egyenesen magamnak fentartott tár-
gyakat, a személyem mellé rendelt felelős miniszter, a 
mellette levő álladalmi tanácsnokokkal és személyzettel 
fogja kezelni. . ." (Az 1847/8. magyarországi közgyűlés-
nek irományai 150. 1.) 

Tessék jól megolvasni, mit tartott fenn magának a 
király : az érsekek, püspökök, prépostok s apátoknak a 
kinevezését, se többet, se kevesebbet s ebben participál a 
miniszter; de még ezekre nézve is az illető személyek 
megválasztása, felterjesztése sincs a miniszterre bizva, ez 
is a kath. egyetemre van visszaszármaztatva; a mi pedig 
ezen kivül világi vonatkozású kath. ügy van, az mind a 
magyar kath. egyház kezeibe visszaadandónak tekintendő. 
Ugy történt-e ? . . . 

A másik okmány, az 1791. évi 26-ik törvényczikk 
elbeszéli, mi mindenféle jogokat kellett volna 1848-ban 
visszakapnunk, ha már az állam előtt a protestánsokkal 
„egyenlőkké" lettünk. 

Érdekes egy okmány, igen szép tanulmányt lehetne 
róla irni s a katholikusok állapotát a protestánsok ön-
állóságához viszonyítva megvilágítani. 

Én csak egyes részleteit emelem ki. 
„4. Evangelici utriusque Confessionis in iis, quae ad 

religionem pertinent, unice a religionis suae superioribus 
dependeant . . . " Nem is avatkozik senki a protestánsok 
vallási ügyeibe. A katholikusoknál ? Jekelfalusyt ad audi-
endum verbum citálták 1871-ben Budára, mert a vatikáni 
zsinat határozatait egyházmegyéjében kihirdette. A leg-
újabban Csáky a kath. lelkészeknek és pedig büntetés 
terhe alatt meghagyta, hogy a keresztelési bizonylatot az 
akath. pásztornak küldjék át, tekintet nélkül minden bár-
mely oldalról jövő intézkedésre ! Tehát mi vallási elveinkre 
nézve is a minisztériumtól függünk, a protestánsok pedig 
szabadok. 

„5. Scholas . . . erigere . . . Directores, seu Curatores 
Scholarum quarumvis tam locales, quam Superiores et 
Supremos e suae Confessionis hominibus eligere, Rationem, 
Normam et Ordinem docendi atque discendi ordinäre, 
futuris semper temporibus liceat evangelicis utriusque 
Confessionis . . . ." Nagy jog, fontos jog egy vallásfele-
kezetre nézve. A katholikusoknak is van ilyen joguk? 
vannak ilyen iskoláik ? Vannak — a miniszter kezében ! 
A tényleges helyzetet konstatálta Szász Károly, még mint 
minisztertanácsos, midőn palam et publice az országház-
ban kimondta, hogy a magyar kath. egyháznak nincsenek 
— iskolái ! 

,10. Fundationes Evangelicorum pro ecclesiis eorum-
que ministris, scholis item cujuscunque nominis, nosoco-
miis, orphanothophiis et quibuscunque pauperibus et 
juventuti augustanae et helveticae confessionis constitutae, 
aut in posterum constituendae, prout etiam eleemosynae 
ab iisdem nulla ratione adimantur, nee e manibus eí ad-
ministratione eorum idla sub praetextu eximantur, directio 
praeterea harum fundationum iis de ipsorum medio, qui-
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bus de recto ordine competit, salva et illibata relinquan-
tur « 

A katholikusoknak is van vallás és tanulmanyi alap-
juk „pro ecclesiis, ministris et scholis nostris" és a mi 
kezeinkben, a mi directiónk alatt vannak? Dehogy, a mi-
niszter kezében ! Hogy országos alapok azok ! Patronátusi 
jog is áll ezen alapokkal összeköttetésben, a miniszter 
praesentál, anélkül, hogy csak szóval is érintené, hogy 
talán ő felsége nevében és megbízásából teszi ezt. S igy 
tovább egész sorozatban! (Corpus Juris Hungarici. 
T. II. Sub Leopoldo p. 10—12.) 

Tehát az 1848-iTci királyi leirat, az 1848. XX. t. ez. 
2. §-a daczára ez a mi helyzetünk, az ősi magyar ka-
tlioliczizmusnak a helyzete Magyarországon! A pápa egy-
koron személyi kiváltságot, patronátusi jogot adott a ma-
gyar királynak, és mi ma teljesen a felekezetlen állam 
kezeiben vagyunk. Az apostoli király és a felekezetlen 
állam minisztériuma között pedig óriási különbség van ! 

Ha tehát Csáky miniszternek van fogékonysága az 
iránt, nehogy az ország törvényei illusoriusokká váljanak, 
ám segítsen ezen a kiáltó igazságtalanságon. Ne nézze 
azt, hogy a katholikusok miatt ilyen állapot is létezhetik 
Magyarországon; mint a jogállam minisztere segitse őket, 
hogy a mit elfelejtettek, tanulják meg újból : saját jogai-
kat becsülni. Meg is Ígérte ö azt 1890. elején, hanem hogy 
szavát ne kelljen megtartania, kiadta a febr. 26-iki rende-
letet. Ahelyett, hogy másod-autonomiánkat visszaszerez-
hettük volna, most hitelveinket kell védenünk. Javulás 
helyett ujabb hanyatlás ! 

Hogy pedig a restituálandó jogainknál most csak 
példaképen maradjak, visszatérek ismét a kanonokokra, a 
kanonok-nevezésre. Ismerjük a királyi leiratot 1848 márcz. 
31-kéről. Abban se czimzetes, se valóságos kanonokokról 
szó nincs. Es mégis azok 1848. óta is mindenkor a fe-
lelős minisztérium aláírásával vagy ellenjegyzésével nevez-
tetnek ki. 

Normális állapotban az uj kanonokot vagy magának 
a káptalannak, vagy a mi megfelelőbb a püspöknek füg-
getlenül minden civil befolyástól kellene kineveznie. És 
mégis mi történik? 

Már 1848-ban, ha jól emlékszem májusban, egészít-
tetett ki első esetben az uj érában, az egri káptalan br. 
Eötvös József ellenjegyzésével. A most divó gyakorlat 
szerint hávmat terjeszt fel a püspök a minisztérium utján 
a felséghez egy stallumra; a miniszter az illető megye 
főispánjánál tesz kérdést az illetők iránt s ezzel köz-
tudomásra jut a kanditáltak névsora. Ennélfogva sok 
olyan tényezőnek lehet előzőleg a kinevezésre befolyása, 
a kiket az semmikép sem illet meg ; maga a miniszter is 
saját klienseit vagy éppen más megyebelit ajánlhat, s a 
püspökre unszolhatja, a mi nem teljesen szokatlan. Ily 
körülmények között azután az az egyházi intézmény, a 
melynek a valóban érdemesek jutalmazására s a bölcs 
tanácsadók konstituálására kellene szolgálnia s amely mint 
ilyen a püspök személyére bizalmi állás is egyúttal, oly 
modern sine-curává válhatik, a mely az emberek szemei-
ben furcsa felfogásokra nyújt alkalmat. 

Mennyire nem avatkozik az állam a protestánsok 
ügyeibe és választásaiba, még akkor sem, midőn azt az 

állam érdekei talán meg is kivánnák, — mutatta nem 
rég Baltiknak „püspökké" választása. 

Hja, csak a magyar katholiczizmus van rendelkezési 
állapotra kárhoztatva, arra nézve hiába intézkedett a ki-
rály, hiába a 48-iki XX. t.-cz. 2-ik §-a ; nincs, a ki neki 
igazságot szolgáltatna ! 

Tudom, csak ne volna vagyona egyházunknak, bez-
zeg nem törődnék vele a hivatalos apparatus! De bármi-
miként nézze is a sok ellenség egyházunkat, a melynek 
ez az ország létét, kulturáját, mindenét köszöni, az nem 
ártana neki annyit, mint ártott magoknak a katholiku-
soknak élhetetlensége és öntudat-hiánya. 

Sokat jelentett az, midőn vallásunk 1848-ban meg-
szűnt uralkodó vallás lenni. Vájjon a legenergikusabb 
eljárással levonták-e a katholikusok önmagukra és egy-
házuk helyzetére ennek a consequentiáit ? Levonták-e 
rögtön, nehogy a kancsal szemű ellenfél halásszon a za-
varosban? Levonták-e évek során át 1848 óta? Dehogy 
vonták le. Készületlenül talált az uj éra, készületlenül ki-
sért bennünket a mai napig s a katholiczizmus ügyei az egy-
kori föpatronatus utján szépen oda kerültek a felekezetlen 
állam kezeibe, ugy hogy ma azt sem tudjuk, hol kellene 
keresni a kiutat a hínárból. Ugyan kérem, miben áll ma 
egyházunk önállósága ? Hasonlítsuk csak össze magunkat 
a protestánsokkal. 

Kellett-e ennyire, idáig jutnunk ? Es van-e kilátá-
sunk egy jobb jövőre ? Ma még nem hiszem. 

Az alapvető munka még nem kezdődött el. A pasz-
toráció a régi formákban mozog ; a papság között az az 
érintkezés, mely eszméket szór, oszlatja a tespedést, tettekre 
hevit — még nincs divatban; sok a gazda, a stréber, kevés a 
pap. Mozgalmaink a modern képviselőválasztásokhoz ha-
sonlítanak; pillanatra zajongnak, hosszú időre elalszanak, 
majd megint megindulnak, a mint valamely ellenségnek 
tetszik azt megindítani ; de állandó, tartós előretörekvés, 
az hiányzik nálunk, 

Boldog Isten, mit fognak rólunk és a feladott jogai-
ról a katholiczizmusnak szólani az utódok ! 

Csak a mi jó főpátronusunk soha sem irta volna 
alá ezt a sort: „Az érsekek, püspökök, prépostok s apá-
toknak az illető magyar miniszter ellenjegyzése melletti 
kinevezését átruházhatlan apostoli királyi hatóságomhoz 
számítom," ezzel mi bizonyos circulus vitiosusba kerül-
tünk a mindenható állammal szemben, a melytől jogainkat 
vissza kellene vívnunk. 

No de mindenhatóbb az Isten, majd csak el nem 
vész egyházunk ! 

Kanonokokkal kezdtem, kanonokokkal végzem csak 
azért, mert ezeknek a kinevezéseivel az ujságlapok elég 
gyakran olyan kis „mementót" hoznak számunkra, hogy 
el ne feledjük, mi mindenféle ügyeink vannak a miniszter 
kezében és el ne feledjük, hogy a jogokat, amelyeket 
valaki fel nem adott, mindig visszavívhatja, de a jogokra, 
a melyeket gyáván maga adott fel, érdemetlenné lett. 
Csakhogy a kath. egyház jogaival ilyesminek történnie 
nem szabad ! Dr Dudek János. 



R E L I G I O . 
' 307 

IRODALOM. 
Válasz a „Magyar Sion" Aristotelesének. 
A „Magyar Sion" f. é. augusztusi füzetében a vá-

radi püspök ur ő excjának a természettudósok országos 
gyűlésén tartott beszédéről irván, egyéb sértő megjegy-
zések közt a következőket mondja: „mennyire érezheti ő 
excja theologusainak és papjainak e nemű értéimi hiányait 
(már t. i. a szükséges természettudományi képzettség álli-
tólagos hiányát), melyeket pedig könnyen száműzni lehetne 
a theologia bölcseleti előadása által." E részletre egy 
szigorúan tárgyilagos önvédelmet közöltünk, melyben ada-
tokkal mutattuk ki, hogy a M. Sionnak semmi oka sincs 
a váradi egyházmegye papjainak és theologusainak e te-
kintetben szemrehányást tenni. 

Önvédelmünkre a M. Sion októberi füzetében egy 
válasz jelent meg, mely az általunk felhozott tényekkel 
szemben személyeskedésekkel akarja érveinek hiányát ta-
kargatni, különösen pedig bennünket a józan logika hiá-
nyáról, „befellegzett" természettudományi ismeretekről s 
„értelmi hiányokról" vádol. A berzenkedés soha sem jele 
annak, hogy a berzenkedőnek igaza van. Tu te fâches, 
j'ai donc raison. Nézzünk tehát közelebbről szemébe an-
nak a hires logikának, mely oly büszkén leczkéztet má-
sokat, mintha neki monopoliuma volna a józan ész. 

A czikkiró először is tagadja, hogy megtámadta 
volna Schlauch püspök ur beszédét. Olvassa el akárki a 
Sion kérdéses czikkét s nem szükséges a czikkiróhoz men-
nie logikát kérni kölcsön, hogy a czikkben a „leplezett 
támadást" felismerje. Vagy elég naiv volt a Sion czikk-
irója remélni, hogy a magyar papság fel nem fogja is-
merni a támadást, ha az egy pár kétértelmű bók leple 
alá van rejtve!? Vagy talán mégis igazat beszél a czikk-
iró, talán nem volt szándéka támadni ? De mit gondoljunk 
akkor arról a hires logikáról, mely olyat is beszél, a mit 
nem akar, s mikor dicsérni akar is, gyaláz ? 

Azután kijelenti a czikkiró, hogy ő a váradi papsá-
got nem különböztette meg a külföldi és más hazai egy-
házmegyék papságától, mikor a fent idézett szavakat irta. 
Ha nem különböztette meg, ugy az idézett szavakat a 
többi egyházmegye papságára is vonatkoztatni akarta. 
Felhívjuk erre a testvéregyházmegyék papságának figyel-
mét; most már nekik is szól az idézett leczke, vonják le 
belőle a tanulságot. Es honnan tudja a Sion czikkirója, 
hoffv a magyar egyházmegyék valamennyien (a külföl-
diekről nem is szólva) „értelmi hiányokban" szenvednek 
a természettudomány terén ? Természettudósokat a czikk-
iró sem akar ; de honnan tudja, hogy azon tájékozottság 
is, mely a lelkipásztornak szükséges, hiányzik mindenütt ? 
honnan tudja, hogy a theologia bölcseleti előadásáig még 
sehol sem jutottak ? Váradon már eljutottak s hogy más 
egyházmegyékben sem maradtak hátul, arról meggyőződ-
hetett volna a Sion czikkezője, ha nem tartotta volna 
méltóságán alólinak a Bölcseleti folyóiratban a „Bölcseleti 
mozgalmak" rovatát figyelemmel kisérni. 

S ha még a M. Sion csak általában hiányokról és 
óhajokról beszélne ! De megnevez egy kongrét egyház-
megyét, a mi még akkor is tapintatlanság volna, ha ugy 

') Beküldetett. ^ A szerk. 

állna a dolog, mint mondja ; már pedig kimutattuk, hogy 
nem ugy áll. Nagyon jól tudjuk, hogy mindent sem mi, 
sem más egyházmegye papjai nem tudnak ; magát a Sion 
czikkiróját sem gyanusitjuk erről : de mindent tudni és 
értelmi hiányokban szenvedni, e közt mégis van talán egy 
kis különbség. S mi adott a „M. Sion"-nak jogot arra, 
hogy más egyházmegyékkel szemben csak ugy gondolomra 
ily konkrét vádakkal álljon elő? Megegyeztethetőnek 
tartja-e azt egy kath. folyóirat czéljával és modorával, 
hogy egy konkrét egyházi testületet minden különös ok 
nélkül „értelmi hiányokról" vádoljon, azért mert általá-
ban — egyik egyházmegyét sem véve ki — természet-
tudományi képzettség dolgában még nem állunk ott, a 
hol óhajtandó volna, hogy álljunk ? ! Ha pedig a hibát 
már elkövette, szerényebb és töredelmesebb hangon ille-
nék beszélni. Sem sophismákkal a megtörtént dolgot meg 
nem történtté tenni, sem pedig ujabb gúnyolódással az 
előbbi sérelmet jóvá tenni nem lehet. 

Nem kívánjuk, hogy a Sion mindent takargasson, s 
midőn szeretetről beszélünk nem azon szeretetet értjük, 
melyről czikkiró triviális szavai szerint „a poculum cha-
ritatis" van elnevezve. Csak azt kivánjuk, hogy a kit nem 
ismer, azt „értelmi hiányokról" ne vádolja ; ilyesmit pedig, 
ha jól tudjuk, az Üdvözítő is parancsol. Éppen czikkiró 
eljárása emlékeztet bennünket a poculum charitatisra s a 
szeretet azon nyilvánulására, mely a charitatis pocu-
lumokat használja fel utolsó argumentum ad hominem 
gyanánt. 

S miben áll a mi dialektikai baklövésünk, mely 
„nem árulja el, hogy bölcseletet tanultunk" ? Abban, hogy 
az idézett szavakat, melyek világosan a váradi papságról 
beszélnek, a váradi papságra és nem a sarragossaira vagy 
a meaux-ira, vagy — esztergomira értettük. Nagyobb vi-
lágosság okáért a czikkiró hasonlattal is megvilágítja a 
dolgot. „A ki azt mondja, hogy Elizeus kopasz volt, az 
nem állítja, hogy más kopasz nincs széles e világon." 
Tökéletesen igaz, de épp ugy nem állítja azt sem, hogy 
más kopasz is van, vagy hogy mindenki kopasz; azt meg 
éppen nem állítja, hogy tulajdonképpen nem Elizeus a 
kopasz, hanem más. A ki tehát azt állítja, hogy a váradi 
egyházmegye papsága „értelmi hiányokban" szenved, igaz, 
nem állítja azt, hogy más (pl. a Sion czikkirója) nem 
szenved : de azt sem állítja ám, hogy az értelmi hiány-
ban más szenved és nem a váradi papság. Különben arra 
nézve, a kit bornírtnak nyilvánítottak, nem elégtétel az, 
hogy nem mondták, hogy egyedül ő bornírt, hanem az 
volna az elégtétel, hogy ő róla ezt nem mondták volna, 
vagy ha mondták visszavonták volna. Már pedig az idé-
zett szavakból, mindenki azt fogja kiolvasni, hogv a 
czikkiró a váradi papságot vádolja „értelmi hiányokról" 
s nem mást ; és csak a legeszeveszettebb hermeneutika 
olvashatja azokból azt, hogy ott, hol világosan a váradi 
papság említtetik, nem a váradi papságról van szó. Az-
által pedig, hogy a czikkiró válaszában a nagyváradi egy-
házmegyére fogott gyalázatot kiterjesztette más megyékre 
is, nem vette azt le a váradiról. Különben fordítsuk meg 
a dolgot, tán érthetőbb lesz. Valaki az esztergomi egy-
házmegye papságát tudatlannak nyilvánítaná, mit sem 
szólva más megyékről. Kinek jutna eszébe ezt ugy érteni, 
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hogy itt tulajdonképen nein az esztergomiról van szó; s 
hogy az esztergomin kivül a többi egyházmegye papsága 
is tudatlan ? Vagy tegyük fel, hogy ő eminentiája' a bíbo-
ros herczegprimás valahol beszédet tartana a theologia 
szükségességéről, s mi erre itt Váradon azt irnók : „meny-
nyire érezheti ő eminentiája papjainak e nemű értelmi 
hiányait, melyen pedig könnnyen segíteni lehetne a theo-
logia jobb előadása által." Elhinnék-e, hogy e szavak 
nem érintik jobban az esztergomi megyét, mint a sarra-
gossait? Megnyugodnának-e az esztergomi papok abban, 
hogy talán más megyék is lehetnek, melyeket mi szem 
előtt tartottunk, s e szavakat csak „ex incidenti" vonat-
koztattuk rájok. Bizonyára nem ; és igazuk volna. De 
akkor fiat applicatio. Logika és hermeneutika azt tanít-
ják, hogy ha valaki Péterről beszél, azt Péterre értsem 
és nem Pálra; s ha Pétert arczul ütöm, az nem ment-
ségem, hogy nézetem szerint Pál is megérdemelte volna, 
hogy arczul üssem. A mi logikánk tehát egészen helyes 
volt, s igy felmentve érezzük magunkat az alól, hogy a 
M. Sión czikkirójához menjünk logikát tanulni. Czikkiró 
azonban patentet kérhet a dialektikájára ; mi, s velünk a 
többi egyházmegye papsága bizonyára nem vágyakozik 
az után, hogy gondolkodása az ilyen „befellegzett" logi-
kának megfeleljen. 

Ami a leszármazás problémája és a leszármazás el-
méletei közti különbséget illeti, azt nem a „M. Sión" 
czikkirója fedezte fel. A leszármazás problémája persze 
nem ellenkezik az egyház tanával, mert probléma = vitás 
kérdés; már pedig egy vitás kérdés, egy tudományos 
rejtvény nem ellenkezhetik semmi tanítással. De a Dar-
win-féle leszármazási elmélet ellenkezik az egyház tanával, 
az bizonyos. Czikkiró szerint azonban „a kinyilatkoztatás 
nem ellenzi, hogy a leszármazást problematice elfogad-
jak; hivő ember is alkothat egy theoriát a leszármazás 
kimagvarázására s ekkor a hit alapján is fogunk birni 
egv leszármazási elmélettel." Tudjuk, hogy keresztény 
tudósok is próbáltak leszármazási elméletet alkotni, de a 
katholikus tudósok ezen elméleteket okadatolt tartózko-
dással fogadták. Mert miféle leszármazásról van itt szó ? 
Első sorban a növény és állatfajok származásának kima-
gyarázásáról; s még ebben talán csak szabad kezet en-
gedhetne a theologia mindenkinek. De az állatfajok szár-
mazásának magvarázgatása alig lehetséges a nélkül, hogy 
a leszármazási elméletek az emberre, mint természetrajzi 
fajra s azután az emberi szellemre és ennek nyilvánulá-
sára : nyelvre, társadalmi életre s a vallásra is ki ne ter-
jesztessenek. Ez pedig szükségképen a kinyilatkoztatás 
megtámadására vezet. Ennélfogva nagyon gyanúsak azok 
a „hivő emberek által alkotott leszármazási theoriák." 

S most még egy pár búcsúszót a czikkiróhoz. Múlt-
kori önvédelmünkben szigorúan a tárgyhoz tartottuk ma-
gunkat s a M. Sión éles támadásával szemben igyekeztünk 
lehetőleg mérsékelt hangon válaszolni, nem akarván sze-
mélyeskedésre okot adni s viszálykodást idézni elő. Mind-
amellett a M. Sión eljárásának igazolása vagy állításának 
visszavonása helyett gúnyolódni és személyeskedni kezdett. 

Veszett ügy az, mely mellett más érv nincs mint a sze-
mélyeskedés ! A szerkesztőség ugyan a jegyzetben kije-
lenti, hogy sérteni nem volt szándéka ; — de mit ér e 
kijelentés, midőn közli a czikkiró válaszát, melyet ez 
„maga és a Sión szerkesztői nevében" irt s melyben a 
múltkor elkövetett sértést ujabb gunynyal tetézi. 

Azon esetre, ha a M. Sión munkatársa jelen czik-
künkre ismét valami sértő hangú választ irna, kijelentjük, 
hogy vele tovább vitatkozni nem fogunk. Nem, mert nem 
akarjuk a vitát elmérgesiteni; már pedig nagyon elmér-
gesedhetnék az, ha mi olyan „fogadj Istent" mondanánk, 
a milyen „jónapot" nekünk kívántak. Mi tehát ezennel 
átengedjük a M. Sión czikkirójának egy ujabb sértegető 
válasz herostratusi dicsőségét. 

Több vár ad-egyházmegyei pap. 

V E G Y E S . 

*** A legújabb röpirat — beküldetett. Czime; rAz 
elkeresztelési rendelet törvényszerűsége. Irta Liberatore. 
Budapest, Athenaeum, 1890. 8-r. 26 1." Szerző jogász em-
ber, az látszik, és roppant eszes ; csak az a baja, hogy 
furfangos : de a Religiót fel nem ültethette. Gróf Csáky 
miniszternek diadalmasan bebizonyítja, hogy a febr. 
26-iki rendelet törvényellenes, alkotmányunkba ütközik 
s az abszurd helyzetek egyiptomi csapásainak egész 
raját zuditja ki méhéből, ha logikai fő pel levonjuk 
belőle a következményeket. Ezt szerző, mondom diadal-
masan bebizonyitja, s azért teljesen jogosult az a 
bezáró, végkövetkeztetése, hogy a miniszter ur. vagy 
czáfolja meg őt, — vagy vonja vissza a rendeletet. Eddig 
tehát világos minden. A furfang ott kezdődik, hogy Libe-
rator e ur tulajdonképpen az 1868-iki LUI. t -cz. 12. §-a fen-
tartásának igyekszik utat törni a febr. 26-iki rendelet 
visszavonatása által, tehát tulajdonképpen nem Liberatore, 
nem szabadító az idézett § zsarnoksága alól, mely a szülők 
Isten-adta jogát „wem" czimén elkobozza a másnemű szülő 
szivétől, hanem a szabadságtiprás folytatásának vaskalapos 
szószólója. Elég a röpirat 22. lapján elég érthetően ki-
jelölt modus vivendit szemügyre venni. Ott szerző az 
1868-iki LIII. t. cz. 12. §-ának éppenséggel nem revíziója 
mellett foglal állást, a mint ezt a katholikus hitelveknél 
fogva mi katholikusok minden jog és törvény szerint követel-
jük, hanem világosan ama hires § megmentője gyanánt ved-
lik ki. Ajánlja t. i. a § mentőszeréül, hogy a kath. pap, 
miután vegyesházasságból született s állami törvény szerint 
akatholikus „illetőségű" gyermeket megkeresztelt, az anya-
könyv észrevételi rovatába ezt a körülményt, hogy t. i. 
a kit megkeresztelt s a kath. egyház anyakönyvébe beve-
zetett, „az állam törvényei szerint" nem katholikus, 
hanem más vallást „tartozik" követni, vezesse be. Mi 
evvel a theoriával éppen mai budapesti tudósításunk 
végén számoltunk le. Ravasz furfang az egész az indít-
ványozó, és formális indirecta cooperatio lenne a kath. 
pap részéről az „állam törvényei szerint" való más val-
lást követni tartozó illetékesség beanyakönyvelése a kath. 
egyház anyakönyvébe ! Sión őrei vigyázzatok ! Liberatore 
ur nem szabadságot akar, hanem a lelkiismeret sza-
badsága elnyomásának fenntartását. Köszönjük Libera-
torénak a szívességet a febr. 26-iki rendelet jogtudomá-
nyi tönkretételeért; azonban az 1868. LIII. t. cz. 12 
§-ának revisióját követeljük rendíthetetlenül, még Libe-
ratore jóakarata (?) ellenében is ! 

Kiadótulajdonos és t'elelős szerkesztő: Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A keresztény népnevelés. Stb. — Vegyesek. 

A házasság felbonthatatlansága 
és az e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
tud. egyetemi ny. r. tanár. 

(Folytatás.) 

Igy tekintve, a felbonthatóság, jól van, legyen 
orvosság, de oly medicina az, mely pejor morbo, 
vagyis oly orvosság az, mely nem hogy keves-
bítené a földi boldogságot, azt inkább szaporítja, 
növeli; hogy-hogy? 

Az kétségtelen, hogy szerencsétlen házassá-
gok köttetnek, akár mert érdek, meggondolat-
lanság, könnyelműség vitte a főszerepet a kötés-
nél, akár mert utóbb, a bensőbb ismeretség 
folytán, unalom támadt vagy komoly akarat 
hiányzott a házasságellenes szenvedély megféke-
zésére; a fényűzés, az érzékiség és a tétlenség 
melegágyai ilyféle házasságoknak; az erkölcsi 
erő hanyatlása folytán türhetlenné válik a kö-
telék, támad a vágy azt szétbontani s vagy kö-
telék nélkül, vagy, ami rendes, egy uj boldo-
gabbnak reménylett köteléket kötni. 

Tegyük fel, hogy a házasság felbontatik, a 
felek jogot nyernek uj házasságot köthetni; ez 
sikerül mindenkor a férfinak, de nem a nőnek, 
ennél ezen jog igen problematikus természetű, 
igen kétséges; leend-e alkalma ebbeli jogát gya-
korolni, számára e jog sokszor valóságos irónia 
lehet; ekként tehát a felbontás nem szünteti 
meg a boldogtalanságot, mert az maga is, a 
miben ellenfeleink teljesen egyeznek velünk, sze-
rencsétlenség, hol az asszonyra, mindig pedig a 
gyermekekre nézve. 

Mikor fog előreláthatólag a családi élet fel-
dulása gyakrabban bekövetkezni, akkor-e, mikor 
a kötelék felbonthatlan, vagy amikor szétsza-
kítható ? Mikor lesz a férj vagy asszony készebb 
kötelességein belül magát tartani, akkor, mikor 
tudja, hogy ezen kötelem alul menekülés nin-
csen, vagy akkor, midőn minden asszonyban 
lehető feleségét, az asszony pedig minden férfi-
ben lehető férjét lát ja? 

Az emberi természet alapos megfigyelése 
alapján mondja szépen Balmes bölcsész: „Ne 
korlátozza semmi az ember szenvedélyeit, en-
gedjük meg neki kénye-kedve szerint táplálni 
abbeli hiedelmét, mintha valamely más frigy-
ben boldog lehetne, mintha nem volna min-
denkor és mindenesetre hitveséhez kötve : látni 
fogjuk, mennyivel előbb következik be az una-
lom, mennyivel hevesebb és kíméletlenebb leend 
a veszély; látni fogjuk, mily hamar tágulnak 
meg ismét az alig kötött frigy szálai, mily rö-
vid idő múlva engednek, foszlanak szét a legelső 
rázkódásra. 

Állítsunk fel ellenben oly törvényt, mely 
alul sem szegény, sem gazdag, sem gyenge 
sem hatalmas, sem alattvaló sem király nincs 
kivéve, mely semmiféle helyzetet, kedélyt, egész-
ségi állapotot, sem bármi egyéb körülményeket 
nem tekint, melyeket a szenvedélyek, kivált a 
hatalmasoknál könnyen ürügyül használnak fel; 
jelentsük ki, hogy e törvény mennyei eredetű 
és mutassuk ki, hogy a házasság frigyére isteni 
jelleg van nyomva, mondjuk ki továbbá világo-
san a zúgolódó szenvedélyeknek, hogy egyedül a 
bűn utján találhatnak kielégítést, hogy az isteni 
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törvény fentartásával megbízott hatalom soha 
sem fogja engedni az isteni rendelet megszegé-
sét, hogy soha sem fogja engedni, hogy az 
isteni törvény megszegését bármily kivétel fá-
tyola fedje is be, s a bűnt a lelkifurdalások 
büntetése ne kövesse; látni fogjuk, hogy a szen-
vedélyek elbágyadnak, csillapulnak, hogy a tör-
vény befolyását kiterjeszti és megszilárdítja, s 
az erkölcsökben mély gyökeret ver ; a családok-
nak aztán mindenkorra rendet és nyugalmat 
biztosítunk, az állam körül pedig magunknak 
felszámithatlan érdemeket szereztünk." 

Ekként tehát sem a felbonthatóság, sem a 
felbonthatatlanság nem szünteti meg a boldogta-
lanságot e földön, de tekintve a fent vázolt 
emberi természetet, a felbonthatatlanság azt sok-
kal szűkebb határok közé szorítja, terjedésének 
útját állja, (Folytatjuk). 

Quousque tandem ? 
I. 

Rövid idő alatt már másodszor volt szerencsénk 
protestáns „püspökök" ránk vonatkozó nyilatkozatait a 
„keresztelési" ügyben hallani. 

A mult nyári szuperintendentialis gyűlésen, Pápán, 
megróni valót talált abban Pap Gábor, komáromi reform, 
püspök ur, hogy mi a vegyesházasokat nemcsak meg nem 
áldjak a vallásunk és meggyőződésünknek megfelelő Ígé-
ret, jobban mondva „ajánlat" nélkül, hanem — horrendum : 
dictu ! — meg se gyóntatjuk (!) a katholikus házasfelet ! : 

sőt pokollal, örök kárhozatta! fenyegetjük, ha kérésünk, kí-
vánságunkkal ellenkezik ! . . 

Mi ugy tudjuk, hogy mindkét rendbeli protestánsaink, 
tehát a honi reformátusok, s élükön annyira-mennyire 
Pap Gábor ref. püspök ur nem „evangélisták" ugyan, 
mint a „M. Állam" egy minapi czikkének czime komiku-
san mondja, de névszerint „evangélikusoknak" mondják, 
sőt, velünk szemben, tényleg is azoknak tartják magukat, 
mint kik tanaikban, állítólag, minden hagyományt elvetve 
erősen csak az „evangéliumhoz" ragaszkodnak. Hát ezen 
evangéliumban mondja maga Krisztus urunk: „Ne félje-
tek azoktól, akik a testet megölik; de a lelket meg nem 
ölhetik, hanem inkább féljetek attól, aki mind a lelket 
mind a testet a geliennába veszthetik Tehát van „pokol", 
— mit csak azért akarunk itt hangsúlyozni, mert nap-
jainkban olyan szine is lehetne a pokolnak a püspök ur 
által történt ilyetén emlegetésének, mintha ő az avval 
való tenyegetődzésért a mai pokoltagadók előtt akarna 
bennünket mint „sötétenczeket" bevádolni! A fődolog 
itt az, hogy Krisztus azt is megmondja az „evangélium-
ban" : hogy ki kerül oda?! Azt mondja ugyanis apostolai-
nak, — akik bizonyára csak azért is jobban elei voltak 
a mai katholikus papoknak, mint a protestánsoknak, mert 
Krisztus után másfélezer évig nem volt Luther Márton és 
nem volt Kakin János, következőleg lutheránusok és kál-

vinisták se, — „Elmenvén az egész világra „hirdessétek" 
(nem „olvassátok", vagy „olvastassátok" ) az evangéliumot 
(mely még csak „fejben" volt, s melyről kimutatható : 
mikor, mily isteni parancsra, mily mérvben lett utóbb 
Írásba foglalva?), minden teremtménynek. Aki hiszen, és 
megkereszteltetik, üdvözül; aki nem hiszen, elkárhozik!" 
Tehát maga Krisztus az, aki azt mondja : hogy aki ő 
szerinte nem hisz, az elkárhozik! 

Már most melyik az a mai protestánsaink által is 
sokszor úgynevezett „krisztusi tan*, melyet Krisztus és 
az ő evangeliuma szerint pokoli büntetés terhe alatt hinni 
kell ? Az-e, melyet Luther, az-e, melyet Kálvin, az-e, me-
lyet Socinus, az-e, melyet VIII. Henrik király, — az-e, 
melyet ez, az-e, melyet vele ellentétben leánya, Erzsébet 
királyné hirdetett, vagy hirdettetett, kik helylyel-közzel 
ugyancsak szépen össze-vissza titulálták egymást, azaz a 
saját egyházaik és Krisztus (?) egyházából kizártnak, po-
kolra taszitottnak tartották és mondták is egymást, s ha 
tehették, már itt a földön is megégették egymást az 
öveiktől eltérő tanaik miatt ? ! Vagy a mai különböző pro-
testáns felekezeteknél van-e a Krisztus tana, mint kik amint 
Krisztusnak alig két igazságára nézve is maguk közt 
meg nem egyeznek, hacsak azok negatiójában nem, ugy 
saját vallásalapitóiktól is dogmatice már oly távol van-
nak, hogy azokat már csak mint pályatörőiket, különösen 
az ellenünk való gyűlöletben nagy mestereket, szokták 
csak maguk is bizonyos tiszteletben tartani ? . . 

Vagy nincs-e akkor inkább Krisztus tana, melyen 
szent Pál szerint még egy angyalnak is az égből változ-
tatni nem lehet, inkább a katholikusoknál, kik amint ma-
guk közt hitük, tanaikban egyek, — ugy semmi kor- és 
időbeli elveikkel nem ellenkeznek ? ! . . 

Már most mi különös van abban : ha egy hithű ka-
tholikus pap nem részesiti egyháza áldása, egyháza kegy-
szereiben azt, aki az ezen egyházra bizott „hit" ellen 
vétkezik? Hogyan részeltesse a katholikus pap a peni-
tencziatartás szentségében, melynek lényege a bánat és az 
erős fogadás, azt, aki épen azt igéri, hogy akar és f'og a 
hite ellen cselekedni, midőn bizonytalan számú gyermekeit, 
vagy akár csak egyet is, a tévelynek előre átengedi ? Mert 
ha mi egyházunk tana szellemében nem merünk a pro-
testáns vallásban született, nevelt és abban jóhiszemiileg 
megmaradt ember felett kárhoztató Ítéletet mondani, — 
nem kivánunk és nem kívánhatunk osztozni annak az 
embernek az egyféle hitet tanított —s azért meghalt! — 
Isten-ember előtti felelősségében, ki formálisan oka lesz, 
hogy valaki a protestáns tévelyben szülessék és nevelked-
jék ! Csak nem fogja Pap Gábor ref. püspök ur tőlünk 
katholikus papoktól azt kívánni akarni, hogy lelkiekben 
az ő gusztusa szerint s a saját tanaink és meggyőződésünk 
ellen cselekedjük a Saját híveinkkel? !? Csak nem fogja 
Pap Gábor ur az egykori olasz banditák s a franczia 
flibustierek bűnös játékát a gyónással — midőn vérlázító 
rablásaik és istentelenségeik előtt és közben, ha katholi-
kus papot foghattak, neki meggyóntak, — amiért értel-
metlen protestánsok bennünket eleget gúnyoltak, helyet-
tünk kimenteni? 

A katholikus papnak fenyegetni kell a pokollal 
mind azt, aki tudva és szándékosan a katholikus hit ellen 
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cselekszik, mert avval fenyegetett Krisztus is ! Ámde ellene 
tesz az általunk sújtott katholikus vegyesházas is! Tehát 
Krisztus szerint szükséges őt sújtani ! 

A katholikus egyház nem részesíthet a saját kegy-
szereiben olyanokat, akik rá nem hallgatnak, mert Krisztus 
azt moudja róluk: Jegyen az neked olyan, mint a pogány 
és a vámosi" Azok a malaszteszközök tehát Krisztus sze-
rint is nem ilyenekért léteznek ! Vagy a protestantizmus 
magáéinak tartja azokat, akik ellene tesznek, hite és elvei-
vel ellenkeznek ? ? Akkor miért égettette meg Kálvin János 
Servedet ? miért mondta Luther a pápát örökösen, azaz 
midőn már a hálát a világ nagyjai által fedezve látta, 
— antikrisztusnak ? ! Valóban protestánsainkat felette 
naivoknak kell a miatt mondanunk, hogy azt akarják, 
hogy mi oly mértékkel mérjünk, mely nálunk hitelesítve 
nincs, de melylyel velünk szemben ők sem mérnek sem 
elvben, sem gyakorlatban ; de mérnek egymásnak akkor : 
midőn minden ellenségét a katholika egyháznak Ariustól 
Blandratáig, Phociustól Luther Mártonig, a patarenusoktól 
Kálvin Jánosig, — és a különböző felekezetbeli összes 
mai csapdás protestáns papokig kell ellenünk egyesíteni ; 
midőn a nekünk felhányt, bennünk büntetett cselekménye-
ket kell egymás irányában az ellenünk való szövetség 
fejében megbocsátani! 'Rusztikus. 

A teremtés hat korszaka 
a szentírás és a természet tudomány mai 

ál láspontja szerint. 

H A T O D I K K O R S Z A K . 

(Vége.) 

A szentírás e magasztos elbeszélését e század folya-
mán szerették volna egyes természettudósok lerontani. 
Nem tetszett nekik az, hogy az ember Isten teremtménye, 
hanem szivesebben fogadtak el őseikül oktalan vadállato-
kat, kik egykor az erdőkben fákon éltek, négy lábon 
jártak, fülhegyezve másztak. Akadtak egyes materialista 
természettudósok, kik a Darwin által felállított faj-átszár-
mazási elméletet az emberre is ki akarták terjeszteni, s 
azt állították, hogy mivel az ember és néhány majomfaj 
között némi külső hasonlóság mutatkozik, az ember ama 
majmoktól fokozatos tökéletesedés utján származott. E 
felületes állitások és ámítások felett azonban a józan tudo-
mány rég napirendre tért. Maguk a természettudósok 
czáfolták azt meg megdönthetlen érvekkel. Bebizonyítot-
ták, hogy csupán az ember testszervezetét tekintve, még 
a legalantabb fokon állló ausztráliai néger testalkata is 
annyira különbözik az emberhez leghasonlóbb majmok 
(orang, gorilla, gibbon stb.) testalkatától, hogy tisztán j 
természetrajzi szempontból az ember a majomtól nem I 
csak külön „nemet", „családot", hanem külön rendet ké-
pez. Aztán a mi fő, ami az embert az állatország fölé 
emeli és egy külön világ tagjává teszi, a szellemi tehet-
ségek : az ész, akarat, öntudat, művészi-, vallási-, erkölcsi-
és nyelvképesség, mig minden embernél föltalálhatók: 
addig ily lelki tehetségeket sem a majomnál, sem más 
állatnál még a majom-atyafiságért hevülő tudósok ábrán-

dos okoskodásának sem sikerült eddigelé beigazolni. *) 
Virchow Rudolf, Darwinnak egyik lelkes hive, a mult 
évben augusztus 6-án Bécsben tartott antropologiai kon-
gresszuson e theoria mai álláspontjáról következőképen 
nyilatkozott: „Midőn ezelőtt 20 évvel Insbruckban együtt 
voltunk, a darwinismus épp első diadal-utját járta a világ 
körül és barátom Vogt mindjárt nagy hévvel állott e 
theoria mellett küzdők sorába. De hiába kerestük a 
lánczszemet, mely az embert a majommal direkt össze-
kötné; az élő embert a „proanthropost" nem sikerült 
megtalálni. Az anthropologus álmában tán látta a1 proanth-
ropost, de ébren nem mondhatja, hogy csak meg is kö-
zelitette. Akkor 20 év előtt azt hittük, hogy lehetséges 
lesz egy csapásra megállapítani a majomnak az emberig 
való leszármazását. Ma azonban belátjuk, hogy még az 
egyes fajok leszármazásának sem tudunk végére járni. 
Most annyit mondhatunk, hogy a legrégibb emberek kö-
zött sem akadt olyan, aki közelebb állott volna a ma-
jomhoz, mint mi. Minden élő emberfaj emberi, és nem 
találtak egyet sem, a mely niajmos, vagy a majomhoz 
közel volna. Bebizonyítható, hogy ötezer év óta a typu-
sokban semmi nevezetes változás nem történt." -) 

Ismét akadtak tudósok, kik az emberiségnek egyet-
len emberpártól való leszármazását vonták kétségbe. 
Hivatkozva arra, hogy a bőr különböző szine és a ko-
ponya különböző alkata szerint Cuvier 3, Rétzius 4, Blu-
menbach 5, Prichard 7, Bory de St. Vincent 15, Morton 
22 emberfajt különböztetnek meg, az emberiséget nem 
egy, hanem legalább is 3, 4, 5, 7, 15, 22 ősemberpártól 
akarták leszármaztatni. A tudomány azonban itt is beiga-
zolta a bibliát. A természettan bebizonyította, hogy a 
bőr és haj különböző szine tisztán külső körülményekből, 
az éghajlat, levegő, életviszonyok különféleségéből szár-
mazó széneny-összehalmozódásából ered. A boncztan ki-
mutatta az emberi test ugyanazon anatomikus alkatát. 
Az orvosi tudomány beigazolta az élettartam, a kórhajlam, 
a testi hőmérsék, érverés, ugyanazon lelki tehetségek vi-
szonylagos megegyezését. A természetrajz pontos méré-
sekkel megállapította a koponya és arczszög lényegtelen 
különbségét. A nyelvtudomány a nyelvcsaládok rokonságát 
kutatván, eddig két ősnyelvcsaládra az indogermán és 
semi nyelvekre vezette vissza az összes nyelveket, sőt ma 
már az összehasonlitó nyelvtudomány ezek között is ta-
lált összekötő kapcsokat.3) 

íme a komoly tudomány igy rontja le a Genesis 
ellen támasztott ellenvetéseket, igy védelmezi meg azon 
igazságokat, melyek az emberi nem származási okmányá-
ban, a szentiratok első lapjain olvashatók. 

S ezzel bevégeztük azt, aminek kimutatására vállal-
koztunk. Tárgyaltuk főbb vonásaiban földünk őskorát első 
eredetétől kezdve az ember teremtéséig, amikor az emberi-
ség történelme kezdődik. Tárgyaltuk ama két okmány 
alapján, melyek egyikét maga az isteni kinyilatkoztatás 
adta kezünkbe, másikát a kutató emberi tudomány. Az 

') L. Wieser J. „Az ember és ál lat". Ford. az esztergomi 
növ. papság 1877. Esztergom. 

2) Budapest i Hir lap 1889. aug. 7. sz. 
3) L. Dr. Het t inger Ferencz. A kereszténység védelme. III. k. 

Ford. Répassy J . Eger. 1884. 2 0 2 - 2 5 1 . 1. 
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egyiket egy igénytelen pásztor irta le ezelőtt 3300 évvel, 
biztos kézzel, határozott vonásokkal, evangeliumi egysze-
rűséggel és világossággal. A másikon a tudósok egész 
serege dolgozott és dolgozik ma is. a csillagászok, geolo-
gusok, arcbaeologusok, őslénybuvárok, vegyészek, orvosok, 
természetrajztanárok, felosztván maguk között a termé-
szet nagy birodalmát, különböző utakon, különböző esz-
közökkel kutattak, s búvárkodnak ma is, hogy föllebbent-
sék az őskornak titokzatos fátyolát. Pályájuk különböző, 
sok tévedésnek és csalódásnak volt kitéve, de végre is az 
igazság föltalált vezérfonala őket egy ősrégi emlékhez, 
a mózesi okmány elbeszéléséhez vezeti vissza. Betűzik a 
természet könyvét, s fáradságos kutatásaiknak eredményei-
vel megvilágitják, beigazolják a szentiratok könyvét; sőt 
kifejtik, részletesen megmagyarázzák azt, ami ott csak 
röviden, néhány szóval van mondva, eloszlatják a nehéz-
ségeket, s kimutatják, hogy a szentirás és a természet 
ugyanazon igazságokra tanítanak. Igaz, a tudomány még 
nem fejezte be művét, halad, kutatja folyvást a természe-
tet. De biztos a reményünk, hogy amint az eddigi, ugy 
az ezutáni alapos kutatások is idővel még magasztosabb 
világításba, még gyönyörűbb, elragadóbb összhangzásba 
helyezik a szentírást és a természetet. A hitetlenség vagy 
a felületesség támaszthat nehézségeket a jövőben is, mint 
támasztott évezredeken át, de a szentírásnak nincs mitől 
félnie, mert elbeszélése az igazság isteni forrásából ered, 
s a józan tudomány mindig az igazság ugyanazon forrá-
sához, Istenhez vezet. A természettudomány ma beismeri, 
hogy „Mózes leírása — mint Buffon mondja — az egész 
világegyetem teremtésének és minden dolog eredetének 
szabatos bölcsészeti elbeszélése." *) Ha ezt beismeri, el 
kell azt is ismernie, hogy Mózest földünk őskorának ily 
szabatos leírásában egy magasabb kéz, az isteni kinyilat-
koztatás vezette. El kell ismernie azt, amit a nagy ter-
mészettudós Ampère mondott: „Vagy azt kell hinnünk, 
hogy Mózes a tudományokban oly mélyen volt beavatva, 
mint századunk, vagy pedig azt, hogy ihletett volt".2) 
Kimutatván földünk őstörténetére vonatkozólag az össz-
hangzást a szentirás és a természettudományok mai állás-
pontja között, bezárjuk értekezésünket Las Cases 3) gróf 
szavaival: „Mózes kitűnik a nemzedékek és századok so-
rából, miként az igazság ledönthetlen oszlopa. Herodot, 
Manetho, a pároszi márványtáblák, a chinai történészek, 
a sanscrit nyelv, a világ mindezen régibb forrásai ötszáz 
évvel vannak alatta; ezen ősrégi tanúbizonyságok egyike 
sem képes őt elérni, sem őt gyöngíteni: ellenben a ter-
mészet s az emberek minden részről tökéletes összhang-
zásban vannak az általa mondottakkal. Annakokáért a 
rehgiói hit. meghatva e csodálandó összhangzástól, diadalt 
ünnepel, s a bölcsészeti hitetlenség ily eredmény által 
lesújtva ingadozik ; meggyőzve saját ismeretei által kény-
telen megvallani, hogy mindebben valami természetfölötti 
van, amit nem fog fel ugyan, de amit nem tagadhat." 

Dr Fibiger Sándor. 
') Buffon. Theorie de la Terre. 2 p. 

- -, 1 Q l Â m p è r e - T b è 0 r i e d e l a t e r r e - des deux Mondes, 
juil. 1833. 

3) Extrai t de la 1-re Carte historique. 25. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Debreczen, nov. 9. Debreczeni egyházpolitika. — 

Aki ebből a czimből azt következteti, hogy e tudósítá-
somban — vagy minek is nevezzem — valami, „noch nie 
dagewesenesu-t fog találni, az legjobban teszi, ha el sem 
is olvassa ; mert a debreczeni egyházpolitika, szakasztott 
mása az országos egyházpolitikának, a mely pedig min-
denki előtt ismeretes ; ha mégis ennek daczára helyet 
kérek e pár sor részére, teszem azt egyszerűen azért, 
hogy legalább minden évtizedben jelenjék meg egv levél 
Debreczenből is a „Religió"-ban annak konstatálására, 
hogy az egyházpolitika kerekei itt is avval a hájjal van-
nak megkenve, mint az országos egyházpolitikáé, azon 
egyszerű oknál fogva, mert történetesen itt is vannak 
protestánsok és lehetnének katholikusok. 

Ez a „vannak" és „lehetnének" kifejezés, sokat — 
mindent megfejt az országban és itt helyben Ennek vol-
tunk itt tanúi csak néhány nap előtt is, midőn a városi 
közgyűlésben a kath. patronátusi ügy tárgyaltatott, vagy, 
mint magát a köztiszteletben álló polgármester ur kife-
jezte, hová ez az ügy, az ő távollétében erőszakosan hur-
czoltatott. Ez alkalommal is tapasztalható volt. hogy itt 
„vannak" protestánsok és csak „lehetnének" katholikusok; 
„vannak" protestánsok, mert megjelennek a közgyűlésen 
és „lehetnének" katholikusok, de távol maradnak ; vannak 
protestánsok, mert támadják és megbuktatják a katholi-
kusok jogos igényeit; de csak „lehetnének" katholikusok, 
mert kik jelen vannak is álmosan hallgatják, miképp 
deklarálnak a protestánsok a kath. egyház jogai ellen, 
pedig, ha a katholikusokat is „vaunak" jelzővel illethet-
ném. ha nemcsak egyes személy érdekében érvényesítenék 
politikai súlyukat, hanem a katholiczizmus érdekében is, 
ha volna vezér, ki szellemének erejével tudná is, akarná 
is az egyház érdekében a tényezőket összetartani és azt 
a politikai súlyt akkor is latba vetni, midőn a katholi-
czizmus jogainak kivívásáról van szó, azt hiszem, hogy az 
itteni egyházpolitikának kerekeit habár küzdelemmel is. 
de oly irányba lehetne terelni, a hol a mi jogos követe-
léseink is kielégítést nyerhetnének. 

Ami már ezt az egyházpolitikát illeti, ez igen egy-
szerű és világos, abból áll t. i. az egész, hogy a protes-
tánsoknak mindent meg kell adni, amit kérnek és még 
azonfelül valamit; a katholikusok kérelmeire pedig azt 
mondják : no, paraszt, az egészen más. E czélnak meg-
felelőleg, a szerepek is pompásan vannak beosztva és 
kitűnően vannak eljátsztva. ad normám országos egyház-
politika. Ebben t. i. a miniszter, az államtitkár stb. egy-
úttal főgondnok is, a főgondnok aláírja a kérvényt a 
miniszternek, a miniszter teljesiti a főgondnok kérelmét ; 
a provinciális egyházpolitikában pedig a városi tanácsosok 
egyúttal presbyterek is, mint ilyenek felterjesztik a kér-
vényt a tanácsnak és a presbyter-tanácsosok pártolólag 
terjesztik a közgyűlés elé, mely az áment rámondja, nem 
egyszer talán éppen katholikus vallású ember ajánlja 
elfogadásra a kérvényt. Igy azután kitűnő praecisió 
és egyhangú szavazattal hajtatnak végre a protestáns 
kérvények. Egy kissé megfordítva ugyan, de azért hasonló 
praecisiót találunk a kath. kérvények elintézésénél is, mert 
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az már csak illetlen dolog volna, ha a tanácsos urak meg-
tagadnák presbyteri voltukat a tanácsban ; igy történik 
azután, hogy a kath. kérvények, ritka kivétellel mint a 
fehér holló, a tanács által nem ajánltatnak a közgyűlés-
nek és igy nem is szavaztatnak meg. 

E sors érte a kath. patronatusi ügyben beadott kér-
vényt is, melynek története, a gyűlésben történt nyilat-
kozatok után Ítélve, nem enged kétséget az iránt, hogy 
a jóindulatu polgármester urat valaki hínárba vezette, 
minek, nagyon lehet félni, az lesz következménye, hogy 
a katholikusok joga, még egyenes uton is, vagy igen ne-
nehezen, vagy éppen nem lesz érvényesíthető. Elég az, 
hogy a városi tanács nem ajánlotta a közgyűlésnek ama 
szerződés elfogadását, melynek alapján a katholikusok 
kielégíttetvén, a város felmentetett volna ama patronatusi 
terhek viselésétől, melyekre országos törvény kötelezi, de 
melyet a város elismerni nem akart. A közgyűlésnek mi 
sem volt örvendetesebb feladata, mint óriási többséggel 
teljesíteni a tanács akaratát, mit annál kényelmesebben 
tehetett, mert a katholikusok egy része távol maradt, a 
többi jelen voltak pedig, talán hogy megmutassák meny-
nyire felülemelkedtek a „felekezetiesség'-en (!) bölcsen 
hallgattak, valószínűleg az autonómiának jövő képét is 
akarván bemutatni. 

Ne vélje azonban senki, hogy bennünket egyszerűen 
elutasítottak; nem, a szeretet, melylyel bennünket ami ked-
ves atyánkfiai majd megfojtanak, ezt tenni nem engedte. 
Indokolták megtagadásukat, indokolták, hiszen már az 
igy szokás és e phrasis-korszakban már készen vannak az 
indokok, melyekkel a katholikus kérelmeket megtagadni 
szokták. 

Megtagadták pedig kérelmünket a „béke, a lelkiis-
mereti nyugalom" nevében ; ezt mindenki előre is sejthette, 
mert hiszen tudvalevő dolog, hogy a protestantizmus az 
a béke angyala, mely az égből küldetett a földre, e békét 
terjesztette Német, Angol, Franczia, Magyarországban, az 
északi vidékeken tűzzel-vassal, azért ezt a békét a jelen 
esetben is ugy kell értelmezni, hogy ők nem tűrik béké-
vel, ha a katholikusok kérelme tel jesittetik, hanem har-
czot fognak indítani, hiszen nem elég, hogy békével meg-
szavazzák a protestantizmusnak a 100 ezreket, bizonyára 
azért, nehogy a katholikusok felháborodjanak, ha a pro-
testánsok kérelmét sem szavaznák meg, de meg a „város 
érdekét11 is tekintetbe kell venni, valószínűleg azért, mert 
csak a katholikusok jogos kielégítése válnék kárára, mig 
a protestánsoké ugyanazt emeli, legalább soha sem hal-
lottuk, hogy ez az érsek szóba jött volna, ha protestáns 
kérelem volt a szőnyegen, oly módon, hogy az sérelmet 
szenvedne ennek teljesítésével. 

Különben ne zavarja meg a katholikusokat kérelmük 
megtagadása, hiszen a keserű labdacsot bátran bevehetik 
avval az édes vigasztalással, hogy a viszonosság elveinél 
fogva, „mint eddig, ugy ezután is segiteni fogja a város 
a kath. egyházat." Le a kalappal, uraim ! de azért talán 
mégis jó lesz fellebbentem a fátyolt annak a „viszonosság-
nak" a képéről és megnézni, hogy mi lesz ezután, ha 
ugy lesz, mind eddig. Lássuk tehát csak ugy nagyjában, 
mi történt körülbelül 20 év alatt. A protestánsok kaptak 
ajándékban 2000 hold földet, 280,000 frtot fordított isko-

láikra a város, ezeken felül 100,000 frtos alapítványt a 
felső leánynevelő iskolájukra, ez évben megszavazott 15,000 
frtot eme nevelő iskola épitésére, építtetett két utczai 
iskolát, hogv ne is kérdezzem, hány ezer téglát ajándé-
kozott a collegium, az egyháztanács házának, a kistemp-
lom bazárjának, az uj templomnak a felépitésére, mind 
ezek sem a békét, sem a város érdekét nem sértették ; 
ezekkel szemben a „viszonosság" elvénél fogva mi katho-
likusok kaptunk, egyetlen-egy leányiskolát. Ha tehát a 
„viszonosság" elvénél fogva ezután is ugy fognak ben-
nünket segiteni. mint eddig, akkor mi az ilyen viszonos-
ságot szépen köszönjük, de nem kérünk belőle. 

Ezekből mindenki meggyőződhetik, hogy itt nálunk 
az egyházpolitika, tökéletes összhangban van az országos 
egyházpolitikával, mely e néhány szóba foglalható össze : 
elnyomni a katholiczizmust, emelni a protestantizmust; 
de e nemes intentio daczára is, mi azt hisszük, hogy 
épen ez az eset, mely kudarcznak is beillik, meg fogja 
hozni a kellő változást, midőn a képtelenséget a tehetség, 
a lomhaságot a bölcs előrelátással párosult buzgó tevé-
kenység, az önérdeket az egyház érdekeinek biztosítására 
irányzott lelkesedés fogja felváltani és azok a katholiku-
sok, kiknek a protestáns türelem nagyobb dicsőségére itt 
egykor meghálni sem volt szabad, számban naponkint sza-
porodva ki fogják vivni a protestáns szükkeblüséggel 
szemben jogaikat ; mily szép, mily dicső is lesz egykor 
— de hajh ! ki fogja elérni, — midőn itten a csillagok 
eltűnnek a tornyok tetejéről és helyüket a megváltás 
jele, az egykor onnan ledobott, — bizonyára a béke (!) 
és lelki nyugalom, meg a város érdekében (!) ledobott 
kereszt fogja elfoglalni ! de ne— ne ily messzire még ma — 
ma ébredjünk, hogy előkészítsük a jövőt, de — hol a 
vezér ? . . . Dr —n.— 

Messzevídék. Védekezés a vegyesházassági mozga-
lom alkalmából. — 

A félhivatalos „Nemzet" a tiltakozó és a rossz val-
lásközi törvény módosítását kérvényező alpapságra oly 
vádakat szór, melyekkel szembe kell szállni, hogy kitűn-
jék, vájjon csakugyan bűnös-e? Es ha bűnös, meg kell 
kérni az illetékes főpapokat, a bűnösnek megfenyitésére.. . 

Mindenekelőtt minő joggal hozza a „Nemzet" Ne-
moja párhuzamba' a magyar alpapság mostani mozgalmát 
a Lamennais-féle franczia papságéval? Lamennais irói pá-
lyája első részében — még a Brockhaus-féle liberális 
Conversations-Lexikon tanúsága szerint is — a római pápa 
főtekintélyét oly magasra állította, hogy mellette az ál-
lamnak csak sz'olgaszerepet hagyott ; (e miatt a sajtó-
birósággal gyűlt meg a baja ; —) második részében pedig 
oly romantikus álkatholiczizmus terjesztője lőn, hogy az 
apostoli szentszék kárhoztató Ítéletét vonta magára. Ta-
gadjuk, hogy ily papi eszménykép után indulni bármikor 
kedvünk kerekednék. 

Továbbá tudja meg Nemo czikkező ur, hogy a 
lamennaisizmus nem azonos az ultramontanizmussal. Ne-
mo szerint a két azonos irányzat „vakbuzgóság, mely az 
egyházi fegyelem ellen lázad, hogy lázadhasson az állam 
ellen." Mi Lamennais követői nem vagyunk, hanem igenis 
vagyunk ultramontánok. Mi az egyház tagjai, papok és 
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hivők egyaránt, a hegyeken tul, ultra montes, tiszteljük az 
egyház látható fejét, a római pápát, kinek engedelmes-
kedni szent kötelessége minden katholikusnak. Ezt XIII. 
Leo pápa január 10-én kiadott körlevelében (az eszter-
gomi hiteles fordítást használom) a keresztény polgárok 
főbb kötelességeiről igy köti szivünkre : .Már mindenki, 
aki a keresztény hitet, amint kötelessége is, felvette, 
éppen ez által már is gyermeke és alattvalója az egy-
háznak, és igy tagja a legfenségesehb és legszentebb 
társaságnak, mely létezik, s melyet mint Jézus Krisz-
tus, a láthatatlan fő, helyettesének a római pápának 
kell vezetnie és kormányoznia." (6. lap.) Az a katholikus, 
az az ultramontán nem vakbuzgó, nem is lázad az egy-
házi fegyelem ellen, ki a római pápának engedelmeske-
dik. A római pápa január 10-ki körlevelében már meg-
tanít arra, minő álláspontra helyezkedjünk a február 26-án 
kelt miniszteri rendelettel szemben. „Megesik ugyanis, 
igy szól a pápai körlevél, hogy az állam mást parancsol, 
mint amit a keresztény vallás megenged. Ez onnét van, 
hogy azok, akik az államot kormányozzák, vagy megve-
tik az egyház szent tekintélyét, vagy pedig igájok alá 
szeretnék azt hajtani. Ebből származik minden viszály, 
innét van az erény megpróbáltatása a harczban. Két 
hatalom parancsol, s az ellentétes követelményeknek 
egyaránt megfelelni lehetetlen. Senki két urnák nem 
szolgálhat ; (Máté 6, 24) mig az egyiknek szolgál, 
a másikat figyelmen kivül kell hagynia. De hogy 
melyiket kell előbbre tenni, az kérdés tárgya nem lehet. 
(1. lap.) 

Vétek ugyanis az emberek kedvéért Isten szolgála-
tától eltántorodni ; gonoszság Jézus Krisztus törvényeit 
bármely emberi hatalom miatt megszegni, vagy a polgári 
jogok fentartásának ürügye alatt az egyház jogait felál-
dozni. Az Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az 
embereknek. (Ap. Csel. 5, 29) — ezek azon szavak, me-
lyekkel szent Péter és a többi apostolok a tiltott dolgo-
kat követelő kormányoknak felelni szoktak, ugyanezekkel 
kellene mindenkor hasonló körülmények között habozás 
nélkül válaszolni. A kötelességeit tudó keresztény legyen 
háborúban és békében egyaránt a legjobb honpolgár, de 
inkább késznek kell lennie mindent, még a halált is el-
szenvedni, mint Isten vagy az egyház ügyét elárulni." 
íme innen tessék Nemo ur kimagyarázni azon dicséretre-
méltó erélyt, melyet a keresztelő és anyakönyvelő papság 
kifejt, hogy a Világhy röpiratában kétségtelen bizonyos-
sággal törvénytelennek bebizonyitott február 26-iki ren-
rendelet hatályon kivül helyezését és a vegyes házassági 
rossz törvény módositását törvényes uton kieszközölhesse. 
Es ez lázadásnak volna minősithető ! 

XIII. Leo pápa egészen máskép itél. Említett kör-
levelében (ugyanazon 8. lapon) ugyanis igy szól : „Miért 
is épen nincsenek tisztában a törvény erejével és termé-
szetével, akik a kötelmek választásában amaz állhatatos-
ságot gáncsolják és lázadási szellemmel gyanúsítják." — 
Valamint tehát ujabb időben Németországban nem tart-
ják lázadóknak a katholikusokat, mivel népgyüléseikből 
és kérvényeikkel ostromolják a törvényhozó testületet 
a Jézus-társaságát kitiltó törvény ellen: épen ugy a ma-
gyar papság hasonló hithüsége távol van Nemo jelezte 

„vakbuzgóságtól, mely az egyházi fegyelem ellen lázad,, 
hogy lázadhasson az állam ellen." 

Az ultramontán és jezsuita jelzők Nemo előtt is 
rokon fogalmak. Ily czimeket mármost megtisztelőknek 
talál minden igaz katholikus. Megtiszteli Nemo azzal is 
a Jézus-társaságot, hogy azt „oly közvitézekből" állónak 
mondja, „akik mind lehetnek tábornokok." De további 
szavai: „Akadtak is messzelátó és erős kezű pápák, akik 
e renddel ugy bántak, mint Mahmud szultán a janicsárokkal. 
Az utóbbi ezeket kiirtotta, az elébbiek a rendet eltöröl-
ték," XIV. Kelemen pápát illetve a történelmi tárgyila-
gos igazsággal ellenkeznek. Gondoljunk csak ezen szomorú 
emlékű egyházfő végnapjaira és ismételten hangoztatott 
panasz sóhajaira: „Compulsus feci." Egyébként pedig 
Nemo ur bocsássa szavazatra az egyházellenes sajtó köze-
geinél: Az ultramontán, jezsuita, janicsár (?) szellemű 
alsó papságot ki kell-e irtani, vagy csak némává tenni ? 

De már bezárom védekező soraimat a nagy Görres 
szavaival: „Az egyetértés bizonyára nagy jó egy nem-
zetnél, és a legnagyobb felelősség sulvosodik arra, ki azt 
megbontja. Megbontja pedig az, aki csellel vagy erőszak-
kal, vagy éppen mind a kettővel sikra száll a jól be-
gy őzött (wohlbegründet) jogok és szabadságok ellen; de 
semmikép sem a másik, ki a megtámadtakat védelmezi, 
és a jogtalanságot, a sérelmet (Ungebühr) feltartóztatja." 
(Athanasius, Vorrede zur zweiten Ausgabe, XI.) 

IRODALOM. 
-f- A Szent Család képes naptára az 1891-ik évre. 

Szerkeszti s kiadja két pécsmegyei plébános. VIII. évfolyam. 
A befolyó tiszta jövedelem a regöli nökolostor és a 
szakácláihi plébániatemplom javára fordittatik, — Ara 
30 kr. 

Valódi lelki épüléssel olvastuk át ez alakilag s tar-
talmilag egyiránt megkapó, igazán emelkedett Ízlésről 
tanúskodó naptárt, mely immár nyolezadik évfolyamában, 
a szó legszorosabb értelmében, előre haladva, ugy a falusi 
népet, mint a nagyobb igényű müveit osztályt is kielégíti. 
A díszes nemzeti szinű külsőn kivül hoz negyvennél több,, 
csinosnál-csinosabb képet. „A szent család esti nyugalma 
Egyiptomban11 feliratú színezett kép, a mely maga tíz 
krajezárba került, ugy szintén, „Hazánk Védőasszonya 
„A magyar szentek szűz Mária előtt11 . . . meg a kará-
csonyi pásztorjátéki és a pécsi székesegyházi képek csak-
ugyan remekül sikerültek. A jeles naptár szövegéből, 
melynek minden sorából a magas lángokban égő szent 
lelkesedés sugárzik ki, hogy szertelen korunkban elérve 
legyen a nagy czél, mely után buzgó imádság epedez 
százezerek ajakán, hogy minél inkább nyerjen érvényt 
Árpád nemzetében Isten erkölcsi országa! kiemeljük a 
következő kitűnő műveket és dolgozatokat : 1. Mihály 
gazda érdekes, kedves levele. 2. Egy magyar hitterjesztő-
nek fölötte időszerű közleménye, mely ugyancsak kiválik 
a maga nemében. 3. A karácsonyi pásztorjáték és a ked-
ves májusi ájtatosság M. apáttól. 4. Szűz Mária kenyere. 
Németből forditá a regöli káplán. 5. Éber István. Hahne-
kamp Györgytől. 6. Az Ur szent Szivének választottai 
egy apátkanonoktól. 7. Magyar őseink. P. A. 8. Az afri-
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Mi rdbszolgakereskedés. Schi. 9. Képek as örök városból 
Márton Antaltól. 10. Beszélgetés as öreg mester és komája 
között. Nyulassy Antaltól. 11. Egy prédikáczió hatása. 
Mészáros Kálmántól. 12. Legjobb a békeség. Frühwirt 
Gézától. — Nagyon szép és eszmegazdag dolgozatok jő-
nek még elő Stolz Albántól, Parvustól, Békefitől, Pintér 
Károlytól, Ajakytól, Arthurtól stb. stb. — Az életrajzok 
is, melyeket a finom kivitelű arczképek nagyban emelnek, 
szintén sikerültek s meghatóak; különösen pedig az im-
már negyven esztendő át oly méltó apostol utódnak, dr 
Boskoványi Ágoston nyitrai püspöknek életrajza dr Csősz 
Imrétől, Erdősi Imre, a branviszkói hős papé Lehóczky 
Józseftől, Dömjén atya, a bélpoklosok papjáé Rmsztól és 
Szülik Józsefé. — Kiváló műgonddal irott zengzetes köl-
temények is olvashatók Szemennyey Mihálytól, Mindszenty 
Gedeontól, Bereghy Sándortól, Bedáktól. Hegyvéghynek 
a mindkét nembeli fiatalokhoz intézett, bensőséggel teljes 
szép újévi kivánata igy hangzik : 

„Hazám v i rága i ! i f jak , ha jadonok! 
Ti nektek legdrágább a jándékot adok : 
Egyetlenegy gyöngyöt, hasonlót a mennyhez : 
A szűz ár ta t lanság drága erénye ez. 
A drága gyöngy rejtőz a tenger mélyében, 
A szűz ár ta t lanság a sziv re j tekében ; 
Ó ! mig szivetekben e drága gyöngy ragyog : 
Addig mondhat já tok : Óh be boldog vagyok !" 

Ezen az igaz vallásosságot, a tiszta, fenkölt szellemű 
hazafiságot, magyarosodást, szeplőtlen erkölcsöt, valódi 
czivilizácziót, munkásságot s a megelégedést hirdető ol-
vasmányokban gazdag, kitűnő naptárt a legmelegebben 
ajánljuk főleg a nép ideig s örökkévaló javát szivökön 
hordozó lelkész uraknak hathatós pártfogásába. Nem 
katholikus naptárak százezrével terjesztetnek : s mi nem 
tudnánk legalább is hasonló serénységet kifejteni kath. 
népünk érdekében, kivált midőn a terjedést a nemes czé-
lon kivül a mű jelessége s párját ritkitó olcsósága is tel-
jesen indokolja? — A paptársak kaphatják erga sacra is, 
melyeket ft. Mészáros Kálmán ur Budapesten tűz ki. — 
A megrendelések a „Szent Család" naptára kiadó hivata-
lához (Budapest, Ferencz-József-rakpart 16.) intézendők. 

Dr Imre. 
*** A budapesti közp. papnevelő intézetben virágzó 

magyar egyházirodalmi iskola legújabb kiadványa a kö-
vetkező czimet viseli: A keresztény nevelés . Borromaei 
sz. Károly meghagyásából irta Antoniano Silvio biboros. 
A Kunz Xav. Ferencz által készített német forditás nyo-
mán magyarra áttette a budapesti növ. papság m. e. ír. 
iskolája. Budapest, 1890. 8-r. XXIV, 499 1. 

Az emberiség s benne hazánk jövője a neveléstől 
függ. A milyenné neve'jük az ifjnságot, olyan lesz sorsa 
hazánkban az egyháznak, a vallásnak, mindennek, a mi 
az ember, a keresztény hazafi szivének drága. Ezért 
Istentől sugallt gondolatnak tartom, hogy a nagyérdemű 
budapesti egyházirodalmi iskola a keresztény nevelés e 
klasszikus kézikönyvét Magyarország használatába haj-
totta. Vajha minden katholikus család szentélyében ott-
honossá váljék ! Ismertetését adja a nagyérdemű egyház-
irodalmi iskolának következő Irodalmi Jelentése : 

„Ezerféle mód és alkalom kínálkozik a jó terjeszté-

sére ; de az egyház és haza érdekeinek előmozdításán fára-
dozó tehetség és szorgalom sehol sem működhetik hatá-
sosabban és szélesebb kiterjedésben, mint a szellemi 
nagyhatalom, az irodalom terén. Bölcsen felfogták ezt 
iskolánk jeles alapitói s épen azért iskolánk közvetett 
czéljául a magyar katholikus irodalom müvelését tűzték ki. 
E czél elérésére törekedtünk mi is, midőn munkálataink 
53. évfolyamát kiadtuk. 

Iskolánk mindig kiváló gondot fordított arra, hogy 
különösen más nyelv katholikus irodalmából átültetett ki-
adványaiban megfeleljen a kor szükségleteinek s ameny-
nyire lehet, hézagot pótoljon. Ez vezetett bennünket jelen 
kiadványunk fordítandó anyagának megválasztásában is s 
ebben található annak oka, hogy választásunk Antoniano 
Silvio biboros „A keresztény nevelés" czimű munká-
jára esett. 

Ma, midőn az iskolák, különösen az elemi iskolák 
államosítása, vagy jobban mondva elvallástalanitása napi-
renden van ; ma, midőn Isten és az egyház ellenségei úgy-
szólván az anya öléből akarják kiragadni a gyermeket, hogy 
saját gondolkodásmódjuknak megfelelően, saját elveik sze-
rint neveljék őket; ma. midőn annyi nyilt és leplezett 
háló van kivetve épen a kevésbbé óvatos ifjúság meg-
rontására : nagyon is szükséges dolog, hogy megtudják a 
keresztény szülők, mily módon kell nevelniök gyermekei-
ket már zsenge korukban, ha azt akarják, hogy azok ké-
sőbb ellen tudjanak állani ama sok veszélynek, mely leg-
drágább kincsöket, lelküket fenyegeti. Akié az iskola, azé 
a jövő ! Ezt bizonyítja a mindennapi tapasztalás. Es ez 
onnan van, mert a gyermek ifjú szive termékeny talaj, mely-
ben minden megfogamzik, Ha a vallástalanság és erkölcs-
telenség konkolyát vetik bele, aligha fogja az valaha a 
keresztény erények tiszta búzáját teremni ; mig ellenben, 
ha a gondos szülők keze már korán gyermekei szivébe 
plántálja a valódi keresztény elveket, azok lassankint erős 
meggyőződéssé szilárdulnak, melyet nem képes megdön-
teni felvilágosodott korunk ferde okoskodása s ördögi 
ravaszsága. Erről a valódi keresztény nevelésről szól e 
mű oly alapossággal, minőt nem minden enemü munká-
ban találunk ; a bölcsőtől a teljes érettségig kiséri a gyer-
meket ; kiterjeszkedik a legapróbb dolgokra s mindenütt 
rámutat a lappangó kígyóra, mely sokszor virágok közé 
simulva lesi áldozatát, szóval, utat-módot nyújt a szülők-
nek, hogy az egyháznak és hazának engedelmes és hasz-
nos gyermekeket neveljenek. 

A mű maga négy részre oszlik. Az első, bevezető 
részben Antoniano Silvio bíborosnak Kunz Xav. Ferencz 
által irott életrajza van röviden előadva. A tulajdonképeni 
mű három könyvre oszlik, melyeknek rövid tartalmát a 
következőkben adjuk. Az első könyvben kimutatja a tu-
dós biboros, mily fontos s mennyire szükséges a gyerme-
kek keresztény módon való nevelése ; szól a házas állapot 
méltóságáról és szentségéről s több más olyan dologról, 
melyek a jó nevelést megelőzik s hathatósan előmozdít-
ják. A második könyvben szent vallásunknak a keresz-
tény nevelés alapját képező egyes főbb pontjait fejtegeti ; 
gyönyörűen taglalja a tizparancsolatot, a hit szükséges-
ségét, a szentségek természetfölötti áldásait stb. s mind-
ezt nenT elvontan tárgyalja, hanem folyton szemmel kiséri 
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a gyakorlati életet. A harmadik könyvben a gyermek- és 
ifjúkor különös sajátosságait és veszélyeit fejtegeti s gya-
korlati útmutatást ad a szülőknek gyermekeik czélszerü 
nevelését illetőleg. Végül szól a közélet különböző álla-
potairól s foglalkozásairól. 

Az egész müvet keresetlen egyszerűség s világosság 
jellemzi ; minden izében mély keresztény katholikus szel-
lem lengi át s valóban meglátszik az egész munkán, hogy 
szerzője borromaei sz. Károly barátja s a római szentszék 
kipróbált embere volt. 

A csinosan kiállított, vaskos kötet árát 2 frt 30 
kr.-ban állapítottuk meg. 

Végül azon tudatban, hogy kitűzött feladatunknak 
gyönge erőink lelkiismeretes felhasználása mellett megfe-
lelni igyekeztünk, átadjuk a n. é. közönségnek ez évi 
munkálkodásunk zsenge gyümölcsét s kérjük továbbra is 
jóakaratukat s tevékeny pártfogásukat. 

Budapest, 1890. május 16. 
A budapesti növendékpapság 

magyar egyházirodalmi iskolájának 
ez évi tagjai." 

- f A magyar kath. papság végrendelkezési joga, 
ennek története, jelenlegi állapota és a hagyatékok körül 
követendő eljárás. Irta Kollányi Ferencz. Esztergom, 1890. 
Buzárovits Gusztáv bizománya, 8-r. 318. 1. 

= Geschichte und Beschreibung der graner Ba-
silika. Verfasst von Ludwig Győrffy. Gran, 1890. G. 
Buzárovits. 16-r. 55 1. 

- f A kath. egyházi Zene. Népszerű ismertetés. Irta 
Supper Alfréd karnagy. Csorna, 1890. Kapható szerzőnél. 
8-r. 26 1. iira 40 kr. 

= Megjelent és beküldetett: 1. A Szent-István-Tár-
sulat Naptára 1891-ik közönséges évre. A nép számára. 
31-ik évfolyam. Kiadja a Szent-István-Társulat. 1890-iki 
tagilletmény. Ara 30. 

2. Történelmi hazugságok. A történelem terén elő-
forduló mindennapi ferdítések czáfolata. A szerzők enge-
delmével németből magyarította Kaller József, győregy-
házm. pap, soproni tanitó képző tanár. Magyarországi részt 
irt hozzá dr Karácsonyi János, theol. tanár Nagyváradon, 
Budapest, 1890. kis 8 - r XVI. 852. 

= Rég érzett hiányt van hivatva pótolni Kollányi 
Ferencznek : „A m. kath. alsó papság végrendelkezési 
joga, s a hagyatékok körül követendő eljárás" czímü 
legközelebb megjelent érdekes munkája. A alsó klérus e 
jogát, a többi állampolgárokétól eltérő módon megszabó 
kir. rendelet mindez ideig nem levén közzé téve, sem 
bíróságaink, sem ügyvédeink, sem pedig az egyház érde-
keit képviselő esperesek nem birnak a papi hagyatékok 
körül követendő eljárásnál biztos vezérfonallal. Kollányi 
lelkiismeretes pontossággal adja át a nyilvánosságnak, — 
sok ismerettel és szorgalommal megirt könyvében — az 
erre vonatkozó kir. intézkedéseket, kapcsolatban a jog 
kifejlődésére vonatkozó becses fejtegetéseivel, és az egy-
ház specialis rendelkezéseinek ismertetésével. Világos elő-
adás, alaposság, s főképpen a használhatóság előnyei a 
szakavatott kézzel irt könyvnek, melyet a legmelegebben 
ajánlhatunk az érdekeltek figyelmébe. A 20 ivre terjedő 
munka Buzárovits Gusztáv bizománvában Esztergomban 
jelent meg csinos kiállításban 2 forintért minden hazai 
könyvkereskedésben kapható. 

V E G Y E S E K . 

JL 
T 

Özv. B R E Z N A Y J Ó Z S E F - n é . 

Edes anyám halálát jelentem e néhány sorban,, 
híven az ő lelkületéhez, a ki csupa egyszerűség, igény-
telenség és magábavonultság volt teljes életében. Talán 
mondanom sem kellene, hogy keserves fájdalom járja át 
szivemet. Kedves jó anyám mindig több volt, mint a 
minek látszott ; csupa sziv és csupa csendes érzelem volt 
élete. A jó sorsban gondtalanul, a balsorsban megnyug-
vással hajlott a jó Isten akaratára. Imakönyve és szent-
olvasója volt legbecsesebb kincse. 1867 óta élt özvegy-
ségben, azelőtt is, ezután is csak Istennel és családjával 
gondolva. A magam, testvéreim és az egész rokonság ne-
vében szíves mementóért esedezem. Ma, szerdán temetjük 
K.-H.-Várallyán, Gömörmegyében. Nyugodjék békében ! 

— Mily kegyes és kegyeletes anya a kath. egyház — 
az ő hívei iránt, mutatja ama világra szóló gyászünnepély, 
melyet mgr Perrand az antuni, mâconi és châloni egyes, 
egyházmegyék püspöke, a franczia akadémia egyedüli kath. 
pap-tagja, a nagy szónok és klasszikus író rendezett 
mâconi székesegyházában f. hó 21-én. mint Lamartin, a 
párját ritkító keresztény vallásos ihlettségü költő szüle-
tésének, illetve megkereszteltetésének évfordulóján. A 
gyászbeszéd jelszavául a lelki harmóniák nagynevű költő-
jének következő gyönyörű verssora szolgált: 

sO dieu de mon berceau, sois le dieu de ma tombe !" 

Dupanloupnak a franczia akadémiában főpapi szó-
nok- és író-utódja igazán sublimis élvezetet nyújt Lamar-
tin fölött tartott egyházi emlékbeszédével! A franczia 
akadémikus és a franczia nyelv összes finomságai talál-
koznak e beszédben. 

— Fogadalmi templom Kispesten. A kispestiek el-
határozták, hogy Rudolf trónörökös emlékére a jövő év 
tavaszán votiv-templomot építenek. A templom külső 
homlokzatára a trónörökös relief-mellképét illesztik s 
benne évenkint ünnepes requiemmel óhajtják a királyfi 
halálának évfordulóját megülni. A felséges uralkodó csa-
lád iránti kegyelet e magasztos eszméjének megvalósítá-
sára e hó 9-én Kispesten meg is alakult immár egy 40 
tagból álló bizottság, melynek élén ft Bibényi Antal, 
kispesti lelkész áll, ki ez eszmét már annak idején is pen-
gette ; de csak most vehetett rá időt, hogy a nagy fel-
adat megoldásához fogjon. 

— Khinában újból a keresztények üldöztetese kezd 
divatba jönni. Shanghai városából jelentik ugyanis Stan-
dardnak, hogy Szetschuan tartományban számos megtért 
khinai megöletett. Egy a Buddha tiszteletére rendezett 
ünnep alkalmából a pogány khinaiak több keresztény 
falut megtámadtak, azokat kifosztották, lakosaikat pedig 
vérengzéssel leöldösték. 

A szerkesztő észrevétele. A mai szám felelős szerkesztését 
dr Váló Simon barátom volt szives elvállalni. 

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

Budapest, 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

I szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
: félévre helvben s posta-

küldéssel 5 í r t . 
: Szerkesztő lakása:Buda-
[ pest, VIII., Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kiil-
: demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden 

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

ben, intézendők. • 

A házasság felbonthatat lansága 
é s a z e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Ascheribrier Antal, 
t ud . egye temi ny. r. t aná r . 

IV. 
A történelemnek is jut szerep a felbontha-

tatlanság ostromlásánál. — Ha a kereszténység 
ezen tan és törvény nélkül megvolt az első szá-
zadokban, akkor ezen tan és törvény minden-
esetre sokat vészit tekintélyéből, akkor az. bár-
mily helyes is legyen egyébként, mégis csak 
mint emberi tan és törvény jelentkezik, mely a 
felfogások és szükségletek változtával szintén 
megváltoztatható, s egyáltalán nem látni át, 
miért nem tudna meglenni a kereszténység a 
felbonthatatlanság tana és törvénye nélkül je-
lenleg, midőn anélkül megvolt az első századok-
ban. Azért nem lehet csudálni, hogy ellenfeleink 
azon vannak, hogy kimutassák, azaz rosszul mond-
tam, mert semmit sem mutatnak ki, •— hogy 
hajtogassák, miszerint e tan és törvény későbbi 
századok szüleménye. Igy egy magyar iró kö-
vetkezőkre tani t bennünket : „Ezen tan nem 
egyidejű a kereszténység keletkezésével. Csak az 
ötödik században keletkezett, általános érvényre 
pedig csak a 12-ik században emelkedett, midőn 
a pápáknak, kik azt felállították, sikerült azt 
Németországban gyakorlatilag keresztül vinni." 
(Sztehló, 18. és 12. 1.) S nagyon boldog, hogy 
egy hazai adatot tud ez állítása igazolására fel-
hozni; hisz egyebet ugy sem hoz fel, nagy állí-
tását nem igazolja, azt hinni kell. A magyar 
adat ez : „Reánk nézve felette- érdekes az, hogy 

sz. István, katholikus és szent királyunk — 
ilyenkor a protestáns is szentnek mondja — maga 
is megengedte a házasság felbontását hűtlen 
elhagyás miatt. (Lásd S. Stephani regis decreto-
rum liber II. cap. 28.) : „Qui extra regnum a 
suis aufugiunt uxoribus Ut genus utriusque 
sexus, certa lege, et absque injuriis maneat et 
vigeat, et in hoc regali decreto statutum est: 
Ut si quis protervitate praeditus, propter abo-
minationem uxoris, patriam efïugerit; uxor cuncta, 
quae in potestate mariti habentur, possideat, 
dum velit expectare mari tum, et nemo in aliud 
conjugium eam cogéré praesumat. §. 1. Sed si 
sponte nubere velit, liceat sumtis congruis vesti-
mentis, et dimissis caeteris bonis, ad connubium 
ire. Et si vir, hoc audito redierit ; ne liceat sibi 
aliam ducere, propter suam culpam, nisi cum 
licentia episcopi." (Sztehló p. 20. jegyzet 3.) 

Egy másik szintén magyar iró az 1873. évi 
magyar jogászgyülés előtt oda nyilatkozott, hogy 
„a házasság felbonthatósága oly annyira minden 
idők és népek tudatában gyökerezett, hogy az 
ellenkező a kath. egyházban is csak a tridenti 
zsinaton lőn dogmakép megállapítható." 

Szerinte még VII. Gergely pápa — az elma-
radhatlan! — felbonthatónak mondotta a házas-
ságot házasságtörés miatt , és „a felbonthatatlan-
ság elvét, daczára a számos ellenző s tekintélyes 
egyházi Íróknak, csak nagy nehezen, hosszú szá-
zadokon sikerült keresztül vinni a pápáknak." 
(Évkönyv 1873. p. 9.) 

Lássuk már most, mi igaz van ezen mon-
dásokban ? 

1. A felbonthatatlanság tana az 5-ik század-
ban k&letkezett, tehát L00—500 között. 
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,,Omnis, qui dimit t i t uxorem suam et alte-
ram ducit, moechatur." (Luc. 16.) 

„Dico autem vobis, quia quicunque dimise-
r i t uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam 
duxerit, moechatur et qui dimissam duxerit, 
moechatur." (Math. 19.) 

„Mulier alligata est legi, quanto tempore 
vir ejus vivit; quod si dormierit vir ejus, libe-
ra ta est a lege; cui vult nubat." (I. Cor. 7.) 

„His, qui matrimonio junct i sunt, praecipio 
non ego, sed Dominus, uxorem a viro non disce-
dere; quodsi discesserit, manere innuptam, aut 
viro suo reconciliari." (Ibid.) 

Herrn as Pastor czimű munkájában a kér-
désre ekkép nyilatkozik: „Quid si permanseri t 
in vitio suo (adulterio) mulier1? et dixit : dimit-
ta t illám vir et vir per se manea t ; quod si 
dimiserit mulierem suam et aliam duxerit, et 
ipse moechatur." 

Megjegyzendő, hogy ezen Her mas vagy az a 
Hermas, kit sz. Pál a rómaiakhoz i r t levelében 
emlit, vagy pedig egy másik, ki I. Pius pápa 
idejében élt 150 körül, (Alzog, Patrologia, Frei-
burg, 1876. pag. 60. sq.) és hogy ezen Pastor 
czimű könyv a templomokban, isteni t isztelet 
alatt , olvastatott , mint arról Eusebius bizonysá-
got tesz. Bingham, Antiqui ta tes eccl. Halae 
Magdeburgicae 1759. vol. VI. p. 88. Hasonlag 
nyilatkozik Just inus vértanú (f 166) Antoninus 
Piushoz intézett első apológiájában (c. 6.) ; Ale-
xandriai Kelemen ( j 217 körül), Stromata czimű 
művében (11. 23.) a házasság fe lbonthatat lan há-
zasságtörés esetében is. Tertullián (f 240 körül) 
több művében ; de pat ient ia cap. 1 2. 12, ad uxo-
rem II. cap. 1.; nevezetesen adv. Marcionem lib. 
IV. cap. 34, a hol a mózesi törvény és Krisztus 
törvénye közötti különbségről értekezik. 

Az elvirai zsinat 306. 9-ik kánonjában ren-
delé, bogy az asszony, ki házasságtörő férjétől 
elválik, ha máshoz megy férjhez, első férje ha-
láláig legyen az egyházból kiközösitve. 

Az arlesi zsinat 314. c. 10: „IJt is, cujus 
uxor adulteravit, aliam illa vivente non accipiat. 
De his, qui conjuges suos in adulterio depre-
hendunt, et iidem sunt adolescentes fideles et 
prohibentur nubere, ut, in quantum possit, con-
silium iis detur, ne viventibus uxoribus suis, 
licet aduiteris alias accipiant." 

A 48-ik apostoli canon: Si quis laicus uxo-
rem suam pellens alteram vei ab alio dimissam 
duxerit, communione privetur." 

Mindezen i t t elősorolt adatok az 5-ik szá-
zadot megelőző időkből valók. Valamennyiben 
ki van fejezve a tan és törvény, hogy a házas-
ság felbonthatatlan. Tehát nem igaz, hogy e t an 
az 5-ik században keletkezett, hogy az nem egy-
idejű a kereszténységgel. 

Ugyancsak felbonthatat lannak taní t ják a há-
zasságot az 5, 6. századbeli sz. a tyák; ime né-
hány példa: sz. Ágoston: licite dimit t i tur uxor 
ob causam fornicationis, sed manet vinculum 
prioris. Propter quod tit reus aduiterii, quicun-
que duxerit dimissam ob causam fornicationis." 
(C. 2. 1. 32. qu. 7. 

Sz. Jeromos: „Quamdiu vivit vir, licet adul-
ter sit, sive sodomita, sive flagitiis omnibus 
coopertus et ab uxore propter haec scelera de-
relictus, maritus est reputatus, cui al teram vi-
rum accipere non licet." (C. 7. 1. cit.) 

„Aliae sunt leges caesaris, aliae Christi, aliud 
Papinianus, aliud Paulus noster praecepit." 

Sz. Ambrus : „Pone, si repudiata non nubat. 
Et haec viro tibi potui t displicere, cui adultero 
iidem servat? Pone, si nubat . Nécessitas illins 
tuum crimen est, et conjugium, quod putas, adul-
terium est. Quid enim refert, an aperta criminis 
confessione, an mari t i specie adulterium admit-
tas?" (Igy I. Incze, igy I. Gergely pápa stb.) 

AJki tudja, mily nagy tekintélynek örvende-
nek és örvendettek az egyházban ezen sz. atyák, 
hogy irataik az utókor ál tal mennyiszer lettek 
kiirva, hogy ennek folytán tanuk általános elter-
jedésnek örvendett, az előtt bizonyos az is, hogy az 
általuk vallott tannak meg kellett konsolidálodnia 
az egyházban évszázadokkal a tr identi zsinat előtt. 

Az egyházban tehá t a legtekintélyesebb irók 
1. szakadatlan sorozatban azt tani to t ták , hogy a 
házasság felbonthatat lan, és 2. egyetlen egy 
helyet sem lehet találni a régieknél, hol bizo-
nyítanák, vagy csak állí tanák is, hogy a felbon-
tás a szentírásnak megfelelő. 

Mindazonáltal megtörtént , hogy a praxis 
ellenkezett a t anna l ; igy Origenes emliti, hogy 
néhány püspök megengedi az elvált nőnek a 
fér jhezmenetel t ; ez, ugy mond, ellenkezik a sz. 
írással, ő azonban nem meri kárhoztatni azokat 
a püspököket, mer t azt azért te t ték, hogy na-
gyobb baj kikerültessék. 

Nagyon természetesnek fogja továbbá azt is 
mindenki találni, hogy az egyháznak nem sike-
rülhete t t egy csapásra ezen tanát az életbe, a 
gyakorlatba is átvinni. Midőn a 4, 5-ik század-
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ban a keresztény vallás a tömegek vallása lett, 
midőn N. Konstant in óta azt, ki e vallást elfo-
gadta, nem kerülgette többé az üldözés, sőt a 
halál veszedelme, azon időben — mondom — az 
át térés nem tör tént többé mindig olyképp, hogy 
teljesen megváltoztat ta volna az embert, a po-
gány fogalmakkal nem szakitott azonnal öntu-
datosan, gyakoroltak azok cselekvőségére tovább 
is kisebb-nagyobb befolyást. Ennek folytán tör-
ténet i tény, hogy sz. Ágoston idejében — min t 
ő azt referálja, r i tka volt azon nő, a ki elvál-
ván férjétől , élve a római jog által adot t sza-
badsággal, ú j ra férjhez nem ment volna; és sz. 
Jeromos sz. Fabiolát, ki elválván férjétől más-
hoz ment nőül, tudat lansággal menti ki. 

Ezek tények ; de azokkal szemben áll ugyan-
azon időből az egyház tana és törvénye, a mint 
arról a fent idézett sz. atyák tanúskodnak. Váj-
jon ily viszonyok között következtethetünk-e 
okosan a tan és törvény nem létére, azért, mer t 
tudjuk, hogy azt sokan meg nem t a r t o t t á k 1 Váj-
jon megszünik-e az igazság igazság lenni, azért, 
mert még számos elmét meg nem hóditott , álta-
luk elfogadva nem le t t? Vájjon megszünik-e egy 
törvény törvény lenni azért, mer t azt sokan 
meg nem t a r t j ák? 

Még nehezebben lehetet t a felbonthatat lansá-
got keresztül vinni az újonnan megtér t barbár 
német népeknél. Ezek joga megengedte az elvá-
lást több oknál fogva, a férjnek joga volt há-
zasságtörő nejét bűntársával együtt megölni. 

Ilyen ta la jon természetesen nem egyhamar 
sikerült a szakitás az illető nép jogával. Az egy-
ház t i l to t ta elválás után a férjhezmenetelt , de 
t i la lmát meg nem ta r to t t ák mindig. Mit tevő 
legyen? tű r t e azt, a mit megmási tani nem volt 
hata lmában, tűr te az elválás utáni férjhezmene-
telt, mint egyéb bűnöket is eltűrni kénytelen. 

Sőt — és erre hivatkoznak ellenfeleink — 
találkozott ké t f rank zsinat — a verberiai 753, 
és a compiegnei 757, — mely bizonyos esetek-
ben a házasság felbontását megengedte. Ezen 
csinatok határozottan tévedtek, nem ju t t a t t ák 
kifejezésre az egyház tanát , el tértek attól. Ebbeli 
tévedésük mit sem bizonyit az egyház tana 
ellen, előttük és u tánuk másképp t an i to t t az 
egyház, tehát el tértek az egyház tanától , a mi 
mindig lehetséges, mer t az egyház tana szerint 
csak az egyetemes egyház és zsinat csalhatatlan 
hit- és erkölcs dolgában, nem pedig egy ország 
püspökeinek zsinata vagy egy t a r tományi zsinat. 

Ugyanigy kell Ítélnünk sz. István törvényé-
ről, ki megengedi, hogy azon esetre, ha a férj 
felesége gyűlöletéből az országból kiszökik, a nő 
jogositva legyen, ha tetszik, ú j ra férjhez menni, 
a visszatérő férj pedig ugyanazt teheti, de csak 
ha a püspök megengedi. 

Nálunk, min t újonnan megtér t népnél, sem 
honosodott meg a törvény in ictu oculi. A görög 
jogelvek nem maradtak nyomok nélkül a hazai 
törvényhozásban. A szabolcsi zsinat t i l t ja ugyan, 
házasságtörés esetében is a felbontást : „Si quis 
uxorem suam in aduiterio deprehenderi t et in 
judicium statueri t , secundum ins t i tu ta canonum 
poeni tent ia imponatur , et peracta poenitent ia , 
si mar i tus voluerit, i terum recipiat. Sin autem 
non, quamdiu ambo vixerint, innupt i perma-
neant." (C. 20.) De már az 1102-ben t a r t o t t 
esztergomi zsinat ugy házasságtörés min t hűt-
len elhagyás esetében megengedi az uj házas-
ságot : „Hava lak i bebizonyítja, hogy felesége há-
zasságtörő, ha akar, vegyen el más t ; a nő pedig, 
ha nemes, a házasság minden reménye nélkül 
vezeklést tartson, ha pedig a köznépből való, a 
szabadság minden reménye nélkül eladassék. H a 
pedig bebizonyítani nem tudja , akkor a fér j 
essék ugyanazon Ítélet alá, és a nő, ha akar, 
menjen férjhez. — Ha valaki, nejét elhagyva, 
önként szolgaságba áll, melyből neje i ránt való 
gyűlöletből kiszabadulni nem akar, maradjon 
mindig szolgaságban és ha valaha szabaddá lenne, 
ú j ra eladassék, neje pedig menjen férjhez, aki-
hez akar." A Kálmán király idejében 1112. t a r -
to t t második királyi zsinat azonban már módo-
s i to t ta az előbbinek törvényét , kijelentve, hogy 
sem házasságtörés, sem hűtlen elhagyás alapján 
fel nem bontható a házasság. 

Az előbbeni zsinat a görög jogelveket j u t -
t a t t a érvényre, az utóbbi a latinokat. 

A görög egyház t. i. a gyakorlatban követ te 
a polgári jogot, Just iniant , ki a házasság felbon-
tását házasságtörés és hűtlen elhagyás mia t t 
megengedte ; utóbb minél inkább idegenkedett a 
római egyháztól, annál inkább kerül t ezen egy-
ház a caesaropapismus j á rma alá, készségesen 
elfogadva mindazt törvényül, a mit a császárok 
rendeltek. 

Midőn a görög schismatikus egyház egyes 
részei a katholikus hitelveket elfogadták, a ró-
mai egyházzal h i t dolgában egyesültek, a gya-
korla tban mégis a házasságot házasságtörés és 
hűtlen 'elhagyás indokából felbontották, anélkül 
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azonban, hogy a római egyház felbonthatat lan-
sági tanát és törvényét tévesnek ál l i tot ták volna; 
in theoria egyeztek a római egyházzal, a gya-
korlatban nem. Az állapot körülbelül olyan volt 
nagyban, mint a minőt minden ember egyszer-
másszor önmagán tapasztal, midőn ezt mondja ma-
gának: igy kellene tennem, de még sem cselek-
szem ugy. 

Hogy tan, dogma dolgában a görög egyesült 
egyház teljesen egyezett a latinnal, az ngy azon 
zsinatokból kitűnik, hol az unióról tárgyal-
tak, mint nevezetesen a tr identi zsinatból. A 
protestánsok voltak az elsők — az egyházi 
történelem tanúsága szerint, kik a házasság fel-
bonthatatlanságának dogmáját tagadásba vették ; 
a protestanfismusig egy haeretikusnak sem j u t o t t 
eszébe tanitani, hogy a házasság felbontható, 
hogy az egyház t ehá t téved, midőn tani t ja , hogy 
az felbonthatatlan, azért az egyház nem is ju to t t 
azon szükség-helyzetbe, t aná t mint formulázott 
hitágazatot kijelenteni. Akkor, midőn a protestan-
tismus az egyház dogmáját tagadásba vette, me-
rült fel a szükség, ezen dogmát a tévtannal 
szemben ünnepélyesen kijelenteni. 

Midőn aztán ezen a zsinaton — mint azt 
Pallavicini elbeszéli, — a házasság felbonthatat-
lanságáról szóló kánon készült, az eleinte ugy 
volt formulázva, hogy kiközösitéssel sú j ta tnak 
azok, kik a házasságot felbontják ; erre felszólal-
tak a velenczei köztársaság követei, figyelmez-
tetve a zsinati atyákat , hogy ily szerkezet mellet t 
sú j ta tnának kiközösitéssel a velenczei köztársaság 
területén lakó görög katholikusok is, kik a há-
zasságot házasságtörés indokából ugyan felbont-
ják, hit dolgában azonban az egyházzal egyeznek; 
eszük ágába sem jön az egyházat tévedésről 
vádolni azért, m e r t az a házasságot felbonthatat-
lannak tani t ja . Ezen észrevétel folytán a kánon 
ugy let t szerkesztve, hogy egyedül a protestán-
sokat sújtsa, t. i. ki van mondva, hogy ha valaki 
azt állitja, hogy az egyház téved, midőn az 
evangeliumi és apostoli tani tás szerint tani t ja , 
hogy a házasság felbonthatat lan, az legyen átok 
alatt . 

A görög kath. egyház tehát tan, dogma 
dolgában teljesen egyezik a latinnal, a gyakorlat 
soká ellenkezett, manap a gyakorlatban is tel-
jesen egyez. A fogarasi 1872-ben t a r t o t t tar-
tományi zsinat aktáihoz csatolva van (pag. 198. 
sqq.) a Propagandának egy hosszú instructiója, 
intézve a fogarasi püspöki t a r tomány püspö-

keihez, melyben ugy örömét fejezi ki a felett, 
hogy ezen t a r tomány püspökeinek erélye és áll-
hatatossága folytán ama régi visszaélés, mely 
szerint a házasság felbontatott , meg le t t szün-
tetve, mint pedig szépen és hosszasan bebizo-
nyí t ja , hogy a görög egyház atyái csak éppen 
ugy vallották a felbonthatatlanságot, csak ugy 
lá t ták benne Krisztus törvényét, mint a latinok. 

(Folytat juk.) 

Quousque tandem? 
II. 

Pap Gábor ref. püspök ur az előadottak daczára s 
daczára aunak, bogy a legtöbb keresztele'si per Komárom-
ban az ő tudta és akaratával támasztatik ellenünk, még 
sem az a protestáns, aki nemcsak üldöz, de egész a vég-
letig kivánja az üldözést. Lehet, hogy mint oly protestáns 
pap fia, ki kevesedmagával még némi jóakarattal állott 
szóba a vallási „unió" nemeslelkü bajnoka Guzmich Izi-
dorral s ezen összeköttetése irott emlékeit fia számára 
ereklyeként megőrizte,*) örökölt az apa lelki irányából 
belsőleg is valamit; lehet, hogy mint első sorban hazafi, 
kinek 1848-ki bécsi tanuló korában a Jókai és Petőfi 
lapjában megjelent tüzes közleményeire 10 év múlva mint 
5—6 osztályú tanuló magam is felmelegedtem, számít-
gatja a hereziárkák tajtékzó gyűlölete mellett a magyar 
nemzet, a magyar haza specifikus érdekeit, mint a hogy 
a mi hű katholikus eleink, köztük Pázmány és sokkal 
jobban a rajongó hazafiságu Széchenyi Pál érsek, mérle-
gelték azokat, midőn a polgári béke létesítése érdekében 
nem réstelték az elnyomott s azért örökké malcontentus 
protestánsok követeléseinek szószólóivá lenni s igy nem 
restelli kimondani: hogy nem ellenzi a törvénymódosítást \ 
Ha nem mondja is, elismerni látszik, hogy protestáns 
létére legalább nem ellensége a mi kibékitésünknek se! 

Ámde nem igy beszél Szász Károly budapesti 
református püspök ur ! 0 ilyent nem mond, hanem in-
kább a harczra, kitartásra hív fel a létező törvény 
mellett, — mert az ime törvény! Mintha az minden 
tekintetben jó, minden tekintetben pótolhatlan volna! 
mintha nem létezett volna már elég olyan törvény, 
mely a protestánsoknak nem tetszett, nekünk pedig jó 
volt ! milyenek például a protestánsok jogait megszorító, 
sőt azokat kezdetben proskribáló törvények valának, me-
lyeknek megváltoztatásáért még liarczra is keltek, annak 
daczára : hogy törvények valának. S mit szólnának 
honi protestánsaink, ha egyáltalán létezhetnének, ha mi 
a „lutherani comburantur"-féle drákói törvényt, vagy 
csak némely más későbbi megszorításokat is, ~péld. József 
császárig, minden áron fenn akartuk volna tartani, s a 
lelkiismereti szabadság nagy törvénye és a polgári béke, 
honszeretet elvét nem tettük volna eléje bármily elleneink 
gyűlöletének. 

Saját multunkra való hivatkozással s a haza nevében 
szólítjuk fel tehát a honi protestánsokat: ne kívánjanak 

') L. Zoltványi J. jeles tanulmányát Guzmichról. 
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a köztünk levő nagy nemzeti szakadáson csupa gyűlölet-
ből, külön hasznuk nélkül s a haza kárára még tágítani! 
Ne kívánjanak az ellenünk való nagy gyűlöletből, — mely-
nek egyik csiráját Luther is csak a germanizmus és roma-
nizmus ezredes antagonizmusa és kölcsönös gyűlöletében 
látta, de melynek köztünk magyarok közt semmi alapja, — 
saját legfőbb alapelveiknek ellene mondani ! 

Vájjon nem az egyéni lelkiismereti szabadság nevé-
ben váltak-e ők el Rómától? Nem annak nevében hagy-
ják-e szabadon saját kénye szerint magyarázni mindenki-
nek a szentírást? ! Nem annak a nevében mentek-e el saját 
hiveikkel a türelemben addig : hogy akárhányan bensőleg, 
sőt gyakorlatban is már egy létező keresztény felekezet-
hez sem tartoznak ! ? 

Vájjon megegyezik-e a lelkiismereti szabadság ezen 
elvével, sőt itt már igazi tulhajtásával, hogy a szülök 
azt, mig gyermekeik egészen az ö hatalmuk alatt vannak, 
azokra ne alkalmazzák! 

Es vájjon mivel mentik még protestánsaink az egy-
háztól s egymástól való elszakadásukat, s az önmagukkal 
való meghasonlásukat ? A szabad kutatás, a haladás 
elvével! De haladás-e megkötni a szülőt, hogy gyerme-
keivel ugyanolyan elvek szerint el ne járhasson? A 68-ki 
törvény tehát egy „maradi" törvény, mely oly kevéssé li-
berálisamily kevéssé felel meg a mi dogmáinknak. 

De vajha legalább magyar nemzeti, azaz politikai 
szempontból lehetne azt kimenteni ! ! Most, midőn a 
vallásszakadás által már századok óta külön nemzetiségi 
táborokra szakasztott fiait a hazának a magyar nyelv, a 
magyar nemzetiség terjesztése által akarjuk innen is, tul 
is, minél jobban egyesíteni : nem valóságos békó-e a ha-
zafiságra, nem valóságos és abszurd akadálya-e a magyar 
hóditásnak, midőn egy derék magyar katholikus, vagy 
reformált anya gyermekei egy hazafias szerb, vagy oláh 
szakadár férj oldalán szívvel-lélekkel megmagyarosodván : 
az állami erőszakkal fentartott konfesszio révén egy poli-
tikai „ósdi maradiságban" lebilincseltetnek, esetleg impor-
tált fanatikus nationálista izgatók kezei közé a vallás 
leple alatt kiszolgáltattatnak, a magyar nemzetbe való 
teljes, gyökeres és biztos beolvadástól hatalommal vissza-
tartatnak ! ? ! 

Valóban ! a magyar nemzeti eszme magasraemelése, 
állami és társadalmi megkedveltetése mellett ez a liberá-
lis fegyver volna még a legbiztosabb, sőt egyedüli eszköz, 
mely a teljes kath. vallási egység amily epedve várt, oly 
szükséges traditionalis áldásainak oly hosszú kimaradását 
még némi parányi részeiben képes volna pótolni. 

Rusztikus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Dr Barta Béla röpirata v) a fődologról, 

t. i. a febr. 26-iki rendelet által akuttá tett egyházpoliti-
kai konfliktusból való kibontakozás mikéntjéről, — ismeretes 
mélyreható bölcseséggel és nagy államférfiakat jellemző ta-
pintattal, a következő fejtegetést és programmot terjeszti az 
ország elé. Fogadják szavát állam és felekezetek velünk együtt 
szívesen és jó lélekkel, hogy legalább tűrhető egyházpoli-

') Lásd irodalmi rovatunkat . - A szerte. 

tikája legyen az államnak s emberekhez és keresztények-
hez illő interconfesszionális viszonosság állandósuljon meg 
az egyetemes vagyis kath. egyház és a tőle elszakadt 
keresztény felekezetek között. 

„A kibontakozáshoz, igy emel szót dr Barta B. röp-
irata 61. lapján, a harcz hevében is már sokan szólottak 
és helyesen; mert utoljára is minden harcz a béke remé-
nyében vivatik. Az elnyomás pedig nem béke — csak 
fegyverszünet. Az ország érdekében is kívánatos, hogy a 
r. kath. egyház és a vallásfelekezetek között a súrlódások 
megszüntessenek. Erre törekedni hazafias kötelesség. Sza-
bad legyen nekem is nézeteimet előadnom. 

Fiatalabb erő, hivatottabb toll a feladatot dereka-
sabban megoldaná; addig mig ez megtörténnék, legalább 
az úttörőnek szerény, de szükséges munkáját akarom 
végezni. 

Erre nézve mindenekelőtt szükségesnek tartottam a 
bajt, egész nagyságában, elágazásaiban megismertetni, 
hogy azután az orvoslás a tényleges állapotnak megfele-
lően történhessék. 

Véleményemet szabadon és tartózkodás nélkül nyil-
vánítom, az ellenvélemény iránt tartozó tiszteletet azon-
ban megsérteni szándékom nem volt. Jól tudómén, hogy 
a meggyőződés szavai keményen hangzanak, de azokban 
sértést nem fog találni az, aki maga is az igazságot ke-
resi. Azt is tudom, hogy feladatom kényes és sok kelle-
metlenséggel jár, azonban a kötelesség teljesítésétől vissza-
riadni nem szabad. 

Azután itt az ideje, hogy mi világi katholikusok, 
vallásunk mellett — mely nem csupán a klérusé, hanem a 
mi lelkünk ügye is — felszólaljunk, s azt, hogy katholi-
kusok vagyunk, az egyház tanításához való csatlakozá-
sunknak nyilt bevallásával tanusitsuk. Az oly katholikus, 
ki az anyaszentegyházzal nem érez (qui non sentit cum 
Ecclesia) a katholikus nevet mint czimet viseli ugyan, de 
felszólalása katholikus számba nem jöhet. 

Ne higyjük, hogy elkerülve az elvek harczát, a 
nehézségeket elkerülve, békét, nyugalmat biztositandunk 
az egyháznak. Ne áltassuk magunkat. Azok a kik a ka-
tholiczizmus ellen a felekezeteket előtérbe állitották, csak 
lényeges engedmények árán fognák a békét megkötni, és 
csak a végett, hogy uj támadásra erőt merítsenek. Ezt 
tanúsítja a történelem, s különösen a vallás dolgában 
1791. óta időnkint hozott törvények. Es ennek mi vol-
tunk okai. 

Ismerjük be saját hibáinkat. A vallási közöny, — 
származott az legyen akár a hit dolgábani tudatlanságunk-
ból, akár a positiv hit hiányából — ; a magán érdekek 
üzelme; a politikai czélok elérése végetti szövetkezések ; az 
Opportunismus, mely hogy a jelent megmentse, a jövőt egé-
szen feláldozza; szóval a megalkuvás félénk politikája, — 
idézték elő a katholiczismusnak szánalmas állapotát. 

A tanulság tehát, melyei a múltból levonhatunk az, 
hogy a harczot, melyet ellenünk már egy század óta nyil-
tan vagy alattomosan folytatnak, bátran el kell fogadnunk ; 
azután pedig elvi megoldás után törekedjünk. 

Azon orvoslási módok, melyeket a túlsó oldalról a 
konfliktus megszüntetésére ajánlanak — mint látni fog-
juk — .részint olyanok, melyek az összeütközés okával 
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semmi összeköttetésben nincsenek, részint fenyegetés és 
ujabb támadás előkészítésének jellegével birnak. 

Nekünk, ugy az állam, mint a külön egyházak ér-
dekében tartós békére van szükségünk. Tartós békére 
pedig akkor számithatunk, ha az szilárd elveken, a jog 
és méltányosság követelményei szerint köttetik meg. 

* 

Tekintettel a rendezést igénylő kérdésekre, különbsé-
get kell tennünk azon kérdések között : 

a) melyek a kath. egyháznak az államhoz való köz-
jogi viszonyából származván, — 1848-ik évben történt 
politikai átalakulásunk folytán, még mindig rendezésre 
várnak; és azon kérdések között: 

b) melyek a keresztény felekezetek közötti viszonos-
ságra vonatkoznak. 

E két külön csoport szerint szükségképen külön-
bözőknek kell lenniök a rendezésnél irányul szolgálandó 
elveknek. 

Az 1848-ik évi közjogi átalakulás folytán, a katho-
likus egyháznak vallási szabadságára, függetlenségére 
nézve szükségessé vált „Autonómiájának" mikénti rende-
zéséről az ennél követendő irányelvekről, valamint az 
autonómiával összefüggő egyéb kérdéseknek (az alapok 
és alapitványok kezelése; az iskolaügyek, a magán patro-
natusi jog, a congrua sat.) megoldása iránt véleményemet 
a folyó év első negyedében megjelent, magyarországi ka-
tholikus autonómiáról irt füzetben előadtam. Az ott ki-
fejtett irányelvekhez jelenleg is ragaszkodom, és itt csak 
arra figyelmeztetem szives olvasóimat, hogy az autonomia 
életbeléptetése nélkül a kath. egyház konfliktus esetén ugy 
az állam, valamint a felekezetek irányában az egyházpo-
litikai téren kellő védelmet nem fog kifejthetni. Nem lesz 
közös táborunk, hol egyháziak és világiak egységes ve-
zérlet alatt sorakozhatnánk ; ha pedig két táborra osz'-
lunk, az egyiknek nem lesz vezére, a másiknak hadserege. 
Hiányát fogjuk érezni oly institutiónak. oly szervezetnek, 
melyben egyháziak és világiak a siker biztos reményében 
egyesülhetnének közös védekezésre, s ha kell, a támadás-
nak visszaverésére. A megoszlásból eredő gyöngeségünket a 
másik táborban mindenkor fel fogják ellenünk használni; 
— amint hogy a jelen esetben is „a katholikus világi hí-
veknek támogatására számítanak." 

Az első csoporthoz tartozó, az állam és a katholikus 
egyház közti, a régi közjogi viszonyból származott és 
függőben maradt kérdések megoldását tovább halasztani 
nem szabad. A kezdeményezés tőlünk függ, amint azt 
idézett müvemben indokoltan előadtam. 

A második csoporthoz tartozó, a vallásos békének a 
róm. katholika egyház és a felekezetek közötti megszi-
lárdítása végett újból való rendezést igénylő kérdéseknél, 
szives-örömest elfogadom az 1791-ik évi törvényhozásnak 
az evangélikus felekezetek vallásszabadságának rendezésénél 
elfoglalt álláspontját és az általa követett irányelveket. Én 
tehát azt kívánnám ; hogy a kölcsönösségnek s a most 
már megfordított viszonyoknak tekintetbe vételével, ugyan-
azon elveket alkalmazza az állam jelenleg a kath. egijház 
irányában, melyeket 1791-ik évben az evangélikus feleke-
zetek irányában alkalmazott. 

Az állam részéről a protestánsok irányában alkal-
mazott elvek pedig magában az 1791 : 26. t.-czikkben 
következőleg vannak formulázva : 

I. 3. „Ne ad actus religioni suae contrarios ullo 
titulo ullisque mulctis adigantur." (Oly cselekményekre, 
melyek vallásukkal ellenkeznek, semmi szín és semminemű 
bírságolásokkal ne kényszeríttessenek.) 

II. 4. „Canones . . . neque per dicasterialia mandata 
neque per resolutiones regias alterari possint." (Egyházi 
szabványaikat sem kormányszéki rendeletek által, sem 
királyi leiratokkal megváltoztatni ne lehessen.) 

E két elvhez mint azoknak gyakorlati alkalmazása 
hozzáadandó lenne : 

III. Hogy egyenlőség és viszonosság csak oly vallás-
közi érintkezésekben követeltessék, amelyeknél az egyenlő 
elbánást az érdekelt egyházak hitelvei megengedik. Amiből 
következik, hogy oly eseteknél, melyekben egyik részre 
nézve a kérdés hitelvi tételen fordul meg, a másik félre 
nézve pedig az csak türelmi, vagy megférhetési szempont 
alá esik, — azonos eljárásnak helye nem lehet. Sőt ilyen 
esetekben éppen a viszonosság hozza magával, hogy az 
illető egyháznak dogmatikus álláspontja a fentidézett 
1791 : 26. t.-cz. 3-ik szakasza szerint sértetlenül maradjon. 

Részletes kijelölésébe azon törvényeknek, s a tör-
vények azon szakaszainak, melyek revideálandók lennének, 
azért nem bocsátkozom, mert értekezésem folyamában az 
egyes törvények sérelmes intézkedéseit úgyis kiemeltem. 
Annál kevésbé lehet szándékomban formulázott javaslattal 
előlépni. Az én feladatom ez irányban csak addig terjesz-
kedhetik : hogy a követendő valláspolitika elveit megjelel-
jem. Annak meghatározása pedig, vajion valamely a val-
lásközi érintkezésekben alkalmaztatni szándékolt jogszabály 
az egyhqz hitelveit sérti-e vagy nem ? a tanító egyházat 
illeti. Es igy azon óhajtott esetben, ha a magas kormány 
az előidézett konfliktus megszüntetése végett a kiegyezés 
terére szándékoznék lépni ; a püspöki kar egyházhatalmi 
körehez tartoznék, a hitelveknek megfelelő javaslatot 
tenni vagy az illetékes oldalról tett javaslatot hitelvi 
szempontból elfogadhatónak kijelenteni. 

Arról azonban meg vagyok teljesen győződve, hogy 
a vallásbéke szilárd alapra csak akkor lesz fektetve, hogyha 
a viszonosságot a kath. egyház és a felekezetek között a 
fentebbi elveknek alkalmazásával fogjuk rendezni; arról 
is meg vagyok győződve, hogy annak az iránynak, mely 
a katholika egyház szorongatásával az ország dekatholizá-
lására törekszik, minden esetre meg kell szűnnie. E törek-
vés különben is hiu. Századok óta folyik az akna-munka : 
egyházi, társadalmi, politikai téren ; különböző jelszavak 
alatt és eszközökkel a katholiczizmus erejét, életképessé-
gét megingatni nem tudták. A katholika egyház mindig 
akkor erősödött midőn szorongatták. Igy lesz az nálunk 
is, mert sunt certi denique fines, — s a folytonos zakla-
tás után megjön az idő, midőn az alvó oroszlán erejének 
teljes tudatára ébred. De hát honnét ez az engesztelhet-
len gyűlölet? Valóban érthetetlen. Az a körülmény, hogy 
a katholika vallás, — ameddig az ország katholikus volt> 
— államvallásnak tekintett, s mint ilyen valaha uralkodó 
vallás jellegével birt, talán csak nem ad jogczimet arra, 
hogy most a felekezet nélküli államban, — amelyben 
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pedig a katholikusok most is túlnyomó többséget képez-
nek — elnyomassék, vagy hogy más mértékkel mérjenek 
neki, mint a felekezeteknek ! 

Nyitra, nov. 9. Ott álltam már a két lyoni zsinat 
helyén, az ódon st. Jean-templomban Lyonban, a hová 
egykoron (1245) IV. Béla királyunk követei is a tatárjá-
rás után segélyt kérni mentek az egyetemes zsinattól; 
álltam már a fenséges lateráni bazilikában Rómában, a 
hires lateráni zsinatok színhelyén, a melyek utolsója meg-
előzte Luthert az egyház valódi megreformálásában ; néz-
tem az utolsónak, a vatikáninak is a sziuhelyét a sz. Pé-
ter-templomban ; olvastam már eleget a zsinatok lefolyá-
sáról, üdvös hatásaikról: de zsinatot — legalább csak 
egyházmegyeit is — még nem láttam . . . . mivel ilyenek 
nálunk nem tartatnak. 

Nem vagyok ugyan beavatva a magasabb egyház-
politikába, a melyet itt nálunk Magyarországon ugy lát-
szik nagyon bajos megérteni; de mindenesetre fontos kö-
rülményeknek kell szerepelniük, hogy a mi az egyház 
kánonjaiban elő van irva, a mit az egyház azelőtt 
nagyban gyakorolt : a zsinattartás nálunk kiment a di-
vatból. 

Pedig beh sok hasznos dolgot beszél az egyházme-
gyei zsinatokról a történelem; mily fontosaknak rajzoljuk 
mi is őket tanítványainknak — a tankönyv szerint, hogy 
szinte megkivánnók már őket egyszer látni elevenen : ha 
vájjon csakugyan mozgás-e az élet, és vájjon többet ér-e 
az az egyházi élet, ha mozog? 

Mert, hogy nem sokat ér az olyan élet, ha csak 
amúgy privatim halad, arról a mindennapi közvetlen ta-
pasztalásunk tanúskodik ; látjuk, hogy az ilyennek az 
eredményei csak olyan éretlenek, mint a nagy uri fiúnak 
a tudománya, a kit mindig privatim vizsgáltak és nem 
koptatta padját a nyilvános iskolának. 

Az ilyen privátim haladó élet mellett habár minden 
falu „megnagyságolja" is ma már a maga plébánosát, 
mégis a magyar egyháztörténelemnek pl. 1890-iki lapjai 
távolról sem fognak beszélni olyan nagyságokról, amilye-
nekről beszélnek ugyanezen történelemnek a lapjai azon 
időből, a melyben maga az esztergomi érsek is csak „ve-
nerabilis", vagy a kalocsai érsek csak „reverendus" czim-
mel szerepelt — a közéletben. 

Nota bene, én mint katholikus a valódi nagyságo-
kat a virágzó hitélet — nyilatkozványai után mérem. 

Ámbár tehát a zsinattartás ideje: a szükséges eszme-
csere, az érintkezés, az egyiivétartás, a javitás, a nagy 
eszmék és a nagy alkotások ezen icleje nálunk magyar ka-
tholikusoknál csak volt, d e — nincs; nehogy azonban még 
a papiroson is eltöröltessék emléke, felujitom most például 
az utolsó magyar nemzeti zsinat emlékét. Teszem pedig 
ezt azért, mert gondolom, hogy jól esik a magyar ka-
tholikusnak, a kinek már hónapokon át bizonyos minisz-
teri rendelet zug a fülében, anélkül hogy tudná, hogy 
hányadán van önmagával, — ha neki közben-közben más-
ról is beszélnek. 

Igaz, hogy utolsó nemzeti zsinatunk is — a melyről 
beszélni akarok — a jelen terméketlen századba esik, de hát 
mégis csak zsinat volt az, ha mindjárt nem is volt ered-

ménye ; mégis csak mutatja, hogy egyházunk akkoron is, 
a midőn az elsárgult papiron még „in possessione" volt, azt 
tartotta, hogy jó dolog az a zsinat ; hát még milyennek 
kell mondani a zsinatot az egyházra, ha azt az egyházat 
possessiójából kidobják s mégis tetőtől-talpig fogva tart-
ják, mint pl. ma nálunk ? . . . 

A franczia háborúk lezajlása után — beszéli Lányi-
Knauz magyar egyháztörténelme II. 339. lapon — szomo-
rúan állott nálunk a vallásosság éz az erkölcsiség ügye. 
Már nem hitbeli tévedések, vallási vitázatok, hanem vallás 
talanság és közönyösség kezde az egyház beléletében rágódni. 
(A Lessing-korának befolyását a vegyesházasságokra elé-
adtam már !) 

Ennek orvoslására Rudnay Sándor érsekprimás 1822-
ben nemzeti zsinatot hirdetett Pozsonyba, Erkölcsi javitást 
szándékozott létrehozni a népben, de megkezdeni az oltár 
szolgáin. A primás a zsinat tartására a királytól (I. Fe-
rencztől) engedelmet kért s nyert is és pedig a királyi 
biztos jelenlétének szüksége nélkül, mit a primás Ma-
gyarország főpásztorai iránti magas bizalom jelének hir-
dete a meghivó levélben. 

A primás javaslatára az apostoli király 8 pontot 
tűzött ki tanácskozás végett. Az 1-ső: A siilyedett erköl-
csiség, különösen a papi és szerzeti, valamint a tanuló 
ifjúsági fegyelem megújítása. 2. Egyforma oktatási rend-
szer behozása az egyetem s püspöki tanodáknál. 3. A 
bittanulmányi oktatók közti viták megszüntetése a pesti 
egyetemnél. (A rationalista Jahn-féle iskola hódított a 
tanárok között.) 4. A szerzeteknek magyar egyházi alkot-
mányhoz illeszthetésének módja. 5. Káldy szentirás fordí-
tásának vizsgálata s kiadása. 6. Tiz magyar áldozárnak 
a bécsi hittudományi főintézetnél (augusztineum) leendő 
eltartására szolgáló alapítvány megszerzése. (Ezt nagyban 
ellenezték a zsinaton ; főellenese papjaink Bécsbe küldésé-
nek volt Yurum József akkor nagyváradi, később nyitrai 
püspök és pedig azért, mivel az ilyen „vérmes reményű 
egyéneket nehezen fogja az illető főpásztor mindenkor 
kielégíthetni.") 7. Az eltörölt szerzeteseknél alapított s 
jelenleg a vallási alap s lelkészek terhére eső misék ösz-
vehuzása. 8. A szent székeknek országos törvények melletti 
szabályozása. 

A zsinati határozatok, mielőtt kihirdettetnének, 
felsőbb helyre áttekintés végett felterjesztetni rendeltetnek. 

Kettőre hívom fel itt, ezeknél a pontoknál, az olvasó 
figyelmét: arra, hogy a király tűzte ki (!) a tárgyalandó 
pontokat s a zsinat határozatait azután az „aula" mégis 
fiókjába zárta, mig a protestánsok 1791: 26. t. cz. foly-
tán igazi possessióban voltak s már erősen emelkedtek a 
közéletben s az országgyűlésen; — másodszor felhívom a 
figyelmét arra, hogy ez az idő volt nálunk a vegyesházas-
ságok legszomorúbb ideje, a midőn kaució nélkül is ünne-
piesen adattak össze a vegyes vallású párok, mig Scitov-
szky János rozsnyói püspök 1833-ben fel nem emelte 
szavát a nagy visszaélés ellen. De a zsinat pontjai között 
ez az ügy elő nem fordul; a jozefinismus virágjában volt. 
Ha tudták volna ezek az urak : eljárásuk mily gyümölcsöt 
fog hozni unokáik számára, talán mégis figyelembe vet-
ték volna VIII. Pius pápának 1820. márcz. 25-iki kör-
levelét a vegyesházasságok ügyében ! 

A nemzeti zsinat tartását megelőzték némely egy-
házmegyei zsinatok Különös megemlítésre méltó az erdé-
lyi, amelyet Szepesy Ignácz püspök ápril 13-án hirdetett 
Károly-Fehérvárra. Két határozata igen nevezetes ennek 
a zsinatnak, az egyik: „a négy recepta vallás szabadsá-
gáról," a másik az, hogy a püspök e zsinaton „VIII Pius 
1820. márcz. 25-én kelt körieveiének ellenére, de Erdély 
honi törvényeinek szellemében kihirdeté, miszerint vegyes-
házasságban a fiúgyermekek az atya, a leányok pedig az 
anya valfósában neveltessenek." Szegény katholiczizmus ! 

A nemzeti zsinat szept. 7-ikétől okt. 16-ig tartott, 
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a melyen 82 egyházi, e'rsek, püspök, apát, prépost, hitta-
nár stb. vett részt. Gyülhelyül szolgált az egykori jezsuita 
egyház. Minden ülést a trienti zsinat példájára a Szent-
lélek felhívása, miseáldozat, s valamelyik püspök beszéde 
előzte meg; mindent az egyszerűség, méltóság és ájtatos-
ság szelleme lenge körül. (Ugy látszik a történetíró ezt 
külön megemlítésre méltónak találta azon időből!) 

A zsinati tárgyak háromféle gyülekezetben, mint a 
magyar országgyűlésen szokás, megvitattak. Először a 
primás lakában saját választmányok dolgoztak törvény-
javaslatokon, mik aztán a primás elnöklete alatt gyülési-
leg újra megvitattak s végezményi alakba öntettek ; végre 
templomi ünnepélyes, sajátlag zsinati ülésben felolvasva s 
kihirdetve szentesittettek. 

Legérdekesebb s az egyházi életre legkihatóbb lehe-
tett volna az utolsó ülés okt. 15-ről, a melyen az erkölcs-
javítás ügye tárgyaltatott. Azért csak is ezt emlitem fel 
a többiek körül. 

A kalocsai érsek különös buzgólkodása folytán : a 
klérus erkölcsi javítására nagy figyelmet fordított a zsi-
nat, azt ajánlván a püspököknek, miszerint háztartásuk, 
asztaluk s minden állapotukat apostoli egyszerűségre 
alkalmazni igyekezzenek. Isten igéjét önmagok hirdessék, 
megyei zsinatokat gyakrabban tartsanak, egyházaikat leg-
alább minden másod évben látogassák. 

A váradi püspök az egyházi javakat az egyház hasz-
nára fordíttatni sürgölte, a rokonok felsegélésérei pazar-
lásokat igen roszalá s egyedül a szűkölködők felsegélését 
hagyta helyben. 

A káptalaniaknak, a lelkészeknek hivatalaik seré-
nyebb teljesítése javaltatott; iskolába járás, szószéki ok-
tatás dogmákban is, imaórák (breviárium) elmondása és 
évenkinti magányba vonulás (s. exercitia) szoros kötelmül 
tüzetett ki. 

A növeldékben (a theologiát megelőző) bölcsészet 
előadása is elrendeltetett, hogy az ifjak annál romlatla-
nabbul léphessenek az egyházi pályára (mint növendékek 
a két évi bölcsészeti kurzus próbája folytán.) A pesti 
egyetemnél még ötödik hittanulmányi év alapítása elren-
deltetett. — Ez volt az utolsó ülés határozata. 

Ugy-e kedves olvasó, mégis csak szép és tanulságos 
dolog lehet egy zsinat lefolyása? Az egyházi ügyek ilye-
tén megbeszélése, mint a fennebbi ülés mutatja, hízelgés-
től ment feltárása a bajoknak ugy szemtől-szembe, mond-
hatnám egy ily nyilvános konfessió, a régi kötelességek 
felújítása mégis csak nagy hatással lehet a közélet sze-
szélyei által vajmi gyakran megviselt, a köznapiság mu-
lasztásaihoz szokott emberre ? Hátha még az ilyen köl-
csönös buzdítás által felfrissült erejű vezetők a hozott 
határozatokat az életben is foganatosítják ? Hogy ak-
kor az egyház minden irányban csak nyerhet, az kétség-
telen. Concordia res parvae crescunt 

Pedig a papságtól függ — minden ! 
Ezután az összes határozatok még egyszer felolvas-

tattak s a zsinat véget ért. A nagy munka be lőn fejezve 
— végzi Lányi-Knauz — és a magyar egyház főpásztorai 
azon boldogító reményben, hogy gondos munkálataik, me-
lyek foganatba vételét a kalocsai érsek jövendölése szerint 
sok és nagy akadályok hátráltatandják, gyümölcsözni fog-
nak, szét oszoltak. 

íme néhány vonás utolsó nemzeti zsinatunkról. 
S mi lett a főpásztorok boldogító reményéből ? Mi 

lett oly időben, a midőn a katb. egyház állítólag „in posses-
sione fuit" e szép Magyarországon? . . . Egy nagy semmi ! 

A zsinat rendeletei, mert a kormány megerősítését 
meg nem nyerték, foganatba nem vétettek. De a protes-
tantizmus hatalma napról-napra növekedett 

1848 ban egyenlőkké lettünk a „bevettekkel." De 
ugyanakkor (ápril 7-én) petitiónk másod-autonomiánk tör-
vényben kimondása iránt „elkésett." 1870-ben autonomiai 
szervezetünk a miniszter fiókjában „rekedt". A protes-
tánsok uralkodnak 

Menjünk tehát csak vissza a múltról a jelenbe ; 
vegyük csak ismét újból a fejünkbe a febr. 26-iki ren-
deletet, gondolkodjunk állapotaink felett; várjuk be a 
jövendőket, amelyek oly szépen készülnek számunkra, s 
addig, mig megjönnek, tanuljuk álmodni — a haldoklók 
álmait. Dr Dudek János. 

IRODALOM. 
*** A katholikus egyház és a keresztény vallás-

fe lekezetek közötti viszonosság, figyelemmel a vallás 
és közokt. m. k. Miniszternek 1890. évi február 26-án 
10086. sz. a. kelt rendeletére. Irta dr Barta Béla. Buda-
pest, 1890. Esztergom, Buzárovits G. bizománya. N. 8-r. 
113. 1. Ára 80 kr. 

Ez az a röpirat, melynek megjelenéset mi jelentettük 
először, hirdetve hogy fog jönni egy röpirat, — a röp-
iratok röpirata, — mely Budapesten készült és Eszter-
gomban kerül ki sajtó alól. Most már előttünk fekszik a 
mű, a szerző neve : minden át van adva a közönségnek. De 
vegye is ám most már hasznát Magyarország összes — 
politikai és törvényhozó — közönsége ennek a röpiratnak, 
mert az egy megvesztegethetetlen, az igazság honában 
magasan szárnyaló hazafiúi elmének, magának a megha-
misíthatatlan történelemnek — megsemmisítő ítéletét mondja 
ki és indokolja az állam és a felekezetek egész valláspo-
litikai eljárása fölött, kezdve 1791-től le egész a febr. 
26-iki min. rendelet kapcsán feltűnt egyházpolitikai mi-
zériákig; nekünk katholikusoknak pedig, mint az Ur frigy-
szekrénye fölött lebegő fényes tűzoszlop az ó-szövetség-
ben tette, megvilágitja az utat a magyar katholiczizmus 
igéret-földjére, a hol hitünk szerint békében, vagy leg-
alább is tűrhető biztonságban fogunk élhetni, ha követjük 
ezt az uj korszakot, t. i. a világi liivek vallási önvédelmi 
harczának korszakát jelző providencziális röpirat irányzását. 

V E G Y E S E K . 
-f- Meghivó. — A. Szent-István-Társulat Tudomá-

nyos és Irodalmi Osztálya 1890. nov. hó 20-án tartandó 
őszi gyűlésének napirendje: 1. Szakosztályok értekezlete 
a gyűlés napján délelőtt 10 órakor a társulat házában. 
II. Osztálv-gyülés délután 4 órakor a társulat nagyter-
mében. 1. Jelentés a mult gyűlés jegyzőkönyvéről. 2. 
Szakosztályok jelentései. 3. A mult gyűlésről elhalasztott 
indítvány az ügyrend módosítását illetőleg. 4 _ Előadók 
választása. (Ügyr. 4. §.) 5. Uj tagok ajánlása. (Ugyr. 22., 
23. §.) 6. Fölolvasások : a) Jánosi Gusztáv, „A megsza-
badított Jeruzsálem"-ból. b) Dr Való Simon, Vallás és 
szoczializmus a modern társadalomban. — Ezen gyűlésre 
a társulat tagjai és a n. é. közönség tisztelettel meg-
hivatnak. Hummer Nándor, társ. titkár. 

— A Szent-László-Társulat ma, f. hó 15-én, vá-
lasztmányi ülést tart. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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Vegyesek. 

A házasság felbonthatat lansága 
é s a z e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
t ud . egye temi ny. r. t aná r . 

v. 
Az eddigiekben igazoltuk, hogy a felbontha-

tatlanság tana és törvénye nem az 5-ik században 
keletkezttt , hogy az ellenkezőleg az apostolok 
idejére visszavihető ; hogy egyetlen egy régi egy-
házi iró sincsen a protestantizmusig, ki valaha 
tan i to t ta volna, hogy a felbontás a szentirás 
tanának megfelelő, az ellenkező tan pedig a 
szentirással ellentétben álló. Egyúttal megértet-
tük, hogy e törvény gyakorlati végrehajtása az 
újonnan megtért népeknél nem volt in ictu 
oculi eszközölhető, hogy ily népeknél rövidebb-
hosszabb ideig a felbontás gyakorlatilag divott, 
mig századokkal a protestantizmus előtt e gya-
korlat is teljesen megszűnt. 

Igy tehát a történelem tompa fegyver a 
felbonthatatlanság ostromlására, az csak arra 
tanit meg minket, hogy helylyel-közzel azt a 
törvényt meg nem tar to t ták , mi bizony minden 
törvénynek, az isteni törvénynek is, közös sorsa. 
Az egyház erkölcsmivelő hatását csudálhatjuk 
a történelem fonalán, hogy ezen törvényt mégis 
végre tudta hajtani. 

Minden történeti érzék nélküli a mondás: 
valamikor felbontható volt, tehát a mi volt, most 
is lehet. Hát az emberiségnél van stagnatio, ma-
radiság, vagy inkább visszafelé való fejlődés, 
rákmódra való haladás? A történelem nem arra 
tanit , hogy az emberiség rák módra, visszafelé 

halad, hanem előre, a tökéletlenből tökéletesre, 
rosszból jóra, jóból jobbra fejlődik, halad, az er-
kölcsi eszmék mélységébe hatol s felhozza azokat 
fényre. Valamikor az apa ölhette fiát, a férj há-
zasságtörő nejét, a legény t inók árán vette meg 
a feleségét, a rabszolgaság egészen konvéniens, 
helyes dolognak tek in te te t t ; hova lettek ezek az 
állapotok, nézetek ? Az erkölcsi fogalmak tisztul-
tak, haladtunk, azért szűntek meg ez állapotok. 
Igy vagyunk a házassággal is; mert valamikor 
a pogány népeknél fel volt bontható, s igy suc-
cessiv soknejűség vala. és a kereszténységben sem 
volt egy pillanat alat t keresztülvihető az ellen-
kező törvény, abból nem következik, hogy az 
most is lehet felbontható. A felbonthatatlanság 
a civilisatió legfőbb foka, az erkölcsiség tökélye, 
a jog túlsúlya a hatalom felett, a szenvedélyek 
fékezése, a kötelességek szentesítése; a felbontha-
tóság visszaesés, retrográd fejlődés. 

A mi a polgári törvényhozások viszonyát 
illeti a felbonthatatlansághoz, az jelenleg a kö-
vetkező : Ausztriában a katholikusok házassága 
valamint egy katholikusnak egy protestánssal 
kö tö t t házassága, az úgynevezett vegyesházasság, 
felbonthatat lan ; a protestánsok egymás közötti 
házasságaik, a zsidók házasságaik, valamint a 
konfessionslosok házasságaik, melyeket ez utób-
biak a polgári közeg előtt kötnek, felbont-
hatók. Az osztrák törvényhozó komolyan, mél-
tóan jár el, nem engedi törvényét kijátszani; 
miért is ha a kath. házasfél aposztatál, zsidóvá 
lesz vagy konfessionslos-szá, ezt megteheti, de 
ebbeli lépése mi befolyással sincs házasságára, 
mely akkor is felbonthatatlan. Nálunk a katho-
likusok -házasságai felbonthatatlanok, a többi 
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felbontható; de a katholikusok házassága csak 
addig felbonthatatlan, mig katholikusok ; mihelyt 
a felek egyike aposztatál, már felbonható reá 
nézve a házasság. Ezen rendelkezés a vallássza-
badsággal indokol ta t ik; abba ütközőnek látszik, 
ha egy apostata katholikusnak azon házassága, 
melyet mint katholikus kötöt t , a katholikusokra 
kötelező elvek szerint Ítéltetnék meg, azok arra 
alkalm aztatnának. 

De másrészt megjegyzendő : 
1. hogy ezen intézkedés azon jogi alapelvbe 

ütközik, miszerint minden jogügylet, jogviszony 
azon törvény szerint Ítélendő meg, mely reá 
nézve keletkezésekor volt érvényes. — Még a 
törvénynek is rendszerint nincsen visszaható ereje; 
— i t t pedig a fél cselekedetének tulajdonít ta t ik 
visszaható erő ; 

2. hogy a törvény méltóságával, komolysá-
gával sehogysem egyeztethető össze a törvény-
hozó abbeli kijelentése, hogy alat tvalója addig 
legyen a törvény által kötelezve, a meddig az 
ezen alattvalónak éppen tetszik ; ha nem tetszik, 
kibújhat alóla minden pillanatban áttérés á l ta l ; 

3. hogy a vallásszabadságot nem sérti azon 
törvény, mely nem engedi, hogy annak ürügye 
alat t egy állami törvény kijátszassék ; a katholi-
kusok házassága felbonthatat lan, ez állami tör-
vény. Ezen törvény, ha komolyan vétetik, na-
gyon szépen megfér azon szabadalommal, mely 
szerint á t té rhe t ; á t térés mellett is kötve ma-
radván a törvényhez, melynek uralma a la t t há-
zasságát kö tö t te ; végre és főképp 

4. ez által a kath. polgárok tényleg egye-
nesen erkölcstelenségre felszólit tatnak, csábittat-
nak, mer t tudtukra adatik, hogy meggyőződésük 
elleni áttérés árán szabadulhatnak egy megunt 
házastárstól és kaphatnak u j a t ; ez gyakorlati lag 
provocatio apostasiára, mely provocatió a leg-
erősebb emberi szenvedélyre appellál; már pedig 
a törvénynek az erkölcs támaszának kellene fo-
galmilag lennie, nem pedig csábitónak; már pe-
dig az államhoz, nevezetesen többségileg kath. 
alattvalókból álló államhoz éppenséggel nem 
illik, uj feleség kilátásba való helyezése által 
kath. polgárait protestant izmusra csábítani. — A 
kath. egyház hithirdetői nem ilyen eszközt hasz-
nálnak a kath. vallás terjesztésére. 

A német birodalomban valamint Svájczban 
kötelező polgári házasság lévén, minden házas-
ság felbontható. 

Francziaországban 1792—1816-ig a házasság 
fel volt bontha tó ; 1816-ban minden házasság 
felbonthatat lannak le t t ki jelentve; a polgári há-
zasság volt tehát felbonthatatlan, lettek légyen 
a felek akár kath., akár prot., akár zsidók. Igy 
maradt az 1884-ig. Már 1830-ban, 1848-ban, erős 
támadásoknak volt kitéve a felbonthatatlanság, de 
eredménytelenül 1848ban egy zsidó, Cremieux, és 
egy másik zsidó, Naquet Alfréd, inditványozták a 
házasság felbonthatóságát, ekkor még megbukott 
a javaslat ; de Naquet Alfréd nem nyugodott, 
mint Le divorce czimű müvében maga dicsek-
szik, bejár ta Francziaországot mint a felbont-
hatóság apostola, t a r to t t különböző helyeken 
több mint 100 conferencziát vagyis nyilvános 
előadást, hiveket eszméje, javaslata számára to-
borozva, megirta az emii te t t könyvet, mely gon-
dosan kerüli a katholikusok érveinek közlését; 
a zsidó kézben levő hirlapok pártfogolták az 
atyafi javaslatát s igy 1884-ben győzött a zsidó 
által oly nagy hévvel por tá l t eszme: a házasság 
felbonthatónak lőn ki jelentve! 

Olaszországban, úgyszintén Spanyolhonban 
és Portugáll iában a házasság felbonthatat lan. 

Angolországban a legújabb időkig volt a há-
zasság majdnem felbonthatat lan; a legújabb idő-
kig csakis a par lament volt ily bontásra jogo-
sitva, mely azt privát bili, azaz egyesek számára 
hozott törvény által mondot ta ki. Az eljárás 
nagyon hosszadalmas volt és költséges, az ered-
mény pedig bizonytalan; 1715—1800-ig csak 8 
házasság le t t felbontva. Az 1857-ben feláll í tott 
házassági törvényszék könnyebben veszi a dolgot. 
(Rauscher, die Ehe 133 1.) 

Nálunk a polgári házasság pártolói a leg-
újabb időkben frontvál tozta tás t csináltak: kezdik 
hirdetni , hogy a polg. házasság népünk előtt még 
annyira idegen, hogy még igen sok idő fog le-
folyni, mig az e téren uralkodó előítéleteket a 
kedélyek uralmának nagyobb mérvű megrázkód-
ta tása nélkül le fog lehetni küzdeni. 

Azért hangoztat ják most, hogy egyelőre nem 
kell polgári házasság, ők egyelőre csak is a 
felbonthatatlansági tannal akarnak megküzdeni. 
(Sztehló, A házassági elválás joga 2. 1.) íme 
a katholikusok még csak türelemre sem szá-
mithatnak, mert midőn küzdelem hirdettetik 
a felbonthatatlanság ellen, akkor ezen dog-
ma egyúttal rossznak, esztelenségnek hirdet-
tet ik. 
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Nagyon szép bizonyítvány az, kiállítva a 
magyar nép vallásosságának és romlat lan egész-
séges eszének, midőn állítják, hogy ezen népnek 
a polgári házasság nem kell! Azelőtt a polgári 
házasság mint társadalmi szükséglet le t t kür-
tölve; hogy az nem az, hogy ot t is, hol ez intéz-
mény be van hozva, a nép vallás-erkölcsi szük-
ségleteinek, meggyőződéseinek meg nem felel, azt 
kétségtelen adatok igazolják ; igy Francziaország-
ban közel egy század óta fennáll a véres forra-
dalom ezen intézménye, de azért mai nap sem 
ta r t j ák , tudják magukat házasokul azok, kiket a 
polgári közeg összeád; elmennek hozzá, mer t 
muszáj, de csak közönséges ruhában, minden 
pompa és fény nélkül, s visszajövet nem mond-
ják : mi házasok vagyunk, hanem mi be vagyunk 
i rva ; házasok akkor lesznek, mikor a pap őket 
Isten ol tára előtt összeadja. S manap is, 100 
év múlva, r i tka eset az, hogy a polgári össze-
adást nem követné az egyházi, s Sauzet, franczia 
miniszter tanúsága szerint, ha ilyes megtörténik, 
akkor azon asszony — ki egyházilag összeadva 
nem let t — nem is meri szemeit tisztességes 
asszonyok előtt felemelni. Németországban a 
törvény 52. §. szerint a polgári közeg kijelenti 
a feleknek, hogy ők házasok ; ezután már a nőt 
per Frau X. szólítja meg, de ez erélyesen t i l ta-
kozik ezen czimzés ellen, ő nem Frau X. s kö-
veteli, hogy apja nevén per Fräulein szólittassék. 
Mi ez uraim? Ez nem egyéb, mint annak kije-
lentése, hogy a törvény, hogy a polgári közeg, 
ki a törvény szerint a feleket házasokul jelent i 
ki, hazudik, hogy az egész törvény egy merő 
fikczió, a midőn azokat nézi házasoknak, kik a 
törvény követeléseinek, mer t kell, eleget téve, 
nem akar tak házasságot kötni, kik önmagukat 
házasokul nem tekintik, kiket házasokul nem 
ta r t senki, még maga az a polgári hivatalnok 
sem, ki őket összeaadta ! S alig hogy megalkot-
t a to t t a német birodalmi törvény a kötelező 
polgári házasságról, nyomban megjelent egy po-
rosz kormányrendelet , mely az állami hivatalno-
koktól és katonatisztektől megköveteli , hogy 
házasságaikat egyházilag is kössék meg, mer t az 
állam érdeke megkivánja, hogy tisztviselői tisz-
teletben, közbecsülésben részesüljenek a közönség 
részéről; ki pedig polgári házassággal elégszik 
meg és egyházilag össze nem adat ja magát, az 
hivatalát veszti. Mi ez? A kormány vallomása, 
hogy az, ki csak polgárilag adatik össze, tiszte-
letben, közbecsülésben vészit! S aztán mondja 

valaki a polgári házasságot társadalmi szükség-
letnek ! 

S eredeti! Maguk a törvényhozók nagyon 
jól tud ják azt, hogy a társadalom a polgári há-
zasságot csak egy reá oktroyált nyűgnek tekinti , 
melyet kész volna bármely pil lanatban magáról 
lerázni, melyet semmibe sem venne, ha a nélkül 
m e g l e h e t n e a házasságot egyházilag kötni ; ezen 
világos tudatból kiindulva, egy egészen anti-juri-
dikus el járásra szánták el magukat , hogy csak 
kényszerítsék a polgárokat a polgári kötésre; 
t. i. valamennyi törvénykönyv, kivéve az olaszt, 
súlyos büntetéssel — a franczia másodszori is-
métlés esetében pláne deportatióval — súj t ja a 
papot, ki olyanokat mer egyházilag összeadni, 
kik polgárilag még összeadva nincsenek. Ez tel-
jesen ant i jur idikus intézkedés. Miért? Azért, 
mer t a polgári törvény semmiféle jogi következ-
ményt nem tula jdoni t az egyházi összeadásnak, 
az a polgári törvény előtt egy nagy semmi, egy 
merőben üres ceremónia; s ezt a semmit mégis 
büntet i ! nyilván egyedül azért, mer t nagyon jól 
tudja, hogyha lehetséges volna előbb az egyházi 
kötés, akkor a felek avval elégednének meg s 
reá sem hederi tenének a polgári kötésre, a mint 
az Olaszországban, hol egyedül ily t i lalom nin-
csen, tényleg ugy is van; igy pl. Palermóban 
1865—71-ig 8,911 házasság kö t te te t t , ezek kö-
zül 2,850 csakis egyházilag; (L. Congress, p. 104.) 
Parenzo, olasz országgyűlési képviselő, 1879-ben 
a polgárilag nem egybekeltek számát 120,000-re 
te t te . (Öttingen, Civilehe und Moralstatistik 72.1.) 

Ekként tehát a polgári házasság nem jelent-
kezik min t valami társadalmi szükséglet, hanem 
mint egy nagy fikczió, mint egy nyűg, melyet 
csak erőszak képes fenntar tani . S azért csak 
üdvözölni lehetne azoknak a kijózanodását, kik 
azelőtt mellette lelkesültek, ha valósággal kijó-
zanodtak volna. 

Tehát polgári házasság nem kell ; de kell 
„egységes házassági jog." Ez pedig csak ugy léte-
síthető, ha a házasság felbonthatónak jelente-
t ik ki. 

Miért kell egységes házassági jog? Miért 
kell, hogy ezen egységes házasságot felbontható-
nak jelentse ki törvény? 

Egységes házassági jog a következő oknál 
kell : nálunk ez idő szerint van kath. házassági 
jog, van görög schism., van magyarországi pro-
testáns, van unitár ius és zsidó házassági j og ; 
ezen jogok egymástól eltérők, s nevezetesen ve-

41* 
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gyesházasságok esetében az ellentétes jogokból 
zavarok támadnak. Ez okért sürgősen kivánatos 
egy egységes házassági jog létrehozatala, mely 
egyaránt kötelezzen katholikust, prot. és zsidót. 
Aki ezen uj egységes házassági jog szemmeltar-
tása mellett házasságát megköti, ennek a házas-
ságát az állam elfogja ismerni, habár az az illető 
vallásfelekezete jogával ellenkezik is. 

Mire észrevételünk ez: 1. kétséget nem szen-
ved, miszerint azon állapot, mely szerint 4—5-
féle házassági jog egy területen létezik, nem 
eszményi, nem ideális ál lapot; sokkal óhaj tan-
dóbb volna, ha egységes házassági jog uralkodnék 
nem csak egy országban, hanem az egész vilá-
gon, mert hisz a házasság nem valami nemzeti 
dolog, hanem emberi dolog. —- Abban tehát, 
hogy a jelen állapot nem valami tökéletes, és 
hogy az egység óha j tandó , tökéletesen meg-
egyezünk. 

A kérdés már most csak az, vájjon van-e 
az államnak módjában egységes házassági jogot 
teremteni ? 

Nem habozunk igennel felelni, ha az állam-
nak módjában van a katholikusok fejeiből a 
kath., a protestánsokébői a prot., a zsidók fejei-
ből a zsidó vallási meggyőződéseket kiirtani, ki-
küszöbölni, eszközölni, hogy hogy az ő polgárai 
sem katholikusoknak, sem zsidóknak ne tud ják 
magukat, hanem pusztán polgároknak. Akkor, de 
csakis akkor lesz a valóságban Magyarországon 
egységes házassági jog. Mig ez nem sikerül, mi t 
eredményezhet az az egységes házassági jog? 
Nyilván nem egyebet, mint hogy midőn most 
5-féle házassági jogunk van, azontúl lesz 6 féle 
házassági jogunk, egygyel több, mer t az állami 
egységes jog mellet t a katholikus tudni fogja 
magát kötve a kath. egyházi, a schism, a schism., 
a zsidó az ő zsidó joga által. 

2. A midőn ilyen egységes házassági jog 
mellett az állam -olyanoknak, kik vallásuk szab-
ványai szerint házasságot nem köthetnek, a há-
zasságkötést mégis megengedi, ezen cselekedete 
által beigazolja, hogy ő lelkiismerettel és val-
lással nem törődik, s polgárait hasonlag felszó-
lítja, hogy ne törődjenek lelkiismerettel és val-
lással; mit az állam missziójával, érdekével ösz-
szeegyeztethetőnek nem tar thatunk. Az állami 
lét fentar tója szerepét nem já tszhat ja egyedül a 
törvény, szurony és rendőr; gyöngék azok és 
erőtlenek lelkiismeret és vallás nélkül, bizonyítja 

: ezt az a tömérdek sok sikkasztó, kiknek egyiké-
ről sem referáltak az újságok, hogy vallásossága 
oly híressé te t te mint sikkasztása. Ha az állam 
a lelkiismeret és vallás megvetésére t an í t j a pol-
gárait , evvel a socialismus és communismus leg-
tevékenyebb munkatársa lett . Már a pogány 
bölcsek ret tegtek oly társadalomtól, mely isten-
telenekből állana; a modern nélkülözők is bír-
nak helyes logikával, mely őket megtaní t ja , hogy 
mily következtetéseket kell levonni azon tétel-
ből: nincs Isten, a vallás semmi! 

3. Magyarországon a kath. vallás legalább 
is törvényesen bevett vallás. Ha jelent valamit 
elismerni valamely vallás létjogát, elvállalni an-
nak o l ta lmát : ugy az csak annyit jelenthet, hogy 
az állam a vallás tanai t , szabványait, fegyelmét 
azon polgáraira nézve, kik az illető vallás hívei, 
elfogadja, azokat reájuk kötelezőknek ta r t ja . Már 
pedig ebből kifolyólag a házasság a katholikus 
dogma szerint szentség lévén, csakis az egyház 
lehet hivatva annak érvényes és méltó felvéte-
lének kellékeit megszabni; mihez képest az állani 
egyszerű hivatása elismerni házasságnak azt, mi 
a ka th . egyház t ana és a kath. polgár lelkiisme-
rete szerint az. 

4. Végre az olyan egységes házassági jog 
nem egyszer erkölcsi lehetetlenségre, vagyis er-
kölcstelenségre kény szerit, mi szintén ugy a jog 
fogalmával mint az állam hivatásával ellenkezik. — 
Tegyük fel, hogy ket ten az egyházi törvényt meg-
vetve kötnek házasságot; előbb-utóbb felszólal 
az egyiknél a lelkiismeret szava, beáll a bánat, 
ő tudja, hogy Isten és lelkiismeret előtt nem 
házastárs; ily helyzetben számára a házassági 
együttélés erkölcsi lehetetlenség ; de a másik 
jogosítva van őt a polgári törvény értelmében 
együttélésre erőszakosan is kényszeríteni! (Hova 
le t t a lelkiismereti szabadság? Az a lelkiis-
meretnélküliek szabadsága let t !) Igy azon ellen-
tét, melyet az állam törvény, lelkiismeret és val-
lás közt felállít, az egyes polgár lelkiismeretében 
játszódik le! Törvényt és lelkiismeretet ily ellen-
tétbe hozni nem bölcsesség, a kereszténységet 
ellökni nem haladás; pedig a házassági jog ügyé-
nél erről van a szó, az i ránt folyik a küzdelem: 
kereszténység vagy nem kereszténység! 

(Vége köv.) 
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Igaz-e hogy: 
dixit laicus clero, nunquam amicus ero? 

Magányos elmélkedéseimben gyakran reá térek e 
thémára, és hogy mit gondolok olyankor, azt akarom itt 
— ha szabad — elmondani. Teljesen magán nézetek ezek; 
döntse halomra az, aki jobban tud gondolni, de mégin-
kább az a ki jobban tud tenni ! 

Tanulva az egyháztörténetet, s ebben a kath. hit-
nek terjedéseit az egyes nemzetek közt, és ezen tényeket 
összevetve hazánk egyháztörténetével, azt tapasztalom, 
hogy a hitnek elvetett mustármagját és fejlődő fáját, 
más nemzeteknél aránylag sokkal több vértanú - vér 
áztatta, mint mi nálunk. Nálunk a jó Isten mintegy ked-
vezni látszik az ő földi menyasszonya, az egyháznak, akkor 
midőn sz. Istvánt a királyt teszi meg első missionáriussá, 
és az által, hogy nálunk az első keresztény ugy szólván 
maga a király lett. Másutt mindenütt martyr-vér kellett 
hozzá, hogy a hit a trónig jöjjön. Már most kérdem, 
hogy mit jelent ez ? Privilegium volt-e ez, avagy, avagy, 
meg kell-e még jövőben ezen adót adni ? Isten tudja ! 
magam esze szerint azt gondolom, hogy nekünk magyar 
katholikusoknak aligha nem „reá kell fizetnünk." Annyi 
bizonyos, hogy mi magyar katholikusok bizonyos pontig 
„kényelmesen" éltünk. Voltak bajaink az igaz, de kihe-
vertük és aztán —» hagytuk menni a többit ! 

De most hogyan van, és hogyan lesz ? Egy áll, az 
t. i., hogy nem vagyunk harczedzettek (mint a körülöttünk 
való nemzetek), hanem csak amolyan diszgárda-féle, és 
mi mindig azt gondoljuk, hogy nekünk a „nimbus" 
villamos lámpája elég fegyver. — Nem fogunk csalódni, 
szemben a „potestates tenebrarum harum"-mal? K i t u d j a ? 
Hogy a kör vonalai, melyeken belül eddig mozogtunk, 
kezdenek összehúzódni, azt már a legvérmesebb optimis-
ták sem merik tagadni ; — de sajnos, hogy éppen az 
optimisták ezen szűkített kört még mindig elég „com-
motnak" tartják és mig „ma" jól érzik benne magokat, 
ha a holnapról szól valaki hozzájuk, vagy nem felelnek, 
vagy azt mondják, hogy „nolite turbare circulos nostros" 
ott van a — jövő nemzedék, nekünk jó dolgunk van, 
mi a jövőért nem küzdünk." 

Annyi bizonyos, hogy „már" létezik nálunk is ka-
tholikus kérdés, és hova-tovább sűrűbben emlegetik, oly 
helyeken is, és oly személyek is, a kik erre eddig nem 
gondoltak ; csak hogy egy bajt vehet észre a figyelmes 
szem. Nálunk még mindig „körök" vannak ellenkező né-
zetekkel, és még nincs „kör" egy nézettel; t. i. vannak 
„papi" és világi „körök", hol a kath. kérdések szellőztet-
nek, csakhogy mindkét helyen mindenki „saját" nézeteit 
és felfogását juttat ja felszínre. Van már érdeklődés, de 
még nincs „kath. felfogás", ennélfogva nem levén az erő 
összpontosítva, nincs meg a kellő bátorság. Ezt tudja az 
ellen, azért mer, és mi bámulnnk, duzzogunk és — nem 
tehetünk semmit. 

Meddig várhatunk ? Tovább aligha lehet, mert a 
vak is, a ki nem lát, már hallja, hogy: „Hannibal ante 
portas." Már hangzanak a „harcz", „kitartás", összetar-
tás", „országos", „nemzeti" egyesülés szavak, és nálunk 
„Simon dormit." 

Nem akarunk a régi vágányból kilépni mi papok ! 
Régente, azaz legutóbbi időkig, nálunk a nép reá szo-
kott, hogy a vallási kérdéseket és ügyeket csak a „pa-
pok" végezték, és e miatt nem érdeklődtek a világiak ; és 
ha fel-felmerült valami kérdés: a papság a harczban magán 
állott szemben szokszor a világiakkal, és igy fejlődhetett 
ki, és igy találta ki a papság ezen szerencsétlen axiómát ; 
„dixit laicus clero etc." Es ennek hatása alatt nyögünk 
manap is : pedig itt az idő, hogy ezt a tételt a sutba 
vessük, mert a kölcsönös bizalom szükségének eszméje 
már nagyon is előtérbe kezd lépni ; vae soli, nekünk pa-
poknak „kell" egyesülni a világiakkal; le „kell" mondani 
a bizalmatlanságról a világiak irányában, akár logice, akár 
opportunus szempontból tekintjük is a dolgot. 

Az a kérdés: megérett-e már a dolog ennyire? Mi 
a kik a „világban" forgolódunk, azt mondhatom, hogy 
mi lelkészkedő papság, mi tapasztalásból mondhatjuk, hogy 
a papságnak utána kell nyúlni ezen már őszintén kínál-
kozó eszköznek, mi elmondhatjuk, sőt hirdetnünk is kell, 
hogy „pueri panem petunt", legyen tehát olyan a ki 
„frangat panem." 

Az emberiség átaljában, de in specie a katholikusok 
is két osztályba sorozhatok; t. i. jók és rosszak. Ez igaz ; 
de ettől nem kell megijedni, mert ez mindig igy volt és 
lesz ; de hogy vannak rossz világi katholikusok (vannak 
papok is) nem szabad elejteni a jókat ; és én azt merem 
állítani, hogy majd — exempla t rahunt ! 

Világi katholikusaink nem mozognak még, az igaz, 
de már mozgolódnak mint az ébredező alvó. Bizonyos 
lelki nyughatatlanság van fenn és lenn, és híveinkben a 
jelen állapotokkal való elégedetlenség elég világos. „Crea-
tura ingemiscit." 

Első sorban mozgolódnak a kath. szülők, látván a 
modern nevelés árnyoldalait ; innen van az, hogy különö-
sen leányaikkal zárdákba sietnek, már oly katholikus 
világiak is, a kik eddig a vallásos nevelésről még csak 
nem is álmodoztak, sőt a kik ezelőtt pár évvel még a 
„felekezet nélküli" iskolákért lelkesültek; most már látva 
azt, hogy az a felekezetnélküliség mit csinál a gyerme-
kekből, „sompolyognak" a vallásos nevelés felé. A kéreg 
hámlani kezd, a vér pedig melegszik. Kezdik belátni, 
hogy a hiv szolgát vissza kell vinni a családba, t. i. a val-
lást. Az anyag mig nyers, de jó, fel kell dolgozni, attól 
függ, ki kapja a kezébe, művész-e avagy fuser. 

Második sorban mozog, illetőleg izeg-mozog a lai-
cusoknál a kenvér-kérdés! Igen, uraim, világi híveink kez-
dik észrevenni, hogy csak azok jutnak „zum Wurstkessel" 
(sit venia verbo) a kik nem katholikusok ; és azt tudjuk, 
hogy a kenyér-kérdés nagy hatalom, Acheronta movet. 
Egy időben együtt ültem bizonyos ügyvéddel a coupéban ; 
beszélgetve azt hozta elő, hogy két collegája bizonyos 
helyen „kenyér után" járt ; az első kérdés hozzájuk az 
volt : „milyen a vallása"? Levén katholikusok, abspeizol-
tattak, hanem ugyanazon helyre, másnap már két luthe-
ránus jutott. Az ügyvéd hozzátette: „Elég katholikusnak 
lenni, hogy semmihez se jussunk" ! Igen, a világiakat a 
kenyérkérdés mozgatja, talán apostásiák ? Nem. Azt mond-
ják uton útfélen : „nekünk katholikusoknak itt az időnk 
egyesüTni !" 
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Jól van, megengedem, hogy ezek materialis nézetek, 
és mindezek csak a kenyér miatt akarnak katholikusok 
lenni. Nem egészen ugy, hanem, ezeket a kenyér által 
lehet katholikusokká tenni. Gyakrabban beszéltem itt-ott 
erről velők, de egyiktől sem hallottam, hogy azt mondta 
volna: „megtagadom a hitem", hanem azt mondják, hogy 
„egyesüljünk, hogy meg ne egyenek." 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 19. Alea jacta est! — 
A koczka tehát el van vetve. Elvetette Magyaror-

szág kormányának élén a katholikus gróf Szapáry Gyula 
és gróf Csáky Albin, a protestáns Tiszák és Szilágyiak 
járszalagán neki uszittatva saját édes anyjuk, a katholika 
anyaszentegyház, a katholikus hit nyilt, világos és, — a mi 
valóban ijesztő jelenség, valóságos Isten ostora az égen, 
— mérges, szenvedélyes, haragtól szikrázó megtámadá-
sának. 

A két katholikus kormányférfiu nyilatkozata a kép-
viselőház tegnapi ülésében, — ne ámitsa magát senki, — a 
legvilágosabb szavakba öntött nyilt hadüzenet a katholi-
kus hitnek Magyarországon. Katholikus hitünk azt mondja, 
hogy a mint egy az Isten, ugy csak egy lehet a neki 
egyedül tetsző igaz hit, igaz vallás is : minél fogva ka-
tholikus szülő, ha vegyesházasságba keveredve él is, eme 
katholikus hitétől sugallt lelkiismerete szerint valamennyi 
gyermekét a katholikus hitben köteles nevelni és ne-
veltetni. 

„Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter 
fîrmiterque crediderit, salvus esse non poterit." 

Yan hazánknak egy „törvénye," az 1868. LIII. t.-cz. 
12. §-a, mely evvel ellenkező elvet állított fel. Vegyes-
házasságban élő kath. apák lelkismeretétől eldecretálta a 
leány, az ily házasságban élő kath. anyák szivétől elde-
cretálta a fiu gyermekek vallását. Mi katholikusok, kivált 
mi papok, a tanitó egyháznak tagjai, 22 év óta nyögtünk 
e törvény igája alatt. Lelkiismeretünk nem vette be azt, 
mert nem veheti be; de nem tettünk semmi lépést arra, 
hogy a mit lelkiismeretünk nem tud bevenni, azt nya-
kunkról egyszerűen lerázzuk. Bona fide, voltunk eltelve 
az iránt, hogy a törvény, a mint szavai is mutatják és 
illetékes államférfiak hitegettek, csak directiv szabály 
akar lenni a keresztény hit egysége iránt közönyössé vált 
magyar állam előtt oly esetekre nézve, midőn a szülők 
akarata semmi normativumot nem nyújt neki a vegyes-
házasságból született gyermekek vallásbeli státusának meg-
határozására. Erős volt bennünk a józan magyar géniuszba 
vetett abbeli hitünk, hogy a mi ama fatális törvényben 
az emberi természetbe, a szülők szivének egységes szere-
tetébe és lelkiismeretének fiut-leányt egyaránt gondozni 
köteles egységes erejébe, — no meg egy kicsit a vallási 
státust első sorban meghatározni egyedül hivatott minden-
ható Isten akaratába is ütköző bibe vagyon, azon majd segit 
az élet, segit a mi, ügyességökről méltán hires államférfiaink-
nak utólag okvetetlenül megjönni szokott józan esze és 
állandóan működni köteles jó akarata. Azt gondoltuk: 
„hominum commenta delet dies, naturae autem judicia 

confirmât." Azt gondoltuk, hogy azt a természetellenes 
törvényt elkoptatja az usus, az élet. 

Csalódtunk. Az élet, a mi államférfiainknak az élete, 
nemcsak befogadta azt a természet- és Isten-ellenes tör-
vényt, sőt ők azt lassan-lassan mindenkire mind erősza-
kosabban nyilatkozó akarattal igyekeztek rátukmálni, végze-
tes pressziója alatt az ezredéves magyar haza elkényeztett 
és mód nélkül elbizakodott, idegen földről beköltözött csak 
háromszázéves lakójának, a protestantizmusnak, a melynek 
a gyermekeket a hajdani Salamon-i itélet bölcseségének 
látszatával nem szerint ketté apritó 1868-iki törvény mód 
nélkül tetszett és tetszik folytonosan. 

Pedig hát mily egyszerű és minden protestáns, min-
den józan gondolkozású ember által elfogadható dol-
got, mily elfogadható alakban kérünk mi katholikusok a 
magyar törvényhozástól ! Azt kérjük, hogy a vegyeshá-
zasságból született kisdedek vallási státusának kimon-
dása a szülők vallásos hitére és lelkiismeretére legyen 
bizva. Hisz ez igazán egyenlő mértékkel mér ka-
tholikusnak és protestánsnak ! Vagy félti talán az uralkodó 
protestáns felsőbbség a protestáns hitet a protestáns hi-
vek vallásos hitének és lelkiismeretének elhatározásától 
is már? Valóban nagy testimonium paupertatis religiosae! 
Nagyon gyenge lábon áll az a hit, a mely híveinek elha-
tározásától félti életét és befolyását. Istenemre mondom : 
itt az ideje, hogy a magyar nemzet ,.e fölött komolyan 
gondolkozni kezdjen ! 

A szektárius furfangnak, ne szépítsük a dolgot — 
minden józanság elfojtásával sikerült államférfiaink jobb-
jaival is elhitetni, hogy a vallásbeli státusnak nem szerint 
való imperativ meghatározása az államférfiúi bölcseségnek 
quintessentiája s a politikai eszélyességnek felülmúlhatat-
lan remekműve, a mely Magyarországból a vallásbékének 
a föld minden nemzetsége által irigylendő örökké viruló 
Eldorádót fog csinálni, a hol a katholikus és protestáns-
nak csak a száját kell kitátani, hogy a magyar állam 
által nem szerint szétadagolt „egyetemes kereszténység" 
sült galamb képében a lelkébe beleszálljon. 

Most már, sajnos, ugy bele van gyökeresedve Ma-
gyarországban a fejekbe az a gondotat, hogy az 1868. 
LIII. t.-cz. 12. §-a, imperative, vagyis minden esetekre 
kihatólag s rendőrileg is erőszakolhatólag veendő, és hogy 
ez a kolosszális erőszakoskodás Istennel és a lelkiismere-
tekkel szemben oly pyramidális bölcsesége a speciális ma-
gyar géniusznak, hogy a ki ezt kétségbe meri vonni, az 
ugy magára marad nullának a szájjal gondolkozó orszá-
gos nagy szabadelvű tábor közepette, mint Roszival ka-
nonok ur és latin és gör. szert, paptársai a szabadelvű 
kormánypártban, avval a kijelentésükkel, hogy ők ebben 
az ügyben a kormánypárttal szakítanak ugyan, de azért 
hát csak engedjék meg nekik kegyesen, hogy abban a 
dicsőséges kormánypártban továbbra is megmaradhassa-
nak . . . „Frenetikus taps és éljenzés," — szórói-szóra, — 
a kormánypárt és szélsőbaloldal teljes összekavarodása 
közt jelentette ki a „Julianus Apostata" czimezésekkel 
és egyéb minőségű támadások által higgadtságától meg-
fosztott gróf Csáky Albin, a képviselőház tegnapi ülésé-
ben, hogy az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ának — imperativ 
értelemben — az állami hatalom minden erejével érvényt 
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fog szerezni ügyekezni a kormány. Gróf Szapáry Gy. pe-
dig kimondotta, hogy az — előre megkoszorúzott — tilta-
kozásokra és peticziókra az apostoli király kormánya, az 
ő Tisza által megfejelt „többségére" támaszkodva, egy 
batkát sem ad. A törvényt nem revideáljuk és revideáltatni 
nem engedjük senki által: ez volt a miniszterelnök vála-
szának veleje. Es — „a kormány határozott fellépése, 
úgymond a „Nemzet," oly lelkes hangulatot idézett elö a 
házban, a minőre rég nem volt példa, s talán nem csa-
lódunk, ha azt jósoljuk, hogy a mai nap diadala után 
az egész elkeresztelési agitáczió a kútba esett." 

Még a „Magyar Állam"-ot is cátói szellem szálta 
meg tegnap az „elkeresztelési mozgalom" kútba esése fö-
lött, midőn igy i r t : 

„ Victrix causa diis piacúit, sed victa Catoni 

Nem oda Buda uraim ! Az Isten ügye nem Cato vesz-
tett ügye, a keresztény emberiség lelkiismeret-szabadsága 
nem — kútba hulló holdkórosság, hanem é'et és jog, 
mely még a sirból is kikel 

„és eget leér !" 

Emberi harag, megtévesztett emberi akarat, tapsvihar 
és éljenzés, még ha oly nagyok és erősek is mint a ziva-
tar, vagy a tenger árja, Istenig fel nem érnek, a mi ke-
resztény katholikus hitünkből egy jótányit sem koptat-
hatnak le. Allamférfiaink, katholikus államférfiaink óriás 
csalódásban élnek. Isten előtt igazán sajnálatra méltók. 
Mutatja egész eljárásuk és okoskodásuk fonala. Azt hi-
szik, hogy a kath. hitet nem sértik az 1868. LUI. t. cz. 
12. §-ának erőszakolásával. Ettől a tévedéstől kell őket, 
kell halhatatlan lelköket megmenteni, krisztusi szeretettel, 
apostoli fensőbbséggel. Meg kell őket győzni arról, hogy 
éppen akkor érdemlik meg Magyarország vallásügyi pa-
cificatorainak nagy nevét, ha a szülők lelkiismeretéről 
leveszik a vallás nem szerint való erőszakolásának gyarló 
emberi törvényét s a tanitó egyházzal szemben megszűn-
nek tanítani azt, hogy az a fatális törvény és rendelet 
nem sérti 9 millió magyar hazafi katholikus hitét és lel-
kiismeretét. 

Hanem, az Isten szerelmére még egyszer kérek minden-
kit, gondoljuk meg jól s tartsuk szem előtt mindig, 
hogy epével még legyet sem lehet fogni s hogy a fütykös és 
a magyar virtusos „ki a legény a csárdában "-féle ütlegezés, 
Isten országában hitet terjesztő argumentumul s Isten 
fiait megillető megkülönböztető jelül egyátalában nem 
lesz tekinthető soha. 

En a mi jogos peticziónknak ezt az ideiglenes ku-
darczát hónapok előtt, kezdet óta, előre sejtettem, utóbb 
már világosan előre láttam : azért rimánkodtam kezdet 
óta, hogy mindenek fölött imádkozzunk az alázatosság 
Istenéhez, hogy hiveinkben a hitet ébressze és izmositsa, 
hitünk ellenségeinek hatalmát pedig megalázza. Imádsá-
gos egyesület szervezését is ajánlatba hoztam Magyaror-
szág Nagyasszonya védszárnyai alatt. A tiltakozások 
büszke zaja elnyelte az alázatos imárahivás szerény szó-
zatát, és leve az imárahivás majdnem a pusztában kiáltó-
nak szava a tiltakozások közepette. De a mag el lőn 
vetve és kikelt ; most pedig a megaláztatás termékenyitő 
hatása alatt bizonyára dus tenyészésnek fog indulni. 

Induljon is, mert különben egyik kudarczból a másikba 
sodortatunk. 

Isten áldása nélkül minden igyekezet dugába dől. 
Áldást Isten pedig — nem szór, csak imádságos elmék, 
imádságos szivek igyekezetére. 

Mára legyen elég ennyi ! ? ? 

Dublin. A köznevelésügy Írországban. — 
A ft. dublini érsek a czimben jelzett tárgyról, 

igen fontos munkát tett közzé, melyet kötelességemnek 
tartok a Religio t. olvasóinak figyelmébe ajánlani. 

A közoktatás ügye Írországban már régóta foglal-
koztatja az ir katholikusokat, és a könyv, melyet a dub-
lini érsek az imént közrebocsátott, összegezi, kifejti s 
megokolja az ir kath. nép jogait s igazait, valamint 
sérelmeit s orvoslásuk módját a közoktatás s nevelés 
terén. 

Az angol kormány minden évben 30,000 font ster-
linget (— 330,000 frt) ád ki az Írországi elemi iskolák 
föntartására. E pénz természetesen az ir nép által fize-
tett adókból foly be s igy nem kell külön fejtegetni, hogy 
az katholikus pénz. Még sem igen jutna valakinek az 
eszébe, hogy panaszkodjék, ha amaz összeget a különböző 
hitvallások között számarányukhoz képest fölosztanák és 
ha nem igyekeznének azzal kijátszani a vallásszabadságot 
az iskolában. 

Mert ez a czél, melyet, ugy látszik mindenben, az 
angol kormány el akar érni. 

Az angol kormánynak eszménye még ma is a vegyes 
vallású iskola. A kath. papság s nép tiltakoznak ez ellen; 
maguk a protestánsok is elitélik e rendszert : sem annak, 
sem ennek nincs eredménye. Ez iskolákban, melyeket 
nemzeti iskoláknak neveznek és amelyeket „a nemzeti ok-
tatás bizottsága" igazgat, szigorúan meg van tiltva min-
den czélzás vallásra vagy vallásos nevelésre azon tanórák-
ban, melyekben a profán oktatás tartatik. 

„Ez órák alatt — mondja ft. Walsh, dublini érsek 
— vagyis a napi iskolai munkaidő legnagyobb részében 
föltétlenül tiltva van minden említése a kath. vallásnak, 
ájtatossági gyakorlatainak, jelvényeinek, még az esetben 
is, ha az összes tanulók kizárólag kath. vallásúak; az idő 
alatt a gyermekek nem imádkozhatnak, de még keresz-
tet vetniök sem szabad ; a feszület, a Megváltó és a Szűz 
Anya képe zár alatt tartatnak valamely szekrényben vagy 
ládában." 

Ez egyike legnagyobb sérelmeinknek és ami legin-
kább zaklatással jár, az ama körülmény, hogy az észszerű 
oknak még árnyéka sem hozható föl e rendszer folytatá-
sára ; mert általában véve a gyermekek, kik ez iskolákat 
látogatják, vagy tisztán katholikusok, vagy protestánsok, 
de nem vegyesvallásuak. A gyakorlatban mind hiba-
valóknak bizonyultak a „nemzeti nevelés bizottságának" 
ama törekvései, hogy a „nemzeti iskolákban" vegyes val-
lású hallgatóságot gyűjtsenek : 901 ily iskolába ugyanis 
95,000 protestáns jár, és ezek közt nincs egyetlen egy 
katholikus sem; a többi 3,297 „nemzeti iskolát" pedig 
475,000 katholikus tanuló látogatja, ezek közt meg egyet-
len protestáns sincsen. Es mégis, mivel ez iskolák állami 



328 RELIGIO. 

segélyben részesülnek a szegényebb néposztályok gyerme-
keinek oktatására, mindmegannyi alá van vetve amaz emii-
tett tilalomnak s a vallásszabadság megszorításának, 
mintha -csakugyan vegyes vallásúak volnának. 

íme a sokból egy eset, mely, mint ft. Walsh érsek 
mondja, a jelzett rendszernek reductiója ad absurdum. „A 
dublini egyházmegye éjszaki részében fekvő Swords hely-
ségben 24,000 font sterling értékű jelentékeny alapítvány 
tétetett e század elején ama czélból, hogy annak előnyei-
ben a lakosok valláskülönbség nélkül részesüljenek. A 
protestáns kisebbség azonnal rátette kezét ez alapitványra 
és tiltakozásaink ellenére megtartotta azt egész a mult 
évig. Egy speczialis bizottság, melynek hatásköre szeren-
csére ily kérdések eldöntésére is kiterjed, végre kiadta a 
minket jog s törvény szerint megillető részt, fölosztván 
az alapitványi összeget a járás katholikus és protestáns 
lakosságának számarányához képest a katholikus és a 
protestáns iskolák között. A főfelügyelet teljesítésére ama 
bizottság két külön tanácsot (governing bodies) nevezett 
ki, egyet a katholikus, másikat a protestáns iskolák szá-
mára. Az első kizárólag katholikusokból áll; a dublini 
érsek ex officio elnöke, a plébános szintén hivatalból tagja. 
A másik tanácsot tisztán protestánsok képezik, élükön az 
anglikán érsekkel mint hivatalos elnökkel, s tagjaik sorá-
ban hivatalos tagul szerepel a protestáns prédikátor, 
Ekkép a két rendbeli iskolákat ama bizottság a legün-
nepélyesebb módon elismerte mint katholikus, illetőleg 
protestáns iskolákat és igazgatásuk szilárdan a „denomi-
nationális" alapon van szervezve. 

Minthogy azonban mindkét rendbeli ez iskolákat a 
„nemzeti nevelés bizottságának" szabályrendelete szerint 
kell vezetni (állami segélyben részesülvén az eredeti ala-
pítványban való részeltetésük által), eme bizottságnak 
minden önkényes megszorítását rájuk alkalmazzák, mintha 
a helyett, hogy egyáltalán nem vegyes vallásúak, mind-
egyiküket vegyesen katholikus s protestáns gyermekek 
látogatnák !" 

A katholikusok követelése igen egyszerű : azt kí-
vánják ugyanis, hogy ismét érvénybe lépjen az 1868 — 
70-diki királyi bizottság szabályzata, mely szerint a szó-
ban levő megszorítások nem jőnek alkalmazásba az eset-
ben, amikor az iskolát egy s ugyanazon vallású gyermekek 
látogatják. A hol az ország igen szegény és a lakosság 
képtelen két külön iskolát fentartani, ott senki sem fogja 
ellenezni, hogy a mostani rendszer megmaradjon. 

E kívánságot bizonyára nem lehet indokolatlannak 
mondani, annál kevésbé, mivel a most érvényben lévő 
vegyes vallású rendszert a királyi bizottság határozottan 
s a legerősebben elitélte, amidőn két éven át 1868 —70-ig 
ankét-vizsgálatot tartott az írországi közoktatás ügyében. 
Husz vagy harmincz év óta az összes miniszterek egy-
más után elismerték a katholikus lakosság követelésének 
igazságosságát ; hogy csak egyet idézzünk közölük, Bal-
tour ur, az ir ügyek minisztere, körülbelül egy esztendeje 
igy nyilatkozott a parlamentben: „Nincs más alternatí-

vánk : meg kell kisérlenünk uj tervet előkészíteni, amely 
elégtételt nyújtson a katholikus lakosságnak ;" és hozzá 
tet te: „Azon kell lennünk, hogy a római katholikusok 
összes jogos kívánalmait teljesítsük." 

E vallomások, ez ígéretek ellenére, valamint a ki-
rályi bizottságnak husz év előtt tett iavaslatai daczára, 
nem-különben a katholikus papság és népesség tiltakozá-
sai és szakadatlan kérelmei ellenére a parlament mit 
sem tett. 

Balfour ur, az ir ügyek minisztere, mindenféle kifo-
gások mögé bujt, midőn fölhívtuk, hogy hozza összhang-
zásba tetteit szavaival. Napról-napra mindinkább késlekedni 
látszik a pillanat, amidőn végre elhatározzák magukat, hogy 
valamit tegyenek ez ügyben. 

Mégis reméljük, hogy ft. Walsh, dublini érsek szava 
kedvező visszhangra fog találni a magas körökben, és 
hogy az angol kormány szükségét fogja érezni annak, 
hogy eleget tegyen jogos óhajainknak. 

Itt épp oly fontos kérdés vár elintézésre, mint az 
volt, melyben a Salisbury-kabinet Simmons urat küldé 
Rómába. Amint Angolország e küldetés alkalmából meg 
tudta becsülni a szentszék jó indulatát, ugy irántunk is 
tanusithatna némi jóakaratot. 

Utóvégre is, ez az igazságosság kérdése! 

V E G Y E S E K . 
*** Isten nagy meg aláz ás cdá vetett bennünket! Az 

egyház fiai anyjuk ellen emelték fel kezöket törvényhozó 
testületünk körében, és a mit egy iparos vagy kereskedő 
hirdetésével szemben nem szokás megtenni, megtették a 
katholikus ügy egy vádiratával szemben, a mely a buda-
pesti prot. elkeresztelések első csoportját tartalmazta. Nem 
engedték szétosztani a képviselők között. 

— XIII. Leo pápa Janssen német kath. történetírót 
Rómába szándékozott hivni Hergenröther bibornok he-
lyébe az ap. szentszék archiváriusának ; de elállt e szán-
dékától, midőn megtudá, hogy Janssen, a ki 40 év óta 
tanítja a történelmet a frankfurti főgymnasiumban, nem 
szeretne megválni ez állásától, egyedül csak azért, hogy 
történelmi munkáját befejezhesse. 

— A legeslegújabb röpirat czime : „Igen is, tör-
vényszerű a gróf Csáky-féle f. é. február 26-iki 10086. 
sz. miniszteri rendelet. Irta Censorinus. Budapest, 1890. 
8-r. 21 1." — Főleg Liberatore röpiratával foglalkozik. 
Izleltetőül elég legyen belőle idézni a következő agya-
fúrtságot: „Az egyházak az által, hogy gyermekeket ke-
resztelnek, tulajdonképen nem dogmát érvényesítenek, hanem 
az állam által biztosított jogot élveznek." Vagy például: „A 
keresztelést csak akkor tekinthetnők fölvételnek (igen is, a 
protestánsok igy tehetnének ; de mi katholikusok nem 
tehetünk igy), ha felnőtteket keresztelnénk." Nálunk a 
kisdedek keresztelése is fölvétel Krisztus hitébe — vir-
tualiter ! 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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A házasság felbonthatat lansága 
é s a z e g y s é g e s h á z a s s á g i j o g . 

Irta dr Aschenbrier Antal, 
t ud . egye temi ny. r. t aná r . 

VI. 
De a vegyesházasságokból a házassági jogok 

különbözősége folytán zavarok támadnak, ezek 
miat t kell egységes házassági jog. S uj házas-
ságkötés czéljából nem fog kelleni a katholikus-
nak áttérni, mint kath . is fog felesége életében 
uj házasságot köthetni. 

Mire felelünk: egy megismert hibát uj hi-
bával nem kell kijavitani akarni; 1868-ban a 
vallásszabadság ürügye és czime alat t az lett 
elrendelve, hogy vegyesházasság ügyében két 
biró Ítéljen különböző jogi elvek szerint egy-
aránt kötelezőleg; a kath. szentszék itél a k a t h . 
fél felett a canoni törvény szerint; a polgári 
biró itél a prot. fél felett a pátens szerint, mind-
ketten az állam megbizásából ') Ítélnek. Ez nyil-
ván jogi félszegség, mert a házasság nyilván egy 
dolog, egy jogviszony, azt tehát nem lehet kü 
lönböző jogok szerint birálni, s ha ez mégis 
megtörténik, abból hasonlag csak félszegségek 
származhatnak. A kath. szentszék ezt mondja az 
asszonynak: te köteles vagy férjeddel együttélni, 
erre ez az asszony polgárilag is köteles ; a férjnek 
ellenben ezt mondja a polgári biró : uj házasságot 
köthetsz ! Ily rendelkezés történt , azért, nehogy 
a protestánsok vallásszabadságán sérelem ejtes-

') E felfogás ugyan canonjog i lag nem helyes, m e r t az egyház 
jelenlegi j u d i c a t u r á j á b a n semmi sincs, mi állami megbízáson ala-
p u l n a j mi a dolog természeténél fogva az egyháza t nem i l letné, — 
mindazonál ta l mind i nkább t e r j e d t amaz i n k o r r e k t felfogás. 

sék, kik azt sérelemnek vennék, ha az állam 
megbizásából a kath. szentszék vegyesházasság 
esetében az akath. fél felett is ítélne. íme ily 
absurd rendelkezés tör tént vallási sérelem kike-
rülése végett. De az már nem baj, a katholiku-
sok vallásán sérelmet ej teni! 

Ezen visszásság legegyszerűbben megszün-
te thető az által, hogy a felbonthatatlannak nyil-
vánítot t vegyesházasság üegyében való bíráskodás 
egy bíróra, a kath. szentszékre bizatik; megvolt 
ez igy nálunk minden baj nélkül 1868-ig s 
megvan manap is Ausztriában, hol mint emli-
tém, a vegyesházasság felbonthatatlan. A prot. 
vallás nem parancsolja híveinek, hogy bizonyos 
esetekben bontsák fel a házasságot, erre ők val-
lásuk szerint soha sem kötelezvék, ez nekik 
vallásuk szerint csak meg van engedve ; miért is 
a protestáns félnek mindig hatalmában áll val-
lásának legkisebb sérelme nélkül arról lemon-
dani, hogy az engedélylyel élni fog. Ha már 
most az állami törvény a vegyesházasságot fel-
bonthatat lannak jelenti ki, vallási sérelmet nem 
követ el a protestánson, nem kényszeríti őt 
olyasmire, mit vallása t ift , nem ti l t ja el őt 
olyasmitől, a mi t vallása parancsol. 

S nem is veti őt alá kath. dogmának, mert 
hisz a felbonthatatlanság nemcsak dogma, ha-
nem jogi elv is. 

A mi pedig a házasság miatt i aposztaziákat. 
illeti, már kifejtettem, mily antijuridikus, a tör-
vény méltóságával össze nem férő egy paragra-
fus az. Ezt egyszerűen el kellene törülni és rend 
volna. 

Végre azon bajt, mely szerint vannak ma-
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nap vegyesházasságok, melyek a prot. félre érvé-
nyesek lenni látszanak, a katholikusra pedig érvény-
telenek, egyszerűen a meglevő megtartása által 
meg lehet szüntetni; mert mai törvényünk 
szerint is csak azon vegyes vallású felek adha-
tók össze, a kik házasságának sem kath. sem 
prot. jog szempontjából bontó akadály út jában 
nem áll; ámde tényleg a prot. lelkészek prot. 
féllel összeadnak kath. felet, kinek ezen házasság 
megkötésére képessége nincsen. Ez egyszerű tör-
vénysértés. 

Igen, de midőn az állam a protestáns, schis-
matikus, zsidó polgároknak a felbonthatóságot 
megengedi, akkor — azt mondják — nincs 
ratio benne, miért nem engedné azt meg más 
polgárainak, t. i. a katholikusoknak. 

Mire csak az a válaszom, hogy igen is van 
ratio abban, ha az àllam a kath polgárt katho-
likusnak, a prot polgárt protestánsnak, a zsidót 
zsidónak tekinti, s nincs ratio benne, ha egy 
állam, melynek zöme, túlnyomó többsége katho-
likusokból áll, kiknek vallása nem csak tű r t 
vallás, ezen katholikus polgáraira, teszem zsidó 
elveket alkalmaz. A vallásszabadság ratiója éppen 
az, a mi megköveteli, hogy a kath. kath. elvek 
szeiint, a prot. prot. elvek szerint Ítéltessék az 
állam által 

Ezek után csak még egy körülményre aka-
rom a figyelmet felhívni, mely nagyon alkalmas 
téves ítéletre vezetni az embert. 

Emiitet tem, hogy jelenleg az á ramla t a pol 
gári házasság ellen van. Nem kell polgári há-
zasság, csak egységes házassági jog és az, hogy 
többé ne a szentszékek Ítéljenek házassági ügyek-
ben, hanem polgári b í rák! A házasságkötés tör-
ténjék továbbra is az egyház előtt, olyképp, 
hogy ha két kath. embert nem fog akarni a 
katli. pap összeadni, mert oly egyházjogi aka-
dály forog fönn, melyet az állami egységes há-
zassági jog nem ismer, akkor menjenek a prot-
pap elé ; zsidó és keresztény feleket pedig re-
ménylik, hogy össze fogja adni a prot. lelkész 
vagy a rabbi, csak meg kell próbálni. 

Tehát polgári házasság nem kell. Pedig a 
mit akarnak, az a legtisztább, csakhogy alatto-
mos polgári házasság! 

Mert nem az teszi a polgári házasság lénye-
gét, hogy ki előtt köttet ik az, pap előtt vagy 
polgári közeg előtt, nem, ez egészen másodlagos 
dolog, hanem a lényeg az, hogy ki határozza 

meg azon feltételeket, melyek egy érvényes há-
zasság létrejöt téhez szükségesek, ki ítél azon 
kérdés fe le t t ; van-e, nincs-e házasság? Ez a 
lényeg, ez a fő. Ha ama feltételek meghatáro-
zása vagyis házasságbontó akadályok felállítása 
az egyházhoz tartozik, ha az egyház ítél, van-e, 
nincs-e házasság, akkor a házasság egyházi ; ha 
ezek az államhoz tartoznak, akkor a házasság 
polgári, habár az állam megbízásából pap adja 
is össze a feleket. 

Legérdekesebb az, hogy az ilyféle egységes 
házassági jog ajánlására, szükségességének iga-
zolására, végül az is felhozatik, hogy nagyon sok 
jelenleg a vadházasság; ezek csökkenni fognak az 
uj jog mellett. 

Mire megjegyezzük: 1. a vadházasságok 
csökkentése indokából ápolni, fejleszteni kell az 
erkölcsösségét, nem pedig oly törvényt hozni, 
mely a polgárt felhívja, hogy ne törődjék a lel-
kiismerettel , a vallással. Tömérdek embert mi 
sem akadályozza manap a házasságkötésben, s 
még sem köt házasságot, hanem vadházasságban 
él, mer t megcsappant nála az erkölcsi érzék. 

2. A vadházasságok csökkentésére alkalmas 
eszköz csakis a házasságkötés könnyítése lehet; 
a szándékba vet t egységes jog pedig éppen meg-
nehezíti a házasságkötést, mert a mig jelenleg a 
polgár egy házassági jog uralma alat t áll, akkor 
kettő alat t fog állani ; ha most dispensatióra 
van szüksége, kéri azt az egyháztól, és punktum; 
az uj viszonyok között hasonló esetben ugy az 
egyháztól mint az államtól fogna kelleni azt 
kérni, ha akarja, hogy házassága tisztességes há-
zasság legyen. Duppla utánjárás, duppla költség! 

(Vége). 

S z. S z a n i s z 1 ó. 
(Nov. 13) 

Ünnepet ül Rostkow ősi vára; 
Fény tör elő gót ablakain : 
Liliom kelt Polónia földén, 
Harmat csillog tiszta szirmain ! 
Uj hajtása ős Kosy.tka törzsének, 
Száll kelyheből édes illatár, 
Benne fürdik egész Lengyelország, 
Benne fürdik Rostkow, az ős vár ! 

Hó szirmain illatos kelybének 
Szerelmének gyémánt csepje ég ; 
Szeméből a vágyódás szent lán«ja 
Emésztően ságárzik elé : 
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De nem földi hő szivének tárgya, 
Magasra tör bérez csillag fölé, 
Megáll az Ur égi trónusánál : 
Égő szive, szerelme övé ! 

Nem nézhették lángoló szerelmét, 
Bűn. gonoszság orvul tört reá, 
Hogy kitépje az égő kebelből, 
Mi szivét az Eg felé voná ! 
Kaján kezek szennyes porral hinték, 
Hogy letépjék a fehér ruhát! 
Liliommal tövis gyanánt bántak, 
Hogy szivének vágyát kiontsák : 

Türelmének végtelen tengerét 
Nincs vihar, mely felkorbácsolja! 
Zivatar, mely lángoló szivéből 
A szeretet tüzét kioltsa ! 
Hullámtalan türelme tengere 
S ég szivében a szeretet-tűz, 
Bár a világ s envére karöltve 
Nagy lelkével gunyjátékot űz ! 

Envérének gúnyja, kaczajára 
Égő szive volt a felelet, 
Hiv szeretet és esdeklő ima, 
Melyet az oly gunynyal megvetett! 
Mi volt boszud a letiporásért ? 
Könnyező szem, mit égre vetél, 
S a gyöngy, a mely lelked tükréből kelt: 
Hő ima szállt jegyesed elé ! 

Vágyó szivvel eget ostromoltál 
Esdve másnak a bocsánatot: 
Enmagadnak mit könyörögtél le? 
Gyötrelmet és kinzó bánatot ! 
Nem volt elég, a mit az ég küldött, 
Magas lelked maga keresett : 
Vesszővel és korbácscsal üldözvén 
A vétket nem ismerő testet ! 

Feletted a gyötrő kinok tőrét, 
Egy volt, egy mi szived emelé : 
Nagyasszonyunk s a kereszt szerelme, 
Miben lelked szent üdvét leié! 
Megvetetted értük a világot, 
Csábjait s a csillogó mezet : 
Megtörted az apai haragot, 
Letevéd a fényes ős nevet! 

Letevéd, hogy szived szabad legyen, 
Földi kincs le ne bilincselje, 
Hogy lelkednek égi szárnyait a 
Röghöz tapadt vágy ne szegje le ! 
Gyönge testben egetverő lélek, 
Ifjú korban a csodás szentség 
Lőn jutalmad, mit a világ tőre 
Csábjaival sem zúzhatott szét ! 

Forró könnyed csillag miriárdja 
Korona most hősi fejeden ! 
Koszorút font kínod töviséből 
Az angyalok égi serege; 
Koszorút, mely örökre zöldelő 
S rá hervadás pusztítva nem száll, 
Mely a kaján idő vasfogának 
Örök fényben úszva ellenáll. 

Iíjuságunk dicső pártfogója, 
Égi honnak boldog gyermeke ! 
Kit a pokol ezernyi ármánya 
Utadról nem téríthete le : 
Csak egy cseppet szived tengeréből ! 
Csak egy sugárt nyújtson lánglelked, 
Csak egy szikrát az égő kebelből : 
Fásult lelkünk kérge felenged ! 

Ifjú éltünk sikamlós utjának 
Légy csillaga óh ! szent Szaniszló ! 
Légy őrzője s példája szivünknek 
A veszélyben védve ragyogó ! 
Vezess bennünk is azon ösvényen, 
Az Ur keze hova áldva száll : 
Remény, édes remény leszen akkor 
Végső óránk, ha hiv a halál.*) 

Igaz-e hogy: 
dixit laicus clero, uunquam amicus e ro? 

(Vége.) 

Az is igaz, hogy manap már van sok oly világi 
előkelőség is, még alábbkelőség is, a ki magát pathosszal 
„katholikusnak" vallja, és bizony, bizony, sok zöldet beszél, 
cselekszik össze. Én nem őt okolom, hanem azt. a ki őt jobbra 
nem tanitja ; „quomodo audient sine praedicante ?" Hol van-
nak a lapok,hol a könyvek, hol a körök, melyek őket felkeres-
nék és melyekben ők tanulhatnának ? Ki meri tagadni, hogy 
nincs jóakarat bennük? Hogy „félre beszélnek": guny a 
jutalmuk és nem tanítás. Tessék őket el nem itélni, tes-
sék őket kővel nem dobálni, hanem igenis mint sárban 
fekvő gyöngyöt felvenni és megmosni, tessék mint nemes 
ágba ojtott csemetét a fattyuhajtásoktól megtisztítani ; 
bevonni abba a körbe, melybe — ha öntudatlanul — 
avagy öntudatosan is vágynak. Succurre eadenti, — sup-
portate me, vos qui spirituales estis ! Docete ! ne nevessük 
ki, vigyük őket, ha hibáztak is, a forrás tiszta vizéhez, 
és ne az „Üstökösbe." Igenis a „szabadelvű" katholikus 
világiakat fel kell keresni és tanítani, in patentia Christi ; 
majd maholnap a „szabadelvű" czim correctté válik, t. i. 
hogy katholikus elveit szabadon, azaz correcte fogja 
vallani a még most szabadelvű katholikus. Nem kell 
ezekre reá kenni rögtön: az „amicus nunquam ero"-t. 
Hadd forrjon a bor ki a salakkal! Ez alatt van a zamatja! 
Pláne ha ezen szabadelvű katholikusoknak aztán egyik-
másik dologban igazuk is van, azt nem szabad reá róni 

') Szolgáljon e költemény felvétele a Religióba szerzőnek el-
ismerésül és buzdításul. A sserlc. 
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a „dixit laicus clero" rézfokosa nyelére ! Én még a mondó is 
vagyok, hogy épp ezekre a szabadszáju katholikusokra 
van szükség; de adjuk nekik a „szót" a szájukba, hogy 
ne csak a jóakarat és vele az egyéni nézet, hanem a 
jóakarat és tudomány legyen együtt. Hogyan tegyük ezt? 
Arra csak ugy felelek, hogy minden puskának meg van 
a maga fogása ; fiat applicatio ! 

Azonban, ezen „nyers anyag" mellett mennyi a 
finom, és parlagon heverő ! Kit fog érni a szemrehányás, 
ha a válság perczeiben nem lesz meg a hadsereg? Vagy 
kit fog érni a szemrehányás, ha ezen „jó anyag" folyton 
érezve a mellőztetés keserűségét, összetett kézzel nézendi, 
hogy törik apránkint „Sión fala." Ki meri tagadni, hogy 
a válság küszöbén állunk ! Ha talán nem is a vér-
tanúság, de bizonyosan a megpróbáltatás ideje fenyeget. 
A világiak jobb része sóhajtoz ! Ki után ? Harczra kész, 
önfeláldozásra kész, és nincs vezér, nincs tér, a hol a 
rokon érzelmek találkozhassanak. A jobbak már-már ki-
kifakadnak, és bántja őket az ignoráltatás hideg szele. 

Nem áll az a nézet, hogy a világiak az egyház 
igazgatásában akarnak részt venni ; nem, ők azt óhajtják, 
hogy őket igazgassuk. Nem áll az, hogy ők az egyház 
vagyonára áhítoznak, és a papságnak a hulladékot akar-
ják juttatni. Nem; ők az egyház vagyonát megóvni akar-
ják. Nem áll az, hogy ők akarnak a clerus fölé emel-
kedni; nem; ők csak melléje akarnak jőni és visszahozni 
a „populus cum clero" időket. 

Igaz, vannak világiak, kikben csak egy bizonytalan 
jóakarat van ; vannak kik talán politikát akarnak bevinni 
az egyházba, néha talán egy kis személyes érdek is rej-
lik a takaró alatt, nincs tán kielégítő hittudományuk ; — 
ez mind igaz, de ettől nem kell elijedni. Adjatok nekik 
jó vezért, szedjétek rendbe az elszórt erőket, illeszszétek 
össze, és lesz egy — nagyhatalom. Bárhová nézünk, család, 
közélet, kereskedelem, politika, mind igényli a katholikus 
erők központosítását. De ne kívánjuk, hogy a laikusok a 
papságot vonják be. Ezt ők nem is merik még csak 
gondolni sem, mert tudják, érzik, ez hitök, ez vérök, 
hogy ők csak nyáj, melyet nekünk kell ad pascua de-
ducere ! 

A mi katholikus világi híveink különösen napjaink-
ban igazán tüntetnek már katholicitásukkal. Nézzük a 
püspökök bérmautjait, nézzük (különösen a legutóbbi) 
püspök székfoglalásokat, és meggyőződhetünk róla, hogy 
van itt egészséges erő, csak rendbe kéne szedni. 

Elleneinket a „populus cum clero" hiánya teszi vakme-
rővé. Elleneink a számba helyezék az erőt ; tüntetnek, gyűlé-
seznek, határoznak, fenyegetnek, koronát és kormányt. És mi 
téti enkedünk ! Szép az a „portae inferi non praevalebunt"; 
biztos a győzelem, de nem küzdelem nélkül. Qui legitime 
certaverit ! 

Mondj unk le a bizalmatlanságról a világiak iránt. 
Ne ijedjünk meg hibáiktól, ők nem ellenségeink ; fogjunk 
kezet velők, és tanítsuk ; velők győzünk, de csak ve-
lök ! ! Ok magok érzik a tömörülés szükségét, készek 
követni. Csak azt nézzük, hogy katholikusok ; és ha hi-
básak, annak más az oka, nem ők. Óvakodjunk a gyer-
meket fürdőstül kiönteni. Lassan bevonva őket körüukbe 
adjuk kezökbe mindazon eszközöket, melyek képesek lesz-

nek gondolkozásmódjukat megváltoztatni. Laikusaink fő 
hibája, és hibás gondolkozásának alapja, a hiányos hit-
tani ismeret. Ok jóakaratuk mellett, tudomány nélkül 
argumentálnak ; és ezért őket némely körök mindjárt el-
itélik. a bizalmat tőlük megvonják, és ők — leválnak, 
pedig egy kis fáradsággal beváltak volna. 

Arról is gondolkodtam, hogyan kellene őket bevonni, 
ha a szerkesztő ur megengedné, arról jövőben meditálnék 
hangosan.1) *** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 22. Világraszóló mizériák országos 

kiállítása. I. — 
Ilyen az a kép, melyet a képviselőház a vallás-

és közoktatásügy minisztérium ftw£fa<r-budgetjének jelenleg 
folyó általános vitája az elfogulatlan és részrehajlatlan 
szemlélőnek nyújt. Az ember a magyar nemzeti kultura 
budgetjének általános megvitatását az öszliangzó nemzeti 
kultura tátongó hiányainak országos kiállításává látja 
szemei előtt elfajulva. Ne m emelkedik ki egyetlen-egy 
elme sem a tiszta igazságnak ama magaslatára, a mely 
után az ország eped, s a melyen az egész nemzet szivé-
ből a teljes elismerés örömzaja törhetne ki, azt kiáltva: 
no, itt van végre az ember, a ki a nemzet lelkéből be-
szél ; éppen azt mondja, a mit mindnyájau akarunk, a mi 
után buzgó imádság epedez százezrek és milliók ajakáu. 
Egymásután kelnek fel a szónokok, az államférfiak, és 
egymásután mind eltörpülnek a megoldandó óriás feladat 
előtt, mielőtt azt csak gondolattal is megközelíthetnék. A 
feladat az volna: megnyugtatni az ország felzaklatott val-
lásos szellemét, az igazság jogai, az előítéletek suscepti-
bilitásai, az államfenség nimbusa, az egyház lelkiekben 
való fensőbbségének megsértése nélkül. Nagy feladat 
valóban, milyet az isteni gondviselés csak oly korszakok elé 
szokott kitűzni, a melyeket ő kitüntetni akar; nagy fel-
adat, a melynek megoldására, ha hívatlan elmék akár 
akarva vetemednek, akár akaratlanul sodortatnak, csak 
félszeg, törpe munkát végeznek, tisztázás helyett az esz-
méket csak még inkább összezavarják, a helyzetet még 
elviselhetetlenebbé s a jövőt még aggasztóbbá, még visz-
szataszitóbbá teszik az eléggé kietlen jelennél is. Abszurd, 
lélekölő helyzetek ; lázitó jelenetek, a melyeknél az em 
ber nem tudja nevesen-e vagy bosszankodjék ; nyilatkoza-
tok, tételek, argumentácziók, melyek megfagyasztják a 
gondolkodó emberben a vért, mert nem tudja hamarjában 
felfogni, hogy miképp is mondhat valaki józan fővel oly 
hozzá nem illő, ijesztő szellemi megfogyatkozásról tanús-
kodó állításokat; szemkápráztatóan szép tárgyhozszólás 
után egy vad ötletben való elmerülés; budget vita a 
budget-vita keretén kivül; peticzióink tárgyalása a peti-
czióknak napirendje nélkül ; katholikus miniszterek, katho-
likus képviselők buzgólkodása a katholikus ügy megbuk-
tatásában : mindez, nemde nyájas olvasó, nagyon elégséges, 
igazán bőséges anyagot szolgáltak a magyar nemzeti, ki-
vált pedig a magyar katholikus kultura hiányainak orszá-
gos spektákulumához ? 

Vagy nem abszurdnak, lélekölő félszegségnek tekin-

Pompásan meditál : csak ra j t a ! A szerh. 
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tendőe a kath. papképviselők helyzete a kormánypárt-
ban? Állandó támogatói akarnak maradni egy kath. egy-
ház hitelveivel állandó konfliktusban élni akaró kormány-
pártnak ! Hja de melyik párthoz menjenek át katholikus 
lelkiismeretük megsértése nélkül ; hisz a kath. hitelvekbe 
ütközés politikáját valamennyi párt szabad pórázra eresz-
tette ; egyik párt sem merte a párttagoknak kötelességeül 
kimondani, hogy a párt vezérelvének tekinti a kath. hit-
elvek megsértésének kerülését. Pedig ez már csak a mi-
nimum, a mit törvényesen „bevett" vallásunk e hazában 
alkotmányos jog alapján igényelhet, meg is követelhet? 
Es ennek a lélekölő abszurd helyzetnek, a mely gyilkos 
Scyllával fenyeget jobbról, és épp ily gyilkos Charybdiszt 
tár fel balról, mily nemes keblek, mily művelt elmék, mily fé-
nyes tehetségek esnek áldozatul a magyar kath. klérus rend-
jéből ! Áldozatul abban az értelemben, hogy személyeikre 
nézve ugyan boldogulhatnak és boldogulnak is, állások, 
jövedelmek elnyerése által, de az egyháznak és igy a hazának 
is nem használnak vallási ügyekben, kényes helyzetekben, 
úgyszólván semmit, mert szavuk allótria, fellépésök elszige-
telt epizód, akcziójuk a közügyre nézve a számtalan sok egy-
ség előtt szereplő nulla gyanánt esik ki a nagy szavazógép 
öbleiből. Oh magyar katholikus klérus, béli lealázóvá, beh 
tűrhetetlenné tették a te helyzetedet, ebben az országban, 
az ország ősi vallásának ellenségei, és a te meggondolatlan 
mulasztásaid s a te lelketlen érdekhajhászásod ! Hát most 
sem kell még neked a magyar kath. Centrum?! ?? 

Sopron. Hirek Norvégországról. — A közel múlt-
ban több külföldi lap ritka eseményekről hozott tudósítá-
sokat, me'yeknek nem régen a protestáns Norvégország 
fővárosa, Krisztiania, volt szemtanuja ; igy a „Kölnische 
Volkszeitung", a bonni „Deutsche Reichszeitung" : melyek 
közvetlenül Krisztiániából nyertek kivonatos tudósításo-
kat. Terjedelmesebb híreket közölt a „Reichszeitung", 
melynek közleményei már több lapban találtak viszhangra, 
a többi között Hollandiának legnagyobb katholikus lap-
jában is. A „Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht" 
csak annyiban hoz tudósítást a norvégországi ritka neve-
zetességű eseményekről, amennyiben ezeknek felemlitése 
méltó kiegészítését képezik egy épen azon időtájt Krisz-
tiániában megfordult utazó tudósításainak. — Részemről, 
miután a legigazabb forrásból tudomására jutottam, kö-
telességemnek tartom a „Religio" nagyérdemű olvasó kö 
zönségét nem csak azért tudósitani, mert a tiszteletre 
méltó kiváló egyén, ki ezen örvendetes eseményeknek 
központját képezi, édes hazánkban is, a győri egyház-
megye egyik kiválóbb városában, hirdette már több évig 
Isten igéjét, hanem főképen: mivel a „Religio" becses 
lapjai nevezetesebb egyházi mozzanatokat jelező esemé-
nyektől nem maradhatnak távol. — Erős meggyőződésünk, 
hogy csak egyedül az édes Jézus legszentebb Szivének 
végnélkül való irgalmából és szeretetéből történhetett azi 

hogy egy szerzetes szavainak hallatára a protestánsok 
felkiáltsanak: „íme az isteni látogatás napjai Norvégor-
szágban!" De mikép is volna ez különben lehetséges, 
hogy müveit protestáns közönség, katholikus templomban, 
három héten keresztül hallgathassa meg egy szerzetes 
szavait, hogy egy egész főváros hetekig foglalkozzék a 

szerzetes előadásaival és végre is a fölött való mély saj-
nálkozásának adjon fájdalmas kifejezést, hogy a hithirdető 
szerzetes ismét távozik ! — Ezen szerzetes — szegénysé-
gének sérelme nélkül legyen megnevezve — nt. Scheer 
Domonkos atya, ez idő szerint a három év előtt újonnan 
visszaállított düsseldorfi sz. Domonkos-rendi konventnek 
perjele, ki a hetvenes években a soproni konventnek volt 
tagja és folyó évi szept. hó közepétől október hó közepe 
tájáig tartózkodott Krisztiániában, hova dr K r . . . T . . . . 
protestáns .lelkésznek meghívására jött Isten igéjének hir-
detése végett s három hétig az ottani kath. templomban 
tartotta érdekes tartalmú korszerű előadásait, melyekre a 
protestánsok is mindannyiszor nagyszámmal sereglettek 
össze, valahányszor az említett hithirdető a szószékre 
lépett. Dr K r . . . T. tudós prot. lelkész hihetőleg egy 
Krisztiániában alakulófélben levő katholizáló párthoz tar-
tozik, ugyanaz, ki nem régen több kötetre menő nevezetes 
munkája miatt, melyet a semipelagianismus ellen, de 
egészen katholikus szellemben irt, királyától a sz. Olaf-
renddel lőn feldíszítve, mely rend a tudományos munkás-
ság jutalmára adományoztatik. E derék protestáns lelkész 
a hithirdető szives fogadtatására mindent megtett, egy-
szersmind hogy a népet eljövetelére előkészítse. Megér-
kezése után csakhamar terjedelmes czikk jelent meg az 
újságban, melyben a protestánsok, különösen ezek theolo-
gusai az előadásokra meghivatnak. Már az első előadáson, 
melynek tárgya Krisztus és sz. Egyháza volt, a tartós 
esőzés daczára is a templom jól látogatott volt. A máso-
dikon már annyira megtelt, hogy egy protestáns gymna-
siumi igazgató, különben candidatus theologiae, a hithir-
dető előtt igy nyilatkozott: „A templomnak ez alkalomra 
tágasbnak kellett volna lennie." Reggelenként már hat 
órakor Krisztiánia két legnagyobb lapja hozott mindany-
nyiszor elismerő tudósításokat a mult napi előadásokról, 
kevéssel későbben pedig, ugyanazon nap, még egy másik 
hirlap referált, inkább a köznép számára. Igen szivemelő 
egy protestáns férfi nyilatkozata, melyet a második De 
primatu et infallibilitate előadás után tett a hithirdetőnek, 
ezen fontos tételnek oly nyugodt és épületes kifejtéseért, 
hozzátévén: „Sokan a kath. egyház iránt való nagyobb 
szeretettel és türelmességgel távoztak a templomból ; ezen 
előadások távol tart ják a protestánsoktól az óvástételt ; 
én szivemből kívánom, hogy Norvégorszag ezen igék 
után ismét az alma mater kebelébe visszatér jen : én ugyan 
még protestáns vagyok, de eljön az idő, midőn az 
enyéimmel együtt a kath. vallást enyémnek vallhatom." 
A harmadik előadás pedig, melynek tárgya volt : Szent-
írás és hagyomány, — Bibel und Tradition, — oly kiváló 
hatást idézett elő a mindig nagyszámmal megjelent protes-
tánsok sziveiben, hogy ezek a bithirdetőtől előadásának nor-
vég nyelvre való lefordittatását kérelmezték. A szept. 28-án 
megjelent lutherán egyházlap egy hosszú czikket közölt, 
melyben a többi között elismerőleg szól a római propa-
gandának arról való gondoskodásáról, hogy kedélyeik meg-
nyugtatására a szelid lelkű és szeretetre méltó düsseldorfi 
perjelt küldé el hozzájuk. — Mondhatni, hogy valamint 
az előadások buzgó látogatása, ugy — nevezetesen — a 
protestánsoknak szívből eredő halálkodásaik mindvégig 
fokozódtak : igy például a vallás és tudomány fölött tar-
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tott előadáson háromszáz egyetemi hallgató volt jelen 
nagy számú tanáraik kiséretében és nem egyszer a luthe-
rán vallású prédikátorok száma husz is volt. Mindenütt 
az egész városban Domonkos atyának előadásait rebes-
gették, azoknak kenetes voltát és vonzó erejét. „Mitévő 
legyek én ezentúl — mondá egy jámbor prot. — ha a 
lelki atya innen távozni fog, mély fájdalom fog szivembe 
szállani. Mily örömmel lennék katholikussá !" — „Ez 
csoda ! mondá dr. Kr . . T. a nehéz szivvel távozó 
atyához, ilyesmit Norvégország négyszáz év óta nem ta-
pasztalt!" — Mi csak elismeréssel tartozunk a kedves és 
jólelkű protestáns lelkésznek ez elragadó nyilatkozatáért, 
de hozzá teszszük még, hogy édes Jézusunk legszentebb 
szivének csodája és diadala az, ki végtelen irgalmában és 
szeretetében felkeresi azokat, kiknek lelkében jóakarat 
van és elküldi hozzájuk szolgáit, hogy elhintsék azokba 
az 0 szent igéinek magvait ! — De ki fogja megérlelni 
az elhintett jó magot ? — Ismét csak azon szentséges 
Sziv, melyből mi mindnyájan merítünk : „Ad hoc enim 
perforatum est latus Tuum, ut . . . . patescat introitus." 

B. E., 0. S. B. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Országos katholikus tanitógyiilés. 

A f. é. aug. 21-iki kath. tanítói értekezlet által ki-
küldött előkészítő bizottság f. hó 14-én és 20-án tartott 
üléseket a budapesti Katholikus Kör tanácstermében. Az 
ülést f. hó 14-én a fáradhatatlan dr Komlóssy Ferencz 
orsz. képviselő, az ügy bátor kezdeményezője nyitotta 
meg, kifejtve, hogy a kath. tanítók országos gyülekezési 
akcziója jogosult. A kath. tanitók saját belügyeikről óhaj-
tanak tanácskozni és ennek eredményével a nm. püspöki 
kar elé fognak járulni. A bizottság a tervezett országos 
kath. tanitó-gyülés tárgyaiul a következőket jelölte ki : 
1. az 1868-iki népiskolai törvény, 2. a népiskolai tanter-
vek revíziója, 3. a tauitóképzés reformja, 4. a népiskolai 
tankönyvek kérdése, 5. a tanitók anyagi helyzete, 6. az 
országos kath. tanítói segélyalap és tanítói árvaház, 7. az 
országos katholikus tanítói központi iroda létesitése. Eme 
tárgyakra vonatkozólag a bizottság véleményadásra fel 
fogja szólítani az összes kath. tanitó-egyleteket. Elhatá-
rozta a bizottság továbbá, hogy a nm. püspöki karhoz 
memorandummal fog járulni, kérve a tervre a főpásztorok 
jóváhagyását és áldását. F. hó 20-án, Cenner Lajos éà 
Gyürhj Ödön jegyzők megbízatásukban eljárván, előter-
jesztették a memorandum szövegét, mely beható megvi-
tatás után elfogadtatott. Isten áldása kisérje a kezdemé-
nyezők buzgó törekvését! 

A budapesti Kath. Kör 
f. hó 19 -én negyedik felolvasó estélyét tartotta szépszámú 
közönség jelenlétében, a következő tárgysorozattal: 1. A 
mária-nosztrai női fegyház. Legrand F. dr-tól. 2. Költe-

') A nagytiszteletü közlő ur óhajára kérem a többi kath . 
elvű lapokat, névszerint a Jézus szents szivének Hirnökét és a Ma-
gyar Államot, hogy m t. olvasóikkal ezt az egyházi tudósi tást szin-
tén közölni szíveskedjenek. A szerk. 

mények. Pap Zoltántól. 3. Kocsirobogás. (Beszély.) Mal-
comes Gizella bárónétól. 4. Költemények. Gyürhj Ödöntől. 
5. Képek az iskolából. Cenner Lajostól. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István Társulat 

tud. és irodalmi osztályának őszi ülése nov. 20-án. 
Reggel 10 órakor voltak a szakosztályok értekezle-

tei, délután 4 órakor volt az osztály-gyülés. Tagok szo-
kott számban jelentek meg, közönség gyéren. 

Az osztály-gyűlést dr Kisfaludy Á. Béla társ. alel-
nök beszéddel nyitotta meg, melyben az osztálynak erő-
ben és életrevalóságban leendő gyarapodását tűzte ki 
czélul ; különösen felhiva az osztálygyülés figyelmét agyü-
lés napirendjének 3 pontjára, a mely két-két szakosztály-
nak t. i. az elsőnele és negyediknek, aztán pedig a má-
sodiknak és harmadiknak összevonását kontemplálja, 
figyelmeztetve végül a tagajánlás módozatára nézve is 
talán már a jövő esztendő folytán teendő propositóra. 

A tetszéssel fogadott megnyitó beszéd után követ-
kezett dr Bit a Dezső, dr Bapaics Raymond, dr Breznay 
Béla és Hahnekamp György jelentése a négy szakosztály 
értekezletéről. 

Elnök jelenté, hogy dr Kerékgyártó Árpád és dr 
Való Simon tagok indítványt terjesztettek be két-két 
szakosztálynak egyesítése ügyében, jelentve egyúttal, hogy 
a II. szakosztály ezt az indítványt elvben magába felölelő 
tágabb keretű javaslatot terjesztett be. Dr Bapaics Ray-
mond, a II. szakosztály előadója felolvasta a szakosztály 
indítványát, melynek veleje ez : küldjön ki a jelen osztály-
gyűlés minden szakosztályból két tagot, tehát 8 tagu 
bizottságot, mely a társ. alelnök elnöklete alatt az ügy-
rendet az eddig észlelt szükségletekhez képest általában 
revisió alá vegye és módosító javaslatait megvitatás végett 
a legközelebbi osztálygyülés elé terjessze. 

Az osztálygyülés a II. szakosztály javaslatát elfo-
gadta s a bizottságot az alelnök kijelölése szerint elfo-
gadta. 

Az elnök jelenté továbbá, hogy az Okirattár szer-
kesztősége nagy buzgalommal és szerencsével működik. 

Következett az uj tagok ajánlása. 
Az elnök a szavazatok gyűjtésére kinevezé a bi-

zottságot dr Kerékgyártó Árpád elnöklete alatt a követ-
kező tagokból : dr Gicszivein Sándor, dr Bada István, dr 
Lubrich Ágost, dr Való Simon tagokból. 

Következtek a felolvasások : 
Első felolvasó volt dr Bada István, ki Jánossi Gusz-

távnak „a megszabadított Jeruzsálem"-bői olvasott fel 
néhány éneket. 

Az osztály élénk figyelemmel hallgatta a költői mü-
vet s az elnökség javaslatára a szerzőnek köszönetet 
szavazott. 

A második felolvasó volt dr Való Simon. Felolvasá-
sának tárgya: „Vallás és socializmus a modern társada-
lomban" czimû nagyobb müvéből egy fejezet, melyért 
az osztály köszönetét fejezte ki. 
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A Szent-László-Társulat 
választmányi gyűlése nov. 15-én. 

Főt. dl- Schlauch Lőrincz püspök ur ő excja üdvö-
ölvén a jelenvoltakat jelenté, hogy a gyűlés főtárgya, 
dentés azon bizottság részéről, melyet a választmány a 
ársulat miként valósitható felvirágoztatása kérdésének 
árgyalására kiküldött. 

Dr Robitsek Ferencz titkár jelentést tett először a 
ársulat által adományozott összegekre vonatkozólag be-
érkezett nyugtákról, azután a társulat javára időközben 
oegyiilt hagyatékokról. Venczell Antal pápai t. kamarás 
pénztáros jelentést tett a pénztári állapotról, mely szerint 
bevétel : 6045 frt 39 kr, kiadás 5065 frt 56 kr, marad 
rendelkezésre 979 frt 83 kr. 

Dr Robitsek felolvassa az elnök ur által felemiitett 
bizottság jelentését „a társulat terjesztésének módjai felől; 
a terjedelmes jelentés 10 pontból áll, amelyek fölött élénk 
eszmecsere folyt. A bizottság javaslata főbb pontjaiban a 
következő : Az ország városaiban és falvaiban fiókegyle-
tek létesítendők, amelyek bizonyos határok között önál-
lólag működhetnek. E fiókok miként való létesítésének 
módozatait s természetét, jogait, hatáskörét megállapítani, 
s erről jelentést tenni a választmány három kiküldött 
tagjának tűzte ki feladatául: Németh Péter ítélőtáblai 
birónak, Kisfaludy Árpád dr nak, és Robitsek Ferencz urnák. 

A választmány elfogadta, hogy szelvényes köny-
vecskék bocsátandók ki az elnök ő exja és a titkár alá-
írásával oly kérelemmel, hogy a fedő papság és a világi 
buzgóbb hivek, azokba azon tagok neveit (lakását, az 
adott összeget) bejegyezni szíveskedjenek, akiket a társu-
lat számára megnyerniök sikerült. Az egyes szelvények 
bizonyos része (pl. legyen letéphető a belépő tag szá-
mára, aki ezzel igazolhatja tagságát s egyúttal nyugtázva 
látja a befizetett összeget, a szelvények visszamaradt ré-
sze a társulat titkárához küldendő. A könyvek szelvényei-
nek száma mérsékelt lesz, nehogy a gyűjtőknek terhére 
legyenek, a szelvények kétfélék: ^olyanok, a melyek 
tagoknak lesznek kiszolgáltatva és olyanok, a melyekkel 
az egyszer és mindenkorra nyújtott adomány átvételét 
ismeri el a gyűjtő. 

A visszakerült könyvecskék alapján törzskönyv ké-
szül a tagok pontos név és lakás jegyzékével. 

Javasolja a bizottság, hogy a ftdő papság újból ké-
ressék fel, hogy templomaiban szónoklatokat és gyűjtést 
rendezzen a társulat érdekében, ha ily uton a tagok ren-
des tagdijain felül minden plébániából csak egy forint 
foly be, a társulat jövedelme ezrekkel szaporodik. 

A társulat története és czélja népiratkákban lesz 
ismertetve. 

A Szent-István-Társulat felkérendő, hogy naptárá-
ban állandó rovatot bocsásson a társulat rendelkezésére. 

A választmány elhatározta, hogy a tagdijak esetleg 
postai megbízás utján is beszedethessenek. 

A választmány feliratot fog intézni a nagyméltóságú 
püspöki karhoz, amelyben előterjeszti a társulat felvirá-
goztatását czélzó terveit és fel fogja kérni, hogy azokat 
nagy befolyásával támogatni méltóztassék. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Németh Péter és 
Romeiser József tag urak kérettek fel.-

IRODALOM. 
A főt. papság sz ives figyelmébe ! 

Bölcs Salamon azt mondja, hogy tökéletes boldog-
ság nincs ezen a földön, nem lehet. Elhiszem, sőt tudom, 
mert ami tökéletlen, az tökéletes érzelmekre már csak 
azért sem képes, mert az, ami. Es ez a legkevesebb, mit 
a földöni boldogságra vonatkozólag bölcs Salamon állí-
tása mellett mondani lehet. En, főt. uraim és kedves 
testvérek, érzem, hogy habár nem is bírhatom ezen esz-
ményi boldogságot a földön, emberileg lehető módon 
mégis közelébe jutottam akkor, midőn a főt. papság és 
szerzetes társaim hatalmas támogatása minden nagyobb 
mérvű subventió nélkül folyóiratomat életre hivta és a ha-
talmas isteni Gondviselés szent kegyelmével istápolva 
életben meg is tartotta. Ez az inditó ok, mely miatt én 
a jelen alkalommal, midőn a második évfolyam első fü-
zetét adandóm, a főt. papsáp és szerzetes testvéreim ke-
zébe, szivem igazán érzett forró köszönetének adok hű 
kifejezést. Remegve fogtam a tollat kezembe, mert ma-
gam állottam, segély, támogatás nélkül, egyedül a jóságos 
Istenben helyezett tántoríthatatlan hi tem, törhetetlen 
reményem és seraphikus atyám megdicsőült szellemének 
szeretete melengette remegő szivemet. Nem csalódtam, a 
mindeneket teremtő hatalmas Isten sz. Lelkével csakhamar 
rokonszenvre hangolta föltett szándékom iránt elöljárói-
mat, nyomban azután a főt. papságot és szerzetes test-
véreimet, s ime most egy becsületesen átélt év munkáját 
látom magam mögött Nem tulajdonítom a fényes sikert 
magamnak, mert tudom, hogy én ültettem, a főt. papság 
és szerzetes társaim öntözgették et Deus bonus est, qui 
incrementum dedit. Nem tulajdonitok magamnak csak tá-
volról is érdemet, mert az említetteken kívül főt. munka-
társaimé az érdem, kik fáradságot nem ismerő kitartással 
küzdöttek le velem szellemileg egyesülve a kezdet ne-
hézségeit. 

Főt. uraim ! Elöljáróim rendelkezése folytán Isten 
legszentebb akarata szerint életkörülményeim lényegesen 
megváltoztak, amennyiben kedvelt tanszékemtől meg kel-
lett válnom, hogy forrón szeretett szerzetes rendem érde-
keit Isten nagyobb dicsőségére más téren és más módon 
szolgáljam, de azért főt. elöljáróim jóakaratú körültekin-
tése folytán azon helyzetben vagyok, hogy most még fo-
kozatosabb mértékben szolgálhatom az irodalmat ; több 
szabad idővel rendelkezvén, inkább megfelelhetek a jogosan 
támasztható igényeknek. 

Nem adtaui ki tehát kezemből a szerkesztést, de, 
ha Isten is ugy akarja, és a főt. papság szerzetes test-
véreimmel együtt támogatni fog, erőm fogytáig a jövőben 
sem adom ki. Ugyanazon ösvényen akarok sz. hitem 
szolgálatában Isten nagyobb dicsőségére továbbra is ha-
ladni, azon lényeges különbséggel mégis, hogy ma már 
folyóiratom hibáit, gyengeségét, de a főt. papság óhaját, 
kívánságát is ismerem s igy azon szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy mig az egyiket megszüntethetem, addig a 
másikat könnyű módon teljesíthetem, teljesíteni fogom. 
Gondom lesz reá, hogy népszerű sz. beszédek is jelenje-
nek meg. Ehhez és hasonlókhoz azonban a főt. papság 
és szerzetes^testvéreim előlegezett bizalma most még foko-
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zottabb mértékben szükséges, annál is inkább, mert a 
jövő évi folyamban már báromszoros melléklettel jelenik 
meg a folyóirat. 1. A „Mi Atyánk" magyarázatával a bojt 
öt vasárnapjára öt sz. beszédben hitelemző alakban föl-
dolgozva Urbán Juvenális atyától. Ezen elmélkedés egy 
mutatványát már az első füzetben veszik t. megrendelőink. 
2. Elmélkedés a húsvéti sz. Gyakorlatokra három sz. be-
szédben főgymn. ifjúság részére Zvér Endre kegy. tan. r. 
főgymn. tanártól. 3. Nagyböjti sz. elmélkedések sorozata. 
Ezen fontos részlet vezetésére dr. Varga Samu benczés-
rendi főgymn. tanár urat sikerült megnyernem, ki a hit-
szónoklat terén az esztergomi főegyházmegyében előnyö-
sen ismert egyéniség. Ezeken kivül, mint a mult évfo-
lyamban is volt, az év minden vasár- és ünnepnapjaira 
lesznek szent beszédek. Gondom lesz reá, hogy a lelki-
pásztorkodás terén fölmerülhető alkalmakra is jelenjenek 
meg sz. beszédek. Mindezekhez legalább 50—52 nagy 
8-rétnyi iv lesz szükséges és az előfizetési ár azért 
jövőre is csak 4 frt vagy 16 sacrum lesz. 

A csinos kiállitásról az Endrényi testvérek szegedi, 
széles körben ismert, kitűnően berendezett nyomdája nyújt 
kellő garancziát. A béltartalom, a sz. beszédek iránya és 
feldolgozási módjára vonatkozólag nem nyújtok Ígéretet, 
mert azt megmutatja az idei évfolyam. Nem elbizakodva, 
hanem kötelességszerűen hivatkozom a fényes bírálatra, 
melyben folyóiratomat minden téren részesítették. Száz-
nál több magánlevelekre hivatkozhatnám, melyekben re-
mek elbirálásban részesült az irány, melyben a folyóirat 
halad. Ezen rokonszenves érzelmek,, buzdító, bátorító sza-
vak adják tollam alá a nyilatkozatot, mely szerint hivat-
kozva a főt. papság és szerzetes testvéreim nagylelkűsé-
gére, kérem ne vonják vissza tőlem a jövő évre sem az 
előlegezett bizalmat, de sőt azon legyenek t. megrende-
lőim, hogy legalább egy uj megrendelőt szerezzenek ma-
guk mellé. Előlegezett bizalmukat, jóakaratú pártfogásu-
kat bőségesen fogom szolgálatommal visszafizetni. 

Jelentem a főt. papságnak és szerzetes testvéreim-
nek azt is, hogy a szerkesztői hivatalt Szegedről Sza-
badkára (Bács vm.) ferencziek zárdája tettem át, hová a 
folyóiratot érdeklő minden fölszólalás intézendő. 

Nagylelkű támogatásért esedezik 
Szabadka. 1890. okt. 27. 

Karkecz A l a j o s , 
sz. fer. r. házfőnök 

a „Hitszónoklati folyóirat" szerk. kiadója. 

— Irodalmi értesítés. Nagy < römmel értesítjük sze-
retett ügyfeleinket, hogy a „Szt. Család Naptárból" az 
1-ső kiadás, 50 ezer példány, már november elején mind 
egy szálig elkelt. Hogy naptárunk ily nagy kelendőségnek 
örvend, az teszi, a mint naptárunk egyik ismertetője irja, 
hogy kiállítása páratlan, olcsósága felülmidliatatlan! Ki-
állja a versenyt a külföldi szép naptárakkal is. A föld-
riépe bámulja annak szépségét, a műveltebbek megelége-
déssel gyönyörködve forgatják. Hogy e nagy költséggel 
kiállított, rendkívül olcsón árusított naptárból a szerkesztő-
kiadók, kik jobban a szellemi, mint az anyagi haszon 

után törekszenek, kettős szent czélukra számbavehető 
jövedelmet mutathassanak fel, kívánatos, hogy a 25 ezer-
ben megjelent második kiadás is mind elkeljen, külön-
ben, amit a vámon nyernek, a réven elvesztik. Lelkész-
kedő kollegáink szives pártfogásába ajánljuk nagy költ-
séggel és gonddal kiállított, szép képes naptárunkat. 

Megrendelhető Budapesten, a ferencziek zárdájában, 
főt. Mészáros Kálmán, szt. ferencz-r. hitszónok urnái. Az 
oltártestvérek megrendelhetik erga sacra is. 

A két pécsmegyei plébános, 
a „Szent Család naptára" szerkesztő kiadói. 

— Zámolyi V. Mihály. A sátoros CZigány. Humo-
risztikus néprajz. Budapest, 1890. kis 8-r. 139 1. Á r a i frt. 

V E G Y E S E K . 
. Milyen jó az a jó Isten akkor, ha nagy a baj, 

mely fenyeget: mutatja II. Vilmos német császár eljárása. 
A tróntól elrugaszkodott sociáldemokraczia már a hadse-
regben kezdi a régi porosz király-hűséget megbomlasztani. 
A császár fél a sociáldemokrácziától. Görcsösen ragasz-
kodik trónjához és az Istent hívja segítségül annak meg-
mentésére. F. hó 20-án volt a gárdacsapatok ujonczainak 
felesketése. Ezután beszédet mondott maga a császár. El-
mondá, hogy kívülről ugyan jelenleg nem fenyegeti a 
birodalmat veszély, de van egy benső ellenség, — értette 
alatta a sociáldemokracziát, — a mely csak a keresztény-
ség talaján győzhető le. Senki sem lehet jó katona, úgy-
mond, ha egyúttal nem jó keresztény is. Azért őrizzék 
meg az ujonczok, a kik neki, mint földi uruknak hűséget 
esküdtek, hűségöket mindenekfölött az egek Urához és az 
Üdvözitőhöz is ! In der Noth frisst auch der Teufel Flie-
gen, mondja a német közmondás. 

— Magyarország bíboros hg prímása, a mint a kép-
viselőházban a most folyó dísztelen vita első bombája a 
kultusminiszer püspök-gyalázó beszédében felrobbant, 
másnap azonnal hátat fordított a dísztelen viták városá-
nak és ősi székhelyére, Sion ormára, a futárvonattal 
visszautazott. A nagy feltűnést keltett elutazás megtette 
a kellő hatást. Még jó Péchy Tamás elnök is mozgosit-
tatott, hogy többé a püspöki kart, a mely a képviselő-
házban nem védheti magát, senki bántalmazni ne merje, 
és igy Hock János, a ki nem tartva szem előtt a régi 
latin közmondást: „quod licet Jovi, non licet bovi", 
Csáky grófot a püspökök pellengérre állításában kegye-
letlenüí követte, ugyancsak meglakolt már eddig is azért, 
hogy a minisztert katholikus ember előtt tilos utón 
követte. 

— Magyar katholikus Leo egyetem. E czimén indí-
tott mozgalmat a „Katholikus Egyházi Közlöny." Az 
eszme, egy magyar katholikus tudomány-egyetem alapí-
tása, régi jó eszme. A Religio nem egyszer vitatta. Már 
alapítványok is tétettek rá. Gondolom b. e. Fogarassy M. 
és Csajághy S. püspökök hagytak reá tetemes összegeket. 
Csak a név, a „Leo-egyetem," az uj. Ha amúgy pártolta 
a Religio az eszmét, igy, uj alakjában is, szivéből pár-
tolja és fogja támogatni. 

Sajtóhibaigazitás. Lapunk 39. sz. 306. 1. 2. old. 3. sorban 
felülről „melyről kimutatható" helyett „melyről ki nem mutatható" 
az igazi szöveg. 

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

Budapest. 1890. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz / 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

NEGÏVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A v e g y e s h á z a s s á g . 
Egyházi beszéd.l) 

„Feleséget ve t t em, azér t nem mehe-
tek.1 ' Luk. 14, 20. 

A ml mennyei Atyánk jóságáról beszél a 
mai evangelium. Ott, a hová az ő áldottait fogja 
vinni, örökké tar tó lakomát szerez, a minőt szem 
nem látott , fül nem hal lo t t : 2 ) az ő mennyor-
szágát. 

Az atyai öröm azonban soha sincs keserű-
ség nélkül. A mint a rózsát saját tövise, ugy 
az atyai szivet gyermekeinek hálátlansága szokta 
megszurdalni. E siralomvölgyéből megtérő gyer-
mekeit t á r t karokkal várja és azok, az esztelenek! 
vonakodnak. Egyiket gazdasága foglalja el, a 
másik feleséget vett, azért nem mehet. 

Pedig ugyanazon jó atya, „ki az embert 

!) Az i t t következő levél kellő fe lvi lágosí tás t n y ú j t e beszéd-
nek mind eredetéről m i n d közérdekű érdeméről . Az adonyi egyház-
kerüle t papsága kiváló t ap in t a to s ság ró l t e t t t anúságo t , midőn a 
vegyesházasságok kérdésé t az egyházi szószékre való t ek in t e tbő l 
t anu lmányozása t á r g y á v á t e t t e . H ive ink lelki üdvösségére nézve a 
legelső is teni eszköz : az I s t en igéje ! 

Nagyságos Szerkesztő Ur ! 
Az adonyi egyházkerület megbizásából bá to r vagyok Nagysá -

goda t t i sz te le t te l m e g k é r n i , miszer in t t isztelendő Szent iványi Ká-
roly nagy-pe rká t a i segédlelkész ur á l ta l m u l t hó 30-án Rácz-
Almáson t a r t o t t papi gyűlésen a „vegyesházasságokról" felolvasot t 
korszerű egyházi beszédét a Religio becses l ap jába fölvenni mél-
t ó z t a t n é k . 

Remélvén kérésem figyelembe vé te lé t , k iváló t iszteletem 
nyi lváni tása mel le t t m a r a d o k 

Nagyságodnak 
Kel t Nagyhan toson , 1890. okt . 3 -án . 

a lázatos szolgája 
Lajos József, p lébános 

és ker . jegyző. 
2) I. Cor. 2, 9. 

teremtet te , kezdettől fogva férfiú és nőnek al-
ko t t a ; " 1 ) ugyanaz a Krisztus, ki üdvünkért a 
kereszten halt meg, ugyan ő rendelte a házasság 
szentségi ere jé t ; ugyan ő rendelte, hogy „oly 
tisztán, hiven szeressék egymást, mint szerette 
Krisztus az Anyaszentegyházat." 2) És mégis ezen 
szent rendelését csak a testi örömökért szeretik 
az emberek, ha hivja őket az édes Jézus: „Jöj-
jetek hozzám mindnyájan, kik terhelve vagy-
tok," a) jöjjetek hozzám, mert „én vagyok azut , 
igazság és élet",4) jöjjetek „keressétek előbb az 
Isten országát",5) akkor nem hallják a jó pász-
tor hivását, mentegetőznek: „Feleséget vettem, 
azért nem mehetek." Ha tehát e szent egyeség 
is, melyet Isten malasztjával és szándékával 
kötnek, visszatarthat az üdvösség utján, mit 
mondjak akkor az oly házasságról, mely nem 
Isten akarata szerint van? Oh! az ily házasok 
nem várhat ják Isten hivását. Az evangeliumbeli 
házas épen ezzel mentegeti magát : feleséget vet-
tem, nem mehetek. Az egyedül üdvözitő hi te t 
veszélyeztető házasoknak Isten mondhat ja : fele-
séget vettél, hát nem jöhetsz! 

Ez a hitölő, keresztényietlen házasság, mely-
nek köteléke oly sok embert ránt a kárhozatba, 
nem más, mint a vegyesházasság, mikor sokan 
meggyalázva szent hitüket, olyannal lépnek házas-
ságra, ki Isten egyházának és vallásának esküdt 
ellensége, mint a protestánsok és más h i t ta -
gadók. 

') Máté . 19, 4. 
2) Efez. 5, 25. 
•*) Máté . 11, 28. 
4) J án . 14, 6. 
5 ) -Máté . 6, 33. 
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És remegve lelketek üdveért, Jézus szent 
nevére kérlek t i teket , minden erőtökből figyel-
jetek ma rám. A mint a jó pásztor védi nyáját 
a farkas ellen, ugy akarlak megóvni t i teket a 
vegyesházasságtól. Meg fogtok borzadni, ka lát-
játok, hogy az ily házastárs mennyit vét 1. Isten 
ellen, 2. saját lelke, 3. saját teste ellen, 4. mily 
borzasztóan vét gyermekei ellen. 

Ha a hivő családba egy hit tagadó furako-
dik, azt lassankint megmételyezi, mint konkoly 
a búzát. Azért az egyház sohasem helyeselte a 
vegyesházasságot, csak fontos okok miatt, nézte 
el. A mint Mózes a zsidóknak féktelenségük 
mia t t engedte meg a feleség elbocsájtását, ugy 
az egyház is ezért nézi el a vegyesházasságot. 
„Hagyjátok a konkolyt is az aratásig, nehogy 
a konkolylyal együtt kigyomláljátok a búzát is." 
Hagyja az egyház is, oh, mert sokan volnának, 
kik egy tetszetős arczért, sőt gyalázat! egy kis 
vagyonért eladnák szent hitüket ; de épen ezért 
„utálatosnak" is nevezi, mert Isten akaratával 
ellenkezik. Isten azt akarja, hogy a házasság 
szent legyen, melyben a felek nem csupán a 
földiek, hanem különösen az égiek megszerzésé-
ben segitsék. Azért,, mondja az ó szövetségben 
Ábrahám : „Ne végy feleséget fiamnak a kana-
neusok leányai közül." ") 

A ki az igaz egyház ellenségével köt i ma-
gát egybe, az nem szeretheti igazán igaz hitét. 
Hogyan tetszenék Istennek, ha te i t t hagyva 
egyházad fiait átmész az ellenség seregébe és o t t 
esküdöl örök szeretetet és hűséget? Tehát szere-
ted azt, ki Megváltódnak magasztos kezét, ma-
lasztjainak eszközeit ellöki magától. Tehát hű 
leszesz ahoz, ki sz. vallásod vesztére tö r? Az 
édes Jézus int, hogy: „A ki az egyházat nem hall-
gat ja , ugy tekintsd, mint pogányt és nyilvános 
bűnöst." És te nem reszketnél kezed egy nyil-
vános bűnösnek nyúj tani és megesküdni, hogy 
szeretni fogod ? ! 

Szent János, a szeretet apostola, kinek 
minden szava csak szeretetről beszél még az 
ellenség i ránt is, igy kiált hozzád: „Be ne fo-
gadjátok házatokba, még ne is köszöntsétek 
őt." Es te házadba fogadnád, sőt holtig együtt 
élnél vele? Látha t juk tehát KK., hogy Istennek 
nem tellik kedve az ily házasokban, hanem 

') Máté 13, 29, 30. 
s) Moys 24, 3. 
3) Máté. 18, 17. 

Ján. 1er. 2, 10. 

azokban, „kik egy test, egy lélek; kik egy 
te rhe t viselnek, mer t a teher ugyanazon egy 
hit, ugyanegy kötelesség, egy vallás és remény 
terhe," — mondja Tertullián. 

II. A ki vegyesházssságra lép, rettenetesen 
vétkezik saját lelke ellen. Ha jó katholikus vagy, 
ha hiszesz a megfeszített Jézus Krisztusban, tud-
nod kell, hogy téged az ő szent vére, csak az 
ál tala adot t üdvözítő hit üdvözít; és te ezt a drága 
hi te t ily házassággal a legnagyobb veszélynek 
teszed ki. Azt hiszed elég erős vagy annak 
megőrzésére? Ne bizd el magad gyenge ember, 
inkább tanul j más kárán, a magadén nem tanul-
hatsz, mer t : „A ki szereti a veszélyt, elvész abban."1) 
Eredj, tanul j más kárán. Salamon Istentől sok 
bölcseséget nyert és pogány női bálvány imá-
dásra csábí to t ták; Sámson testi és lelki erőt 
kapo t t és nője romlását okozta. Eredj, nézd meg 
az ily házasok életét. A más vallású fél kedves-
kedéseivel, ferde okoskodásaival ej t i meg hites-
t á r s á t : Miért haragudnék Isten, ha valaki nem 
katholikus, hiszen mi is azt az egy Istent imád-
j u k ! Aztán l á t j a a mindennapi példát. Társa 
nem ugy imádkozik, sz. olvasót, szentelt vizet, 
képeke t stb. nem használ. Elkezdi az ördög az ő 
incselkedését: Te is ugy t égy! hiszen mind az 
nem is szükséges, azok nélkül is lehetsz becsü-
letes! A katholikus fél tágulni érzi lelkiismere-
tét. Azután beszélgetésbe erednek ; ha te vallá-
sod legszentebb ti tkáról, az oltáriszentségről 
beszélsz, ki fog nevetni tá rsad; ha bajaidban 
édes jó anyádhoz Máriához fordulsz és Isten 
szentjeit hivod segitségül, korholni fog, mint 
babonást, ostobát és sötét fejűt. Az igy üldözött 
fél az Isten házába ugy szökik, hogy meg ne 
tud ja a másik; később már maga előtt is res-
telli, végre elmarad. Nem lesz hite, mert el-
hagyta; nem lesz reménye, mert mit reméljen 
az, ki hi tét hagyta el ; nem lesz szeretete, mert 
hiszen ha volna szeretete Isten iránt , nem 
rúgta volna el magától sz. parancsait . 

Jönnek az ünnepek, de társadnak nincs 
ünnepe, — te sem tartasz, dolgozol; jönnek a 
böjtök, de társad bolondságnak ta r t ja , — meg-
szeged. 

Hogy kikerülj minden czivakodást, meg kell 
vetned Jézusod szent tani tását , meg kell tagad-
nod Megváltódat és mindig füledbe zúg rette-
netes szava: „Aki engem megtagad az emberek 

Eccli 3, 27. 
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előtt, én is megtagadom Atyám előtt." >) Ha meg-
fog a betegség, nem lesz, ki elhivja lelkiatyádat, 
hogy kibékülhess a jó Is tennel; nyomorultan, 
mint pogány fogsz meghalni, nyomorultan mint 
hi t tagadó fogsz elveszni és elkárhozni örökre. 

(Vége köv.) 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás.) 

31. Villanovai szt. Tamás azokhoz szólván, 
kik bűnben élnek s mégis a tetszelgő hitszóno-
kokat keresik, igy kiált föl : „Balgatag! házad 
ég, s te művészies beszédek után futkározol?" 
Epp ezen szemrehányást tehetnők az oly hitszóno-
koknak, kik egész sereg bűnös előtt inkább sza-
valnak mint prédikálnak. Azon szerencsétlen bű-
nösöknek villámokra és mennydörgésre van szük-
ségök, mely őket álomkórságukból felriaszsza, 
nem pedig a költőktől kikoldult szóvirágokra. 
Micsoda botorság volna, ha valaki egy égő há-
zat néhány csepp rózsavizzel akarna eloltani. 
Nevetnem kell, ha valamely phraseologról azt 
hallom, hogy ilyen meg olyan „sikerrel" prédi-
kált. Miért! Mert nem hihetem, hogy Isten si-
ker t adjon az oly szónoknak, ki az 0 igéje helyet t 
saját tudományát hirdeti. „Az én beszédem és 
tani tásom nem az emberi bölcseség hi tető igéi-
ben állott , hanem a léleknek és erőnek meg-
mutatásában" i r ja szt. Pál ; Origenes pedig 
hozzáfűzi, hogy a hitszónok sikert nem muta tha t 
fel Isten kegyelme nélkül ; Isten pedig csak an-
nak adja kegyelmét, ki az 0 tani tásá t természe-
tes erejében, az emberi művészet mesterkéltsége 
nélkül adja elő. A cziczomás, keresgélt nyel-
vezet, az emberi bölcseség igéi csak gyengítik az 
isteni ige erejét — mint az apostol mondja — 
s megsemmisítik az áldást, mit különben általa 
elérhettünk volna. 

32. Szent Brigitta látomásaiban is megható 
példáját adta az Ur annak, mi sors vár a hiu s 
beszédeikben csak a dicsőséget hajhászó papokra. 
Ez a szent szűz t. i. egy izben valamely hires 
prédikátor lelkét l á t t a a pokolban s amint erről 
az Urat kérdezné, ily feleletet kapo t t : A hiu és 

') Máté 10, 33. 
2) Kor. I. 2, 4. 

dicshajhászó prédikátorok által nem én, hanem 
az ördög szokott szólani! 

Midőn egy napon a hires Sparano atyával 
beszélgettem, a következő rémületes eseményt 
mondta el előttem. Bizonyos pap — mondja — 
ki egész életében azzal az ünnepieskedő dagá-
lyossággal szólott hallgatóihoz, melyből ezek 
semmi lelki hasznot nem vontak, halálos ágyán 
oly lelki szárazságot és töredelmetlenséget ére-
zett, mely majdnem kétségbeejté üdvössége fö-
lött . Ekkor az előtte levő szt. keresztről a kö-
rülállók által is hal lhatóan a következő szavak 
hangzot tak : „Most ugyanazon bánatot adom ne-
ked bűneid fölött, melyet te másban kel te t té l 
beszédeid által." 

83. Akad ta lán olyan is, ki az előadtam 
események, sőt talán egész levelem fölött csak 
mosolyogni fog. Ezeknek csak azt felelem, hogy 
várni fogom őket Krisztus Ítélőszéke előtt. Na-
gyon tudom én, hogy minden gyülekezet előtt 
ugyanazon módon szólni nem lehet, s ha pl. 
t isztán papi vagy csupa t anu l t világiakból álló 
társaság előtt emelkedettebb lendületű is lehet a 
beszéd: azonban még az ily esetben is tanácsos 
minden fenhéjázást és dagályosságot kerülni ; 
mer t minél virágosabb a beszéd, annál gyümölcs-
telenebb — mondja szt. Ambrus. — Azon pré-
dikátor, ki ékes irálya által igyekszik hallgatói 
tetszését — mintegy kikoldulni, az nem a térí-
tés, hanem a félrevezetés apostola, s hallgatóiról 
joggal mondhat juk ugyanazt, mit az Evangelium 
azon zsidókról mond, kik Krisztust hal lgat ták : 
„Csodálták Őt, de meg nem tértek." Talán fog-
ják mondani : „Jól beszél, találóan, nagyon jele-
sen szólott", de lelki hasznot nem merítenek sza-
vaiból. „Ha szólsz— i r ja szt. Jeromos Nepotianus-
hoz — hallgatóidnak könnyei ne pedig dicséretei 
után törekedjél." Még világosabban kimondja ezt 
Szalezi szt. Ferencz egyik levelében: „Nemszere-
tem — úgymond — ha a prédikáczió után igy 
beszél a hallgatóság : valóban nagy szónok, szép 
emlékezete, gyönyörű előadása van, igazán tu-
dós egy ember stb.; kedvesebbek előttem a 
hallgatóságnak ilyes megjegyzései: Mégis csak 
szükséges az a vezeklés; mily nagy vigasz-
talás van a bűnbánatban; Istenem mily igazsá-
gos s mégis mily jó vagy t e ! legszebb jelenet 
az, ha a nép prédikáczióról hazamenet semmit 
sem beszél, hanem hallgat és gondolkodik." 

3<L Aztán remélli azon szónok, ki a kereset t 
43* 
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előadásra oly nagy súlyt fektet, hogy erőlködé-
sével mindenkinek tetszését meg fogja nyerni? 
Ez volna a legtévesebb fölfogás. Talán nagyon 
is sokan dicsérendik őt, de ugyanannyian ócsá-
rolni is fogják: egyik ezt, másik azt találandja 
benne megrovandónak. Hiszem, hogy ez mintegy 
büntetése azok balgatagságának, kik hiu dics-
hajhá-zatból Krisztus helyet t önmagukat prédi-
kálják. Aki emberek kegyét hajhászsza — hogy 
nyugodt lehessen — valamennyiét meg kell nyer-
nie, ami lehetetlen, mig aki Istennek óhaj t te t -
szeni és szolgálni, csak egynek — Istennek — 
jóindulatát kell megnyernie s czélját elérte. Kü-
lönben — mint Muratoritól hallot tuk — az 
egyszerű és meghit t beszéd az embereket is job-
ban kielégíti, tudósokat és tudat lanokat egy-
aránt. 

35. Seneca egyik levelében olvasom, hogy 
a beteg nem az oly orvost keresi fel, ki hozzá 
szépen tud beszélni, hanem aki baján segiteni 
képes. Hát mit használ a bűnösnek a mézes-
mázos szóhalmaz, mikor az ő lelki betegsége 
vágást és égetést kiván? Ez okon i r ja sz. Ber-
nát is: „Jobban szeretem az oly szónokot hall-
gatni, aki könnyeimet, mint aki tetszésemet ipar-
kodik megnyerni." A hires Segneri Pál atyáról 
i r ja Muratori, hogy habár a legnépiesebb irály-
ban beszélt, a legszellemdusabb férfiakat is magá-
val ragadta. Hasonlót olvasunk Regis sz. Ferencz-
ről. Beszédjei egyszerűek voltak; más czélja nem 
volt, mint a legalsóbb osztályú műveletlen nép 
oktatása, s a legtávolabbi községekből özönlöt-
tek hozzá nemesek, világi és szerzetespapok 
egyforma buzgósággal, csakhogy beszédjét hall-
hassák, annyira, hogy két-három órával beszédje 
előtt már minden hely le volt foglalva. 

Csodálatos a következő történet , melyet e 
szentről hallottam. 

Történt, hogy ugyanazon időben, midőn 
Regis szt. Ferencz Puyben missiót t a r to t t , ugyan-
azon város főtemplomában egy más prédikátor 
böjti szónoklatait tar to t ta . Csodálkozott ez, mi-
kép hagyhat ja el őt a nép, hogy — mint mondá 
— egy együgyű szerzetest hallgathasson. El is 
ment a jezsuiták provinciálisához s igy szólt: 
„Regis atya lehet ugyan szent, de beszédmódja 
épen nem fér össze a szószék méltóságával; be-
szédje oly piaczi, amit mond, oly pórias, hogy 
valósággal megbecsteleniti szent hivatalát ." „Mi-
előtt elitéinők, hallgassuk meg beszédjét," — 

mondá a provinciális. Azonban — csodák cso-
dája — a provinciális annyira megilletődött az 
evangeliumi igazságoknak egyszerű, mesterkélet-
len előadása által, hogy az egész beszéd alat t 
sírt. Midőn pedig kijöt tek a templomból, igy 
szólt a panaszlóhoz: Uram, bár mindenki ily 
pórias, ily piaczi módon prédikálna ! Hagyjuk 
csak őt tovább is apostoli egyszerűségében be-
szélni. I t t Isten ujja működik. A panaszos is 
annyira el volt ragadtatva, hogy nem tagadha t ta 
el a szenttől a megérdemelt dicséretet, ki t pedig 
egy óra előtt is földig becsmérelt. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

Magyarországban az egyházat még mindig a pat-
ronátus magasztos sugallatu intézménye támogatja. Leg-
főbb patrónus maga az apostoli király; osztoznak a ki-
rálylyal az egyházvédelemben egyesek és testületek. Az 
egyház hálás tisztelettel viseltetik patrónusai iránt életök-
ben, kegyelettel emlékezik meg rólok haláluk után. A 
katholikus hithűségéről, lelkes patronátusról hires gr. 
Károlyi család egyik ága fejének elhunyta hivja fel e 
pillanatban az egyház kegyeletes megemlékezését. A csa-
lád gyászjelentése alább következik. Jellemző az elhunyt 
nemes alak végrendeletének ama nyilatkozata, hogy jó 
katholiknssá őt özvegyen maradt kedves neje tette. 

Találjon a mélyen megszomorodott gróf Károlyi-
család fájdalmában enyhülést ősei hitének ama vigaszta-
lásában, hogy a boldogult a jó katholikus üdvözitő hité-
ben hunyt el. 

A. gyászjelentés róla igy szól: 
Nagykárolyi gróf Károlyi Gyuláné született erdődi 

gróf PálfFy Geraldine a maga a mostoha gyermekei: Er-
zsébet, Mihály, saját gyermekei: Zsuzsánna, Juliette, Jó-
zsef és Geraldine, anyósa özv. nagykárolyi gróf Károlyi 
Györgyné, született vásonkeői gróf Zichy Karolina, sógorai : 
nagykárolyi gróf Károlyi Gábor, nagykárolyi gróf Károlyi 
Tibor, nagykárolyi gróf Károlyi István, sógornője nagy-
károlyi gróf Károlyi Pálma, férjezett cserneki és tarkeői 
gróf Dessewffy Aurelné, nemkülönben édesanyja, testvérei, 
sógornői és egyéb rokonai nevében bánatos szivvel jelenti 
felejthetetlen férjének, nagykárolyi gróf Károlyi Gyulának, 
ő cs. és kir. apostoli királyi felsége valóságos belső titkos 
tanácsosa, cs. és kir. kamarás és aranygyapjas-rend lo-
vagjának élete 54-ik, boldog házassága 10 évében, hosz-
szas szenvedés és a szentségek ájtatos felvétele után folyó 
1890. évi november hó 23-án, reggel háromnegyed négy 
órakor történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tete-
mei kedden, folyó hó 25-én, délután 3 órakor fognak a 
római katholikus szertartás szerint a családi házban 
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{egyetem-utc7.a 6. sz. a.) beszenteltetni és onnan Szat-
mármegyébe, Kaplonyba szállíttatván, a kaplonyi nem-
zetségi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szentmise áldozatok Budapesten, az egyetemi templomban 
valamint az összes kegyúri templomokban folyó hó 27-én, 
délelőtt 10 órakor fognak a Mindenhatónak be mutattatni. 
Budapest, 1890. november hó 23-án. Béke áldott ham-
vainak ! 

Nyttra, nov. 21. Kritikus napjaink. — Végre legör-
dült a függöny az utolsó felvonásra ; a vegyesházasságok 
százados drámája Magyarországon végkifejlésében van. A 
kormány nov. 18-án kimondta, hogy a katholiczizmus, ez 
a tragikus hős, elesik, de meg nem dicsőül, mert halálát 
saját embereinek a hibái okozták. 

A febr. 26-iki rendeletre és a kath. petitiókra vo-
natkozólag gr. Szapáry Gyula miniszterelnök világosan és 
félreérthetetlenül jelezte a kormány álláspontját, a mely 
szerint: a kormány az 1868. évi LIII. t.-cz. módosítását, 
dacsára a kérvényeknek, nem szándékozik előterjeszteni, s 
ha az iránt máshonnan tétetnék iniciativa, a módosításhoz 
nem járulhatna hozzá"; a febr. 26 iki rendeletet végrehaj-
tani szándékozik, és esetleg meg fogja tenni az intézke-
dést arra nézve, hogy a fenálló törvények végrehajtassa-
nak, esetleg a polgári anyakönyvvezetés behozatalával is. 

A milyen nyílt és világos e nyilatkozat, épp oly 
félreérthetetlenül és tisztán áll előttünk katholikusok előtt, 
hogy a febr. 26-iki rendelet végrehajtása által három 
kiváló dogmánk : a vegyesházasság szentségéről és a kath. 
mint egyedül üdvözítő egyházról, nyílt tagadásba fog 
vétetni éppen azon körülmények között, a melyek között 
e dogmákat renditlietlenül a katholikusnak vallania kell, 
t. i. a protestánsokkal való érintkezésében. 

Arra a kérdésre tehát, a melyet a vegyesházassá-
gokról irt tanulmányom végén a Csáky okt. 15-iki nyi-
latkozatára vonatkozólag tettem : ha vájjon a helyzet 
változása — t. i. az októberi szélcsend után — az igaz-
ság diadalát fogja-e jelenteni ? — megvan immár a fe-
lelet; a katholikusok által 1868 óta a hitelvek rovására 
űzött loyalitásnak : a szent és változhatlan igazság bukása 
leend a jutalma. Legalább a felekezetlen állam ezt tűzte 
ki nekünk jutalmul. 

Ily gyászos körülmények között, midőn a baj egész 
súlyával fenyeget, mi legyen a magyar katholikusok 
teendője? Quid consilíi? 

A ki férfias higgadtságát a legveszélyesebb körülmé-
nyek között sem veszíti el, s nem tud igazságtalan lenni 
ellenfelével szemben csak azért, hogy önmagának igazsá-
got szolgáltasson : az a jelen ügyben kettőre tekint, a mi-
niszter indokaira, a melyek őt rendeletének a kiadására 
birták s tekint a magyar katholikusok magatartására a 
vegyesházassági kérdésben 1868 óta. E kettőnek összeve-
téséből lehet csupán nekünk — igazság szerint — a leg-
közelebbi teendőinket levonnunk. 

Csáky miniszter nov. 18-án az országgyűlésen adta 
elő az indokokat, a melyek őt rendeletének a kiadására 
vezették s arra a reményre, hogy rendelete sem akadá-
lyokba ütközni, sem kellemetlenségeket szülni nem fog. 
Ezek az indokok, az 1868. LI1V t.-cz. 12-ik §-ának 

történelmi körülményeiből vannak merítve, a törvény ke-
letkezése idejétől egészen Csáky miniszterségéig. 

A Religio szíves olvasói ismerik már ezeket a kö-
rülményeket előbbi czikkeimből, azért nem lesz nekik 
nehéz Csáky nyilatkozatát ellenbirálni s indokait a való 
tényekkel összemérni. 

Védelmezve rendeletét nov. 18-án elmondta Csáky, 
miként járt el, mit vett tekintetbe rendeletének a kiadása 
előtt és ekkép nyilatkozott : „Es ez (előzetes) eljárásom-
ban, t. ház, mit konstatálhattam ? Konstatáltam legelőször 
azt, hogy 1868-ban, mikor a szóban forgó törvény hoza-
tott, az úgyszólván lényegtelen ellenvetések mellett ment 
keresztül s fogadtatott el a törvényhozás által. Akkor 
tehát nem találták meg annak végrehajtásában azt az 
akadályt, amelyet most találnak, 1868 óta 22 évig áll 
fenn e törvény s azóta most van először alkalom arra, 
hogy a törvénynyel szemben, mondjuk ki a dolgot, egy 
hitelvet állítanak fel és azt mondják, hogy nem lehet a 
törvényt keresztül vinni, mert hitelvbe ütközik." Ez volt 
a miniszter első indoka a rendelet kiadására ; a csekély 
ellenkezés az 1868-iki 53-ik t.-cz.-el, a midőn az meg-
hozatott. 

A Religio jelen félévi 25. és 26-ik számából ismer-
jük e törvény keletkezésének a körülményeit. 

Ezeknek az egybevetése pedig mutatja, hogy a mi-
niszter tévedett, a midőn a katholikusok magatartásából 
ezen t. cz.-el szemben akár 1868-ban, akár azután, a 
febr. 26-iki rendeletéhez az első motívumot merítette. Az 
1868. LIII. t. cz. 12-ik §-ának más jelentősége volt — a 
közfelfogást tekintve — 1868-ban, más 1884-ben és ismét 
más 1890-ben. 

Igaz, maga a törvény 1868-ban könnyű szerrel ho-
zatott ; az alsó tábla katholikusai a liberalismussal úszva 
az egy Gál Jánost kivéve, érdemlegesen nem szóltak 
ellene ; de a felsőházban Simor és Haynald erősen meg-
rostálták s inkább br. Eötvös javaslatához csatlakoztak, 
de végre is 25 szóval 61 ellen elbuktak. Ellenvetéseik 
lényegesek voltak, hogy azonban szavuk visszhangra még 
sem talált, az annak a gyászos körülménynek tulajdoní-
tandó, mikép a katholikusok az uj politikai helyzetet 
saját javukra fel nem használták, párttá nem szervezked-
tek, a minek akkori okait a Religio és a M. Állam 
összeszóllalkozásaiból ismerjük, (v. ö. Religio 1890. II , 
177 1.) 

Téved azonban a miniszter, a midőn a mai állapo-
tokat 1868-al azonosítva azt mondja, hogy a katholikusok 
most hitelvet állítanak fel az LIII. t. cz. ellen, a mit 22 
éven át nem tettek. 

1868-ban Simor és Haynald a vegyesházasságoknál 
a kauciók adásának a szabadságát tartották szemeik előtt 
s e szempontból ostromolták a ház elé került javaslatot, 
mert arról s nem másról volt akkor a szó. Gr. Csáky 
jelen volt akkor az országgyűlésen, tehát jól tudhatja, 
hogy akkor a gyermekek vallási neveléséről csak általá-
nosságban, minden további részletezés nélkül vitatkoztak 
s a reversálisokat ostromolták ; keresztségről, illetékesről 
vagy illetéktelenről, anyakönyvezésről senki sem beszélt, 
azért magában a törvényben is csak általános kifejezés 
szerepel" „ . . . vallását követik." 
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Ha a katholikusok csak ujabban hangoztatják hit-
elvöket, mikép a kath. pap által megkeresztelt gyermeket 
a haeresisnek kiszolgá'tatni nem szabad, és 1868-ban ilyes-
mit nem mondtak, az onnan van, mert az 1868. LIII. 
t.-cz. 12-ik §-át csak Trefort kezdte a gyakorlatban erről 
az oldaláról feszegetni, a midőn 1884-ben az anyaköny-
vezésről hozta az első enemű intézkedést. 

Teliát distingue distinguenda ! 
A vegyesházasságoknak 1868—1879. közti történel-

méből tudjuk, hogy a 12-ik §. ezen egész időn át oly 
értelmezéssel birt a potiori a közéletben, mikép az csak 
ekkor érvényesül, ha a vegyes vallású szülők gyermekeik-
ről magok nem intézkedtek ; innen a közéletben járta a 
kaucziók adása, a kath. pap előtti ünnepies esketés ; a 
keresztség szentségét, az anyakönyvezést senki sem tá-
madta meg Hogy tehát a katholikusok magatartása 
akkoron egészen más lehetett, mint ma, az természetes. (L. 
a herczeg-primás 1880. nov. 8-iki instrukczióját Religio 
1890. II. 242. 1) 

Ha a miniszter az 1868-iki törvényhozók által a 
12-ik §-ba letett élvre magára, a mai fejleményeiket ma-
gokban foglaló akkori burkolt szándékaikra hivatkozott 
volna, az ellen kifogásom nem lehetne ; de midőn a ka-
tholikusoknak mai hitelvi álláspontját az elmúlt 22 évvel 
akarja ellentétbe állítani, ezt tévedésnek kell jeleznem. 

„Konstatálhattam — folytatta a miniszter, — hogy 
1868 óta minden egyes konkrét esetben, mely elintézés 
végett egészen fel a miniszterig ért, minden miniszter, ki 
e széket betöltötte, konzekvensen — mert máskép nem 
is tehetett — az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-a értelmében 
határozott " 

Hát ez az állitás ugy általánosságban igaz, véve a 
dolgot a különböző idők szerint, s a szerint, a mint az 
illető miniszter idejében a törvényt értelmezték. Mert 
hogy pl. Eötvös, Pauler soha sem intézkedett ugy, mint 
most Csáky, az nyilvánvaló ; mert akkor a törvénynek 
Csáky-féle értelmezéséről a gyakorlati életben senki nem 
is álmodott. 

Ez a két indok tehát semmiféle alapul nem szol-
gálhatott Csákynak a tekintetben, hogy a febr. 26-iki 
rendeletét kiadja. 

Másképp áll azonban a dolog a következő motívu-
mokkal, a hozzánk közelebb álló időkkel. 

„Konstatáltam — mondta tovább — és ez talán a 
legnevezetesebb, hogy 1868 óta azon eljárási módozat, 
melyet én a rendeletben általánosítani kívánok, igen sok 
helyütt, majdnem egész egyházmegyékre kiterjedőleg fenn-
áll, tényleg gyakoroltatik és hogy ez eljárásban nem ta-
láltatott hitelvbe ütköző dolog." 

Ennél az állitásnál, amely már a valósággal érint-
kezik, sok körülményt kell megkülönböztetni. A lelki-
pásztorok tényleg — egyik másik helyen — elkövették 
azt az abusust, hogy az általok megkeresztelt gyermek-
ről irást küldtek az akath. pásztornak, a vegyesházas-
ságból vagy a tisztán protestáns házasságból származott 
s általok megkeresztelt gyermekeknél ; de nem tették ezt 
a püspöki iustrukczió vagy hittanaik értelmében, hanem 
o'y szokás folytán, a mely idők során át, 1868. előtt is, 

észrevétlenül tartotta magát s a közönséges emberi gyar-
lóságnál egyébnek nem mondható. 

A püspökök egyáltalán csak a vegyesházasságok 
kötésének a módozataival foglalkoztak instrukcziókban ; 
a keresztség körül kérdés fel nem vettetvén : az egyes 
lelkész tani tudatától vagy emberi gyarlóságától függött 
az ügy elintézése. 

Habár tehát erről az eljárásról a már emiitett kö-
rülményeknél fogva nem is mondható, hogy benne hit-
elvbe ütköző dolog nem találtatott, elismerem mégis, 
hogy némi gyakorlati támaszul szolgálhatott annak, a ki 
ezt a gyarlóságot ki akarta zsákmányolni s oly theoriára 
húzni, mint ezt Csáky febr. 26 iki rendeletében tette. 

Többet mond a következő motívum: 
„Es konstatálom, hogy midőn a legfőbb Ítélőszék 

egyes elkeresztelési esetekben végérvényesen Ítéletet ho-
zott és az illetőket felmentette, ez indokolásban mindig 
azt mondván ki, hogy a keresztelés által a vádlott lel-
kész még nem vette fel az illetőket a kath. egyházba, 
hanem az általános kereszténységbe, a biróság ez indo-
kolása ellen, sehol, semmi oldalról ellenmondás nem hal-
latszott. 

Fel kellett tételezni, hogy ennek alapján minden 
akadály nélkül lehet e kivonatokat is egyik lelkésztől a 
másikhoz átküldeni." 

Miniszter ur, a ténynek nem mondhatok ellen (1. 
Religio 1890. II. 250. a Trefort-rendeletét, és 244. 1.), 
ez nagy tévedés volt a megzaklatott katholikusok felfo-
gásában ! 

„De t. ház, — végzi a miniszter, miután elmondta, 
hogy előzetesen a püspököknél tett kérdést rendelete fe-
lől — , mindezeken kivül, még egy sokkal jelentékenyebb 
tanura is hivatkozhatom, oly tanura, kinek súlyát azt 
gondolom senki sem fogja kétségbe vonni ez ügyben. Az 
egész püspöki kar, miután a rendelet ki volt bocsátva, 
konferencziába ülve össze, a rendelet ideiglenesen elfo-
gadhatónak, elfogadandónak és végrehajtandónak találta, 
mert tényleg végrehajtási utasítással ki is adta az alpap-
ságnak. Már most t. ház, ha a priori hitelvi akadály 
létezhetett volna, képzelhető-e, hogy ez megtörténik? En 
azt hiszem, hogy nem . . . . Nincs a jelenben összeütkö-
zés, mert az illetékes tényezők, t. i. a püspöki kar mindez 
ideig a rendelettel ellentétben nincs (azaz nem vonta még 
vissza ápril 12-ik instrukcióját)." (M. Állam 1890. nov. 
20. sz.) 

A miniszter szavaiból a levonandók levonása után 
ténynek marad a püspöki instrukczió, amint azt a Religio 
34-ik számában tárgyaltam. 

Ezekben adta elő Csáky nov. 18-án az országházban 
febr. 26-iki rendeletének a motívumait. S habár beszéde 
után is rendelete törvénytelen maradt, motívumaitól min-
den alapot megvonni nem tudok ; mint a felekezetlen 
állam miniszterének önigazolását teljesen elfogadhatlannak 
nem tarthatom. 

') Bátran ellene mondha to t t volna. A Religio, a mint fel-
merül t az általános kereszténységbe való felvétel elmélete, azonnal 
állást foglalt vele szemben. Csakhogy mágnásainknak és államfér-
fiainknak kedvesebb a „Revue des Deux-Mondes" vagy az „Augsb. 
Alig." min t a „Keligio", — mer t hát ez csak magyar és hazai 
termék ! A szerk. 
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Magunktartása 1868. óta megboszulta magát egy oly 
ember által, a ki a helyzet körülményeit nem ellenünk 
gyarló emberek ellen, hanem sz. hitünk rovására kizsák-
mányolta. 

Leirjam-e tehát még külön is a miniszter indokai 
után a magyar katholikusok maguktartását 1868 óta, hogy 
a kettőnek összevetéséből levonhassam a legközelebbi 
teendőinket ? 

Nem irom le ; meg van az adva a miniszter ezen 
beszédjében és ismeretes a vegyesházasságoknak letárgyalt 
történelméből ; lapozza át a szives olvasó ugy 1868-on 
kezdve — napjainkig. 

Vétkeztünk mi katholikusok theoretice és praktice ; 
rászolgáltunk a febr. 26-iki rendeletre ; annak legfőbb oka 
a mi kiáltó hűtlenségünk a kath. hagyomány iránt. 

Mít tegyük tehát, hogyan tegyük jóvá az elköve-
tett hibákat? 

Elsőben is, miután a jelen év folyama alatt a fel-
merült kérdések dogmatice mindenki előtt tisztába hozat-
tak, ne tagadjuk, hogy magunktartásában tévedések történ-
tek 1868 óta, különösen az általános kereszténység han-
goztatása s a Csáky-féle rendelet elfogadása által. Az 
őszinte bevallás egyszer-mindenkorra megóv a szerencsét-
len expediensek keresésétől, az igazság egyenes útjára 
elvezet s megtanít már egyszer arra, hogy a hitelvek 
felett nem lehet diplomatiát űzni. 

Ha mentegetődznénk. ismét csak politice, de nem 
katholice fogunk cselekedni, a mint már hasonló 1839-ben 
is történt. Lajtsák fellépése után az 50 éves josefinistikus 
praxist, a vegyesházasságoknak kaucziók nélkül is íinne-
pies megáldatását tovább nem lehetett folytatni : a püs-
pökök nem akarták bevallani, hogy a mi addig történt, 
az visszaélés volt ; de Andrássy-féle fellépésre sem volt 
kedvök a kormánynyal szemben: hát hogy a kecske is 
jóllakjék meg a káposzta is megmaradjon : behozták — 
expediensül — a passiva assistentiát olyan magyarázattal, 
a melyet az egyház soha sem fog approbálni. (L. Religio 
1890. II. 25. 1.) 

Tehát tegyünk az ország előtt nyilt vallomást a 
vegyesházasságról, és ne kerülgessük a dolgot a termé-
szeti jog mindenféle magyarázatával: tegyünk vallomást 
a keresztségről és mondjuk, hogy egyedül ezt irják elő 
hittanaink, amint a katekizmusban van. Az Ur Jézus csak 
ilyen diplomatiát ismert, a melyet a legegyszerűbb ember 
is megértett. 

A püspöki kar, visszavonván az ápril 12-iki instruk-
cziót, hivatása szerint intézkedjék a vegyesházasság, a ke-
resztség adminisztrálása körül a felmerült szükségletek 
szerint s a fő és alsópapság egy szóval-lélekkel viselje a 
rábízott híveknek gondját; a megoszlásnak még nyoma 
se legyen többé. 

Kezdődjék meg az a pasztoráczió, a mely a káno-
nokban van előírva; mely megteremti a hitéletet, a tár-
sadalmi együtttartást, a kath. gyűléseket, a kath. cent-
rumot és a kath. autonómiát. 

Azonosítsa magát az egyház a néppel, a hívekkel ; 
azokban van az ő ereje; Krisztus urunk nem urakat, ha-
nem lelkipásztorokat rendelt — a hivek számára. 

Legyen köztünk egyetértés minden téren, s a hier-

archia minden fokozatain ; a katholiczizmusban nincsenek 
privát érdekek, hanem van közérdek, mindnyájunk érdeke : 
az egyház java. 

Magát az 1868. LIII. t. cz. 12-ik §-ának szándékolt 
végrehajtását illetőleg pedig minden bekövetkezhető esélyek 
daczára ostromoljuk az országgyűlést, a királyt szüntelen, 
az idén, esztendőre s még azután is, még az állam elis-
meri, hogy nekünk jogunk van hitelveink szerint élni. 

De nem szabad visszariadnunk a szenvedésektől sem, 
a melyeket a febr. 26-iki rendelet ránk hozhat. A tes-
pedésből felocsúdott eleink 1840—4-ig bátran ott állottak 
a megyei törvényszékek előtt (1. Religio 1890. II. 8. sz.) 
de kauczió nélkül a vegyesházasságot meg nem áldották 
ünnepiesen, még Kossuth Lajosét sem ! 

Inkább szenvedni, de a hitelveket el nem árulni : 
ez az igaz lelkipásztornak a jelszava. 

Ezek legyenek a legközelebbi teendőink. Ne sér-
tegessünk senkit, a minisztert sem, mert mi is hibásak 
vagyunk : de tanainkat tisztán, világosan hirdessük és — 
teljesítsük is. 

Ránk keserű szenvedések, egyházunkra nagy veszte-
ségek várakoznak ; a hivek serege gyarlón pasztorálva, a 
papság atomizálva, az egyház az állam kezeiben ; milyen 
jövőnek nézünk elébe?! Dr Dudek János. 

Vörösvár. A protestáns papok elkeresztelése és a 
kath. papok passivitása. — 

Ha kötelességünknek tart juk a sérelmes 68-iki tör-
vény és február 26-iki min. rendelet ellen a gyermekek 
üdvösségének és egyházunk dogmaticus elveinek érdeké-
ben felszólalni, tiltakozni és orvoslást kérni, nem szintén 
oly kötelességünk-e ugyanazon érdekeket sértő s megta-
gadó prot. papok ellen a törvény utján orvoslást köve-
telni ? A passiv passusnak a pokolba kiadása, nem szintén 
oly elárulása-e az egyház érdekeinek, mint a keresztelő 
levélnek activ kiadása? A ker. levél megtagadásával, a 
mitr a kormányrendelet tilt, egyházunk elveit és érdekeit 
megvédelmezzük : a ker. levelek követelésével, a mit a ren-
delet parancsol, nem védelmezzük! Nem nagyobb vétek-e, 
mikor a törvény és rendelet a fegyvert a kezünkbe adjai 
az egyház elveit és érdekeit elhanyagolni : („consensus, 
mutus, non obstans") mint azokat a törvény értelmében 
megvédelmezni ? Nem méltán eredhet-e a gyanú, a mi 
igaz és komoly dogmaticus mozgalmunk ellen, és csupán 
lármát, ütközést és zavart előidézni vágyó törekvéseink 
mellett? Mindezek külön megfigyelést és megfontolást ér-
demlenek: annyi számos, a fővárosban csupán 4 vagy 5 
év leforgása alatt 434 elkeresztelt gyermek üdvének érde-
kében. Hát az egész országban ? ! A prot. papok nem 
tanusitanak-e nagyobb buzgalmat, az őket nem illető 
lelkek elhóditásával, mint mi a minket illetőknek hanyag 
átengedésével ? A szülők természeti jogát respectáljuk ? 
De van-e joguk a szülőknek, gyermeküknek üdvösségét 
eretnekség által veszélyeztetni ? Es midőn a szegény gyer-
mek még nem segithet magán, van-e jogunk, kik üdvükre 
felügyelni tartozunk, a kárhozatnak átengedni ? Miért 
nem tiszteljük a természeti jogot, mikor a kath. jegye-
sektől ily gyermekeik kath. vallásbani nevelését megta-
gadják, nem dispenzáljuk, nem absolváljuk, nem copu-
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láljuk, nem introdnkáljuk post partum ? Ma nem esünk-e 
egy sereg inconsequentiába, a mit a protestánsoknak sze-
mükre vetünk ? Mi a prot. papokat embertelen üldözési 
mániáról vádoljuk : magunkat pedig a vallásos tolerantia, 
a türelem herosai és mártvraiként kivánjuk feltüntetni! 
Igenis: a türelem szép erkölcs; de nem hozzánk tartozó 
embertársaink üdvének rovására : „non licet facere bonum, 
ut eveniat malum!" 

És éppen nem uj a kath. papságnak ilyetén a ve-
szélvezett üdvü gyermekek iránti törvényesen kényszeritő 
eljárása. Hiszen a reversálisok ügyében kiadott és a kath. 
egyház által politikai hatóságok utján érvényesített, úgy-
szintén az állam által a vallás támogatására szerzett tör-
vények és rendeletek az egyház által mind rosszalandók, 
és visszautasitandók volnának ? Miben álljon tehát az egy-
ház és állam közti összhang, a „Concordia Sacerdotii et 
Imperii ?" Hiszen, a 68-iki törvény és szept. 26-iki min. 
rendelet revisióját kérni nem-e több, mint annak végre-
hajtását követelni ? 

Igaz, hogy ha mi az elkeresztelt gyermekeket visz-
szakivánjuk, ugylátszik, mintha a protestánsok eljárását 
szentesitenők, és magunk ellen fegyvert szolgáltatnánk. 
Igen : de még ezen esetben is, kinek részén áll a jog és 
igazság? A prot. vallásnak elve, hogy mindenki saját 
vallásában üdvözülhet. A kath. vallásnak elve az egyedül 
üdvözitő egyház. Mi joga van tehát a protestantismusnak 
más vallás egyéneit magához erőszakkal kényszeríteni ? 
Holott a katholikusok hitelvüknél fogva az egyedül üd-
vözitő egyházba lelkiismeretük, és minden morál szerint 
kötelesek az emberiségnek bekebelezését minden törvé-
nyes eszközökkel érvényesíteni. 

Mi tehát méltán követelhetjük, és követeljük az 
elkeresztelt gyermekeknek egyházunkba leendő visszake-
belézését : de a protestánsoknak nincs vallásuk elvében 
alapult joguk, ezen visszahelyezést sürgetni. Vallásuk in-
differentismusa ellentmond ezen törekvésnek és megfosztja 
őket ebbeli joguk a törvény által leendő megállapításának 
követelésétől. Vagy talán az állam még protestánsabb 
egyen, mint maga a protestantismus ? ! 

Mi tehát ezen elvek alapján az általunk keresztelt 
gyermekeket a protestánsoknak át nem szolgáltathatjuk : 
de a prot. papok által elkeresztelteket lélekismeretünkben 
kötelesek vagyunk visszakövetelni, és reméljük, hogy a 
nm. püspöki kar az eddig engedékeny alpapságot kellő-
képp utasítani fogja. B—k. 

V E G Y E S E K . 
*** Miniszter-krízisről beszélő hirek szállongnak a 

levegőben. Szó van egyébről is. Schlauch püspök ur ő 
excjának audiencziáját ő felségénél ugy magyarázza a 
kósza hir, hogy ő felsége beleegyezését adta volna abba, 
hogy nagyváradi püspök ur gr. Csáky A. miniszter tá-
madására a püspöki kar ellen — válaszoljon. Ezt sokan 
oda magyarázzák tovább, hogy a felség a minisztert már 
elejtette. Gróf Apponyi Albert szombati beszéde és Szi-

lágyi Dezső mai (szerdai) beszéde jelölik meg. hogy ki 
legyen a helyzet ura, s mi legyen a további teendők sora. 
Gr. Apponyi Albert szombati beszéde szétszakította Tisza 
K. intrikáinak utolsó szálait, ugy hogy a nagy róka maga 
esett bele a verembe, melyet Apponyinak ásott. Hétfőn 
akart beszélni, de száját előre betömte gr. Apponyi. 
Meddig fog ez a birkózás a protestáns fenhéjázás és a 
katholikus szerénység közt még folyni? 

— Nem Csajághy, hanem Bonnaz Sándor B/Z ä CSâ" 
nádi püspök, ki egy magyar katholikus egyetemre ala-
pítványt (100,000 frtot) tett le. Csajághy nevének múlt-
kori említése e helyütt tollhiba volt. Most, hogy a történeti 
igazság konstatálása végett visszatérünk e tárgyra, egy-
úttal közöljük, Oltványi Pál prépost ur szives közlése 
kapcsán, az alapító rendelkezését szórói-szóra: 

Bonnaz Sándor csanádi püspök végintézkedéséből 
1888. ápril 5. 

IV. Cum ad institutionem juventutis in spiritu reli-
gionis catholicae moderandam et scientificam culturam ad 
Ilium, qui omni verae scientiae fons et princípium est, 
Deum reducendam optimis quibusque exoptatissimum vi-
deatur, ut scientiarum universitas catholica directioni et 
moderationi auctoritatis Ecclesiasticae obnoxia erigatur, 
pro conflando fundo ad erigendam huiusmodi Universitä-
ten! requisito lego 100,000 (centum mille) flor. in parato 
respective in libello cassae patimonialis I. Temesva-
riensis. — Legatum hoc usquedum erigendae universati 
catholicae manus admota fuerit, Ven. Capitulum Cath. 
Ecclesiae Csanadiensis administrabit, foenoris lucra et 
census — detractis solum administrationis expensis — 
quotannis capitali addet. Ut vero legatum hoc etiam in 
ilium casum, si erectio universitatis catholicae propter in-
superabilia impedimenta nec longioris temporis decursu 
in effectum deduci posset, intentioni meae conformiter 
promovendo bono publico impendatur, dispono. 

Si intra spatium triginta universum a tempore obi-
tur mei computando Universitas Catholica reipsa erigere-
tur, legatum hoc una cum censibus illucusque adcre-
scentibus ex toto huic fini cedat. 

Si vero intra spatium praefixum universitas cath. 
erigi haud posset, volo ut legatum 100,000 fl. in fines 
sive institutionis et educationis cath., sive in aios fines 
catholicos per Eppos Hungáriáé in communi defigendos 
cedatur quidem, census attamen 30 annorum decursu 
adcrescentes erigendo Instituto Surdomutorum impendan-
tur. Institutum Surdomutorum pro re nata erigendum 
inomisse intra ambitum Dioec. Csanad. erigatur, erectionis 
modalitates cum consensu V. Cap. Csanadiensis respective 
cum consensu magistratus illius civitatis, in cuius gremio 
illud erigi intenditur stabiliet Episcopus Csanad. pro 
tempore existens. 

— Simor János bibornok, Magyarország hg prí-
másának bécsi útját s értekezését Galimberti nuntiussal 
és Szőgyényi külügyminiszteri államtitkárral az egyház 
és állam közt felmerült viszályra nézve adott pápai útba-
igazítás köztudomásra hozatalával hozza összekötésbe a 
— hír. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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„Őrangyal ." — Vegyesek. 

: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

ï félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

: Szerkesztő lakása:Buda-
[ pest, VIII. , Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYYENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A v e g y e s h á z a s s á g . 
Egyházi beszéd. 

„Feleséget ve t tem, azér t nem mehe-
tek . " Luk. 14, 20. 

(Vége.). 

III. A vegyesházasságban élő rettenetesen 
vétkezik saját teste ellen. Ha nem lész nyomo-
rult hittagadó, akkor szent hited védelmezned 
kell, de társad is védelmezi a magáét. Minden 
ünnep, melyet te megszentelsz, ő pedig meg-
szentségtelenít; minden böjt, melyet te megtar-
tasz, ő pedig kinevet ; minden gyónásod és áldo-
zásod, melyekért ő bolondnak, babonásnak t a r t ; 
minden imád a boldogságos Szűzhöz és szentek-
hez, kiket ö előtted káromol: borzasztó zavart 
fog hozni közétek. Szeretitek egymást? Szegény 
esztelen! tudhatnád, hogy a testi vágyak nem 
tar tanak örökké. Eljár az idő, szépséged elenyé-
szik, talán kis vagyonod elfogy, félrerugnak, mint 
az elhasznált ásónyelet, melylyel csak sirodat 
áshattad meg. „Nem lehet ott egyező szeretet? 
hol nem egyezik a hit," mondja sz. Ambrus.1) 

Aztán halld csak, mit tanitanak ők a há-
zasságról. „Ha a házasok haragból elválnak, lép-
jenek mással házasságra, mert a törvény nem 
kívánja, hogy tisztán éljenek."'2) Hallod szegény 
katholikus, hát társadnak nem kell tisztán élnie, 
akkor taszíthat ki, mikor eszébe jut , hogy ha-
ragszik rád. Halld csak tovább: „Ha rosszul 
ütött ki a második házasság — mondja Luther 
— szabad ismét házasságra lépni akár tízszer is, 
ha kell." ) No mit szólsz ehez szegény hivem!? 

') Ambr . Lib. I. de Abrah. c. 9. 
' ) Luther . Tom. V. Lat . V i t t e m b e r g fol. 111. 
3) U. o. fol. 112. 

Neked nem szabad házasságra lépned, mig öz-
vegy nem lettél ; s képzelem, mint éreznéd ma-
gad, ha mással élni látnád azt, kinek hűséget 
esküdtél a sírig. Várj csak még egy kicsit, mire 
tani t ja Luther embereit! De nem merem saját 
szavait kimondani, — házasságtörésre biztatja 
őket. 

Hallod ezt az undokságot? Hát volna-e lel-
ked ily nyomorult vallás fiának hitvesévé lenni? 
Teljes lelkemből óhajtom, hogy fogjon el a ret-
tegés és kiálts sz. Pállal : „Mi köze a hívőnek 
a hi te t lenhez?" ' ) 

Adhatja-e az egyház áldását az ily háza-
sokra. Ugy-e talán azért tegye, mert az ilyen 
házastárs ott, ellenségei közt, mint igazi rnártyr 
megtanulja hitét védelmezni és az üldözést érte 
békében tűrni? 

Nem ! Istenkisértésre sohasem vetemedhetik 
Krisztus egyháza. Hiszen akkor „Mért nem kül-
död leányod a bordélyházba erkölcsöt tanulni, 
hiszen ot t találhatsz olyanokat, kik erkölcseik 
vesztén sírnak; mért nem küldöd gyermeked 
összetört hajóba, hogy tanuljon nem félni a hajó-
töréstől," mondja sz. Jeromos.") Jól jegyezd meg 
ezen ret tenetes szépségű igazságot és kerüld a 
vegyesházasságot, mint a bordélyházat, mert eb-
ben erkölcsöd, abban hited leli halálát. Gondolj 
a szerencsétlen házasok keserű könyeire és fuss 
tőle, mint a töröt t hajóból, mert mind a kettő 
testi jólléted sírja. 

IV. Még nem szóltam a vegyesházasság leg-

') U. o. tol. 112. (Ha n ő m n e m a k a r . . . .jöjjön a szolgáló.) 
*) II. Cor. 6, 15. 
3) i ^ u d S ix tum Senens. II. 1. 
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irtózatosabb következményéről, saját gyermekeid 
lelkének veszedelméről. Hogyan neveled őket az 
Isten imádására, mikor magad sem jársz az ő 
utain? Egyik közületek jobbra, a másik balra 
huz: gondold meg, mi lesz szegény gyermeked 
lelkével? Kit kövessen hát? Egyiket sem. Meg 
fogja utálni a vallást, mely szeretett szüleit 
egymástól eltávolítja; vagy ha Isten különös 
kegyelme erős hit tel ajándékozza meg, akkor 
meg fog utálni téged, mert legszentebb kin-
csedet, üdvözítő hitedet egy kis földi örömért 
félre rúgtad. 

De ugy-e azt mondjátok, bölcs rendeletünk 
van, hogy a fiu apja, a leány anyja vallásán 
legyen. Nyomorúságos, istentelen rendelet! Hát 
nem a te gyermeked-e az, nem szabad-e ugy 
nevelned, a mint azt neked az Isten parancsolja ? 
De hagyjuk ezt. Nem annyira a rendelet isten-
telen, mint az, ki ily házasságra lép. Istentelen-
nek istentelen törvény való ! Ezen nem csodál-
kozom és te talán el is al tatod kezdetben 
lelkiismeretedet, mert szereted hi t telen hitestár-
sadat. Haj ! ele min t mondám, — nem lesztek 
mindig ketten. Almodból nem sokára egymás-
után születő kis gyermeked sirása zavar fel, hogy 
ringasd el bölcsőjében. De vigyázz! ugyanakkor 
lelkedben egy kigyó is fog születni: a lelkiis-
meret marása és azt nem fogod elringatni soha ! 
Egyik fiu, másik leány : egyik a te vallásodon, 
a másik hitestársadén. Jól jegyezd meg, hogy 
csak egy üdvözítő hit van. a mint csak egy 
Isten van! H á t most válassz, melyik fog üdvö-
zülni ? Erdélyben élt egy özvegy és két fia. A 
két fiu részt vet t egy lázadásban a fejedelem 
ellen, a ki ördögi boszut gondolt ki a fiuk ellen. 
Elhivatta az édes anyát, ki gyermekeinek ke-
gyelmet kért. A fejedelem igy i t é l t : Egyiknek 
kegyelem, a másik haljon meg. Melyiket szere-
ted? azt elviheted. Ha van szived, ha van egy 
csöpp vér eredben, megborzadsz az anya kínján. 
Hát melyik gyermekét adja a bakónak, mikor 
mind a kettőt nagyon, nagyon szereti. Nem tu-
dott választani, egyre azt sirá: Melyiket szere-
tem, melyiket szeretem ? és megőrült. Yálaszsz 
te is. Egyik gyermeked az üdvözítő valláson lesz, 
a másik Istentől eltaszittatik. Yálaszsz : melyiket 
szereted, melyiket szereted? Elveszthetnéd te is 
eszedet, ha el nem vesztenéd akkor, midőn ily 
házasságra lépve egyik gyermeked a kárhozatra 
ítéled. 

Vagy egy gyermeked van; te is szereted, 

I hitestársad is szereti. Ô is saját vallását t a r t j a 
jónak, te is a tiedet. Melyik enged közületek, 
szerencsétlenek! Gondolj arra az istentelen asz-
szonyra, a ki Salamonnak oda kiál tá: Fele enyém, 
fele amazé legyen, — mert el akar ta felezni az 
élő gyermeket. De ő nem saját gyermekét akar ta 
elhasit tatni , te azonban saját méhed kedves mag-
zatát hasítanád kétfelé : fele az egyházé, fele az 
ellenségé! Vagy azt k iá l tanád: Legyen az egész 
amazé ? — Akkor azt kiál tot tad : Legyen az egész 
a pokolé, a kárhozaté. — Júdás csókkal árulta 
el Mesterét a halálra, oh de te gyermeked, ki-
nek arczát naponként szeretettel csókolgatod, 
az örök kárhozatra árulod el. Borzadjon vissza 
lelked az ily gonoszságtól. „Mert ha valaki — 
mondja sz. Pál — övéire, főkép háza népére 
gondot nem visel, a hi te t megtagadta s a hi tet-
lennél alábbvaló." 

Lá tha t juk tehát k. k., hogy az ily házasság 
Isten-kísértés. 

Eszetekhez szóltam. Hitetek a legnagyobb 
veszélyben van. Lehetetlen, hogy békeség leg}7en 
azon házasok közt, kik a hi tben ellenségek. G}Ter-
mekeiteket az ellenségnek. Isten haragjának ve-
t i tek oda. 

Most szivetekhez szólok, kedves jó szülők! 
Gyermekeitek üdvösségére kérlek benneteket , ne 
vonjátok magatokra a jó Isten haragját : ne ad-
já tok gyermekeiteket oly házasságra, hol örök 
boldogságuk van végveszélyben. Oh! miért köt-
néd össze gyermekedet hitetlennel, hiszen ez 
annyi, mint élőt holt testtel összekötözni? Higy-
jétek el, nem fog megmenekülni a lelki rotha-
dástól. 

Édes leányom! nincs-e a katholikusok közt 
becsületes i f jú ; kedves fiam! nincs-e elég katho-
likus szűz? Miért nyújtod kezed annak, ki nem 
gyermeke a te jó anyádnak, az egyháznak?! 

Ah ! te kész volnál ily házasságra, el tudnád 
viselni, hogy jó anyád az egyház nem adja rád 
áldását ? Nem teheti . 

Ki vagy taszítva, mer t elárultad hited, el-
árul tad édes anyádat. 

Haj ! gyermekeid mind hitetlenek lesznek, 
unokáid, dédunokáid ! Azokat mind te vezeted 
majd az itélő Isten elé, égetni fogja lelked az 
árulás bűne, melylyel őket egyházad ellen ve-
zetted, s hí t tagadókká te t ted könn3Telmüsé-
geddel. 

') I. Tim. V. 8. 
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Igen, könnyelműség ez. Egyik felől más val-
lású hitvesed áll, másfelől szent hited, üdvös-
séged. Nyomorult teremtés az, a ki i t t nem tud 
választani! Jegyezd meg, ha más vallású válasz-
to t tad meghal, bármint szeretted is, nem halsz 
bele, de ha hited hal t meg, akkor meghaltál 
örökre és az irgalmas, mindenható Isten se tá-
maszt fel, mert lelked a halot t . 

Ezt ne feledd soha! Rettegj még a gondo-
lat tól is, mely ily házasságra csábitana és imád-
kozzál buzgón : I s t enem! ne vigy a kisértetbe, 
Is tenem! szabadits meg a gonosztól. Amen. 

Szentiványi Károly, 
n.-perkátai káplán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A valláspolitikai helyzet Magyarorszá-

gon. l ) — 
Az elkeresztelések czirnén a képviselőházban folyó 

hosszas s zajos viták nem engednek semmi kétséget az 
iránt, hogy első rendű kérdéssel állunk szemben, bármeny-
nyire igyekeznek azt egyesek palástolni. Az ország köz-
véleménye egyenesen megczáfolja azokat, akik ez ügy 
értékét mesterségesen leszállítani akarják. A hírlapok alig 
írnak egyébről ; a képviselőház karzatai tömvék, mint a 
Tisza-kormány bukása előtt; a honatyák szokatlan nagy 
számmal vannak jelen az üléseken ; a pártok fegyelme-
zettsége fölbomlott ; a fondorlatok egész áradata özönlik 
a színfalak mögött; egyes klikkek önös érdekeik előmoz-
dítására, esetleg a kormány megbuktatására törnek ; a 
miniszterek izegnek-mozognak a bársony zsöllyékben, 
mintha parázson ülnének, hiveik mogorva arczczal járnak 
ide-oda, kapaczitálva, a kiket erre fogékonyaknak tarta-
nak : egy szóval a politikai küzdő téren elénk tárul Goethe 
Zauberlehrling-jének az esete, amidőn a varázsló ez inasa 
a mesterétől ellesett varázs-szóval fölszabadított szelleme-
ket nem vala képes áradatot okozó munkájukban föltar-
tóztatni. 

Ez első sorban Csáky Albin gróf helyzete. De azoké 
is, akik őt a febr. 26-diki szerencsétlen rendeletre folyto-
nos panaszaikkal unszolták, a különböző vedlésü protes-
tánsoké. 

Meglepetve, meghökkenve állanak munkájuk követ-
kezményei előtt, melyek kiszámíthatatlanok tovább vár-
ható fejlődésükben. 

Elszámították magukat mind, akik a február 26-diki 
rendelet alkalmából akcziót indítottak, legjobban azonban 
azok, akik e rendeletnek közvetett vagy közvetlen szerzői. 

Ennek kellő méltatására, mely a jövő alakulásokra 
való tekintetből fölöttébb szükséges, visszapillantást kell 
vetnünk a közel múltra, a mely megadja a kulcsot a jelen 
alakulások s a jövő vajúdások megfelelő mérlegelésére. 

Az 1868. évi LIII. t.-cz., mely a vegyesházasságból 

') Világi munkatársunk. Csippék Ferencz ur tollából. 
A szerlc. 

származó gyermekek vallására nézve facultative intézkedik, 
nem elégitett ki senkit. A katholikus főpapság tiltakozott 

: ellene a főrendiházban, de leszavaztatván, gondoskodott 
róla, hogy a gyakorlatban letördelje annak eshetőleges 
szavait, amit annál könnyebben tehetett vala, mert a tör-
vény nem vala ellátva az úgynevezett sanctióval. A ka-
tholikusok tehát tiszteletben tartották a törvényt. Nem 
ugy a protestánsok. Ezek látván, hogy az emiitett tör-
vény alapján nem köthetik le a vegyesházasságban élő 
hitfelük szabadságát a nemén lévő gyermekek vallására 
nézve, folytonos zaklatásaikkal, de kivált Tisza Kálmán 
s társai befolyásával becsempészték ama csapdát a kihá-
gásokról szóló 1879. XL. t.-cz. 53. §-ába, amelynek alap-
ján az állami ügyészekkel bíróságok elé, vádlottak padjára 
hurczolták az „elkeresztelő" katholikus papokat, pedig ők 
maguk, a protestáns prédikátorok minden adott alkalom-
mal elkeresztelték a vegyesházasságban élő katholikus 
félnek nemén lévő gyermekeket, és igy ez utóbbi törvényt 
sem tisztelték, nem tartván azt magukra nézve kötelező-
nek, holott a kath. papság, mely ugyané törvény által 
hitelveiben, lelkiismeretében sértve érezte magát, bátran 
viselte annak következményeit, hogy eme törvény, protes-
táns értelmezésben, ellenkezik Isten törvényével. Az állam 
bíróságai méltatták a katholikus értelmezést, legalább is 
megtagadták közreműködésüket a protestánsok rosszhi-
szemű mesterkedéseihez, mindamellett, hogy a Tisza-
kormány, ez utóbbiak folytonos, még kevésbé jóhiszemű 
unszolásai folytán, Trefort rendeleteivel iparkodott más 
irányban hatni. 

Ilyennek találta gr. Csáky A. a helyzetet, midőn 
átvette Trefort örökségét. Méltán megvárhattuk tőle, hogy 
okulást fog meríteni a történtekből és belátja, hogy a 
kath. papság sérelmesnek tartja a kihágási törvény 53. 
§-át, de nem használja fegyverül az elkeresztelő protes-
táns lelkészek ellen, holott ezek vádaskodnak a kath. 

I papság ellen, mozgósítják az államügyészt s bíróságot el-
keresztelések miatt, maguk pedig nem vetik magukat alá 
ama törvénynek, melynek alapjára helyezkedtek. 

Csáky A. gróf nem vonta le e tényállás természet-
szerű folyományait és a Tisza kormány végnapjaiban a 
protestáns uralkodó befolyásnak engedve igazi lutheránus 
fogással kerülő uton iparkodott a protestánsok czéljait 

! előmozdítani, nem is sejtve, hogy kelepczébe eshetik. 
Igaz ugyan, hogy kikérte a püspöki kar némely tagjainak 
a véleményét, febr. 26-diki rendelete kibocsátása előtt, de 
hacsak egynek ellenvéleményével találkozott volna — 
amint köztudomás szerint illetékes részről óvást emeltek 
lépése ellen, sőt jóakaratulag figyelmeztették a balkö-
vetkezményekre — ennek elég indító oknak kellett 
volna lennie arra nézve, hogy óvatos legyen és maga is 
azon legyen, hogy az állítólagos nézeteltérések a legille-
tékesebb s legfelsőbb forum elé Rómába terjesztessenek, 
bevárván az eldöntést, mielőtt rendeletével a vallási 
békét veszélyezteti. Ez államférfiúi eszély tanácsa leen-
dett, okulván Bismarck példáján, aki az ádáz kulturharcz 
vészthozó tömkelegéből csak Róma segélyével bírt ki-
vergődni. 

Egyébiránt amaz illetékes részről jött figyelmeztetés 
bírt an&yi sulylyal az országban, hogy a t. miniszter ur 

44* 
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biztosra vehette azt, hogy rendelete végrehajtásában ko- j 
molv akadályokba fog ütközni ; ezekkel pedig kivált, ily j 
kérdésben, számot kell vetni. És ezt tudva, tudnia kellett 
azt is, hogy rendelete alapján a protestánsok ismét vád-
lottak padjára fogják hurczolni a kath. papokat s ők ma-
guk, a protestáns lelkészek még kevésbé fogják megtar-
tani rendeletét, amint nem tartották tiszteletben sem az 
1868. LIII. törvényt, sem a kihágási törvény 53. §-át. 
És ekkor mint statusférfiunak s mint miniszternek fonto-
lóra kellett vennie, mily erkölcsi benyomást teszen az ez 
országban különösen, amidőn ily ügyekben lelkészek hur-
czoltaínak a biróságok elé, midőn egyik keresztény fele-
kezet papja vádaskodik a másik pap ellen, és a midőn 
szolgabíró s végrehajtó fogdmegekkel betör a lelkész 
lakásába. . . Én nem viselném ezért a lelkiismereti fele-
lősséget. . . 

A miniszter ur nem számolt rendelete következmé-
nveivel és minden esetre elszámította magát, mint a kép-
viselőház vitáiból is kitűnik. 

De rosszul számítottak a protestánsok is, kiknek 
folytonos zaklatásai — melyekről gr. Csáky A. is panasz-
kodik, mint látni fogjuk — birták reá, hogy rendeletét 
kiadja. 

Ugyan mit is akartak ők e rendelettel elérni ? Azt 
bizonyára nem, hogy egyáltalán ne történhessenek elke-
resztelések, minthogy ők maguk eleget kereszteltek ille-
téktelenül és — mint találón megjegyezte Bogisich pré-
post-plébános — tolvajt kiabáltak, holott ők rablók. . . . 
Akár gyűlölködés, akár erőszakoskodás, vagy megférhe-
tetlenség volt inditó okuk, nyilvánvaló, hogy harczot 
akartak előidézni egyház s állam közt, hogy saját külön 
érdekeiket annál könnyebben érvényesíthessék, továbbá, 
hogy a katholiczizmust a közvélemény s a korona előtt 
gyanúba keverjék és akár a lejáratott Tiszáékkal, akár 
másokkal az állami hatalmat osztatlanul magukhoz ragad-
hassák. Mindezen fő s egyéb mellék számításaik dugába 
dőltek. Ha lesz háború egyház s állam közt — aminek 
elkerülését mi még mindig remélni szeretjük — akkor az 
nem csupán a katholiczizmust fogja érinteni ; mert az 
harcz lesz az állani atlieus hatalmaskodása és a pozitiv 
kereszténység közt, mint további fejtegetéseinkben bőveb-
ben ki fogjuk mutatni ; e harczban a protestáns felekeze-
tek többet fognak veszteni, mint a katholikusok, mint 
mutatja a porosz kulturharczból meríthető tanulság, mely 
kézzelfoghatólag bizonyítja, mily helyrehozhatatlan vesz-
teségeket szenvedett a protestantizmus Németországban a 
kath. egyház ellen folytatott állami tulhatalmaskodás kö-
vetkeztében. 

Egyébaránt, hogy a protestánsok alaposan elszámí-
tották magukat, arról csattanós bizonyítékot szolgáltatnak 
a képviselőház tárgyalásai, melyeknek eredménye nem 
az, a mit a protestánsok követeltek, vagyis a Csáky-ren-
deletnek végső eszközökkel való végrehajtása a kath. 
papságon, hanem vagy állami anyakönyvelés, vagy a kö-
telező polgári házasság, vagy mindkettő együttes behoza-
talának kilátásba helyezése. Amidőn ezekre majd utóbb 
rá fogunk térni, kimutatjuk, mily szép helyzetbe — két 
pad közt a földre — juttatták magukat protestáns 
atyánkfiai. 

De vájjon elszámitották-e magukat hitsorsosaink, a 
kutholikusok ? 

Tény az, hogy a szóban lévő Csáky-rendelet előze-
tes közlése sem volt képes egységes föllépést előidézni 
táborunkban, annál kevésbé történt valami előkészület a 
katholikusok tömörítésére, még kevesebb a közvélemény 
tájékoztatására, a közérzület érdeklődésének biztosítására. 
Midőn a rendelet napvilágot látott, láttunk annyi kapko-
dást, majd széthúzást, hogy elleneinknek öröme telhetett 
bennünk, látván táborunkban egymással hajba kapni az 
összmüködésre hivatott erőket. Mikor azután végre a til-
takozásokban némi egyöntetű föllépés kezdett mutatkozni, 
a hang s modor, melyben ez történt, sokszor czélját 
tévesztette, mert túllőtt a czélon. Nevezetesen pedig tudni 
való dolog, hogy a korona tanácsosainak nem szalon-ké-
pes megtámadtatása még a legigazságosabb ügynek is 
ártalmára van ; épp ugy történt most is, pedig tudja 
mindenki, hogv Csáky gr. csak eszköz vala a protestán-
sok kezében, és hogy ennél fogva a mozgató erőket kel-
lett volna első sorban leleplezni, rosszhiszemű játékukat 
a miniszterrel s közvéleménynyel leálczázni, ugy, hogy 
szégyen nélkül álláspontjukat senki sem támogathatná. 
Amihez hozzájárult volna az apostoli király informálása, 
kellő időben, és a beállható következmények előzetes elő-
terjesztése esetleg Róma ut ján; ami legrosszabb esetben 
is más arczulatot adott volna a dolgok folyásának. 

Midőn azután fölmerült az eszme, hogy a katho-
likusok tömegesen kérvényezzenek az országgyűlésnél 
sérelmek orvoslása czéljából, mi szóval s Írásban óva 
intettünk e terv következményei elől. Ki remélte komo-
lyan, hogy a többségében Tisza Kálmán kreatúráiból álló 
kormánypárt vagy a protestáns és ál-liberális többségű 
ellenzék igazságot fogna szolgáltatni a katholikusoknak, 
el fogja fogadni a kath. hitel vet vagyis annak tiszteletét? 
Ki hitte azt, hogy az 1868. LUI. t.-czikket, a kihágási 
törvény 53. §-át alkotott képviselőház megtagadja önma-
gá t? Ki várhatta őszintén, hogy a katholikusok kérelme 
meghallgatásra találjon ott, hol mindenkor, de kivált a 
vallásügyi minisztérium budgetjének tárgyalása alatt rend 
szerint meghurczolják hitelveinket, gyanúsítják papságunk 
hazafiságát, dobálóznak ultramontanizmussal, még pedig 
az ott jelenlevő papképviselők többségének teljes tehetet-
lensége mellett?! 

A képviselőházhoz intézett kérvények eddigi sorsa, 
valamint a fölöttük már a kultus-budget-nél anticzipáltan 
folyó vita eredménye bizonvitja ama lépés helytelenségét, 
sőt esetleg kiszámíthatatlanul káros voltát. 

A helyett — véleményünk ez vala — az apóst, király-
hoz, mint a kath. egyház ős jogú és kötelességü védőjéhez 
kellett volna tömeges kérvényekkel fordulnunk, mint a 
febr. 26-diki rendeletet kibocsátó miniszternek felséges 
urához is. Az eredmény felől lehet mindenféle véleményt 
táplálni : de a lépés jogosultságát annál kevésbé lehet 
kétségbe vonni, midőn tudvalévő, hogy a protestánsok is 
többszörösen fordultak már közvetlenül ő felségéhez, pe-
dig vallási tekintetben a viszony nagyon különböző. 

Mint ezekből kitűnik, a megindított kath. akczióban 
vajmi sok mulasztásra bukkanunk ; leginkább érezzük 
azonban a helyes politikai érzéknéla helyes eszközök s 
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módok megválasztásának és az elérhető czél kitűzésére 
való képesség és a minden fellépésben nélkülözhetetlen 
tapintat s taktika hiányát. 

A tiltakozások hiába fenyegetőztek, a kérvények 
hiába követeltek ! 

A kath. akczió eddigi hibái miatt elverték rajtunk 
a port. 

Az eddigi taktikával kudarczot vallottunk. 
(Folyta t juk.) 

Nyítra, nov. 24. Az elmúlt idők feltétlen dicsérője 
nem vagyok, de szeretem méltányolni a múltnak tanúsá-
gait, a melyeket egyházam uj czivilisátiónk utjain emlékül 
hagyott. 

A legrégibb emléke egyházamnak azon időből datá-
lódik, a midőn a pogáuy római birodalomba belépve a 
kapitoliumtól lefelé minden téren és minden tartományban 
Britanniától kezdve a fabulosus Hydaspesig és a Germánia 
legszélsőbb határáig jogot kért magának és jogot nyert 
s a Caesar czimei közöl a Pontifex Maximus-t kitörülte. 

Ez — egyházamnak, a konkrét kereszténységnek, a 
legelső társada'mi emléke, az egyház által megindított u j 
civilisatiónknak a legelső lapja. 

Az ó-társadalomnak azzal ütött az utolsó órája, 
hogy a kereszténység a földön, az emberiség számára a 
két hatalmat : az egyházat és az államot felállította s 
amazt, mint természeténél fogva felsőbbet emennek erköl-
csi ellenőrzőjévé, fékezőjévé tette. Isten nevében elválasz-
totta egymástól azt, a mi egy kézbe nem tartozik : a val-
lasi hatalmat a polgáritól, két jogi kört alkotott, önálló 
egyházat önálló állam mellett az ember valódi, keresztény 
boldogitására. 

Az egyedről, a családról, a társadalomról, a hata-
lomról, a felebbvaló és az alattvaló közti viszonyról egy 
egészen uj felfogás terjedt el a világon, az emberek ker. 
egyenlőségének és szabadságának eszméjére basirozva, a 
melynek egyképpen kellett érvényesülnie az egyházban 
és az államban. 

Az önkényt a humanizmus, az emberi szeszélyt az 
erkölcsi felelősség érzete, a társadalom vak eszközévé 
aljasult egyedet erkölcsi czéllal, önálló jogkörrel bíró s 
kötelességeit a lelkiismeret ereje által felismerő s teljesitő 
ember, ker. ember váltotta fel. 

A régi egészen ellenkező világnézetre alapitott tár-
sadalmak embere, mint ker. ember, két nagy társadalom-
nak tagjává lett : az összemberiségre kiterjedő egyházé s 
egy szűkebb körű társadalomé, a melyet ő — különbözők 
különböző néven — országnak, hazájának nevezett. Annak 
a feje a pápa, emezé a király. Amaz a kereszténység 
által az ember elé tűzött magasabb érdekeknek a képvi-
selője, ez a földi érdekek gondozója, de nem a lelkiektől 
elvonatkoztatott földi érdekeké, hanem azoké, a melyek a 
ker. emberre vonatkoznak, a melyek a lelki javak esz-
közeiül tekintetnek s éppen azért azoknak alá vannak 
rendelve. 

A pápának és a királynak alattvalója: ember, egy 
és ugyanaz a személy ; de a pápáé, mint keresztény, a 
királyé mint polgár ; csakhogy ez az ember egy és 
ugyanaz a személy, a kinek czélja, rendeltetése csak egy ; 

a két fölötte álló ; de Istentől rendelt hatalomnak akként 
kell ezt az embert gondoznia, hogy lelki érdekeinek a 
testi, a szorosan vett földi érdekek hátrányára ne 
legyenek. 

A kereszténység eltörölte a despotismust és helyébe 
az Isten örök törvényét kifejező, erkölcsi törvényekkel 
körülirt jogot tette az emberek felett uralkodóvá: Isten 
nevében uralkodó királyok ültek a társadalmak trónjaira, 
a kiknek az emberiség magasabb érdekeit gondozó pápa 
folyton a szemeik elé tartotta a nagy igazságot: nincs 
hatalom, hanem csak Istentől s Istenért, és ha esetleg 
megfeledkeztek volna erről, gondoskodott, hogy alattva-
lóik a szeszély áldozataivá ne váljanak. Ez volt a ker. 
államok jelentősége a ker. alattvalókra. 

A kath. egyház, mint önálló tökéletes társaság az 
állam mellett oly erkölcsi erőt képviselt, a mely a pol-
gárokra nézve valamint a közszabadságok megteremtője, 
ugy azoknak ápolója s kérlelhetlen őre volt mindenkor. 
Századok munkája volt ez a civilisatió, a mely előtt még 
most is mindig nagy utak állanak ; de a mi nemes és jó 
a civilisatió fogalmában tartatik, az a kereszténység müve, 
ahhoz ő adott eszméket és munkásokat, annak ő volt a 
kezdeményezője s ő állta végig a harczait az emberi 
gyarlóságok ellen. 

„Egy erkölcsi befolyás jelenléte, egy isteni törvény 
fentartása, — és a világi hatalomnak az egyházi hata-
lomtóli elválasztása, ez azon három nagy jótétemény, me-
lyet a keresztény egyház az V-ik században az európai 
világba elterjesztett", — mondja Guizot az európai pol-
gárosodás történetében I. 66. 1. 

A közszabadságokért az egyház által vivott harczok 
művelődés történelmünk legszebb, legmegkatóbb lapjait 
képezik. 

A visigóthok törvényein (tehát a civilisátió alapvető 
korán) mutatta ki Guizot (I. 183. 1.), miként fáradozott 
az egyház, természetesen a kath. egyház, — mert akkoron 
pl. a protestánsok még csirájukban sem léteznek, •— mi-
ként fáradozott az egyház a büntető és a polgári tör-
vényhozás javításán a toledói zsinatokon. Hogy pedig a 
későbbi korról is megemlékezzem, az egyház nehéz küz-
delmei egy IV. Henrik, egy rőtszakállu Frigyes, II. Fri-
gyes, szép Fülöp, II. Henrik, I. Napoleon stb. ellenében 
a közszabadságokért folytak. 

A történelem nagy leczkéje az, hogy a szolga-egy-
házzal, a caesaropapismussal vesznek a közszabadságok 
is, bomlik az egyensúly, melyet a társadalomban az ön-
álló, független egyház az állam mellett tart fenn ; sülyed-
nek a közerkölcsök, vesznek a jellemek, vész a közjólét. 

Mert a társadalomi java elválaszthatlan az erkölcsi 
elvektől, a melyeket egyedül az emberi tekinteteket nem 
ismerő egyház mindenkit egyaránt kötelező ereje tarthat 
épségben, exequálhat mindenkivel szemben ; mivel ő a 
köztünk folyton élő Krisztus, a ki előtt minden térdnek 
meg kell hajolnia. 

Az ujabb időben felszínre került protestantizmus 
volt az, s ezt barátjai is elismerik, a mely a régi egy-
házi elv ellenében a saját körében az ó-kori társadalmi 
elvet, az ábsólutismust visszaállította, a midőn a világi 
hatalomnak az egyházitól elválasztását — Guizot szerint : 
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nagy jótéteményt az európai világra — beszüntette ; 
midőn a nézete szerint visszaállított ösi „keresztyénségében" 
az egyházi hatalmat a fejedelemre átruházta. 

A „cuius regio, illius religio" elve átok volt az 
európai civilisatióra. A fejedelmi hatalom absolutismusa 
minden államban csak a reformatio által jutott tökéletes 
győzelemre, — mondja br. Eötvös a XIX. század ural-
kodó eszméiben. I. 485. 1. 

Bármit is végzett volna azonban a protestantizmus 
a saját körében, önmaga számára, az az ő dolga volna; 
csakhogy a „keresztyénség" nevében vérszemet kapott feje-
delmek a prot. elvet a kath. egyházzal szemben is érvé-
nyesíteni iparkodtak s azt is, amint lehetett, szolgaságba 
hajtották. A protestantizmusnak jó volt a fejedelmek pár-
tolása, mert mi is lett volna belőle ezek védőszárnyai 
nélkül? Amint felcseperedtek azonban, akkor már a feje-
delem elé, ha nem volt maga is protestáns, lelkiismereti 
szabadságot kiabáltak, törvényes létet biztosítottak ma-
goknak — és függetlenséget, ugy hogy pl. nálunk oly 
független autonómiával bírnak, a melybe ugyan sem a 
királynak, sem felelős miniszterének beleszólása nincs, 
most már ők az urak ! 

Az elv, az egyházi hatalomnak a világival egyesítése 
s annak egész ódiuma a 16-ik század óta csak a katholi-
kusok praejudiciumára van a világba dobva, különösen 
ma, a midőn a protestantizmus többé nem vallás, hanem 
legfeljebb valami politikai párt, alkalmas elhelyező intézet 
a világi hivatalokra. 

Hazánkban is, mint mindenütt, a prot. caesaropapis-
mus „az önálló kath. egyház az önálló állam mellett" 
nagy elvnek ártalmára volt kezdettől fogva, az egyháznak 
mint erkölcsi hatalomnak a gyengítésére szolgált. Kez-
detben akkép, hogy a protestantizmus az emberek fejei-
ben a kereszténység tanait megmételyezte, eszmezavart 
idézett elé, megoszlást az emberek között ; majd folyto-
nos harczaival a katholikusok ellen mind az államot, 
mind a vallást zavarta ; végre, a ki ezt az elvet jól elta-
nulta, II. Józsefben a kath. egyházat tényleg szolgaságba 
hajtotta, — s ő maga, t. i. a protestantizmus, meg ellen-
kezőleg függetlenítette magát. 

A kath. egyház országunkban lassan kiesett a régi 
szerepéből, a mely őt hivatásánál fogva megilleti, hogy 
mint önálló tökéletes társaság az állam mellett azt az 
erkölcsi erőt képviselje, a mely mellett a ker. társadalmi 
egyensúly lehetséges. Majdnem egy század óta már sem 
nem önálló, sem nem független még a saját ügyeiben 
sem. A ker. fogalmakon nyugvó közszabadságokat is a 
szabadosság váltotta fei. 

De ez még nem minden. Hazánk specziális viszonyai 
között a protestantizmus még egy különös műtétet is 
végzett a katholiczizmuson. Amint az 1791. 26. t.-czikk 
által teljes organisatióját és függetlenségét kivívta, azon 
volt, hogy ezt a caesaropapismust ö maga ragadja ke-
zeibe a katholikusok fölött — az országos törvények által. 

A franczia forradalmi eszmék és a lessingianizmus 
mindenfelé elterjedvén nálunk, ő ezek révén, haladást, fel-
világosodást hangoztatva, lefoglalta az országos közvéle-
ményt, a hatalmi köröket maga számára. Megyékben, 
országgyűlésen a katholiczizmus ügyeit minden népszerti-

ségöktől megfosztotta s végre 1848 ban Kossuth Lajos a 
lutheránus által elvette tőle a még papiroson maradt elő-
jogait, a bevett vallásokkal egyenlővé tette s megtagadta 
tőle — az autonomiát. A király meg hogy, hogy nem, a 
főpatronátusi jogot megosztotta a felekezetlenné deklarált 
állam felelős vallásügyi miniszterével. (1848. t.-cz. 6, 7. §§.) 

A protestánsok függetlenek s a caesaropapismus a 
katholikusok nyakába szakadt. Tehát a mit a protestán-
sok háromszáz év előtt mint ősi „keresztyén" dolgot ma-
gok számára kieszeltek, annak ők most fitytyet hánynak 
s boldogítják vele a katholikusokat. A világ tehát csak-
ugyan felfordult — Magyarországon! 

A magyar kath. egyház kiesett régi szerepéből az 
állammal szemben nemcsak, de még saját természetes 
jogkörében is megfogyatkozott. A főpatronatusi jog a 
prot. eszmék által megzavarodva, II. József óta elfelejtette 
jelentését — a gyakorlatban, hová-tovább oly alakban 
jelentkezett, mintha nem is egyházi privilégiumot képezne 
az egyház javára, hanem valami „ius majestatis"-t a fejedel-
mi és állami absolutismus terjesztésére. Emlékezzünk csak 
azokra, a miket az 1822-iki nemzeti zsinatunkról mondot-
tam (Religio II. 319. 1.) A- kárörvendő protestantizmus 
meg a közéletben ásta alá a katholiczizmus tekintélyét s 
hallatlan terrorismusával kivitte, hogy a mi a katholi-
czizmusra nézve sokáig csak a gyakorlatban volt meg, az 
a theoriába is menjen át egyrészt az 1848. évi XX. t.-cz. 
2. §-a, másrészt a III. t.-cz. 6 ik és 7-ik §§-ai által. 

Hogy milyen lehetett a magyar katholikusok hely-
zete a század elején egész 1848-ig a főpatronátus égise 
alatt, mutatja az a hangos öröm, a melylyel telve van az 
1848-iki Religio amiatt, hogy egyázunknak a többi fele-
kezetekkel egyenlősége kimondatott. Azt gondolták em-
bereink, hogy most már az egyház minden vesztesége 
daczára legalább visszaadatik önmagának, de elfelejtkez-
tek arról, ki is csinálta azokat a törvényeket, a melyek 
az egyenlőség neve alatt törvényes jármot vetettek a 
katholikusok nyakába ? 

Azonban legyünk igazságosak ; nemcsak a főpatro-
nátusi jog és a protestánsok működtek közre egyházunk 
hivatásának s jogkörének megbénításában, de közreműkö-
dött arra a katholikusok elbizakodottsága s theologikus el-
hanyagoltsága is. II. József papneveldéinek a szelleme 
tovább egy félszázadnál uralta a kath. theologiát, de a 
mellett papjainknak jó dolguk volt; ily körülmények kö-
zött megfeledkeztek arról, hogy az egyház önállósága 
még nagyobb jó, a melynek fentartása a Krisztus által 
elészabott kötelesség. Odáig fejlődtek a dolgok, hogy az 
emberek nem annyira az egyház körében, mint inkább a 
kormánynál kerestek érdemeket; az egyház önereje he-
lyett a kormány vállaira támaszkodott, megszerette a 
békót, mivel aranyból volt az készítve. 

A század maradiságából ránk tehát az egyház 
oly állapotban jutott, a mely állapét sem a kath. egyház 
eszméjének, sem történelmi midtjának nem felel meg. 

Azért ismét tudatunkba kell visszaidéznünk a kath. 
egyház természetét: az önálló egyházat önálló állam 
mellett; a kath. egyház önálló, tökéletes társaság — igy 
tanítjuk ezt a theologiában, — a mely ugyan karöltve az 

! állammal jár el az emberi társadalom gondozásában, de 
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ö maga az államtól független ; lehet patrónusa, de ez 
Magyarországon csak az apostoli király, átruházhatlan 
privilégiumánál fogva. 

Az egyház önállóságát s szabadsága védelmében 
nyíltságát mindenkorra kifejezik a jeles cordubai Hosius-
nak, a püspöknek, Konstanczius császárhoz intézett eme 
szavai : „Ne avatkozzál, ó császár, az egyházi ügyekbe 
s nekünk ezekben ne parancsolj, hanem azokat inkább 
tőlünk tanuld. Neked Isten polgári hatalmat adott, reánk 
egyházát bizta. Es valamint az, a ki tőled a birodalmat 
elveszi, Isten rendelkezésének szegül ellene, ugy te is 
súlyos vétségnek leszesz részesévé, ha az egyház ügyeit 
magadhoz ragadod." 

Az egyház természetében az idők minden forgandó-
sága, az állami konstitucziók minden átalakulása mellett 
sem változik — soha. 0 mindenkorra önálló és tökéletes 
társaságnak marad, mint a milyen az államok bármelyike. 
Ilyennek kell lennie Magyarországon is. Önállósága fogja 
őt ismét egész fenségében bemutatni s tiszteltté tenni 
saját hivei és az — állam előtt. 

A katholikusoknak ez a tudata már is mind élén-
kebbé lesz a másod-autonomia neve alatt. Legyen is mi-
nél élénkebb, még valósággá nem leszen ! 

De az önálló egyház az önálló állam mellett oly erkölcsi 
erő is egyszersmind, amely a polgárokra nézve a köz-
szabadságok, a jog és erkölcs ápolója s kérlelhetetlen őre 
— a despotismus ellen. Az egyház hivatásából kifolyó e 
kötelességét az idők és viszonyok szerint más és más 
alakban szokta teljesíteni. Ma a parlamentek határoznak 
a polgárok sorsa felett. Az ellensúlyozó erkölcsi erőnek 
is ottan kell jelentkeznie. Nálunk országunk összes tra-
díciói, politikai viszonyaink alakulásai s mai állapotuk ki-
áltanak : a katli. centrum után. Parlamentünk teljesen egy-
oldalú, liberális és csakis liberális a rosszából, teljesen 
hiányzik belőle az ellensúlyozó, felvilágosító elveket kép-
viselő erő. 

Ennek a kiáltó országos szükségletnek is kell a 
katholikusok öntudatát átjárnia. A katholiczizmus társa-
dalmakat, országokat törvényhozásokat alkotott már, ba-
jokat gyógyított, tudományokat és művészeteket terem-
tett, neki nagy tapasztalatai vannak. Azután annak a 
kilencz milliónak éppen a modern theoriák szerint nagy 
joga van arra, hogy pártja legyen az országgyűlésen. 
Akárki meglássa, hogy a közjó fog ennek örvendeni, példa 
rá a német centrum. A katholiczizmus okos tisztán látó 
fejeket, nagy jellemeket nevel ; a politikai tér, mely ma 
oly czudarul sikamlós, ezeket sokáig nem nélkülözheti. 

Legyen hát Magyarországon is megkülönböztetve, a 
mi természeténél fogva különbözik, legyen önálló egyház 
önálló állam mellett. Karöltve járó két hatalom ez a 
társadalom javára. Elválasztani őket egymástól nem lehet, 
nem szabad, de megkülönböztetni igen ; ezt kivánja a 
külön jogkör , a melynek ők egyenkint illetékes bir-
tokosai. 

Hogy hogyan kell nekünk katholikusoknak ehhez 
az alapvető munkához fognunk, mutatja kicsiben a pesti 
kath. kör, a mely a katholikusok eszméltetésének, sora-
koztatásának s a nagy eszmék felé törekvésének munká-
ját megindította. A katholiczizmus a társadalmi alakitások 

terén soha sem állhat megoldhatlan talányok előtt, ő 
már igen nagy alkotások tapasztalataival rendelkezik, 
csak legyen, a ki ezt a parva sapientiát, qua regitur 
mundus, férfias kézzel igénybe veszi. Lévay Imre kis csi-
rát melenget, a melyből terebélyes fa fog fejlődni. 

Az ország szeme már is felétek fordul nagyrabecsült 
pesti testvérek, meglássátok példátok vonzani fog. Vonz-
zon is ; ébredjen is a kath. öntudat országszerte ; tanulja 
a katholikus önmagát, egyházát, tanait és országos mul-
tunkat megismerni ; vállat-vállhoz vetve imádkozzunk és 
dolgozzunk, mig megjő az a nap, amidőn önálló kath. 
magyar egyházunk önálló magyar állam mellett fogja 
boldogítani a társadalmat. Dr Dudek János. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társuíat 

választmányának ülése 1890. nov. 27-én. 
Gróf Zichy Nándor elnök mindenekelőtt kegyelete-

sen emlékezett meg a Sz.-I.-T. iránt elévülhetetlen érde-
mekkel biró gr. Károlyi-család legújabb gyászesetéről. 
Indítványozta, hogy gr. Károlyi Gy., a társ. alapító és 
vál. tagjának özvegyéhez részvétirat intéztessék s a tár-
sulat a boldogult lelke üdveért tartandó gyászmisén tes-
tületileg jelenjen meg. Egyhangú határozattá emeltetett. 
Dr Kisfaludy A. B. alelnök indítványára Szülik J . vál. 
tag halála alkalmából a választmány jegyzökönyvében 
részvétet nyilvánít. Komócsy József vál. tagnak s a tár-
sulat tudományos és írod. osztálya tagjának irói jubi-
leuma alkalmából pedig a társulat tiszteletének és elis-
merésének nyilvánítását határozta el. Ennek eszközlésével 
az elnökség bízatott meg. Hálás tisztelettel emlité ezután 
az alelnök, hogy a székesfehérvári püspök ur 1486. sz. 
körlevele kizárólag a Sz.-I.-T. ismertetésével és ajánlásá-
val foglalkozik. — A „Kath. Szemle" szerkesztésének az 
ügye, miután a jelenlegi szerkesztő dr Kisfaludy A. B. 
megsokasodott teendői miatt lemondott, a hetes bizottság-
hoz lön utasitva. — Hummer N. titkár jelenté, hogy a 
társulatba 1870-re 19, 187l-re pedig 37 tag lépett be. 
Jelenté, hogy a társulat 47 iskolának és 92 tagnak adott 
ajándékkönyveket. A hagyományok bejelentése után Ven-
czell A. pénztáros jelentése szerint a társ. októberben 
bevett 19,052 fr t 98 krt, kiadott 17,050 frt 46 krt, ma-
radt tehát 2002 frt. — A vatikáni okirattára adakoztak : 
Boskoványi A. püspök 500 frtot, a jászói prépostság 50 
frtot, a zirczi apástág 150 frtot, a szatmári káptalan 50 
frtot, a kegyesrendiek 30 frtot, összesen : 780 frtot. Az 
ügynökség forgalma volt októberben 124,755 pld. könyv, 
350 db szt. kép. 6254 egyéb nyomtatvány, 17,335 frt 
értékben. Jegyzőkönyv-hitelesítők: Horváth Pius és dr 
Kerékgyártó A. 

IRODALOM. 
-f- „Őrangyal," a gyermekek barátja, tanitó ja és 

vezére. Ez a czime azon eleven képes gyermeklapocskának, 
mely a folyó évvel már ötödik évfolyamát futja. Az is-
kolás gyermekek számára kiadott kis lap megjelenik min-
den két bitben 3—4 csinos képpel, vallásos szellemű 
változatos tartalommal. Szívhez szóló elbeszélések-, tanul-
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ságos történetek-, tréfás versek- és mesékkel, fejtörők és 
talányokkal mulattatja az „Őrangyal" a kicsikéket. Igen 
melegen és sürgősen ajánljuk a szülők, tanitók és iskola-
igazgatók figyelmébe. — Ára egész évre 80 kr. félévre 
40 kr. Szerkeszti Vesinger Ernő tanítóképző intézeti igaz- I 
gató Győrött. Ugyanott kapható az „Őrangyal" Ill-ik és 
IY-ik évfolyama csinosan fűzve papirboritékban 60 kr., 
félvászonkötésben 80 kr., díszkötésben 1 frtért. 

V E G Y E S E K . 
*** A legeslegújabb modus vivendi tervrajza, a 

„Budapesti Hirlap" híresztelése szerint ez: „A kath. pap-
ságnak nem lesz kötelessége az elkeresztelt gyermek anya-
könyvi kivonatát átadni a nem-katholikus felekezeteknek ; 
sem nem lesz kötelezve a szolgabírónak kiadni az okmányt, 
hanem utasíttatni fog, hogy az anyakönyvi másodpéldá-
nyokat, ne mint eddig, évenkint, hanem rövidebb termi-
nusokban, talán havonkint, szolgáltassa bea tö rvényha tó -
ságoknak. A törvényhatóság illetékes közege átvizsgálván 
e másodpéldányokat s konstatálván benne a vegyes há-
zasságból származott gyermekeket, kiigazítja az okmányt 
a törvény értelmében, értesiti az illető felekezeti lelkészt 
a hozzá illetékes elkeresztelt gyermekekről s értesiti a 
korrekturáról a keresztelést teljesített papot, a ki a ható-
ság korrektúráját bejegyzi saját anyakönyvébe a meg-
jegyzések rovatába." Ez a terv. Igaz-e vagy nem, majd 
meglátjuk nemsokára. Gr. Csáky A. miniszter csak ann yit 
mondott, hogy módosítani fogja a rendeletet, de nem 
lényegileg, hanem csak formailag t. i. a külső formát, az 
eljárás külső mikéntjét illetőleg. Az eljárás lényege ma-
rad a régi, t. i. az 1868. LIII. t. cz. 12. § ának végre-
hajtása, a katholikus hitelv ellen. Nos hát a „B. H." 
által közlött modus procedendo — mert az a kath. egy-
házra nézve modus vivendi nem, hanem igenis modus 
procedendi ad mortem, ad fidei excidium lehet csupán — 
igazán megfelel annak, a mit gr. Csáky A. miniszter ur a 
febr. 26-iki rendelet módosítására nézve megígért. Formailag, 
lényegtelenekben más lényegére nézve ugyanaz, mint a mos-
tani. Mit fog mondani hozzá Róma — mert most már az 
egész ügy a pápa döntésére van bízva, — az a dogmák har-
móniáját és consequentiáját ismerő hivő lélek előtt nem 
lehet kétséges. Nem illik, nem szabad nem is akarunk 
tehát Róma ítélete elé vágni ; de kettőt már most vilá-
gosan kimondhatunk: 1. hogy a „Budapesti Hirlap"-
ban ballon d'essai gyanánt világ elé bocsátott modus pro-
cedendi — pompásan beillik a kath. hitelvekre nézve 
sérelmes 68-iki törvény 12. §-ának a végrehajtásába. Hogy 
beillik-e a mindkét nemű gyermekek katholikus nevelése 
megmásíthatatlan isteni hitelvének mint föltétlenül elérendő 
czélnak (finis absolute obtinendus) érvényesítésébe, bizto-
sításába, ugy hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy 
csak vak, a lelkileg vak, kinek lelkéből vagy teljesen ki-
halt a hit világa, vagy azt valamely előítélet akadályozza 
a hit szerint való Ítélet kimondásában, — csak a vak nem 
látja be, miszerint ez a legújabban kieszelt modus proce-
dendi is, — igy a mint az most előttünk fekszik, — nem- ! 

csak nem biztosítja a finis necessario obtinendust. a mind" 
két nemű gyermekek kath. nevelését, hanem attól éppen 
elütni akar bennünket, az ország alkotmányába, törvényei-
nek oltalmába összes hitelveinkkel együtt „bevett" 9 millió 
katholikust. 

— Budapest és az egész ország kath. papságának 
testvéri figyelmébe és szívélyes támogatásába ajánljuk 
Piegsa Gergely atyát, a ki Dragonirovóban, Szisztovo 
mellett, Bolgárországban róm. kath. lelkész. Származására 
nézve lengyel ; a kath. hit terjesztésének szentelte életét a 
bolgárok között. Most püspöke, a nikopolisi püspök fel-
hívására és megbízásával könyöradományokat gyűjt ha-
zánkban a rustsuki róm. kath. templom építésére. A 
templom alapjai már le vannak téve; de hiáuyzik a pénz 
a tovább építésre. Paptestvéreim jól tudják, mit tesz az : 
a kath. egyház terjedését a Balkán félszigeten támogatni. 
Azért még egyszer a legmelegebb rokonszenvvel ajánljuk 
P. Piegsa Gergely bolgárországi plébános urat, a ki ha-
zánk belügyminisztériumától 3 hónapra terjedő engedélyt 
kapott alamizsna gyűjtésére. A kegyes adományok reá, 
vagy a közp. papnevelő intézet ft. kormányzójára czi-
mezve Budapestre küldendők a közp. papnevelő intézetbe. 

— A szombathelyi p. papnevelde szent Ágoston-egy-
lete folyó hó 10 -én mint a megye védszentje, szent Már-
ton toursi 'püspök ünnepe előestéjén a papnevelő intézet 
százados fönnállásának emlékére díszes ünnepélyt rende-
zett, melyen jelen volt a megyés püspök Hidasv Kornél 
ő méltósága, az intézeti elüljáróság, számos egyházi és 
világi értelmiség a városból, több áldozár a vidékről. Az 
ünnepély nyitányát képezte azon gyönyörű szent beszéd, 
melyet nagyságos dr Stegmüller Károly apátkanonok ur, 
papneveidei igazgató szent Mártonról, Szombathely városa 
szülöttjéről mint papok utánozandó mintaképéről mondott. 
Az igen sikerült és élvezetes ünnepély, mely este hat óra-
kor kezdődött, többi részeit elősorolja a következő tárgy-
sorozat : 1. „Hymnus." Előadja a növendékpapság ének-
kara. 2. Elnöki megnyitó. 3. „Csata előtt" Liszt F.-tői. Előadja 
a növendékpapság énekkara. 4. Részlet Törzsök Vilmos III. 
é. h. „A katholiczizmus mint szépirodalmi irány" czimű 
értekezéséből, felolvassa Németh Károly I. é. h. 5. „A 
csendes vizi rózsa" Abt F.-től, quartett solo, előadják : 
Hajszányi Adolf III. Zechmeister Viktor III., Zechmeister 
Viktor III., Törzsök Vilmos III. és Wallner József IV. 
é. hh. 6. „Mult és jelen," óda, irta Kincs István IV. é. 
h. Szavalja Törzsök Vilmos III. é. h. 7. Egyveleg ma-
gyar népdalokból, hegedűn zongora kiséret mellett előad-
ják : Zechmeister Viktor III. és Vehofsits Gyula IV. é. 
hh^ 8. „A csatatéren," humoros rajz a kuruczvilágból, 
irta Kincs István IV. é. h., felolvassa Ujváry István, I. 
é. h. 9. „Vadászdal," Baier A.-tól. Előadja a növendék-
papság énekkara 

— A vallás- és tanulmányi alapokat ellenőrző bi-
zottság jövő hóban fogja tárgyalni a nevezett alapok 
1890-iki költségvetését. Az ott feltüntetett számadások 
szerint a vallásalap a fekvő birtokok után 475.187 írt, a 
tanulmányi alap után 182,877 frt felett fog rendelkezni. 
Ezen felül a vallásalap 11,531,351 frt, a tanulmányi alap 
4,806,473 frt tőkének kamatait élvezi. A vallásalap föld-
birtokának értéke 14,177,749 frt, a tanulmányi alapé 
3.962,632 frt. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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M o n u m e n t o r u m L i t e r a tu rae etc. — A házasság f e l b o n t h a t a t l a n s á g a és az egységes házassági jog. — Vegyesek. 

Dal a századhoz. 

Század! ne harczolj, oh! ne küzdj hiába, 
Sebezni tud, nem ölni fegyvered. 
Reményed, vágyad mind, de mind oly kába, 
Hogy a hitet majd tán megölheted: 
Bolygó lidércz, mit üzesz, hajtasz folyton, 
Mi söppedékes ingoványba visz, 
Az ajkadon bár gunymosoly honoljon, 
Boldog de mégis, csak ki bizva hisz. 

Nagy vagy, dicső vagy, bámullak, csodállak, 
Édes gyönyörrel csüngök kebleden, 
Fényes sugárból fonja glóriádat 
Magasba szálló lángész, értelem ; 
Hosszú időre szólnak alkotásid 
Az ihletésnek fénye irva r a j t : 
Ah! érzem, értem szived dobbanásit, 
Te adsz nekem repülni szárnyakat: 

S követlek büszkén, bátran, és merészen 
A kutatások tágas mezején, 
Keresse a mi rej te t t földön, égen, 
Szabadság fénye, napja süt felém! 
Megittasulva lelkem a gyönyörben 
A végtelennek ölén szárnyal át, 
Tovább, tovább . . . . repülni csak szünetlen 
Szomjazva a tudásnak i t a l á t : 

Mégis, mégis . . . föl a magasba szállva 
Mi gyakran sujt le tépő fájdalom, 
Koszorúdat ha látom szétkuszálva 
S vérző sebed a büszke homlokon . . . 

') Fe lo lvas ta to t t a budapes t i Ka th . Kör. f. évi nov. 29-én t a r t o t t 
IV . felolvasó estélyén. 

Busán, ha látom, hogy hull szived vére, 
Végig behintve befutott utad, 
Hulló csillagként öntüzében égve 
Fényed, nagyságod s boldogságodat: 

Hiszen mit ér, habár merész kezekkel 
Fejtsed a t i tkok néma fátyolát, 
S a. napba néző büszke sasszemeddel 
Kutasd az égnek csillagsátorát : 
Ha a tagadás lejtőjére lépve 
Kitépsz a szivből vágyat és hitet, 
A túlvilágot, Is tent sárba tépve 
A szenvedésbe döntesz ezreket? 

Mit adhatsz vájjon az elorzott kincsért, 
Mi tudna i t ten boldogitni is? 
Ha elrablód a túlvilágnak üdvét 
A lét, a föld csak szúró, bus tövis; 
Bölcső és sír, ha véghatára ennek 
Az ember szivét be nem töltheti , 
Hideg tudásod nem törül le könyet 
Oh! aki szenved, hi te t adj neki. 

A fájdalomra, a sziv bus sebére, 
Balzsam, vigasz te nálad nem terem, 
Mi haszna hullsz, borulsz a szenvedőre, 
Sebét hegeszteni nem fogod sohsem, 
Kálváriánk csak ugy tudjuk bejárni, 
Hogyha előttünk áll a Golgotha, 
A szenvedésre irt, enyhet találni, 
A te világod nem fog, nem soha ! 

Pedig de szenved annyi ember milljó 
Vánszorgva, küzdve át az életen, 
Kinek vállára a lét csak terhet ró 
Szenvedni, sirni, tűrni kénytelen . . . 

40 
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A hulló könyből tenger ár ja nő majd, 
Mi elsodorja büszke fényedet, 
A mi letépi durván koszorúdat, 
Hogy ha üresnek ta r tod az eget! 

Nem félsz-e attól, arra gondolatra 
Nem-e remeg meg: hogy mind össze hull, 
Amit teremtél, épitél magasra, 
S te állni fogsz ugy koszorutlanul ? 
Megvetve ime készen siri ágyad 
Pihenni hajtod nem soká fejed, 
Szép homlokodon ne égjen gyalázat 
Add vissza nekünk újra a h i te t ! 

Hallgass a költő énekére század, 
Belőle népek vágya szól feléd, 
A büszkeség helyett szent alázat 
Ragyogja be fejednek dicskörét, 
Ne nyúlj a hithez, önmagad sebezve 
Üzd el a kétely tépő álmait. 
Yergődöl igy csak, szárnyaid betörve, 
Nagygyá, dicsőé egy tehet — a h i t ! 

Gyürky Ödön. 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengzö 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás.) 

36. Szükséges, hogy Ígéretemhez képest 
még a dicsszónokokról is mondjak valamit. Miért 
oly meddők a szentek fölött t a r ta tn i szokott 
dicsbeszédek, melyekkel pedig — ha az illető 
szentek erényeit belőlök követendő jámbor élet-
szabályokat vonva egyszerűen adnának elő — 
oly nagy sikereket lehetne fö lmuta tn i? Hisz a 
dicsbeszédek czélja ugyanaz, mint a szentek éle-
tének olvasásáé, t. i. példaadás által lelkesíteni 
a népet hasonló erények követésére, s ez az oka 
miért sürgetik a lelkiélet mesterei oly nyoma-
tékosan a szentek élet történeteinek előadását és 
olvasását. 

Ámde mi haszna a közönségnek e dicsbe-
szédekből, ha - mint Dielegis atya panaszko-
dik — a közönség nem is azon szándékkal jön, 
hogy lelki hasznot merítsen, hanem hogy holmi 
szép gondolatokban, czif'ra tör ténetekben gyö-
nyörködjék. Azonban ennek is ki más oka, mint 
azon hitszónokok, kik hogy hitvány dicséretet 
arassanak, beszédjeiket elménczkedéssel, hiu szó-

piperével töl t ik meg; holott kizárólag csak az 
lehet czéljok, hogy a közönséget a magasztalt 
szentnek erényeiben való követésére buzdítsák. 

37. Igen, erényei követésére. De mikor a 
szentnek erényei is alig látszanak ki a kínnal 
felhalmozott szóvirágok, mondatfűzérek közöl. 
Persze; azt gondolják az ily szószátyárkodók, hogy 
a templom akadémiai díszterem, s az az ünne-
pelt szent — ismeretlen hírnevű tudós. Meghiszem, 
hogy a világ nagyjait ünneplő emlékbeszédek 
kikerekitésére hónapok szükségeltetnek; mivel a 
hiú ürességről, a semmiről, bajos valami nagyot 
moudani : ámde Isten szentjei nem szorulnak rá, 
hogy köl tö t t érdemeket, csinált virágokat biggyesz-
gessünk reájok. Azért szégyen-gyalázat, ha az 
egyházi szónok is öt-hat hónapot elemészt éle-
téből egy-egy dicsbeszéd kifaragására. Talán nem 
is hinnők, ha valárd példák, igaz történetek nem 
bizonyítanák. 

Halálos ágyán feküdt egy szónok. Barátai 
körüláll ták őt ; s hogy a halált elviselhetőbbé 
tegyék reá nézve, fennen kezdték dicsérni a hal-
doklónak ragyogó szónoki talentumát. Előhozták 
kéziratait , s mint drága ereklyét osztották meg 
egymás között. A haldokló csak nézte meredt 
szemeivel egy ideig a tör ténetet . Aztán össze-
szedve minden erejét, felül ágyában s száradt 
u j jáva l a kéziratokra muta tva igy szólt: „Éges-
sétek el! égessétek el mind! Darabonkint öt-hat 
hónapomba kerül tek; s ezek lesznek vádolóim 
Isten ítélőszéke előt t!" Azzal visszahanyatlott és 
meghalt. 

Miért is nem vesznek ki már egyszer gyö-
kerestül ama dicsszónoklatok, melyek, mint a 
tél hava, csillognak-villognak, de hidegek és 
fagyasztók: s miért nem általánosul már egy-
szer az egész világon az egyszerűségében szép 
beszédmód, melyet egyaránt megért a jobbágy 
és ur, a tudat lan és tudós, vagy legalább magát 
tudósnak ta r tó közönség! Ez Muratorinak fel-
j a j dúlása; kinek pedig nem tudom, lángelméjét, 
mély gondolkozását, széles olvasottságát bámul-
jam-e inkább, vagy igaz jámborságát . 

38. Mielőtt jelen levelemet befejezném, köteles-
ségemnek tar tom, hogy válaszoljak azon ellenve-
tésekre, melyeket főtisztelendőséged tet t , pártfo-
gásába vévén ellenfelemet. Azt mondja főtiszte-
lendőséged, hogy a hitszónok egyik fő feladata, 
hogy tessék; már pedig előkelőkkel vegyitett 
közönség tetszését kiváltkepen a szép irálylya 
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nyeri meg: tehát a választékosságra szükségkép 
törekednie kell beszédében. 

Hiszem, hogy a fentiekben az ön ellenve-
tésére is válaszoltam. Ámde jól tudom, hogy ön 
a szenteknek mindenben jobban hisz, mint ma-
gamféle közönséges halandónak (S ezt jól teszi; 
a szentek mindent t isztábban látnak, mindenben 
tökéletesebb ismerettel birnak, mint mi): állja-
nak tehát i t t az ön kedveért szalezius szent 
Ferencz szavai, ki az ön ellenvetéseire helyet tem 
következőleg válaszolt : „Választékosság, szép kör-
mondatok, tropusok, elegáns taglejtés stb. valósá-
gos pestisei lehetnek az egyházi szónoklatnak. Há t 
nincs annyi ereje Isten igéjének, ennek a kétélű 
kardnak, kogy a fenti műfogások nélkül is has-
son? Vájjon Isten műve rászorul-e az emberi 
művészetre ? Bizony mondom, az a legmeste-
ribb beszéd, mely legművészietlenebb. Szivről-
szivhez szabad szólni — t a r t j a a közmondás. — 
Csak a sziv telve legyen Isten és felebarátaink 
i ránt szeretettel, ennek bőségéből beszélni fog a 
száj szépen is erővel is, anélkül, hogy rhetor i 
piperére szerulna. Mennyi áldással, mennyi siker-
rel prédikáltak az ősatyák s prédikálnak az egy-
ház hithirdetői ; pedig fele részök sem volt képzett 
rhetor : de volt szivökben szeretet, s ez adta 
meg azon erőt, kenetességet beszédjöknek, hogy 
hallgatóik velóságos atyai oktatásul vették sza-
vaikat. Légy atyja a hallgatóknak, s azok gyer-
mekeiddé lesznek. 

Czélja? Mi czélja lehet a szónoknak? Én azt 
ta r tom, semmi más, mint hogy a gonoszokat 
jókká, a jóka t jobbakká tegye. Ha tehát a szó-
székre lépsz, mondd el magadban Jézus szavait: 
„Én azért jöt tem, hogy életök legyen; és hogy 
bővebben legyen." *) 

Már ami a gyönyörködést illeti, annak két 
fa já t ismerem í az egyik belső meggyőződésből 
származik, a másik az érzékek csiklandozásából. 
A józan ember gyönyörűséget érez, ha valami 
igazságról meggyőződött, főkép ha ez az igazság 
magában szép is hasznos is. S ugyan ki lenne 
oly botor, hogy lelki örömet, gyönyörűséget ne 
érezne azon, hogy megismertet ték vele a menny-
ország ú t já t , Istennek i rántunk való nagy szere-
tetét stb. Ezt a belső meggyőződés feletti gyö-
nyörködést kell a szónoknak hallgatóiban fel-
gerjesztenie. Van aztán a gyönyörködésnek egy 
más, alantasabb, mert érzékies faja, mely a hall-

') János 10, 10. 

gatóságban valamely szinéieskedő okosdi szónok 
fennen járó érthetlenségeinek szóvirágokkal való 
felcziczomázásából, kimért hang- és taglejtezései-
bői ssármazik. Amondó vagyok, hogy ez a ka-
tkedrai bölcselkedés meg phrasispattogás nem 
komoly egyházi szónokhoz illő. Az előbbi rejtőz-
zék az akadémiák üres felolvasó termeibe; az 
utóbbi maradjon meg a mimusok és udvari bo-
hóczok kenyérkereseti forrásának. Szent Pál benső 
u tá la tának ad kifejezést azok felett, kik szónyar-
galódzásaikkal csak a viszkető fülek csiklandoz-
ta tásá t czélozzák. — Igy beszél szalézi szt. Fe-
rencz. Pedig az ő tani tása az egyház tani tása ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A valláspolitikái helyzet Magyarorszá-

gon. II. — 
A kilencz napi képviselőházi vita sem merítette ki 

az úgynevezett elkeresztelések kérdését, mely ismét uj 
stadiumba lépett. Erről majd később kell szólnunk. 

Most mindenek előtt fölvesszük a fonalat ott, hol 
azt előző számunkban letettük, és az ott vázolt előzmények 
után, melyek a képviselőházi vitának előjátékát jellemez-
ték, a parlamenti tárgyalásokat kell szemügyre vennünk, 
hogy a valláspolitikai helyzet alakulását levonjuk be-
lőlük. 

E helyzetet gr. Csáky A. közoktatásügyi miniszter 
urnák a vitát bezáró beszédéből vett szavakkal lehet kellő 
világításba helyezni. „Az egész búzaföld le van a r a t v a . . . 
még az eltévedt kalászokat is összeszedem." Nagy s puszta 
tarló tehát a képviselőház, melyen a hit buzakalászait 
learatta a közöny, a megcsökönyösödött állami mindenha-
tóság kapaszkodása, a byzantinizmus, az érdekhajhászat 
és a korrupczió. Temető az, hol az élő s éltető vallás 
sírásói végzik gyászos munkájukat, honnan nem hiányoznak 
még a hyénák sem azok képében, akik a mindenhatósági 
viszketeg kisérői gyanánt kerestek prédát. E temetőre 
szemfedőképen rá akarják borítani a polgári házasságot 
és a hittagadó családjogot, hogy a magyar társadalmat 
is a vallás oly temetőjévé alakítsák át, milyen a képvi-
selőház : letarolt szántóföld, melyen nem nyílik a hit 
virága, — sivár pusztaság, hol a szellemi korrupczió föl-
emészti az eszményt, a vallásos meggyőződést, a lelkiisme-
ret szinaranvát. 

Kath. részről a vita folyamáu több pap-képviselő 
szólalt föl, és bár érthető kíváncsisággal hallgatták őket, 
nem voltak képesek összhangzatos fellépésre bátorodni s 
a kath. kérvények érdekében oly benyomást kelteni, hogy 
ezek postulatumát az egész magyar katholikusság osztja. 
Sőt a képviselőház folyosóin az a hir keringett, hogy 
ném lévén visszavonva a püspöki kar körirata, mely a 
febr. 26-diki rendelet alkalmából kiadatott, a kath. pap-
képviselők még a kormánynak is bizalmat szavazhatná-
nának ez ügyben. Azt meg kell vallanunk, hogy a kilencz 

45* 
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millió katholikus nem volt méltón képviselve e vita alatt, 
bármily nagyra becsüljük is egyik-másik pap-képviselő 
felszólalását. Oly szegényesen, elhagyatva érezte magát a 
hivő katholikus e tárgyalások folyamában, hogy önkén-
telenül azt kérdezte magától: igaz-e, hogy a képviselőház 
tagjainak megválasztásában a kilencz millió katholikusnak 
is része lenne? Mert vagy tudták, kiket választottak 
meg képviselőknek, vagy nem: mindkét esetben utolsó 
sorbanők felelősek az elkeresztelési kérdésben lezajlott vita 
ismeretes eredményeért, E vita is a világ elé tárta azt a 
siralmas állapotot, hogy Magyarországon az orsz. képvise-
lők választásánál az elvi, a vallási érdeket a katholikusok-
ban elöli a világi, egyéni érdek. És igy, miként is vár-
hatnék, hogy ellenfeleink tiszteljék azt, ami nem akarja, 
vagy nem birja az alkotmányos jogokat a magasabb ér-
dekek, az eszményi czélok szolgálatában érvényesíteni ! 

Való ugyan, hogy az ügy nem fordul meg egyedül 
a képviselőház magatartásán, és hogy a törvényhozás 
többi tényezőitől esetleg inkább várhatni elfogulatlan 
méltatást, részrehajlatlan igazságot és a kozmopolita li-
berális sablon mellőzésével a nemzet ezredéves géniuszá-
nak megértését. Erre vannak példák ugy a főrendiház, 
mint az apostoli korona részéről. Ámde nem szabad szem 
elől tévesztenünk, hogy a képviselőházi pártok ugy szó-
noklataik. mint a sajtó utján nagy befolyást gyakorolnak 
a közvéleményre, miről kézzelfogható tanúságot teszen a 
polgári házasság eszméje, melynek ma több hive van az 
országban és az országgyűlésen, mint azelőtt. Ennek okát 
pedig csak az adhatja, hogy a képviselőházban és sajtó-
ban egyre hajtogatják a külföldi kozmopolita liberálizmus 
e termékét anélkül, hogy pozitiv keresztény részről meg-
felelő ellen-akczióval találkoznának, holott a jogtudomány 
haladása — mint közelebbi czikkünkben ki fogjuk mu-
tatni — máris számolni kezd a polg. házasság számos 
balkövetkezményeivel mindazon országokban, hol a köte-
lező polg. házasság hosszabb idő óta fennáll. Nyilvánvaló 
tehát, hogy ama folyton hajtogatott kozmopolita liberális 
irányzatokkal okvetetlen foglalkozni kell és pedig ott, 
hol azok leginkább nyilvánulnak, tehát a képviselőházban, 
megakadályozván ekkép a világi kath. értelmiség további 
megmételyezését olv kozmopolita eszmékkel, amelyeknek 
hatása alatt még az egyház dogmája sem talál határozott 
szószólókra az egykor katholikusoknak keresztelt képvi-
selők közt. 

Bezzeg, a protestánsok megmutatták, hogy náluk — 
kevés kivétellel — a katholikusság fölötti uralmi vágy s 
felekezeti érdek minden egyebet háttérbe szőrit. A pro-
testáns képviselők ugyanis — mint br. Prónav és Kiss 
A. — hivatalosan kijelentették, hogy hitsorsosaik nevé-
ben ellenzéki létükre támogatják a kormányt s követelték 
ettől, hogy csak rajta, hajtsa végre az állani összes ha-
talmával a kath. papságon a febr. 26-diki rendeletet. Mily 
nemesen hálálták meg a magyar katholikusok egykori ön-
zetlen támogatását a Thun-féle pátens ellenében ! Mily 
„keresztyén türelmet" tanúsítottak ez eljárásukkal ! Meny-
nyire tisztelik a lelkiismereti szabadságot másokkal szem-
ben ! — Ily módon történt, hogy a kormánynak bizalmat 
szavazó Szivák-féle határozati javaslat olv nagy többség-
gel fogadtatott el, hogy még Tisza Kálmán se dicseked-

hetett hasonlóval. Ezen többség mintaképül szolgálhat a 
jövőben, ha majd a kath. egyház vagyona fölött megütik 
a dobot azok, akik csak alkalomra várnak, bizonyos szo-
morú eshetőségre is, hogy azt a jellegzetes „viszonossá-
got" e téren is létesítsék, amint a főrendiházban máris 
megvalósították. E többség Mene, Tekel. Faresz gyanánt 
lángoljon a katholikus táborban, óva intvén a bekövet-
kezhető katasztrófától, ha az utolsó órában nem gondos-1 o 
kodik annak meggátlásáról. 

A kormány magatartása az „elkeresztelések" ügyé-
ben folvt egész vita alatt egy pillanatra sem volt képes 
magasabb színvonalra emelkedni. Csáky A. gróf, Szilágyi 
Dezső miniszterek, valamint híveik az ügyvédi rabulisz-
tika minden megengedett s meg nem engedett fegyveré-
vel hadakoztak, annyi ellentmondásba keveredtek, oly 
alacsony szivonalon mozogtak, hogy minden taps és tetszés-
zajjal szemben, mit pillanatnyi diadalként fölmutathatnak, 
csak az egy határozott eredményt lehet megállapítani, 
hogy a 'kormány teljességgel nincs tisztában a követendő 
valláspolitika tekintetében, sőt még a febr. 26-diki rende-
lettel sem. Mily kicsinyesnek tűnt fel az elfogulatlan 
politikus előtt a kormány ama fenyegetése, hogy ki fogja 
erőszakolni a febr. 26-iki rendelet végrehajtását (itt min-
denki arra gondolt, hogy legalább is lánczra veri az anya-
könyvi kivonatot át nem küldő kath. papot) — de bölcsen 
hozzátette mindannyi felszólalt miniszter, — még ha pol-

I gári anyakönyveket kellene is behozni ! És a t. ház mégis 
tapsolt ama miniszteri önbiztatásnak, hogy nem ő az, aki 
törököt fogott, még pedig amolyat, aki visz. . . 

Mily szörnyűségesen alacsony konczepczió volt az 
is, midőn Szilágyi Dezső, a nagy „reformer" Apponyi A. 
grófnak a kötelező polgári házasságra vonatkozó „európai 
értelemben vett szabadelvűs elmélete ellenében, körül 
klauzuláit „Noth-Civilehe"-t hangoztatott, mint amely 
inkább megegyez „nemzeti hagyományainkkal", sőt utó-
lag is a lapok által azon hírt terjeszti, hogy ehhez tár-
czáját köti. Még a kozmopolita liberálizmusnak szélesre 
taposott utján sem bírnak a „szabadelvű matadorok" ma-
gukhoz következetesek maradni, pedig csak jól-rosszul le 
kellene másolniok a külfülái szabadkőműves mintákat ! 

Nagy hiba volt a püspöki kar megtámadtatása ott, 
hol az magát nem védelmezheté. Sajnos, hogy e támadást 
kath. papok is ugy a képv. házban, mint a kath. sajtó-
ban készpénz gyanánt vették, holott tudhatták, hogy az 
ügy helyes megítélésére nem szabad szem elől téveszteni azt, 
hogy — audiatur et altera pars. Mi tehát bizalommal várjuk 
a másik fél nyilatkozatát annyival is inkább, mivel a kor-
mánypárti sajtó, sőt a képviselőház elnöke is mozgásba 
hozatott a közoktatási miniszter ama kijelentésének gyön-
gitésére. 

Vajmi sok volt a kormány nyilatkozatában, ami nem 
üti meg az őszinteség mértékét, de volt egy kijelentése, 
melyre egyik részről sem történt a megfelelő mérlege-
lés, és ez Csáky A. gróf ama szavaiban foglaltatik, mely-
lyel indokolja a febr. 26-diki rendelet kibocsátását. Mi-
után ugyanis ennek okát az 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ában 
kereste volna, igy szól: „kettős (nem is egyszerű, mintáz 
előbbinél) kötelessége volt a miniszternek ez intézkedése, 
midőn a törvénynek (az 1868. LlII-diknak) végre nem 
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hajtása sok mindenféle panaszt, összeütközést, kellemetlen-
séget, zavart támaszt.u 

Kiktől jött a panasz ? A katholikusoktól nem, sem 
a görög nem-egyesültektől, sem a zsidóktól. Mások nem 
lévén, nyilván a kétféle protestánsoktól eredt az. Ezeknek 
folytonos unszolására — ez következik a miniszter fenti 
szavaiból — bocsátotta ki a kormány a többször emiitett 
rendeletet; ezeket akarta magának lekötelezni. 

Ha a protestánsok magukra nézve kötelezőnek is-
merték volna az 1868. LIII. t. cz. 12. §-ának általuk kö-
vetelt imperativ értelmezését, akkor eljárásukat jóhiszemű-
nek vehetné a közvélemény és a miniszter is erre hivat-
kozhatnék. De a protestánsok ép oly kevéssé tartották 
az idézett §-ba utólag belemagyarázott ama rendelkezést, 
hogy vegyesházasságból származó gyermekek nem szerint 
tartoznának követni szülőik vallását, mint azok, kiket 
elkeresztelésről vádoltak, kik ellen panaszt tettek, kikre 
ráfogták, hogy összeütközést, zavart szitanak a felekeze-
tek közt. Indokolva volt-e ily körülmények közt a febr. 
26-diki rendelet akár csak tisztán felekezetnélküli állami 
szempontból is ? Nem ! Mit kellett volna tebát a kor-
mánynak ama panaszokkal szemben tennie ? Azt kellett 
volna felelnie : Amit ti nem akartok, hogy nektek cse-
lekedjenek, azt ti se cselekedjétek másoknak. . . 

Ehelyett a kormány a király ajkára oly szavakat 
adott a kath. papság tisztelgésekor, melyben intelem fog-
laltatik a törvények, tehát az 1868. LIII. t. cz. tisztelet-
ben tartására, viszont dicsérettel halmozta el a protes-
tánsokat. 

A kormány aligha tudta, hogy kétszínű játéknak 
esett áldozatul; legalább föltesszük róla, hogy tudva és 
apróra ismerve a tényállást, nem leendett reszesévé a protes-
tánsok ama minősíthetetlen játékának. Ekkor is oly fele-
lősség hárul reá, melynél sujtóbbat képzelni sem lehet, 
mert tévedésbe ejtette magát a koronát a való tényállás 
felől; megzavarta az ország közvéleményét is. 

Nem folytatjuk ennek további méltatását, mégis le 
kell vonnunk annak következményeit. Ugy látszik az eddi-
giekből, hogy katholikus részről nem történt meg min-
den a kormány és a korona kellő tájékoztatására, az ellen-
fél rosszhiszemű vádaskodásainak ellensúlyozására ; mert 
ámbár ama levelekben, melyeknek közzétételét gr. Csáky 
A. még a képviselőházban is fájlalta, utalás történik a 
protestáns részről elkövetett elkeresztelésekre, mégis min-
den jel arra mutat, hogy a protestánsok kissé erőteljesebb 
hangra szoktatták a kormányt. Es ez teszi ezentúl, má-
sodszor, kötelességünkké, hogy a tapasztaltakon okulva 
opportune importune panaszkodnunk kell, és pedig annál 
hangosabban, minél inkább nagyot hall a kormány, ha 
kath. kérelmezők fordulnak hozzá, hogy utalva törvényes 
jogainkra s igazainkra, a miniszternek kettős kötelessége 
legyen intézkedni az egyházunk ellen támasztott „össze-
ütközések, kellemetlenségek ellenében." 

Ez parancsoló szükségnek mutatkozik, ma inkább, 
mint valaha. Bizonyság rá ama tévkör, melyben a politi-
kusok részint elfogultságból, részint személyes érdekekből 

ide-oda hányatvák. 
Vastag elfogultság az. hogy az 1868. LIII. t. cz. 

12. §-a biztosítja a „felekezetek közti békét", mint annyi 

katholikus s protestáns képviselő s miniszter hangoztatta. 
Nem tart juk a férfias nyíltsággal összeegyeztethetőnek, 
hogy sok szót szaporitsunk azokkal szemben, akik — 
Horváth Boldizsár ur példájára — ama paradoxont állí-
tották föl, hogy a család ama ketté választása, melyet az idé-
zett törvény a vegyesházasságokkal elkövet, biztosítja a 
családtagok közti békét, és a felekezetek megférését egy-
más mellett. A család egysége ép oly kevéssé tűri meg a 
kétfelé szakadozottságot, mint egy öntudatos nemzet a 
két rendbeli szuverenitást; és amint egy ember nem lehet 
egyszerre két urnák szolgája, ép oly kevéssé képzelhető 
családi egyetértés a tagok különböző, ellentétes lelkiisme-
reti kötelezettségei mellett. A protestánsok által saját 
álláspontjuk ellenére elkövetett „elkeresztelések" ugyan-
ezt bizonyítják, és egyúttal tanúskodnak arról is, hogy 
atyánkfiai, akik hirdetik, de nem tartják meg ezt 
a törvényt, maguk sem hisznek a felekezeti béke meg-
óvásában az említett kettéosztás révén. E protestáns „el-
keresztelések" csattanósan megczáfolják ama paradoxont, 
ugy, hogy minden igazmondó ember, ha e tényállással 
számol, be fogja* vallani azt, hogy a protestánsok állás-
pontja e kérdésben megfelelően kidomborul e szólásban : 
ami az enyém (a vegyesházasságból az 1868. LIII. t. cz. 
szerint), az legyen az enyém, a mi a másé, azt szabadon 
elviszem ; de ha más viszi az enyémet, bíró, szolgabíró, 
pandúr, vidd a börtönbe. 

Ezt azonban a közvélemény tudomására kell hozni, 
hogy végre-valahára szűnjék meg ama szemfényvesztés, 
melyet e téren a hiszékeny közönség félrevezetésével űz-
nek. Valóban, a XIX. század végén elszomorító látványt 
nvujt az, hogy a nagy közönség, még kath. értelmisé-
günk nagyrésze is, áldozatul esik az ily felültetéseknek. 

Epp ez alapon sietve csatlakozunk a „Religio" m. 
t. szerkesztőjének véleményéhez a febr. 26-diki rendelet 
uj expediense tekintetében. 

Ezzel a kérdés nincs elodázva, még kevésbé meg-
oldva. Ha a kath. pap, büntetés fenyegetése ellenére, 
nem adhatta át az általa elkeresztelt gyermeket a haere-
zisnek, ép oly kevésbé fogja bejegyezni anyakönyvébe, 
hogy ugyanezt a gyermeket az állam átteszi a felekeze-
tekhez és ő ehhez az eljáráshoz hozzájárul. Azonfelül a 
szülők, kik gyermeküket kath. pap által megkereszteltik, 
továbbra sértetnek szabad lelkiismereti elhatározásukban 
az állam részéről, ami hatalmaskodás és önkény, nem 
lévén az államnak jogosultsága megszabni bárkinek is a 
vallását vagy békót verni a szülők kötelességének telje-
sítésére gyermekeik nevelése tekintetében. 

A kath. egyház dogmáján az expediens mit sem 
változtat: ez ugyanaz marad, mint annak előtte, akár a 
febr. 26-diki rendelet, akár az ujabb expediens lép ha-
tályba, sanctióval vagy a nélkül. 

A tévkört, melybe az államot a protestánsok bele-
ugratták, végképen szét kell robbantani. 

A valláspolitikai helyzet tehát változatlan maradt az 
expediens mellett is. 

Vájjon a polgári anyakönyvezés vagy a polgári há-
zasság jobb helyzetet teremtene-e az államra, egyházra 
vagy felekezetekre ? 

Erről befejező czikkünkben szólunk. -f-
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Debreczen, 1890. nov. 20. Egy kis felvilágosítás.— 
A „Religio" 39-ik számában egy debreczeni levél jelent 
meg, melyből nehéz megérteni, hogy a patronatus ügy-
ben tulajdonképen mi történt Debreczenben. — Leirom 
röviden. 

Debreczen városa világos királyi rendeletek ellenére 
a kegyúri terhek viselését már többször megtagadta. — 
1885-ben az országgyűléshez fordult orvoslásért. Midőn 
a város polgármestere ezen ügyben a felső körökkel 
érintkezett, azon tanácsot nyerte, hogy igyekezzék az 
egyházzal békés uton kiegyezni, mert az országgyűlés 
nehezen fogja ezen ügyet érdemileg tárgyalni. A polgár-
mester követte a tanácsot és elkezdette a kiegyezés útját 
egyengetni. 

Az egyház részéről nem talált akadályra, annyival 
kevésbé, mert a százados viszályt megunván, a megváltás 
általi kiegyezés már volt szóban : a város vezérférfiai és 
jogtudósai is helyeselték a kiegyezést s igy azon remény-
ben, hogy a közgyűlés is lemond a százados előitéletről s 
meg fogja erősiteni a kiegyezést, megállapittattak a ki-
egyezési pontok. » 

A fő megállapodás az volt, hogy ezen kiegyezési 
kísérletből jogi következtetést vonni nem lehet, s ha meg-
hiusul, a régi jogalap érintetlennek tekintetik. 

Folyó év május havában már annyira fejlett ezen 
ügy, hogy az egyességi tervezet a tanács és jogi bizott-
ság elé volt terjeszthető, hol elvileg csaknem egyhangú-
lag helyeseltetett, csak némi stiláris módosítás javaltatott. 

Közbe jött a városi tisztújítás, előkészületek a leg-
magasabb vendég fogadására, három milliós kölcsön fel-
vétele stb., s ezen ügy, mely még különben is érlelést kí-
vánt, háttérbe szorult. 

A kiegyezést ellenzők azonban éppen ezen izgalmas 
időt tartották legalkalmasabbnak arra, hogy a már sokak-
tól helyeselt békés törekvést meghiúsítsák, s a főispán 
ur ő méltósága és polgármester ur távollétében tanácsi 
és jogügyi gyűlést tartottak az újonnan választott fő-
jegyzővel; megmásították az előbbeni határozatot s indít-
vány alakjában az ügyet a közgyűlés elé vitték s ott 
tetszetős indokok alapján a már kész egyességet a több-
ség nemcsak nem erősítette meg, hanem megsemmisítette. 

A gyűlésre ugyan hazajött a polgármester, de már 
egyebet nem tehetett, mint eljárását indokolta, s nyíltan 
kimondotta, hogy az egyesség megkötését nemcsak a béke, 
de a városi érdek is ajánlja. 

íme ez történt okt. 28-án a debreczeni közgyűlé-
sen ; sem az egyház, sem a hitközség nem kért az alka-
lommal semmit s igy kérésök vissza se utasíttathatott; a 
jogalap pedig sem feladva, sem meggyengitve nincs. Azok 
után pedig, miket a polgármester ur mondott a patrona-
tusról, a kath. tagoknak nem volt okuk sikra szállani; 
jogügyi oldal már ki volt fejezve, s emlékiratban meg-
örökítve. 

Dr n— ur párhuzamot von az országos és debre-
czeni egyházpolitika között ; tökéletesen egyenlőnek mondja 
mindkettőt, s kétszer is hangsúlyozza, hogy amaz sza-
kasztott mása ennek; aztán szigorúan itél a közeljövő-
ben kedvező fordulatot jósol s vezér után sóhajtozik. 

Ha az országban sincs jobb egyházi politika mint 

Debreczenben, hol a katholikusok oly nagy kisebbségben 
vannak, menjen a levelező ur, segítsen előbb az ország-
ban jobb egyházpolitikát csinálni, annak szelleme majd 
elhat Debreczenbe, s igyekezni fogunk lépést tartani ; 
addig hagyjon nekünk békét. 

A viszonosság adatai nemcsak nagyjában, hanem 
nagyítva vannak közölve. Egyébiránt a levelező szent 
óhajtásait magaménak fogadom: a nélkül, hogy ítéletét 
jogosnak vagy igazságosnak ismerném el ! Béke velünk ! 

Szakszó Rezső. 
prépost-plébános. 

F. L. Messzevidéki hang az országgyűlés „elkeresz-
telési" vitái alkalmából. — Reánk falusiakra megdöbben-
tőleg hatott Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ezen végső nyilatkozata: „Egyébiránt meg kell 
jegyeznem . . . azt is, hogy akármi határoztatik e tekin-
tetben az egyházi téren, az miben sem alterálhatja sem 
az állam törvényének tekintélyét, sem a felelős miniszter 
rendeletének érvényét." (Altalános zajos helyeslés.) Ez any-
nyit tesz : ,Sic volo, sic iubeo : stat pro ratione voluntas.' 
Máskép ugy is mondják: .Ha látom, sem hiszem.' Szo-
morúan tapasztaljuk, hogy Csáky gróf és a képviselők 
legnagyobb része és az egyetemi ifjúság Csáky grófnak 
fáklyás zenét rendező roppant többsége ,a modern jog-
állam' elveit vallja; különösen ama főelvet : „Az állam-
nak minden jog eredete és forrásának minden korláttól 
ment joga van." Pedig éppen ez azon tételek egyike, 
melyeket a szent emlékű IX. Pius a Syllabusban VI. §. 
XXXIX. kárhoztatott. Már Stöckl, a keresztény német 
bölcsész, ezen politikai iskoláról azt állítja, hogy az nem 
ismer örök, változhatlan, isteni jogot; minden jog ezen 
liberális elmélet szerint csak emberi, és azért változékony, 
múlékony jog. Aki az isteni jogra mer hivatkozni, az 
fellázad a modern állam ellen, mint a magyar kath. pap-
ság. Ennek jelen mozgalmáról azt mondja ugyan Csáky 
gróf, hogy az „egy igen nagyon sajnos jelenség, a kath. 
egyházban a belforradalomnak egy bizonyos neme;" pe-
dig az egész mozgalom csak a modern jogállam egyik 
dogmaellenes követelménye megszüntetésére irányuló al-
kotmányos jogosult kérvényezés. 

Épen jókor, még „a dísztelen viták" előtt jött dr 
Barta Béla remek röpirata „A kath. egyház és a keresz-
tény vallásfelekezetek közötti viszonosság" czimmel. 
Örök hálára kötelezte le a méltóságos szerző eme párat-
lan művével a magyar katholikusokat, mert abban egy-
háza békéjét szerető pap és világi egyaránt kellő tájékoztatást 
találhat a most folyó nagy érdekű ügyekben. A kibonta-
kozás mikéntjét mutatványul élvezhettük e becses lapban 
a méltán dicsért műből. A már előbb és a dísztelen viták 
alatt ismételten felhangzott fenyegetések : 1. el kell ko-
bozni az egyház vagyonát, 2. be kell hozni a polgári 
házasságot, 3. be kell hozni a polgári anyakönyvezést 
IX. 86 — 91. lapokon kellő értékökre vannak leszállítva. 
Az egész 113 lapra terjedő röpirat a hithüség és tárgyi-
lagosság oly békéltető szellemében van irva, hogy abból 
a katholikus ügy kellő világításba helyezve, szükségkép 
habár talán nem azonnal — fényes diadallal fog végződni. 

Mélyen szeretett nagym. püspökeink az országházá-
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ban miattunk lelki fiaikért sérelmet szenvednek. Addig 
mig a helyzet nem volt egészen világos, nem akartak 
bennünket az előre látható tömeges zaklatásoknak kitenni. 
Ezért irántunk fiúi hódolatteljes ragaszkodásunk fokozó-
dik, az apostoli szentszék iránt közös eogedelmességünk 
„a dísztelen viták" által u j tápot nyer. Maradunk kik 
voltunk, ultramontánok. Lamennaisnek pedig követője, 
különösen öntudatos követője — egy se találkozzék kö-
zöttünk ! 

Róma, 1890. nov. 26. Magyar pap primicziája Ró-
mában. — 

Ngos s Főtiszt. Szerkesztő Ur ! 
Igen örvendetes s megható ünnepélynek valánk szem-

tanúi folyó hó 25-én „deli Anima" bazilikában. Ott 
ugyanis a jelzett időben mutatta be az első vérnélküli 
áldozatját nt. Martin Antal fiatal hazánkfia, pécsegyház-
megyei uj áldozár, ki az elmúlt évben, bevégezvén ott-
honában, Pécsett, mind a 4 évi hittani kurzust, Rómába 
küldetett az egyházi jogtan bővebb tanulmányozására, hol 
csakhamar, az első félévben dicséretesen „ad lauream" 
promoveáltatott s meglevén kánonikus kora a mult 
vasárnapon f. hó 23-án Parochi biboros ő emja által papi 
méltóságra emeltetett, illetve ordináltatott. Hogy primi-
cziáját a „deli Anima"-ban, a német hospitium templomában, 
és közkeddi napon tartotta, ennek két fontos és helyes 
ratiója van. Az első: az igen derék, tanult honfitársunk, 
uj misés pap, a megnevezett hospitiumnak rendes lakója 
a többi 16 művelt társával közös collegiális életet él; 
együtt meditálnak, zsolozsmáznák, közös asztalnál fenn 
szóval imádkoznak, olvasnak ; és habár jelenleg mindnyá-
jan már külön-külön külföldi egyházmegyék felszentelt 
papjai, egy collegiumi rektornak, igazgatónak, bölcs, 
tapintatos, tiszteletet parancsoló kormányzása alatt fegyel-
mezett testületet képeznek. Ez időszerint az emiitett 
hospitium kitűnő s tisztelet, szeretetreméltó rektora mons. 
Nagl Ferencz praelatus, a bécsi Augustinianumból Rómába 
kerülvén több magyar főpapnak közelebbről ismerőse s 
általában a magyarok iránt vonzalommal viseltető jeles egy-
házi férfiú, sok szegény magyar zarándokon szállással 
bizonyos ideig élelmezéssel könyörülő kegyes ur, a kinek 
mindenre kiterjed figyelme ugy intézkedett, mint házi ur, 
hogy ami földink, a magyar uj pap, nov. 25-én tartsa 
meg primicziáját a házi templomban, amidőn annak 
Dedicationis Anniversariuma tartatik, és igy történt, hogy 
az ünnepély a legfényesebben sikerült. Az egész segéd-
let, kézvezető nélkül, majdnem magyar növendékből ke-
rült ki a német-magyar collegiumból, szer- és alszerpapon 
kivül. Az énekkart a schola Gregorianának igazgatója 
vezette és rendezte. Jelen volt az ünnepélyes sz. misén 
több itt tartózkodó magyar s német, privatizáló pap, Szolda-
tics lovag ur egész családjával, Nagy Sándor ur, fiatal 
festő Győrből, szóval számos magyar,osztrák, bajor, német 
nemzetiségű katholikus és az „Animá"-hoz közel eső buzgó 
hivek. Az ily épületes buzgósággal s szép rendben végbe 
ment primitiát emelte a sanctuariumban mons. Nagel 
Ferencz praelatusi díszben és a többi collegiumi fiatal 
karingben felöltözött papok jelenléte. Az ünnepélyes mise 
kezdetét vette 10 órakor és bevégeztetett fél tizenkettőre, 

utána az ujmisés mellékoltárnál, csakis stóla és albába 
felöltözve, szokásos áldást osztogatott sorrendben, előbb a 
papokra, azután számos világi jelen volt hivekre. — Az uj 
misés hazánkfia gyönyörű, gazdagon aranyozott fehérszínű 
stólát és egy feszületet kapott ajándékba, a stólát rektor 
ur ő ngától, mint symbolumát papi méltóságának, a ke-
resztet kedves kollégáitól, hogy emlékezzék meg, hogy 
mennyi sok kereszt-szenvedés érheti a papot dicső pá-
lyáján is. Egy órakor fényes ebéd következett, melyhez 
mons. Mondel János, a Rota Romana uditoreja és több ma-
gyar püspökség ágensén kivül, két magyar szerzetes 
pap, Haudek Ágost tanár és consultor és alólirott, valánk 
hivatalosak. A mons. házi ur német toaszt-beszédjéből kitűnt, 
az uj misés iránti vonzalom, szeretet és a papi méltóság-
nak magasztos jelentősége. Az alázatos magatartású pri-
micziánsnak megköszönő felszólalásából igen kitetszett a 
megelégedésnek kinyomata, hogy ily jó helyre s ily mű-
velt társaságba került. Mons. Mondel ajánlatára került 
ide. Primicziáns ezen szavakkal éltette a rektor ő ngát, 
kedves kollegáit és a jelen volt vendégeket: „Ecce quam 
bonum et quam jucundum babitare fratres in unum." 

Gmitter Alfonz. 

IRODALOM. 
Supplementa et Collectiones Monumentorum et 

Literaturae etc. Collegit et edidit Augustinus de Roskovány, 
Episcopus Nitriensis. Tomus VII— X. Nitriae, 1889—90. 
Typis Sehernpek et Huszár. 

Nyitra egyházmegye angyali szivü főpásztora, ki 
immár négy évtizeden át oly előkelően ragyog a püspö-
kök diszsorában sokoldalú s mély tudományossága által, 
és mindent betölt apostoli szellemének buzgalma meg ki-
fogyhatatlan jótékonyságának áldásaival, — ismét négy 
testes kötetet adott ki — A magas iró ezen. ugy dog-
matikus, mint egybáztörténelmi, jogi meg irodalmi szem-
pontból egyaránt nevezetes dolgozatában, mely a római 
pápaságról, vasszorgalommal űzött, beható tanulmányai-
nak ujabb beható gyümölcse, nagyon érdekes pótlásokat, 
supplementumokat közöl a „Romanus Pontifex" czimű 
monumentális művéhez. — A nagyszerű munkának czélja, 
fölosztása és a világirodalom szinvonalán állva, azon tel-
jesen uralkodó szerző által, ki már a középkori foliánsokra 
emlékeztető hetvenhat vaskos kötetben lövelli századokra 
rengeteg tudomángának fényét, — a Jézus Krisztus földi 
helytartójára vonatkozó adatok körül követett rendszer, 
az eddigi kötetekből nem lehet ismeretlen a „Religio" t. 
olvasói előtt. — Ezúttal csakis tehát a sajtó alól kikerült 
kötetek bemutatására szorítkozunk. A diszes, nagy nyol-
czad-alaku négy kötet, melyeknek elseje I—XXX. s 
1—761, másodika I—LXX. s 1—723, harmadika I— 
LXXVIII. s 1 - 1 0 5 5 , negyedike pedig I - C V I . 1—952, 
lapból áll, valóban gazdag eszmekincset, t. i. 692. ok-
mányt s 1916 irodalmi terméket tartalmaz, A nemcsak a 
pápa általános főnökségéről, de csalhatatlanságáról sőt 
világi fejedelemségéről is szóló okmányok, irodalom s 
igazán kimerítő könyvészet, a melyben nem egyedül a 
művelj, czimei lelhetők, hanem a nmélt. szerzőtől előszó-
val is ellátvák, jellemezvék a munkák, az illető osztályba 
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sorozvák és kiválóbb részeik idézvék, legtöbbnyire, vagyis 
ugy 623 monumentum s 1366 irodalmi termék, a XVIII. 
s XIX. évszázadot illetik. Mindamellett akadnak ott az 
előbbi közel barmincz esztendőn keresztül ugyanezen 
tárgyról megjelent óriási munkának, tizenhat kötetét ki-
egészítő, igen becses adalékokra is, melyekből az első 
visszavezet a kereszténységnek IX. századába. A mi két-
ségtelen tanújele annak, hogy a világhírű szerző sok el-
veszettnek hitt, egyedül ritka emlékekben rejtőzött, álta-
lán ismeretlen és igy nagynehezen csupán ujabban fölfe-
dezett iratokat is kincseit itt föl. — Ki kell még emelnünk 
különösebben azt, hogy az ünnepelt iró ugy a supple-
mentumok, mit a tömérdek utánjárás és fáradhatatlan 
kutatással, oly számos munka elolvasása utján, most elő-
kerített adatok közlésében mindenkor megillető figyelem-
ben részesiti és szorgalommal ki is aknázza a hungari-
cákat. A dicsőségesen uralkodó szent atya, Péter szikla-
szilárd hitét öröklött aggastyán, az üldözött egyháznak a 
kinyilatkoztatott í'rök igazságot rendületlen őrző feje, 
XIII. Leo pápának aranymiséjéről is oly bő s fölötte 
érdekes adatmennyiség van itt, a minőt egy jelenkori 
műben sem lehet föltalálni. Ennyit csakis az nyújthatott, 
a ki annyira tájékozott tudós létére, a nagybecsű emlé-
kek mellett éppen semmit sem mellőz el, önfeláldozó 
buzgalmában még a legcsekélyebbnek látszó jelenségeket 
sem hagyja tekinteten kivül és hozzá a mi fő, oly püs-
pök, mint dr Boskoványi, a ki az örök városban, Rómában 
székelő pápasággal csakugyan szakadatlan összeköttetés-
ben áll. 

Fogadja a dicső egyháznagy, kit, mint a magyar 
Sión dicsőségét és kimagasló oszlopát méltán környez oly 
előkelő tisztelet, ez alkalommal is a tudomány s az utó-
kor nevében leghálásb köszönetünket azon imává ma-
gasztosult óhajtással, hogy áldásos életének szövétneke 
még sokáig világítson időnk nehéz viszonyai s válságai-
nak közepette. Dr Csősz Imre. 

-f- Megjelent: „A házasság felbonthatatlansága 
és az egységes házassági jog." Irta dr Aschenbrier 
Antal, tud. egyetemi ny. r. tanár. Budapest, 1890. 8-r. 
54 1. Ára 30 kr. 

E nagyon időszerüen jött értekezés, mely a „Reli 
gio"-ban látott először napvilágot, külön lenyomatban is 
megjelent és kapható szerzőnél. Ugyanott megszerezhető 
még a nagytudományu szerző műve „A plébániai anya-
könyvekről. " Ez utóbbi ára 1 frt. Plébániák vezetésében 
nélkülözhetetlen. 

V E G Y E S E K . 
— „A megfékezett ultramontanizmusl11 Ez a czime 

annak a vezérczikknek, a melyben a budapesti fő protes-
táns lap, a „Protestáns egyházi és iskolai Lap", a katho-
likus gróf Szapáry Gy., a kath. gróf Csáky A. és a ka-
tholikus Horváth Boldizsárok szószólása és alkomman-
dirozása alatt — (mert a főkommandáns, az Tisza K.) — 

i kivívott „fényes győzelem" alkalmából jubilál, illuminál 
és bombardiroz. Bombáinak diszlövései a következő sor-
rendben következnek : „Nagy eseménye a hétnek, nagy 
eseménye az évnek az elkeresztelési harcz alkalmából 
megvívott és fényes győzelemmel végződött csatája a mo-
dern politikai és egyházi liberalizmusnak a sírjából fel-
támasztott ultramontanizmussal. A magyar nemzeti poli-
tika s hűséges szövetségese a protestantizmus fényes dia-
dalt ült a mesterségesen galvanizált clericalis-papalis 
egyházpolitika ósdi eszméi fölött, melyekkel ezt a jó ma-
gyar népet, ezt a türelmes és szabadság-szerető magyar 
géniuszt hónapok óta mérgezte s botorul fanatizálta a 
féket vesztett ultramontanizmus. A józan politikai és egy-
házi liberalizmus lelkesitő diadala, a haladó és hanyatló 
kor győzelme, az öntudatos állami akarat felülkerekedése 
a protestáns eszmék feltartóztathatatlan uralomra 
jutása az államban és politikában : ez a hét nagy 
eseménye, fölemelő tanulsága, jobb jövővel biztató re-
ménysége" . . . Hallottuk ?! Mi a rövid tanulság az 
egészből ? Az, hogy a magyar protestantizmus hazu-
dott 1848-ban, mikor a „tökéletes egyenlőség" törvényét 
sugalmazta, kérelmezte és kierőszakolta. Egyenlőséget 
hordozott ajkain, uralomra jutás vágya uralkodott szive, 
egész lénye fölött. Hazudott 1868-ban és azóta min-
dig egész a mai napig, mert ajkain az általa su-
gallt 1868-iki nem szerinti egyenlőség törvényét tisz-
telte. de szivében és a gyakorlatban azt meg nem tar-
totta, áthágta, lábbal tiporta, bennünket az „elkeresztelé-
sek" miatt untalan pörölt, maga pedig derüre-borura 
elkeresztelt és igy az „egyenlőséges" törvény tiszteletének 
hazug álarcza alatt banditák módjára folytatta a kath. 
egyház leigázásának aknamunkáját. És a folytonos ha-
zugság e becstelen politikáját nevezik ők „nemzeti poli-
tikának," „magyar géniusznak!" Hát nem rettegnek, hogy 
az igazságot szerető haragos Isten az ég minden meny-
kövét, a föld minden csapását, a pokol minden furiáját 
rázuditja az ő hazug lelkök, az ő hazug eljárásuk, az ő 
hazugságos, ármányos szellemök miatt erre a nyomorult, 
szegény magyar hazára és fajra ?! Mi a magyar protes-
tantizmus most már, leleplezve maga által ? Isten tiszte-
lése ? Nem; a hazugság rendszeres üzése. A katholikus 
vallásúak lelkiismeretének állami törvények, bíróságok, 
közigazgatási hatóságok által való erőszakolása, minden 
egyéb lehet, csak Isten tisztelése, csak józan magyar 
nemzeti politika, józan, becsületes magyar géniusz nem 
lesz soha. Soha ! 

— Németországban a katholikus hitélet bámulatos 
dolgokat művel. Egyik város a másik után katholikus 
népgyüléseket tart. Legnépesebb volt a württembergi 
királyság katholikusainak népgyülése Ulmban 18,000 ka-
tholikus jött össze. Hely nem volt ennyi ember befoga-
dására. Azért egyszerre és egymásután is több helyiségben 
gyülekeztek. Az egyöntetű vezérlet egyöntetűvé tette 
18,000 katholikus férfiú népgyülését. 

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

Budapest, 1890. Rudnvánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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j szerdán és szombaton. 
: Előfizetési dij : 
« félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGÏVENKILENGZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 6. 46. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szent Alfonz levele egy szerzetespaphoz. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A 
val láspol i t ikai helyzet Magyarországon . — N y i t r a : Ál ta lános val lásszabadság, polgár i házasság. — Vegyesek. 

S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

(Folytatás.) 

Ön gyönyörködtetni óhaj taná hallgatóit uram ? 
Hallja csak azt a dicső szent tudóst, mit t a r t 
igazi gyönyörűségnek: „A hallgatók akkor gyö-
nyörködnek és gyönyörködhetnek igazándian, ha 
az evangelium szellemét magukba szivják, ha 
megtörődve, szent erős fogadással eltelve, az 
Isten iránti szeretettől mintegy áttüzesedve tá-
voznak a templomból. Ám mondjuk, hogy az 
érzéki örömök is gyönyörködtet ik az embert : 
mennyivel inkább gyönyörködteti a lelket a való 
igazság megismerése; mikor éppen és kizárólag 
erre van teremtve ! Hány pogány bölcselő elhagyta 
vagyonát, barátait, rokonait, házi tűzhelyét, min-
denét, csakhogy menten minden köteléktől egye-
dül a bölcseletnek élhessen : te t te pedig ezt azért, 
mert — Aristoteles megjegyzéseként — az igazi 
boldogság a bölcseségben, azaz egy magasabb 
rend törvényeinek ismeretében áll. Ámde — igy 
okoskodik szal. sz. Ferencz — ha már a termé-
szetes igazságok ismerete is oly nagy gyönyörű-
sége a, léleknek, hogy ezzel minden mást pótolva 
érez: mennyivel nagyobb és tisztább örömet 
okoz a léleknek a természetfölötti igazságok 
megismerése; miután ezek nemcsak tetszetősek, 
szépek, hanem egyúttal hasznosak; sőt az örök 
boldogságra elkerülhetetlenül szükségesek ! 

Nem mondom — igy szól idevágólag aranysz. 
szt. János — hogy némely úgynevezett szép szavú 
szónok nem gyűjt maga köré nagy közönséget; 

de azt kérdezem, vájjon hányat téri t meg közölök? 
S ha egyet sem; ami bizonyos: ugy czéljavesz-
te t t minden fáradsága. Hasonló az apához, ki 
beteg gyermekének, ahelyett, hogy orvosságot 
nyújtana, kedvencz ételeivel, nyalánkságokkal 
kedveskedik. Ne gondoljuk, hogy a hivek is 
szinpadnak tekint ik a szószéket — mint né-
mely hitszónok. Oh nem; szent helynek ta r t ják 
ők azt. S azért nem is szavalatokat hallgatni 
gyűlnek köréje, hanem oktatást . 

39. Szokása még némely szónoknak, hogy 
nevetséges ötletekkel, vig történetekkel ékesgeti, 
vagyis inkább torzi t ja beszédét; s azon szeren-
csétlen véleményben ringatózik, hogy ez főleg 
hitelemző beszédekben a hallgatóság figyelmének 
ébren tar tására okvetlenül szükséges. Ami engem 
illet : én csak annyit tudok, hogy a szentek sí-
rásra, nem pedig nevetésre fakasztották hallga-
tó ikat ; hogy pl. Regis sz. Ferencz beszédjei alatt 
kezdettől végig zokogott a hallgatóság. Támad 
valakinek valami jó, épen a tárgyhoz illő ötlete? 
Ám ragaszsza beszédére. Azonban soha nem tud-
tam megérteni, hogy a hódolatos tisztelettel, 
melylyel azon szószék i ránt viseltetnünk kell, 
honnan Jézus helyett szólunk a néphez, mikép 
egyeztethetők meg ama nevetséges történetek, 
melyekkel beszédünket könnyen bohózattá, magun-
ka t bohóczokká al jasi that juk ; különösen ha a 
történetkéknek megfelelő oly fejtegetéseket is 
használunk, melyek magukban is elegendők, 
hogy a hallgatóságot mosolyra gerjeszszék. Ko-
molykodhatok aztán a szónok beszéde vége felé ; 
levonhatja a leggyakorlatiabb erkölcsi tanulsá-
gokat : az előbb ledobott élez fogva ta r t ja a hall-
gatók eszét; s a gyermekes természetű tömeg 
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mosolyogni, szórakozni fog a szónok komolyko-
dása alatt is, az érettebbek pedig szánakozni 
fognak vergődésén; s jó, ha csörgő sapkát nem 
képzelnek fején a tisztes barrét helyett. Hiszen 
annak idején és helyén szivesen megnézik a tán-
czost is ; de ha valaki tánczolva futkározna végig 
az utczákon, megvetéssel, vagy szánakozással 
nézne rá mindenki. Igy az adomákat és ötleteket 
is meghallgatják az emberek annak idején és 
helyén; de nem a szószékről, hova Isten igéjét 
meghallgatni jönnek. 

Vastag tévedés azt is gondolni, mintha a 
figyelem fenntar tására szükséges volna a tréfál-
kozás. Sokkal figyelmesebb a hallgató közönség 
ha lát ja, hogy nem vesztegeti el drága idejét ; 
hanem megszerezheti azt, amiért jöt t , s amire 
lelkének oly nagy szüksége van. 

No, de elég mindenből. Már az eddigiek után 
is lá tha t ja főtisztelendőséged, mennyire csodálkoz-
tam, mondhatnám, inkább megdöbbentem azon 
komolyan vallott és érvelt állitásán, mely szerint 
az egyházi szónoknak mindenek előtt válogatott , 
előkelő, szép irálylyal kellene törekednie hallgató-
ságát lebilincselnie. Szeretem hinni, s reménylem 
és teljes bizalommal várom is, hogy Isten meg 
fogja önt szabaditani ezen téves előítélettől, mely 
ugy önre mint hallgatóira nézve végzetessé vál-
hatnék. 

40. Végezetül engedje meg főtisztelendősé-
ged, hogy nagy alázatosságáról dicsekvőleg meg-
emlékezhessem. Mert csak a legmélyebb aláza-
tosság, olyan, mely önt minden nagyra, nemesre 
képesiti, vihette önt arra, hogy tőlem szegény 
nyomorulttól tanácsokat kérjen az apostolias, s 
igy a legsikeresebb beszédmódra nézve. Mivel 
t ehá t ön parancsolja, ime néhány sorban véle-
ményem. 

Beszéljen ön — kérem — minél többször 
az utolsó dolgokról: a halálról, ítéletről, a po-
kolról és a mennyországról; mert az ezekre való 
gyakori megemlékezés képes leginkább vissza-
tar tani az embert a vétektől. Beszéljen aztán 
minél többet azon kedves-édes békeségről, mely 
a nyugodt lelkiismeret kizárólagos sajátsága. 
Fejtse ki ennek kapcsán, hogy ezen nyugodt 
lelkiismeretet megszerezni nem is oly borzasztó 
nehéz; mert ez csupán állapotbeli kötelességeink 
hűséges teljesítésében áll. Ezen thémával raga-
dot t ki szalezi szent Ferencz legtöbb lelket a 
kétségbeesés s a pokol torkából, megmuta tván 
nekik a megigazulás legkellemetesebb út já t . Ez 

okon dicsérte őt IV. Henrik király is, hogy — 
úgymond — Ferencz püspök arra törekszik, hogy 
a mennyországnak a bibliai kifejezések darabos-
ságában rögösnek ismert ú t j á t való igazi kelle-
metességében mutassa be. Korholta ellenben azon 
szónokokat, kik a régiek homályos kifejezései 
nyomán az üdvösség ú t j á t még inkább beárnyé-
kolták s a bűnösöket a kétségbeesés mesgyéjére 
terelték. 

Beszéljen ön — kérem — minél többször 
azon megmérhetet len nagy szeretetről, melyet 
az Üdvözítő Jézus i rántunk mutatot t , midőn 
Isten létére emberré levén társunkká szegődött, 
helyettünk szenvedett; sőt még ezzel sem elé-
gedve meg, a legméltóságosabb oltári szentség-
ben kenyér szine alá rejtőzvén eledelül adta 
magát nekünk. Fej tse ki ennek kapcsán, hogy 
mily nagy viszontszeretetre vagyunk mi is kö-
telezve 0 irányában. Óh, nem hiába t a r t j a a 
közmondás, hogy viszontszeretetet csak a szere-
te t szül: talán százszorta, ezerszerte jobban sze-
re tnék az emberek Jézust, hahogy kellően is-
mernék az 0 nagy szeretetét, S hogy nem is-
merik, ugyan ki az oka ennek? . . . Szeretném az 
egész világot bejárni — mondja Istennek egy 
buzgó szolgája, Saranelli — hogy mindenüt t hir-
de the tném: Szeressétek, oh szeressétek Jézust, 
mert 0 megérdemli! 

Vegye szokásba főtisztelendő atyám, hogy 
minden beszédjében mondjon valamit a bold. 
Szűzről is. Legyen az bármi csekélység, 0 dús-
gazdagon viszonozni fogja az ön megemlékezé-
sét. Intse, buzditsa hallgatóit is, hogy szüksé-
geikben 0 hozzá fordul janak; mert még soha-
sem lehete t t hallani, hogy valaki gyámolatlanul 
magára hagyatot t volna, ki az 0 ol ta lmát kérte 
és pártfogásért 0 hozzá folyamodott. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A valláspolitikái helyzet Magyarorszá-

gon. III. — 
Az úgynevezett elkeresztelések fölött lezajlott vita 

folyamában a képviselőház visszhangzott ama nyilatkoza-
toktól, hogy se kormány, se pártok Bnem akarják a kid-
turharczot.11 Szavukon fogjuk, és hozzáteszszük, hogy nem 
akarván harczot egyház s állam közt, logice nem is sza-
bad akarniok amaz eszközöket alkalmazni, melyek ily 
harczra vezetnek. 

Miként lehessen azonban ama nyilatkozatok őszinte-
ségében bizni, midőn a kormány előbb az állami anya-
könyvelés, majd a polgári házasság fenyegetésével áll elő 
a többség zajos tetszése kiséretében ? 
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Lássuk közelebbről e fenyegetéseket. 
A kormány annyira belelovalta magát a csávába 

azzal a szerencsétlen febr. 26-diki rendelettel, hogy, mi-
után a bíróságok kitörték a kihágásokról szóló 1879. XL. 
t.-cz. 53. §-ának mérges fogait és a szolgabirák s városi 
kapitányok által nem lehet Magyarország összes kath. 
papjait pénzbüntetésekre, esetleg elzárásra elitélni, az 
állami anyakönyvelés behozatalával vélt a tarthatatlan 
helyzetből kilábolni és pedig, mint az itt szóban lévő 
ügy összes előzményei bizonyítják, pusztán azon czélból, 
hogy a protestánsok követeléseit teljesítse. A kormány 
aligha vette komolyan számba ama következményeket, 
melyek e „reformmal" járnának. 

Yolt már alkalmunk, utoljára a „Religio" szept. 
27-diki 26. számában, jóval a képviselőházi vita előtt 
utalni arra, hogy az állami anyakönyvelés néhány millió 
adófölemeléssel jár, mivel ama rengeteg munkát, melyet 
a lelkipásztorok az anyakönyvek kapcsán az államnak 
ingyen teljesítenek, csak külön hivatalok felállításával pó-
tolhatná az állam ; és evvel még ama külön megterhelte-
tés is járulna a közönségre, hogy a falusi birák s jegyzők 
nem birván a kellő képességgel a néha igen bonyolult 
anyakönyvi bejegyzések teljesitésére, a megyei közpon-
tokban, városokban felállítandó anyakönyvelési hivatalok-
hoz kellene az illetőket fárasztani, ami akár munka, akár 
tél idején nem csekély nehézségekkel járna, sőt általában 
véve fölöttébb veszélyeztetné az anyakönyvei és megbíz-
hatóságát. Ehhez járul ama további következmény, hogy 
a közönség mégis csak inkább kultiválná a százados egy-
házi anyakönyvi bejegyzéseket, sőt vallása által kötelezve 
volna reá, ami számos nehézséget, súrlódást támasztana 
a két nembeli anyakönyvelés közt, melyek mindegyike 
megkövetelné a feltétlen elismertetést, minek következté-
ben a közönség körében nagy bizonytalanság, sőt össze-
ütközések is támadnának, eltekintve attól, hogy magán 
költségei is emelkednének. Mindezen tekinteteknél azon-
ban nagyobb sulylyal bir a vallási s erkölcsi hatás, melyet 
az állami anyakönyvelés behozatala országszerte keltene: 
szellemi forradalom volna az, annál nagyobb, minél bizo-
nyosabb, hogy ez intézkedés az ország összes felekezeteit 
is sújtaná, és azonfelül a nemzetiségi izgatásoknak ujabb 
tápot nyújtana. Aki ismeri az anyakönyvek befolyását az 
élet különböző mozzanataiban, és ismeri a külföldön, hol 
állami anyakönyvek vezettetnek, előforduló összeütközé-
seket, az bizonyára félteni fogja hazáját az abból bekö-
vetkezendő rázkódtatásoktól. 

Es mindez miért? A protestánsok türelmetlenségeért, 
akik mint Shylock az angol szini költő „Velenczei kal-
m á r j á b a n , követeli a font hust adósa hátából; akik a 
vallásszabadságot emlegetik s a kath. papot biróság elé 
hurczoltatják, amiért ez a vegyesházasságban élő protes-
táns félnek kivánságára is megkereszteli ennek gyerme-
keit; akik maguk is „elkeresztelnek" s épp ugy megkö-
vetelik a vegyes valláson lévő házasulandóktól, hogy 
gyermekeiket protestáns vallásban fogják nevelni, mint bár-
mely más vallású pap ; akik mégis folyton panaszszal 
járulnak a kormány elé, követelve az 1868. LIII. t.-cz. 
12. §-ának tüzzel-vassal való végrehajtását, holott azt ők 
maguk sem tartják meg ; akik másokat a vallási béke 

megbontásával vádolnak, pedig ők maguk is ludasok: 
mindabban, amivel másokat vádolnak, sőt azonfelül még 
a szülők jogait is elkoboztatják az irántuk részrehajló 
kormány által oly rendelet segélyével, melynek lényeges 
intézkedését a legfőbb állami biróságok nem találták meg 
a törvényben, melyre az hivatkozik, midőn annak idején 
a kihágási törvény 53. §-a alapján emelt elkeresztelési 
protestáns vádaskodást elutasították s ekkép e „keresz-
tyén" atyafiakra a türelmetlenség, a vallásüldözés bélye-
gét sütötték. 

Indokolva van e ily körülmények között az ország 
lelkiismereti nyugalmának még nagyobb megháboritásával 
állami anyakönyvelést behozni? Szabad-e az államnak,, 
amely — mint mondják — a felekezetek fölött áll, ily 
módon, külön, állami felekezetet képeznie ? Es vájjon he-
lyes-e, módot s alkalmat nyújtani arra, hogy a polgárok 
egy része ne is kereszteltesse meg gyermekeit, megelé-
gedvén az állami anyakönyveléssel, mint p. Berlinben, hol 
negyven ezerre teszik a megkereszteletlen gyermekek szá-
mát, kiknek szülei mind tizenhárom próbás szocziálisták 
s kik maguk majd idővel kész hadsereget fognak képezni 
az állami s társadalmi rend felforgatására ? ! 

Egyébiránt, a protestánsok aligha lesznek megelé-
gedve az állami anyakönyveléssel. Az épp emiitett ber-
lini tapasztalatok, melyek a népesség arányához képest 
egész Németországban ismétlődnek, arra birták a porosz 
protestánsokat is, hogy a baj orvoslását szorgalmazzák 
kormányuknál ; ugyanily helyzetbe jutnának a magyar 
protestánsok is, mert tudvalevő dolog, hogy a diszszolu-
czió proczeszusa ott lép föl legrohamosabban, hol a nega-
tiv elem uralkodik a lelkeken. Különben még megeshetik, 
hogy a protestáns autonomia nem csekély léket fog kapni 
az állami anyakönyvelés zátonyán. 

Nyilvánvaló mindezekből, hogy ezen rendszabály sem 
alkalmas arra, hogy az állam s egyház, valamint a kü-
lönböző hitvallások közti békét előmozdítsa, s ekkép még 
rosszabbra fordulna a valláspolitikai helyzet Magyarorszá-
gon, pedig a bel- s kül-állapotok parancsoló kötelességévé 
teszik minden hazafinak a belbéke szent megóvását. 

Akik nem akarják a kulturharczot, észszerűen nem 
is akarhatják az állami anyakönyvelést, annál kevésbé, 
mivel az egyházi anyakönyvvezetők mindenkor önzetlenül 
s hazafias készséggel az állam minden czéljának megfele-
lően vezetik a matrikulákat. 

Hasonlókép, akik nem akarják a harczot egyház s 
állam közt, nem akarhatják a polgári házasságot bármily 
alakjában. 

A kath. anyaszentegyház mindenha azt vallotta, hogy 
a házasság : szentség. Legutóbb XIII. Leo pápa Arcanum 
divinae sapientiae kezdetű encziklikájában fejtette ki az 
egyház ős tanelvét. 

„Miután Isten maga alapitá a házasságot és mint-
hogy a házasság kezdettől fogva mintegy az Ige megtes-
testesülésének képe vala, ebből következik, hogy a há-

') Mellesleg megjegyezzük, hogy az állami anyakönyvelés 
lehetet lenné fogja t enn i ama protestáns fur fangot , hogy ugyanis a 
protestáns „elkereszteléseknél" a prédikátorok nem i r ják be a ve-
gyesházasságban élő katliolilius félnek a vallását. Mily hitelesek 
lehetnek ez. anyakönyvek s azoknak a közigazgatási hatóságoknál 
lévő másodpéldányai ? ! 
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zasságban valami megszentelt s vallásos, korántsem hoz-
záadott, de veleszületett jelleg vagyon, mely nem az 
emberektől, de magától a természettől ered. Ez okból 
III. Incze és III. Honorius, elődeink, vakmerőség nélkül s 
joggal állíthatták, hogy a házasság szentsége létezik ugy a 
hivők, mint a hitetlenek közt." A házasság e megszentelt 
jellegéből a pápa kimutatja azt, hogy „a házasságot nem 
a fejedelmek hatalma által, hanem az egyház isteni tekin-
télyével kell rendezni, mint amely egyedül birja a meg-
szentelt dolgok magiszteriumát." Egyúttal megújítván 
IX. Pius tanitását, megengedhetetlennek mondja a meg-
különböztetést a házasság mint puszta szerződés és a 
szentség közt: 

„A házasságban nem lehetne való és törvényes 
szerződés anélkül, hogy ép ennélfogva ne legyen benne 
szentség ; mert Krisztus Urunk a házasságot a szentség 
méltóságára emelte, és a házasság maga szerződés, ha a 
jog szerint köttetik." 

A polgári házasság intézménye azonban tagadja 
mindakettőt : nem fogadja el a házasság szentségi jelle-
gét ; de szerződésnek sem ismeri el, amidőn az állam, 
tekintet nélkül polgárainak vallására, megszabja a házas-
sági frigy normáit, érvénytelennek nyilvánítván a házas-
ságot mint puszta polgári szerződést is, ha az nem köt-
tetik e szabványok szerint. Igy a hol kötelező polgári 
házasság létezik, az egyház által megáldott házasság ér-
vénytelennek, az abból származott gyermekek törvényte-
leneknek tekintetnek. 

A'an-e ebben észszerüség? Nem ellenkezik-e az ész-
szel, hogy az állam, mely egyfelől biztosítja alkotmánya 
által polgárainak vallási jogait, másfelől a kötelező pol-
gári házasság utján elveszi tőlük e jogok egyik leglé-
nyegesebbjét, ignorálván bennük a keresztényeket, kik 
föltétlen engedelmességgel tartoznak Isten törvényének 
és csupán alattvalókat lát, kettéosztván ekkép az embert ? 
E megkülönböztetés igazolhatatlan. Bármily érdekkörben, 
a dolgok bármely rendjében fejtsem is ki tevékenysége-
met, cselekedetem vagy jó vagy rossz leszen, vagy czé-
lomboz vezet, vagy attól eltérít aszerint, amint megfelel 
az egyetlen, az isteni törvénynek, vagy ezzel ellenkezik. 
Az emberi törvény nem tehet roszszá egy önmagában 
véve jó cselekedetet és nem minősítheti jónak s a 
polgárra kötelezőnek azt, ami meg van tiltva a keresz-
ténynek. 

Amidőn a kötelező polgári házasság intézménye az 
embert a polgárt más házassági jog alá veti, mint ami-
nőt a katholikus mint egyházának hű fia vall, ez által 
megteremti azon eseteket, midőn összeütközés támad az 
állam és a lelkiismeretek közt. A jogtudomány azon or-
szágokban, hol a kötelező polgári házasság fenáll, már 
régóta foglalkozik ezekkel, valamint a szóban lévő intéz-
mény nem csekély balkövetkezményeivel Itt csak Demo-
lombe, G-lasson, Bauclry Lacantinerie, Gcivottyere, Raa s 
Aahry munkáira utalunk, mint a melyek részletesen elő-
sorolják ama tapasztalatokat; nevezetesen Gavouyère s 
Théry kimutatják amaz állítás tarthatatlanságát, mintha 
a házasság szekulárizácziója nem sértené a lelkiismereti 
szabadságot; és pedig kifejtik, hogy a kath. pap kényte-
len megsérteni az állami törvényt, ha két, konkubinatus-

ban élő fél végső pillanatban szorgalmazza az egyházi 
áldást, holott a törvény súlyos büntetés terhe alatt köve-
teli, hogy a polg. házasságkötésnek meg kell előznie az 
egyházi áldást; hasonló helyzetbe jön a hivő kath. biró, 
midőn lelkiismeretét kell elhallgattatnia, hitét megtagad-
nia, ha az egyházjogtól eltérő állami, házassági jogszol-
gáltatást kell gyakorolnia ; a felek ugyanazon alternativa 
elé állíttatnak ; sőt maga a legfőbb franczia törvényszék 
is kénytelen volt mellőzni az állami törvényt, midőn egy 
apostata kath. papnak a polgári hatóság előtt szabály-
szerűen kötött házasságát érvénytelennek nyilvánitá ; ide 
tartozik azon eset is, hogy egy berlini mészárosné a 
polg. házasság utján hét élő férjjel dicsekedhetett ez 
állami intézmény nagyobb dicsőségére. 

A tapasztalás egyáltalán bebizonyította, hogy a pol-
gári házasság fölösleges : a kötelességhü s erkölcsös há-
zasság mindig megfelel az egyházjogi tanelvnek, másnemű 
frigyet pedig semmiféle házassági jog sem elégíthet ki, 
mert annak természete irtózik minden szabálytól és min-
den korláttól, minek bizonysága a házasság fölbontható-
sága a protestánsoknál Magyarországon, valamint az 
1884-diki franczia állami törvény, mely még tovább megy: 
mindkettőnél az állami biróságok voltak kénytelenek 
megszorító jogszokásokat alkotni, nehogy a törvényszé-
kek minden csél-csap szenvedélynek vagy erkölcsi beszá-
mithatatlanságnak, sokszor önző spekulácziónak engedel-
mes szolgáivá s bűnrészeseivé aljasodjanak. 

Egyébként megemlítendő még, hogy a népesedés 
lassúságát, a lakosság szaporodásának csekély yoltát Fran-
cziaországban annak tulajdonítják, még pedig neves állam-
férfiak, hogy a polgári házasság s ennek fölbonthatósága 
megfosztotta a házassági frigyet vallási és ethikai jelle-
gétől; amit Magyarország fogyatékos népesedési statiszti-
kája is bizonyítani látszik, minthogy nálunk a protestáns 
házassági „jog" és a padházasságok hasonló rést törtek a 
társadalomban, mint másutt a köt. polg. házasság. 

A tapasztalás továbbá azt is bizonyítja, hogy a 
polgári házasság, lett légyen kötelező vagy fakultatív, nem 
hozta közelebb egymáshoz a különböző hitvallásokat : 
Francziaországban, Német- s Olaszországban ma is épp 
oly szoros az elválasztó vonal, mint azelőtt, sőt a porosz 
lutheránusok statisztikai adatokkal támogatott agitácziót 
indítottak a vegyesházasságok ellen, amelyek révén ki-
vált a nagyobb városokban egyre veszítenek híveket, még 
pedig nem a katholiczizmus, sem a zsidóság, hanem a 
„felekezetnélküliség" javára, mely egyre terjed, teljesen 
megfelelő arányban a bűnügyi statisztika folytonos növe-
kedésével. 

Magyarországon ez az uj pogányság annál nagyobb 
pusztulást okozna, mert kivetkőztetné a nemzetet ősi 
erényéből. Azonfelül megnehezítené a házasságkötést, 
minthogy — mint az állami anyakönyvelésnél — a köz-
ségi tisztviselők megbízhatatlansága miatt a járási köz-
pontokba fárasztaná a házasulandókat az uj adókból 
fentartandó vagy egyéb illetményekkel ellátandó állami, 
házasságközvetitő hivatalokba, és ez uj költségtöbblet leg-
fölebb a vadházasságokat szaporítaná, ezekkel a törvény-
telen gyermekek számát és ami mindkettővel járni szo-
kott, a községeket még nagyobb terhekkel sújtaná a 
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lelenczek, árvák és nyomorékok ellátása czimén, pedig ez 
irányban ugv is nagy a panasz, nemkülönben a faj de-
generácziója miatt, melyet az évenkinti ujonczállitásoknál 
katonai s polgári részről egyaránt beismernek. 

De vájjon mindaz, amit itt a polg. házasságról váz-
latosan elmondtunk, kimeriti-e az intézmény balkövetkez-
ményeit ? Korántsem. 

„Adja Isten — igy szól XIII. Leo tévmentes szava 
a fönidézett encyklikában — hogy a naturalista filozófok 
tanai, melyek telvék hamissággal s igaztalansággal, ne 
okozzanak több szerencsétlenséget s több rombolást ! de 
könnyen lehet látni, mennyi roszszat hozott létre a há-
zasság eme profanácziója és mennyi roszszal fenyegeti a 
jövőben az egész társadalmat." Es a pápa ennek oly 
okát adja, melynek elhatározónak kellene lennie mind-
azokra, akik a házasságban oly intézményt ismernek, 
melynek eredete magára a természet Alkotójára vall. 

„Valóban kezdettől fogva egy törvényt alkotott az 
Isten, mely szerint minden intézmény, mely Istentől s a 
természettől ered, annál hasznosabb s üdvösebb, minél 
változatlanabbul marad kezdetleges állapotának épségében ; 
mert Isten, mindeneknek alkatója, jól tudta, mi felel meg 
minden egyes intézmény berendezése- s fentartásának, és 
mindegyiket értelmiségével s akaratával ugy intézte, hogy 
megfelelően elérhessék czéljukat. Ámde, ha az emberek 
vakmerősége vagy gonoszsága meg akarja változtatni s 
megzavarni a Gondviselés e csodálatra méltó rendjét, ak-
kor a legbölcsebben s leghasznosabban berendezett intéz-
mények ártalmasokká kezdenek válni vagy megszűnnek 
hasznosak lenni, akár azért, mivel a rajtuk foganatositott 
változtatás folytán elveszték hatékonyságukat a jóra, akár 
pedig azért, mivel maga az Isten jónak vélte ekkép meg-
büntetni a halandók dölyfét s vakmerőségét." 

A pápa, aki ugyanezen encziklika első részében 
emlékeztet a gyalázatra s bűnökre, melyek bemocskolták 
a házasságot a pogány világban, azzal végzi, hogy rá-
mutat arra, miként ugyanazon ok, ez intézmény való ter-
mészetének mellőzése, ma 'ugyanazon következmények-
kel jár. 

Intő például s elrettentésül szolgálhat e tekintetben 
a külföld, hol a tapasztalat napnál világosabban bebizo-
nyította mindamaz érvelések alaptalanságát, melyekkel a 
kötelező polgári házasságot ajánlani szokták : a társada-
lom sehol sem békült ki az intézménynyel, mert a tisz-
tességérzet parancsolólag követeli az egyházi áldást, a 
legerélyesebben sújtván azokat, kik csak polgári házas-
ságban élnek. 

Ámde azt fogják némelyek mondani, hogy a fakul-
tativ polg. házasság, p. az osztrák „Noth-Civilehe" ment 
ama következményektől és hogy szükséges oly államban, 
hol a keresztények s nem-keresztények közt tilva van a 
házasságkötés. 

A társadalom megbotránkoztatása egy s ugyanaz 
mindakettőnél : a társadalom mindig az ő erkölcsi rend-
jének megsértését látja benne s ettől nem fog tágítani, 
amig erkölcsét s tisztességérzetét megőrzi. Egyébiránt az 
osztrák fakultatív polg. házasság egyenesen azon czélból 
hozatott, hogy a keresztények s zsidók közti válaszfal 
leomolj ék ; és mit mutat a tapasztalás? Azt, hogy azóta 

a zsidóság még elzárkozottabb lett, az antiszemitizmus 
pedig nagyobb arányokat ölt Ausztriában, mint bárhol 
másutt ; azonfelül pedig oly kevesen veszik igénybe az 
osztrák fakultatív polg. házasságot, hogy annak szükség-
telen s fölös voltát csak az nem látja, aki a társadalmi 
erkölcs szökevényei és a társadalom kitaszitottjai — ilye-
nek pedig mindig voltak, vannak s lesznek — iránt 
majomszeretettel viseltetik és nekik a tisztesség rovására 
a társadalom erkölcsi rendje ellenében szabadalmazott 
állást kiván szervezni. 

Ha ez a valaki az állam akarna lenni, a külföldi 
tapasztalatokból láthatja, hogy nem képes a társadalom 
erkölcsi felfogását megváltoztatni és mindazon törvényeit, 
melyek a polgári házasság révén erre czéloznak, csak 
külsőségükben állanak fenn ugy a hogy, de szellemüket 
teljes határozottsággal ignorálja a társadalom, a család, e 
két nagy tényező a nemzetek életében, melyeket sem az 
egyeduralmi, sem a parlamentaris önkény nem képes leigázni. 

Példa rá Magyarországon az úgynevezett „erdélyi 
házasság," melyet a társadalom épp oly kevésbé veszen 
be, mint Ausztriában a fakultativ, a külföldön a kötelező 
polg. házasságot. 

Az elfogultság oly nagy, a liberalizmus elkoptatott 
frázisai iránti vak csodálat annyira el van terjedve és az 
alkalom oly kedvező ily liberális szóvirágok hangoztatá-
sáva' hírnévre szert tenni, hogy a képviselőház „elkeresz-
telési" vitája után majdnem biztosra vehető, hogy a polg. 
házasság behozatalával Magyarországon ujabb kísérletet 
fognak tenni, mint Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 
hivatalosan bejelentette, elburkoltan azt is jelezvén, hogy 
czélja a jozefinista protestáns házasságjogot mint „nem-
zeti hagyományt" rátukmálni Magyarország összes nem-
protestáns hitvallásaira. 

E fenyegetés elől ki nem térhetünk, mert nem áltat-
hatjuk magunkat, hogy a veszély magától is el fog múlni. 

A felelősség a bekövetkezendőkért elháríthatatlan. 
XIII. Leo pápa fönidézett szózata elénk szabja kö-

telességünket. Az egyház hitágazataért, a jog megóvá-
sáért, hitfeleink s országunk javáért mindenikünknek a saját 
körében meg kell tennie minden tőle telhetőt a házasság 
szentségének tiszteletben tartása, és az ország erkölcsét 
fenyegető botrány megakadályozása érdekében. 

A liberális chablon olcsó hajhászatára XIII. Leo 
pápa „Libertás" kezdetű encyklikájával válaszolunk : 

„A szabadság abban áll, hogy a polgári törvenyek segé-
lyével életünket az örök törvény szabályai szerint irányítsuk." 

„A szabadság azokra nézve, kik kormányoznak, nem 
abban áll, hogy hatalmukat kényük-kedvük szerint gya-
korolhassák s tetszésük szerint parancsolhassanak." 

„A polgári társadalom polgárainak (az állam) köteles 
megadni a módokat s lehetőséget, hogy életüket a tisz-
tesség, vagyis Isten törvényei szerint intézhessék, mivel 
Isten minden tisztességnek s minden jogosságnak kez-
dete és alapja." -}-

Nyitra, nov. 30. Altalános vallásszabadság, polgári 
házasság. — 

Nagyfontosságú a ma véget ért vita, mert lefolyá-
sában "a reformvágy tág medret ásott magának, egy kis 
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patakból szemünk láttára nagy folyó lett . . . . minden 
érdemesebb szónok a nagy reformokat hirdette s a hall-
gatóság tapsolva fogadta az igét, — Ily szavakkal mu-
tatta be a Budapesti Hirlap olvasóinak az idei közokta-
tásügyi tárcza általános tárgyalásának a befejezését nov. 
27-éről, vagy a miből az az idén kivételesen állott, az 
elkeresztelési vita befejezését. 

Az idei nagy kath. mozgalom a közoktatásügyi tár-
cza általános tárgyalásánál dőlt el. Az alsópapság és a 
világi hivek egy része — mint ismeretes — a febr. 26-iki 
min. rendelet visszavonását s az 1868. LIII. t.-cz. 12-ik 
§-ának a módosítását kérelmezte. Az országgyűlés pedig 
nem is várván be a kérvények tárgyalását, már a köz-
oktatásügyi tárcza általános tárgyalásánál felelt a népnek 
s nemcsak a febr. 26-iki min. rendelet végrehajtását ha-
tározta el, hanem ráadásul még az általános vallássza-
badságot és a polgári házasságot is felszinre húzta, mint 
legközelebb törvénybe iktatandó dolgokat. 

Ezek azok a nagy reformok, a melyeket az elke-
resztelési vita szónokai hirdettek s a hallgatóság tapsolva 
fogadta az igét. 

A magyar állam tehát nemcsak hogy túltette magát 
egy „bevett," egykoron pedig avita et constitutionalis 
vallás jogos, mert hitelveiből és pedig senkit nem sértő 
hitelveiből folyó igénye felett, hanem ráadásul kitárta az 
eddigelé csak egyesek által nyitogatott kaput is a nagy 
reformokra a modern hitközönyösség felé. Kis patakból 
nagy folyó lesz ; magyar honfiaink szabadossága a leg-
főbb dologban, a vallás tekintetében, immár árrá növe-
kedik, hogy elborítsa az országot. 

Előkészületek erre a megtévesztett szellemi áradatra 
már régóta tartanak ; a sötétség fiai okosabbak a vilá-
gosság fiainál s a hangulat csakugyan olyan ma, hogy 
magával ragad ezereket. milliókat; a gyenge gát, a me-
lyet az 1848-iki XX. t.-cz. a bevett vallások megszorított 
száma által képez, könnyen bontható, annyival is inkább, 
mivel az általános vallásszabadság, tulajdonképeni nevén : 
általános hitközönyösség, a gyakorlati életben ugy is 
megvan már. 

Különben, mint mondom, régi ismerősünk ez a két 
reformterv, illetőleg a most már megalkotandó két tör-
vény : az általános vallásszabadságról és a polgári házas-
ságról ; vele haladt, vele ismétlődött az a jelen század 
vallási vitáival. A polgári házasságot a vegyesházassági 
viták folyamán már a 40-es években emlegették, szintúgy 
az általános vallási szabadságot kivált az 1847/8-iki or-
szággyűlésen, de akkor első csapásra Erdély példájával 
is beelégedtek. 

1867 óta mind a két terv már állandóan a napiren-
den van, az országgyűlés ismételten approbálta, a minisz-
tert utasította, bizottságot küldött ki ; Irányi évről-évre 
ajánlja, de eddig mindig valami igazságos génius a fiókba 
zárta az elaborátumot, — mig végre Szilágyi Dezső mi-
nisztersége a régi tervet törvénynyé teszi; a cséplőgépbe 
immár megérett a gabona s a nov. 27-iki szavazás meg-
mutatta, hogy Csáky gazda előtt puszta tarló fog elte-
rülni. 

Tehát az annyi évtizeden át felemlegetett, bonczol-
gatott, feledésnek át nem engedett praemissákból a szá-

zad utolsó tizede le fogja vonni a konklúziókat — a val-
lási kérdésben ! 

Hogy az ősi katholiezizmusnak, a mely szebb napo-
kat is látott ez országban, ilyesmit keilend majd meg-
érnie?! 

Mert jól megfontolandó, hogy ilyesmi Magyarorszá-
gon fog történni, a melynek múltja a katholiczizmussal 
ugy van összenőve, mint talán sehol a világon ; a mely-
ben ma is a kilencz millió katholikus mellett csak ki-
sebb töredékei laknak a más vallásuaknak és ezeknek is 
a vallásszabadság és a házasodás tekintetében semmi sem 
hiányzik, legföllebb csak az, hogy hitelveik a katho-
likusok felett minden tekintetben még nem uralkodnak, a 
mi már most a lehetőséghez képest be fog következni. 

Jól megfontolandó, hogy ez az életbeléptetendő re-
form azon téves vallási eszmék folyománya, a melyek 
szerint minden vallás egyformán jó, minden vallás csak 
alárendelt eszköz az államisten kezében az önválasz-
totta czélok elérésére ; — e reform azon téves vallási 
eszmék folyománya lesz, a mely eszmék a katholikusok 
szemei előtt egy század óta ápoltatnak, hóditanak az or-
szágban; azon katholikusok szemei előtt, a kiket sem 
1839., sem 1848., 1868. sem az 1869/70-iki autonomiai 
gyűlés lefolyása, sem 1879., 1884. sem 1890. dermettsé-
gökből felrázni nem birt és rendszeres hitéleti működésre 
vezetni nem tudott ; azon katholikusok szemei előtt, a 
kiket annyi megrázó esemény oly öntudatra sem birt 
ébreszteni, mint a milyenre a német katholikusok hitiga-
zaik legelső megtámadására már a 40-es években ébred-
tek, a midőn a legelső harczi riadója az ellenségnek egy 
Görrest, Möhlert, Philippset, Hurtert s a jelesek egész 
sorát, továbbá a kath. gyűléseket, a testvéri tudat és 
eszmetársitás ezen emeltyűit, a kath. sajtót, e leghóditóbb 
hatalmat és a társadalmi associatió összes módozatait kö-
zöttök rögtön megteremtette. 

Evek jöttek, évek multak a magyar katholikusok 
felett is, de egyéb nyomot a század folyásából nem hagy-
tak rajtuk, mint egy-egy vesztett jognak, egy-egy meg-
csonkított hitelvnek a nyomát és az ellenfél által az indi-
fferentismusra elhódított katholikusok folyton gyarapodó 
számát. A papság nyugodtan ült kúriáin és szívta a tes-
pedő béke pipáját ; a társadalmi eszmeharcz felette elsurrant, 
s ő Pató Pál ur korában élt még akkor is, a midőn már a 
minden oldalról beözönlő idegen eszmék az ősi katholikus 
talajt megingatták a lábai alatt. Bizott folyton ősi jogai-
ban, a schematismusi nagy számban ; az ellenfél meg 
bele vetette a lábát a társadalomba s elhóditván az em-
bereket, meghagyta az egyháznak a számokat. Az esemé-
nyekből nem tanultunk, a külföld példái nem hatottak 
ránk s igy a mai időben a legreálisabb tényező : a társa-
dalmi tér már nélkülünk kapott uj szervezetet. 

Régóta tart ez már igy ; az emberek, a mi vallá-
sunk emberei is, teljesen megszokták, hogy ez már igy 
legyen. Akatholikusokat, mint tömör, aktiv tényezőt, bár-
mi téren is, a mi társadalmunk már rég megszokta nem 
ismerni. 

Ebből fejlődött nálunk az a paradoxon is, hogy az 
ellenfél, ha a katholiczizmus ellenében valami műtétet 
akar végrehajtani, azt egész bravourral kath. férfiak által 
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f a j t a t j a végre, hogy a labdacs annál keserűbb legyen 
annak az eltűnő kisebbségnek a katholikusok közöl, a 
mely még képes átérezni, hogy mi is történik Magyaror-
szágon a kath. hitelvek rovására. 

Csak példakép hozom fel az 1832/6-iki országgyű-
lést; akkoron a vallási kérdésben s az arra vonatkozó 12 
ipontu törvényjavaslat megalkotásában, a mely már az 
indifferentizmus összes symptomait magán viselte s az 
egész következő időszakra befolyással volt: a katholikus 
Beöthy Ödön vitte a szabadelvű ellenzék vezéri szerepét, 
mellette álltak Balogh János (barsi), Majthényi László, 
Bezerédj, Borsiczky, Siskovics, Császár, Niczky, — és a 
kinek halhatatlan része van a katholiczizmus országgyű-
lési felfordulásában, Deák Ferencz, valamennyien katho-
likus követek voltak. 

Semmi sem jellemzi annyira a katholiczizmus álla-
potát időről-időre nálunk, mint az országgyűlési naplók 
feljegyzései. Lehetetlen, hogy a katholiczizmus és annak 
papsága oly tiszteletlenségben részesülhetett volna, ha a 
társadalmi téren mozog, ha hódit az emberek között, ha 
társadalmi tényezővé felküzdi magát és pedig uj czimeken, 
— mint a hogyan tiszteletlenül azt az egész századon át 
traktálták. A ki csak a házában ül, annak az emberek 
nem látják a társadalmi erényeit; a ki csak hasznot húzni 
tud, az nem hóditja meg az emberek sziveit; a ki együtt 
nem érzi át a társadalommal annak a bajait, arról a tár-
sadalom is megfeledkezik. 

Manning biboros akkor legnagyobb, midőn az angol 
munkások között j á r ! 

Valamint pedig évtizedeken át a múltban, akként 
áll még ma is a katholiczizmus ügye Magyarországon — 
a társadalmi mozgalmak keretén kivül leledzik. Es vala-
mint eddig minden vallási kérdésben történt, ugy lesz ma 
is: az ellenfél a kath. férfiak hathatós támogatása mellett 
fogja törvénybe iktatni az általános vallásszabadságot és 
a polgári házasságot ! 

Könnyeket hullajthatunk az ilyen állapot felett, 
fűnek-fának panaszkodhatunk a katholiczizmus szenytelen 
igazainak tiprása felett, — az mit sem segit, még fel 
nem emelkedünk annak a köznapi igazságnak a magas-
latára: Segits magadon ember, az Isten is megsegit! 

Ütött tehát az utolsó óra ; a legmodernebb reformok 
küszöbén állunk immár. A dolog el van végezve ; Szilágyi, 
Csáky tudtunkra adták. 

Ilyen körülmények között — s ez is régi szokás — 
a kath. irók nálunk ki szokták fejteni a felvetett reform-
kérdést, bizonyítják ad captum, mennyire sérelmes ez vagy 
az a katholiczizmusra. Azután el szokott készülni a tör-
vény, életbe lép s a katholikusok — e g y alkalmas expediens 
segítségével megalkusznak az uj törvénynyel. Egy száza-
don keresztül eddigelé mindig igy történt. Mit is tehettek 
volna egyebet azok, a kik a társadalmat meg sem pró-
bálták magoknak megnyerni, hanem a kiket egy egészen 
más elvek által vezetett társadalom maga foglalt le min-
dig saját terveinek a szolgálatára ? 

Azért én a jelen pillanatban, eltérőleg a szokástól, 
sem az általános vallásszabadság, sem a polgári házasság 
taglalásába nem bocsátkozom. Nem uj kérdések ezek ná-
lunk, uj fejtegetésekre sem szorulnak. Hogy csak valamit 

említsek, Bartók István 1879-ben jeles művet irt a „Val-
lásszabadság, vagy : Egyház és Állam" czime alatt, a mely-
ben az egyik mostani reformkérdésünk talpraesetten van 
fejtegetve, mit kelljen ezen szívhez szóló czim alatt : a vallás-
szabadság alatt — a valóságban érteni. Vannak a Sylla-
busnak is szebbnél-szebb kommentárjai, a melyekben 
ezen kárkoztatott modern tévelynek, — a mely nem 
egyéb, mely a vallási közönynek a törvényesítése, — 
egész jelentősége ki van fejtve. 

A polgári házasságról Religio is, M. Állam is már 
1867—8-ban jelesebbnél-jelesebb czikkeket, a midőn e 
kérdés első ízben akart már törvénybe kerülni. A minap 
pedig dr Aschenbrier fejtegette a Religióban, mit akar-
nak ma államjogászaink, midőn nem annyira polgári há-
zasságról, mint inkább az egységes házassági jog rende-
zéséről beszélnek. Ma nálunk ilyen név alatt szerepel a 
polgári házasság. „Nem az teszi a polgári házasság lényegét, 
hogy ki előtt köttetik az — figyelmeztet Aschenbrier — 
a pap előtt vagy polgári közeg előtt, nem, ez egészen 
másodlagos dolog, hanem a lényeg az, hogy ki határozza 
meg azon feltételeket, melyek az érvényes házasság lét-
rejöttéhez szükségesek ; ki itél azon kérdés felett : van-e, 
nincs-e házasság? Ez a lényeg, ez a fő. Ha ama feltéte-
lek meghatározása vagyis házasságbontó akadályok felál-
lítása az egyházhoz tartozik, ha az egyház itél, van-e, 
nincs-e házasság, akkor a házasság egyházi ; ha ezek az 
államhoz tartoznak, akkor a házasság polgári, habár az 
állam megbízásából pap adja is össze a feleket." (Religio 
1890. II. 330 1.) 

A házasság szentség, nvilt szóval jelzi ezt az 1791 : 
26. t. czikk 16-ik §-a is (1. Religio 1890. I. 395), a miből 
elvitázhatlanul következik, kihez tartozik a házasság lényege. 

A felvett két kérdés theoretikus fejtegetésébe tehát 
nem bocsátkozom ; mint látjuk, a már meglévő fejtegeté-
sek sem segítettek azon, hogy a reformvágy elementáris 
erővel ki ne törjön az országházban. Ma már a magyar 
katholiczizmus számlájára előirt veszteségeket senki sem 
fogja megakadályozni, mi minden irányban elkéstünk, a 
jog és igazság megvédésére teljesen gyengék vagyunk. 
Theoriák nem, csak egy erŐS praxis segíthet a magyar 
katholiczizmus jövőjén. 

Most már csak a jövőről van és lehet a szó, a jelent 
elvesztettük. 

Ezt a jövőt illetőleg pedig azt tartom, mert az ese-
ményekből olvasom, hogy ránk nézve a fejtegetések leg-
jobbika lesz, ha pártot állítunk az országgyűlésen és meg-
kedveltetjük magunkat a társadalommal. Be kell vonulnunk 
a társadalomba, a társadalom mozgalmaiba, a melyeken 
eddig kivül álltunk. Ily módon csinálta meg az egyház az 
európai civilisatiót is. Az egyház azonosította magát a 
néppel, a nép meg saját érdekeit azonosította a vallás 
érdekeivel és az egyház a legnehezebb harczok közepett 
is számithatott népeire, a kik a valóságban vele állottak, 
habár akkor még scbematismusok nem is léteztek. Egy 
egyházi férfiúban az elvekhez való hűség kapcsolatban a 
kedves modorral oly hódító erőt képvisel az emberekkel 
való érintkezésben, a milyet az ágaskodó s az embereket 
kerülő urak egész serege nem képes produkálni. 

Sokan vagyunk a hierarchia fokozatain, igazán mienk 
lehetne a társadalom, ha belőle már régen ki nem vonul-
tunk, és a hivatást a rideg hivataloskodással fel nem cse-
réltük volna. Az a közvetlen érintkezés, az ad életet, szói-
eszméket, képes megküzdeni a bajokkal és az ellenfélt a 
maga csapásain keresi fel ! 

Deák Ferencz a maga idején egy országos hatalmat 
képviselt önszemélyében ; ritkán ragaszkodott a magyar 
valakihez, mint Deák személyéhez ; a mit ez mondott, 
azt követendőnek tartotta mindenki. Honnan volt Deák-
nak e sziveket hódító hatalma ? 
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.Deák rendkívüli hatásának titka — írja Salamon 
Ferencz — bármily kiváló, hatalmas szónok volt is, nem 
nyilvános szónoklataiban s még kevésbé — különben is 
gyér — irodalmi fellépésében, hanem társadalmi működé-
sében állt. 

Ha valamiben, ujat teremtett Magyarországon a tár-
sadalomban. A mit gróf Széchenyi lóversenyeivel, kaszi-
nóival, színházával stb. csak hiányosan tudott elérni, hogy 
Magyarországon magyar társadalmi életet teremtsen, azt 
Deák teljesen elérte sokkal egyszerűbb eszközökkel, csu-
pán egyéniségének varázserejü vonzásával. Elég volt neki 
téli szállásra az „Angol királynőben" megtelepedni (hová 
a legnagyobb pontossággal minden nov. 4-én megérke-
zett Puszta sz. Lászlóról), hogy az összes értelmiség, fő-
ranguak, papok, irók, helybeli és vidéki táblabírók körü-
lötte seregeijenek. 0 volt központja a honmaradt magyar 
emigratiónak. 

A mi Francziaországban oly gyakori eset, hogy a 
salonban döntetnek el az ország legfontosabb ügyei, ez 
történt a mult évtizedekben Magyarországon, csakhogy itt 
nem nő, hanem egy mind észre, mind akaratra, mind ha-
zafiságra nézve hatalmas egyéniség volt a szóvivő és 
hangadó . . . . 

A Deák alkotta salon különbözött talán a világ va-
lamennyi salonjától. Nemcsak abban, hogy mindig és 
mindenkinek nyitva állott, hívatlanul jártak oda s adták 
egymásnak az ajtót nagy és középszerű emberek, mágná-
sok és proletáriusok ; hanem különbözött főképen hangra 
és szellemre nézve. Nemcsak otthon találta magát nála 
minden rendii és izlésü ember, hanem a baráti bizalom-
nál is több volt az uralkodó hang. Az a családias kedé-
lyesség, az őszinte szívesség, az egyenes egyszerűség, mely 
a régi táblabíró páratlan vendégszeretetét jellemezte, ural-
kodott körében . . . . 

Azt lehet mondani, hogy Deák tudományát sokkal 
nagyobb mértékben a praktikus élet, mint a könyvek 
ismerete tette s nem volt senki, a ki az ország állapotát 
csak távolról is annyira ismerte volna, mint ő. De a po-
litikai akczióknak is, mihelyt alkalmas idejök elérkezett, 
Deák salonja volt a kiindidási pontjuk, s ebben munka-
társai, futárai, ágensei szintén mind önkénytesen vállal-
kozó férfiak, kik maguk megerőltetése nélkül alávetették 
magukat irányadó akaratának és bölcs vezérletének. Hogy 
ez minden tulajdonképeni szervezet, minden formális fe-
gyelem nélkül nemcsak ment, hanem fényes sikerre veze-
tett : az csak a Deák társadalmi óriási hatásának kö-
szönhető . . . " (Törs Kálmán: Deák Ferencz emlékezete 
1876. 97 1.) 

Ilyen lehet egy ember egyéniségének a hatása a 
társadalomra. 

Erre az útra kell nekünk is visszatérnünk. Az elvek 
tisztasága, a tanok fensége, a melyeket képvisel; a ne-
mesítő, természetszerű nevelés, melyben részesül; a füg-
getlenség, a melyre minden byzantinizmussal szemben ké-
pesítve van ; az önzetlenség, a melyet hivatása tőle kiván : 
a kath. pap személyét varázserővel látják el a társada-
lommal szemben, a melynek kell hogy ő nagyrabecsült 
tagja, irányzója legyen. Ilyen a nép embere. 

Persze, hogy akkor az egyházi kánonoknak életbs 
kell lépniök és annak a felsőbb nevelésnek, a mely 
azoknak is, a kik a semináriumból már kiléptek, folyton 
szükséges, köznapivá kell válnia. A jó példának általános-
nak kell lennie s mozgásba tartania az egész organismust. 
Pázmány Péter óriási hatásának abban rejlett a titka. 

Nagyon látjuk, hogy a megszott módok semmit sem 
érnek: a katholiczizmus fokozatos letiportatása kiáltó szó 

lelkiismereteinkhez; vájjon feleszmélünk-e azokon, a mik 
az idén történtek s a közel jövőben történni fognak? 
Emberek, az élet után következik — az itélet ! 

Dr Dudek János. 

V E G Y E S E K . 
Katholikus autonomia. A „Nemzet"-ben a követ-

kező jelentés látott napvilágot: Csáky Albin gr. kultusz-
miniszter — mint illetékes helyről értesülünk — a katho-
likus autonomia létesitése tárgyában szükséges lépések 
megbeszélésére e hó 21-én d. u. 3 órakor a minisztérium 
tanácskozási termében értekezletet tart, a melyre a kö-
vetkezőket hivta meg, u. m. : Samassa József egri érseket, 
Schlauch Lőrincz nagyváradi 1. szert, püspököt, Zichy 
Nándor gr.-t, Szapáry István gr.-t, Berzeviczy Albert 
államtitkárt, Neppel Ferencz, Fenyvessy Ferencz, Szivák 
Imre, Győrffy Gyula, Ugrón Gábor, Polónyi Géza, Királyi 
Pál orsz. képviselőket; Országh Sándor, Asbóth János, 
Horánszky Nándor, Horváth Boldizsár országgyűlési kép-
viselőket ; Wolafka Nándor dr osztálytanácsost, Pável 
Mihály nagyváradi g. r. kath. püspököt. — Abban az 
ünnepélyes pillanatban, melyet az itt közlött intézkedés híre 
nagyjelentőségűvé és messzekiható reményekre jogosulttá 
tett országszerte mindenütt, a hol katholikus szivek do-
bognak, mi, mint mindenkor, most is, ott fogjuk meg a 
dolgot, a hol az a közjóra gyümölcsöket igér. Vesszük a 
miniszter jóakaratát, ugy a hogy a lefolyt előzmények után 
mutatkozik, és tisztelettel üdvözöljök a férfiakat, kik a ka-
tholiczizmus jövőjének hazánkban nem egy tekintetben való 
alakítása felett tanácskozni vannak hivatva. Ok tanács-
kozni fognak, Isten már végzett a katholika egyház sorsa 
felett hazánkban. Azon legyenek, hogy megértsék a min-
denható Isten akaratát. Ha visszafejleszthetőnek tartják 
Magyarországot szent István király eszménye felé, a mely 
szerint kath. egyház és magyar állam mintegy egységes 
szervezetet alkottak vallásos hitben és állampolitikában, ^s 
teljesen compenetráltak egymást : ám legyen meg az Isten 
akarata;1 a kiválasztott férfiak tanácsa eszelje ki módját, 
hogy a kath. autonomia országos láza megszűnjék és az 
ország vallásügyi politikája a kath. egyház és a magyar 
állam compenetratiójának utján szent István ideáljának 
magaslata felé fejlesztessék vissza. Ha azonban nincs többé 
mód, hogy az állam és egyház szétválasztását az amerikai 
ideálhoz való szitásában feltartóztathassuk, akkor ? — hát 
akkor is tegyék meg kötelességöket. Az autonomia, egy ki 
nem elégített aspiráczió lázától, akár igy, akár ugy, mentsék 
meg, vagyis jobban mondva, segítsenek megmenteni a kath. 
egyházat és a magyar hazát a tanácsra felkért, országos 
tekintélyű férfiak! Ez a mi óhajunk; ez forró imánk az 
egyházunk és hazánk sorsát intéző irgalmas Istenhez. 

— A nyitrai nagyobb papnevelő-intézet magyar egy-
házirodalmi iskolája védszentje, xav. sz. Ferencz emléké-
nek megünneplésére 1890. évi deczember hó 7-én díszgyü-
lést rendez. Kezdete délután 4 órakor. Tárgysorozat : 
1. Hajósdal. Eckerttől. Énekli az intézeti énekkar. 2. Meg-
nyitó beszéd. Tartja Benyák József, IV. éves hittanhall-
gató, az e. i. iskola elnöke. 3. Leo és Attila. Költemény. 
Arvay S.-tól. Szavalja: Blazsek Lajos I. éves hittanhall-
gató. 4. Az i f j ú vándor. Schumanntól. Előadja az intézeti 
énekkar. 5. Renan, Jézus életirója. Történet-kritikai érte-
kezés. Irta és felolvassa : Soltész Péter III. éves hittan-
hallgató. 6. Az egyház élete. Költemény. Kemenes F.-től. 
Szavalja Biza Lajos III. éves hittanhallgató. 7. Záró be-
széd. Mondja az elnök. 8. 99. zsoltár. Dusinszky L.-tól. 
Énekli az intézeti énekkar. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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S z e n t A l f o n z l e v e l e 
egy szerzetespaphoz, 

melyben az apostolias beszédmódról értekezik, s a fellengző 
és virágos irály kerülésére int. 

(Vége.) 

41. Mégis legtoképen arra kérem főtiszte-
lenclőségedet, hogy hallgatóit mentül gyakorla-
tiabb igazságokra oktassa meg. Nevezetesen 
nyisson utat-módot, nyújtson eszközöket nekik, 
melylyel a kisértések közt magukat megóvhas-
sák s a jóban állhatatosak maradhassanak. Igy 
pl. óva intse őket, hogy a bűnre vezető alkal-
mat, milyenek a más nemüekkel való bizalmas 
társalgás, gonosz jóbarátok társasága, az érzékek 
szabad pórázra eresztése stb. kerüljék; buzdítsa 
őket a szentségekhez való gyakrabbi járulásra, 
naponkint i szent mise-hallgatásra, valamely jám-
bor társulatba való belépésre stb; tanitsa meg 
őket az elmélkedésre, az áj ta tos könyvek ha-
szonnal olvasási módj ara, a rózsafüzérre s né-
mely hosszabb-rövidebb bocsuimákra, a legmél-
tóságosabb oltári szentség és a bold. Szűz láto-
gatására s tb: különösen pedig vésse szivökbe, 
hogy az Isten akaratán való megnyugvás a leg-
szebb ajtatosság ; azért igyekezzenek soha meg 
nem hazudtolni napi imájokat , melyben azt 
vehetik, hogy „Uram! legyen meg a Te akara-
tod." Szoktassa hozzá híveit vagy hallgatóit, 
hogy reggelenkint egész napi foglalatosságokat 
Istennek ajánlják, s igy életök minden napját 
megszenteljék; hogy a kisértetek idején Jézus és 
Máriához meneküljenek, mivel hogy a kísértést 
ugyan nem, de a kísértésben örömet, gyönyörű-
séget találni s abba beleegyezni bűn. Szóval, azt 

mondom önnek, hogy szeresse hiveit; s ez a 
szeretet találékonnyá teszi önt gyakorlati és 
életbe vágó tételek megválasztására. 

Hanem persze ily prakt ikus dolgokról hiába 
irnék én a hiu, saját dicsőségöktől felfujt szó-
nokoknak. Mit nekik a nép üdve ; csak az ő hiu 
dicsvágyuk kielégíttessék ! Ok szégyenlenek ily 
kicsinységekkel bíbelődni; ők többek akarnak 
lenni pl. egy Szalezi szent Ferencznél, ki nem 
átal lot t a havasi pásztorgyermekek nyelvén pré-
dikálni s őket az emii tet tem gyakorlati igazsá-
gokra megoktatni . 

42. Oh, ha minden hitszónok egyesegyedül 
Isten dicsőségét keresné beszédjei á l ta l ; ha az 
evangéliumot saját eredetiségében, nem pedig 
meghamisítva és idegen elemekkel felczifrázva 
hirdetné ; ha beszédmódjában a keresztény nép 
nyelvét használná, s nem kapkodva a pogány 
költők csinált élettelen szóvirágai után ; ha nem 
röstellne szt. Pálként mindenkinek mindene lenni 
s táplálná tejjel azokat, kik a vastag ételek 
megemésztésére képtelenek; ha nem átallana 
részletekbe bocsátkozni, s a külömböző lelki be-
tegségek ellen külömböző orvosságot adni meg-
mutatván, mit kelljen a szegény bűnösnek tennie, 
hogy bűnétől megszabaduljon, s mit, hogy a 
megkezdett jóban állhatatosan megmaradhasson; 
szóval, ha minden szónok egyszerűen, apostoli 
módon csak azt hirdetné, ami Istené : mennyire 
máskép értenék az emberek Isten dolgait, s 
mennyire megváltoznék a föld szine a végső ha-
tárokig. Tán nem lenne cLZ cl borzasztó istenkí-
sértés a közéletben és diplomatiában s tán nem 
sulyosodnék reánk Isten büntető keze oly ne-
hezen. 

40 



370 RELIGIO. 

De csak m i n d e n k ö z s é g b e n l e n n e egy b u z g ó 
p r é d i k á t o r , k i csak J é z u s t a m e g f e s z í t e t t e t p r é -
d i k á l j a : m e n n y i r e m e g f o r d í t a n á ez e g y e t l e n e m -
be r is e község , s ő t az egész k ö r n y é k l e l k i 
ü g y e i t ! T ö b b e t m o n d o k : e g y e t l e n e g y a p o s t o l i a s 
s ze l l emű és k ü l s e j ű s z e n t b e s z é d k é p e s I s t e n ke -
g y e l m é v e l a h a l l g a t ó k a t m e g r á z n i és b ű n b á n a t r a 
g e r j e s z t e n i . H á t h a m é g m i n d e n k ö z s é g m i n d e n 
p á s z t o r a i gy s z ó l a n a ! . . . . 

No , de n e m é lek v issza t o v á b b f ő t i s z t e l e n -
dőséged becses t ü r e l m é v e l . Csak a r r a k é r e m , h o g y 
h a m e g h o z t a m á r a z o n á l d o z a t o t , h o g y e g y h a n g ú 
i s m é t l é s e k k e l t e l j e s , h o s s z a d a l m a s l e v e l e m e t á t -
o l v a s t a , m o n d j a el v é g t é r e v e l e m e g y ü t t az U r 
J é z u s d icsőségére a k ö v e t k e z ő i m á t : 

U r a m J é z u s K r i s z t u s ! k i t a v i l á g m á r h o g y -
n e m egyedü l s z o l g á i d n a k k é n y e l e m - v a g y d icső-
s é g - h a j h á s z a t a f o l y t á n oly k e v é s s é i s m e r , s m é g 
k e v é s b é s z e r e t , T e kész v o l t á l m e n n y b ő l a l á s z á l -
l a n i , s z e n t v é r e d e t l e l k ü n k v á l t s á g á r a egy csep-
p i g k i o n t a n i ; k é r l e k T é g e d a Te n a g y szenve -
d é s e i d é r d e m e i r e , k ü l d d el p a p j a i d n a k a Szen t -
l é lek m e g v i l á g o s í t ó k e g y e l m é t ; ö n t s s z i v ö k b e 
ö n z e t l e n b u z g a l m a t a Te d i c sőséged és a l e l k e k 
ü d v e i r á n t : h o g y a Te s z e n t t a n a i d a t , a T e és 
a p o s t o l a i d p é l d á j a s z e r i n t m i n d e n h i ú s á g t ó l 
m e n t e n , t e r m é s z e t e s t i s z t a s á g á b a n , e r e d e t i egy-
s z e r ű s é g é b e n h i r d e s s é k . J é z u s o m ! m i l y b o r z a s z t ó 
k ü l ö m b s é g a Te időd és a m i e n k k ö z ö t t ! A k k o r 
t i z e n k é t h a l á s z m e g t é r í t e t t e az egész v i l á g o t ; 
m e r t t i s z t á n , e g y s z e r ű é r t h e t ő s é g g e l c sak T é g e d 
h i r d e t e t t : m a t e l v e a v i l ág p r é d i k á t o r o k k a l s 
m é g i s m e g t e l i k a p o k o l l e l k e k k e l ; m i v e l a p o s t o l a i d 
k o r c s u t ó d j a i e l h a r á c s o l j á k d i c s ő s é g e d e t , ö n m a -
g u k a t h i r d e t i k , n e m Téged. I s t e n e m ! t e k i n t s 
k e g y e s sz ívvel és i r g a l m a s sz .emmel e g y h á z a d 
s z o m o r ú s o r s á r a ; s lia kel l , l á t h a t ó m ó d o n is 
a lázz m e g n é h á n y d i c s s z o m j a s s z ó n o k o t a t ö b -
b iek e l r e t t e n t é s é r e , h o g y ők m a g u k m e g j a v u l -
v á n m á s o k m e g j a v í t á s á n is s i k e r r e l f á r a d o z h a s -
s a n a k . Te b e n n e d b í z u n k ' U r a m ; t ö l t s d be 
r e m é n y s é g ü n k e t ! A m e n . 

E g y e b e k b e n h ó d o l a t t a l v a g y o k f ü t i s z t e l e n d ő -
ségednek a l á z a t o s s z o l g á j a 

Alfonz. 

Hergenrőther biboros. 
Folyó év október 7-ikén zárult le a sir a mehreraui 

szép templomban egy férfiú felett, ki a bajor klérusnak 
örökké büszkesége leend, kinek neve mindig ott fog ra-
gyogni az egyház ama nagy hittudósaié mellett, kiknek 

műveik még századok múlva is meg fogják tartani kima-
gasló beesőket. Dr Hergenrőther Józsefben a katholikus 
tudományosságnak egyik oszlopa dőlt ki ; halálával oly 
szellem tért pihenésre, melynek fáradhatatlan és áldásos 
működésével az egyháztörténelmi és kánonjogi irodalom 
terén e század második felében úgyszólván lépten-nyomon 
találkozunk. E férfiú valóban megérdemli, hogy emléké-
nek egy lapot szenteljünk. 

1849-ben egy fiatal pap mutatta be magát Döllin-
gernél azon kijelentéssel, hogy a müncheni egyetemen a 
hittudori fokozatot óhajtaná elnyerni. „Hol végezte ön 
tanulmányait?" kérdé Döllinger szárazan. „Rómában," 
volt a válasz. „Ugy hát a latin nyelvben bizonyára jára-
tos," jegyzé meg Döllinger nem minden guny nélkül; ,.de 
mit szólna ön ahhoz, ha én önnel görögül akarnék vitat-
kozni?" „A mint méltóztatik," válaszolá a fiatal pap. 
„^ álaszthatja tanár ur a héber vagy szír nyelvet is, azo-
kon is felelhetek." Ez imponált Döllingernek. Midőn egy 
év múlva mint a hittudományi kar dékánja a fiatal papot 
tudorrá avatta, a doktori biretumot e szavakkal tette az 
uj doktor fejére : Coronasti nos, coronamus te ! Döllinger 
és Hergenrőther, igy hívták a fiatal tudóst, később is 
találkoztak egymással az életben. 

Döllinger éleslátása azonnal felismerte Hergenrőther 
rendkívüli tehetségeit s azért rajta volt, hogy Hergen-
rőther magát Münchenben magántanárrá habilitáltassa. 
Ez állásban működött 1855-ig, midőn az egyházjog és 
egyháztörténelem tanáraul Würzburgba hivták meg. Ezzel 
a theologiai tudomány más terére lépett; eddig ugyanis 
kiválóan a dogmatikával foglalkozott. Kiterjedt és mély 
dogmatikai ismeretei egyébként az uj téren is nagy hasz-
nára voltak. Ezeknek köszönhette egyházjogi kérdésekben 
azt a hélyes iránti finom érzéket, eretnekségek vagy 
theoiogiai tanviták előadásánál azt az alaposságot és biz-
tosságot, mik történelmi müveit annyira becsesekké teszik. 

Würzburgban Hergenrőther először is egy nagy tör-
ténelmi mű kidolgozásához fogott, melynek tárgya a ke-
leti szakadás, illetve Photius volt, ki e gyászos szakadást 
tulajdonképen első léptette életbe, annak theologiai ala-
pot adott s azt gazdag, de nagyravágyó és cselszövő lelke 
összes tehetségeivel előmozdította. Csak oly férfiú mint 
Hergenrőther, a ki zseniálitás és széleskörű tudományos-
ság tekintetében Photiussal egy tokon állott, jellemezhette 
emezt méltóképen. Ez a mű, mely a kéziratokból közölt 
Monumentákkal együtt négy kötetre terjed, megalapította 
Hergenrőther tudományos hirnevét. Athén és Pétervár 
tudományos köreiben épp oly jogosult feltűnést keltett, 
mint Németországban. Ha Hergenrőther egyéb munkát 
sem irt volna, ez az egy elegendő lenne, hogy nevét hal-
hatatlanná tegye. A nyert főeredmények tekintetében 
felülmúlhatatlan. A ki szorgalmat, kiterjedt és nehéz tu-
dományos búvárkodást csodálni akar ; a ki tudni akarja, 
mennyi történelmi, kánonjogi, dogmatikai, exegetikai, böl-
cseleti tudást képes egy nagy szellem felölelni, az ismer-
kedjék meg közelebbről e művel. Minél mélyebben hatol 
belé, annál inkább fogja csodálni szerzőjét. A munka 
bátran egy egész ember-élet feladata lehetett volna; Her-
genrőther azt tizenkét év alatt fejezte be. 

Alig volt kijavítva az utolsó nyomott iv, azok a 
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harczok, a melyek a vatikáni zsinatot megelőzték, kisér-
ték és követték, szólitották küzdőtérre Hergenrőthert. A 
küzdelem, mint ismeretes, nemcsak a pápa csalatkozha-
tatlansága körül forgott, hanem egyéb dogmatikai, törté-
nelmi s különösen kánonjogi kérdések nagy számára is 
kiterjedt. Valóban ugy látszott, mintha mind azon gonosz 
szellemek, a melyek az egyházat valaha ostromolták, lán-
czaikról szabadultak volna. Mintha mindenfelé boszorkány-
ünnepet ülnének, — irta volna megint az öreg Görres. A 
mozgalom vezetői nagy és méltán kiérdemelt tudományos 
hírnévvel biró férfiak voltak, kiknek széles erudiczió és 
fényes irodalmi készültség állott rendelkezésökre. Midőn 
ama harczokra visszagondolunk. Scheeben és Schätzler? 
Fessier és Plassmann, Andries és Schneemann és a Civiltà 
tudósainak neveiről nem szabad megfeledkeznünk. De 
Dávid a szellemek e csatájában Hergenrőther volt, ki a 
mozgalom Goliáthját, Döllingert, leterítette. 

A vitairatok, melyeket akkor ez utóbbival váltott, 
bebizonyították — ezt ma már senki sem tagadhatja, — 
hogy Hergenrőther éleselmüség és alapos theologiai kép-
zettség tekintetében nemcsak mérkőzhetett Döllingerrel, 
de őt felül is haladta. Döllinger tudományosan megvere 
tett. A ki továbbá az „Antijanust" a „Janussal" össze-
hasonlítja, annak be kell ismernie, hogy ez amahhoz ké-
pest pehelykönnyüségü pamphlet. Hálát adhatunk Isten-
nek, hogy azon időben egy Hergenrőthert állíthattunk a 
támadók ellenébe. 0 , bármerre csürték-csavarták is ezek 
a vitát, mindenütt megküzdött velők és seholsem ma-
radt adós a találó felelettel. Hová fejlődött volna az ő 
müvei nélkül az eszmék ziláltsága, ki tudná megmondani. 

Herder könyvkiadó még e harczok alatt sürgősen 
felkérte Hergenrőthert, vállalná el a „Theologische Biblio-
thek" számára az Egyháztörténelem kidolgozását. A három 
kötetes munka, mely azóta három kiadást ért, kézikönyv-
nek nevezi magát — de milyen kézikönyv az ! A ki azt 
tüzetesebben tanulmányozza, a ki különösen egyháztörté-
nelmi detailtanulmányokkal foglalkozik s a Hergenrőther 
által szolgáltatott irodalmi apparátust használja, az e 
munkát minden bizonynyal a legjelentékenyebb egyház-
történelmi művek közé fogja sorolni és szerzője nevét 
örömest Baronius, Raynald, Alexander Natalis, Mabillon 
és Tillemont nevei mellé helyezni. Bámulatra méltó, ho-
gyan uralkodhatott egy ember ily rengeteg anyaghalma-
zon. S e mellett mégis az egész oly átlátszó, oly világosan 
van berendezve és irva, hogy az ember ama bizonyos, 
magas kothurnusban fellépő tudományosságnak benyomá-
sát soha nem érzi. — Egy másik vállalat, mely a katho-
likus tudós világot Németországban még foglalkoztatja, s 
mely ha elkészül, a német szorgalom- és tudásnak tiszte-
letreméltó monumentuma leend — a Kirchenlexikon, szin-
tén Hergenrőther nevét viseli homlokán. Altalán szokássá 
lett Hergenrőthert ugy tekinteni és tisztelni, mint a jelen-
kor német theologusainak fejedelmét. 

Midőn 1879-ben XIII. Leó mint biborost Rómába 
hivta, Németországban sokakat, ámbár a kitüntetést jól 
megérdemlettnek tartották és annak örültek is, mégis a 
szomorúság bizonyos neme fogott el, mert ugy látszott, 
mintha most már e kimagasló szellem a tudomány szá-
mára elveszett volna. Ámde el is tekintve azon történelmi 

müvektől, melyeket a tudós biboros azóta is közzétett 
(X. Leo Regesztái és Hefele Conciliengeschichte-jének két 
kötetnyi folytatása), épen itt tett ő a tudománynak oly 
szolgálatot, a melynél nagyobb azt nem egy könnyen 
érhette volna. 

Köztudomásu dolog, hogy a pápai levéltári állapo-
tok nem voltak valami példányszerüek, s hogy azok miatt 
oly férfiak is, kiket egyáltalán nem lehet az egyház elleni 
animozitásról gyanúsítani, keserűen panaszkodtak. A ne-
mes lelkű Böhmer Frigyes például igy irt egykoron: 
„Vajha figyelmeztetnék a szent atyát arra, hogy itt min-
den javitásra szorul, s hogy a levéltár élére oly férfiút 
kellene állítani, a ki ismeretei és jelleme által képes volna 
Rómát az európai tudósok előtt képviselni, s a kinek 
megvoln Bi clZ Bj tehetsége és akarata, hogy a tudományt 
önzéstelenül szolgálja." „Adja Isten, hogy a legközelebbi 
pápa, kit a jóslat lumen de coelis-nek jelez, a történelem 
igazságszerető komoly tudományát is ugy tekintse, mint 
mennyei világosságot a jelenkor elvtelenségének homályában 
és útvesztőin." E feladatra XIII. Leóban tényleg meg-
jelent az alkalmas pápa és Hergenrötherben megtalálta-
tott az arra való, tudós. Nem kételkedünk, hogy Böhmer, 
ha 1879-ben még él vala, Hergenrőtherre vagy saját ta-
nítványára, Janssenre utalt volna. Az érdemek, melyeket 
Hergenrőther a pápai levéltári állapotok rendezésével 
magának szerzett, az egész világ előtt ismeretesek, és va-
lahányszor ezentúl egy búvár sarlóját az itt egyszerre 
feltárult megmérhetetlen termésre illeszti, mindaanyiszor 
meg fog emlékezni a tudós bajor bíborosról. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra, decz. 3. Emelkedjünk a helyzet magasla-

tára ! — 
Midőn nov. 27-én az elkeresztelések ügye az ország-

házban eldőlt, másnap a Pester Lloyd vezérczikkében a 
vita alatt elmondott beszédek s a miniszterek nyilatkoza-
tai alapján összegezte, praecisirozta a mai kormány és 
parlamentünk egyházpolitikáját. 

Fontos e czikk, a mint fontosak voltak magok a 
nyilatkozatok is, a melyeken alapszik. Ezekben kifejezést 
nyert államférfiaink gondolkozása a magyar államról és 
a kath. egyházról, nemkülönben arról a viszonyról, a me-
lyet ők a souverén magyar állam részéről a kath. egy-
házzal szemben fentartani és kifejleszteni akarnak. Ebben 
a gondolkozásban kell keresni okát az országgyűlés s első 
sorban a kormány magatartásának a kath. kérvényekkel 
szemben is. 

A magyar katholikus egyház, magát önálló, tökéletes 
társaságnak tartva, követeléseit az állammal szemben az egy-
házjog alapján formulázza, a mibe bejátszik még mindig 
azon állapot emléke, a melyben egyházunk 1848 előtt 
volt az állammal szemben ; másrészt magát az államot 
még mindig a ker. fogalom szerint veszi s ugy áll elébe 
sértett jogainak orvoslásáért. Az állam ellenben mind ma-
gáról, mind a vele szemben álló egyházról, egészen más-
kép gondolkozik. Amint önmagát souverénnek tartja és 
a hatalom teljével rendelkezőnek, ugy viszont a kath. 

47 * 
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egyházat sem önállónak, sem tőle függetlennek el nem 
ismeri, legkevésbé pedig olyannak, a mely saját terén, a 
saját körében is a souverenitás gondolatával bírhatna. Ez 
utóbbi az állami souverenitás gyengítésére vezetne, a mit 
az állam nem engedhet meg, miután az állam czélja és 
az egyház czélja, az állami élet és az egyházi élet, nem 
eggenlőképp jogosult tényezők. 

Igy gondolkozik a magyar parlament és gondol-
kozását az utolsó vita alatt összegezte Szilágyi Dezső. 

Ennélfogva szükséges, hogy minden sociális és egy-
házi intézményt, a mely az ország határain belül létezik, 
az állami souverenitás eszméje hassa á t ; minden az egy-
séges állami épületbe legyen illesztve, a melyben legyen 
helyök az egyházaknak is, de csak annyiban, a mennyi-
ben, nekik az egységes államgondolat nem szab határt. 

Ehhez képest kell mérni a „szabad egyház a szabad 
államban" axiómát is. A kettőnek elválasztása mindkét 
tényezőnek a függetlenségét s az egyháznak teljes sza-
badságát a maga körében jelentené. Ez az egységes ál-
lameszmével nem egyezik s nálunk a történelmi alapnak 
felforgatását képezné. A koordináció theoriája többé fenn 
nem tartható. 

Ha a kath. egyház autonommá tétetnék, akkor a 
korona apostoli jellege s az ebből folyó jogok eltűnné-
nek ; k ö z j o g u n k b ó l a potestas lagislativa circa sacra és a 
jura majestatica in sacra eltűnnének. A nemzet a saját 
es a korona jogainak ilyetén fogyasztását nem tűrhetné. 

Ezt a történelmi alapot, a kath. egyház függését az 
államtól, az 1848-iki törvényhozás is, jóllehet franczia 
eszmék befolyása alatt állott, fentartotta, midőn III. t. cz. 
7-ik §-ában kimondta, hogy az érsekek, püspökök, pré-
postok, apátok kinevezése a felelős miniszter ellenjegyzé-
sével fog történni. (íme egy ballépés is már történelmi 
alapot képez a modern jogállamra !) 

A souverén állameszme mellett a kath. egyház az 
országban csak alárendelt szerepet játszhatik, s csak azon 
a téren, a melyet az állam neki kijelöl. Ennek kell érvé-
nyesülnie valamennyi felekezetre nézve a törvényben ki-
mondott egyenlőségnél és viszonosságnál fogva. 

Az igy felfogott modern állami egyházpolitikának 
nemcsak a történelmi alapon meg kell maradnia továbbra 
is, de az egységes állam-eszmét az egyházzal szemben 
teljesen ki kell fejlesztenie. Nevezetesen : a törvény és az 
államgondolat uralmának mindenben és mindenkivel szem-
ben kell érvényesülnie (tehát pl. a p ipa mint állítólag 
külföldi hatalom az egyházra többé be nem folyhatna; 
ebben tehát a törvény uralma a hierarchia felbontását 
jelentené). Továbbá szükséges az államot az egyháztól 
elválasztani oly értelemben,- hogy az állam működési te-
rére egyházi institutiók és tanok semmi tekintetben aka-
dályozólag közbe ne léphessenek. Szükséges végre vala-
mennyi intézménynek, amely eddigelé vegyes természetű 

l) Az apostoli kir. patronatussal az egyház autonomiája meg-
tér, levén az apostoli kir. pat ronátus maga is az egyház autonóm 
alkotása, a magyar királyoknak adot t egyházi privilégium. Mond-
hatni, hogy éppen az apostoli kir. pat ronatus fentar tásával szerve-
zett ka th . autonomia a modern hitvallástalan állami kormányzás-
sal szemben, — éppen ez teszi a mostani kath . nemzedék feladatát 
s autonomiai mozgalmaink velejét. A szerk. 

volt, államivá változtatása. Ebben állana a történelmi 
alap kifejlesztése! 

Ezt róvja feladatául a modern államnak a vala-
mennyi felekezetnek politikai és polgári egyenlősége, s 
viszont ezt kívánja az állam-gondolatnak mindenben és 
mindenkivel szemben szükséges kifejezése. 

Az interconfessionális kérdéseket a modern állam-
eszméhez képest legalkalmasabban a családi jog terén és 
közvetítésével lehet megoldani, s ezen dolgozik is a mi-
niszter, a mely tervében helyet talál majd első sorban a 
házasság rendezése is az egységes jog eszméje szerint. 

Az igy felfogott modern állami egyházpolitika kö-
vetkezetes kifejlesztésébe tökéletesen lesz beilleszthető a 
lelkiismeretszabadság elve. A polgári és a politikai jo-
gok élvezete már eddigelé is teljesen független a hitval-
lástól. Az emiitett egyházpolitika ezt az elvet teljesen 
biztosítani fogja; a mennyiben érintetlenül hagyandja 
a házi ájtatosságot, a vallás szabad választását, s min-
denkinek a szabadságát a mindennemű intézkedésekkel 
szemben. 

A mi pedig az egyházak, mint testületek szabadsá-
gát illeti, ebben a határvonalat a teljes függetlenség el-
lenében az állami rend vonja. Az állam souverenitása az, 
a mely egyedül nem tür korlátozást sem a vele egyen-
jogú, sem pedig a vele versenyző hatalmak felállítása 
által. 

Az igy felfogott modern állami egyházjoggal teljesen 
megegyező az az álláspont, a melyet a mai kormányunk az 
1868. LIII. t.-cz. 12-ik §-a mellett elfoglalt. A vegyeshá-
zasságból származott gyermekek felőli kérdés közel kétszá-
zadja képezi már az európai államok törvényhozásának a 
tárgyát, az tehát nem a szülők kérdése, de politikai szem-
pontból azon interconfessionális tárgyak között foglal he-
lyet, a melyek fölött az állami egyházjog intézkedik. A. 
hol a felekezetek egyenjogúsága ki van mondva, ott e 
kérdésnek csak az egyenlőség szerint kell megoldatnia. 
Ugyanazoknak az állami elveknek, a melyek a vegyeshá-
zasságokat szabályozzák, nemcsak a fő, de a mellékkérdé-
sekben is, a milyen a gyermeknevelés, kell kifejezésre 
jutniok. 

Igy fogja fel önmagát a prot. kezekbe került mai 
magyar állam s értelmezi souverenitását a vallásfelekeze-
tekkel, de mindenek fölött a kath. egyházzal szemben. 
— A Pester Lloyd nov. 28-án ezekben összegezte a mi-
nisztériumnak s kiváló politikusainknak egyházpolitikáját, 
a mint az az elkeresztelési vita folyamán kifejezést nyert. 

Már ebből világosan következik, hogy a mi államunk 
a ker. állam eszméjéből teljesen kivetközodött s a politi-
kai naturalizmus alapjára helyezkedett. 

A politikai naturalizmust pedig tudós benczésünk 
Haudek Ágoston Egyház-társadalmi alapjogtanában (1884» 
110. 1.) következőképen irja le: „A naturalizmus ezen 
második alakja azt tartja, hogy a természetfölötti rend 
csak fölös ráadás a természeti rendhez viszonyítva, mint-
egy luxus, s hogy az azért egészen fakultatív valami ; 
vagyis hogy egészen az ember tetszésére marad bizva, 
váljon ezen természetfölötti rendnek tagja akar-e lenni, 
illetőleg maradni, vagy sem ? Ezen természetfölötti rend 
mellett és tőle egészen függetlenül fönáll a természeti 
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Tend a maga sajátlagos tökéletességében, a maga törvé-
nyeivel és sanctiójával, s az értelmes lénynek önállóan 
nyújt egy természetének teljesen megfelelő czélt s az 
annak megvalósítására szükséges eszközöket. — Minthogy 
ezen emberek szemében a positiv vallás kérdése csak 
egyéni szabad választás vagy ízlés dolga : megkövetelik 
ugyan az államtól, hogy szabadságot adjon minden pol-
gárának arra, miszerint az egyéni ízlésének megfelelő 
positiv vallást követhesse ; de egyébként az állam ne tö-
rődjék a positiv vallással, hanem a maga részéről a ter-
mészeti vallás álláspontjára helyezkedjek s ezen semleges 
vagy inkább minden vallással közös alapon vigye a nem-
zeti nevelést és oktatást, az egész állami törvényhozást 
és törvénykezést, teljesen eltekintve minden kinyilatkoz-
tatástól. Ez a laikus, a saecularizált állam." Tökéletesen 
ráillik a magyar államra. 

Miután tehát ez a mai állapotunk, emelkedjünk, ka-
tholikus testvérek ! a helyzet magaslatára. A febr. 26-iki 
miniszteri rendelet a neki alapul szolgáló 1868. LIII. t.-cz. 
12-ik §-ával, valamint a házasságnak az egységes állami 
jog szerint készülő átalakításával s mindazon sérelmekkel 
egyetemben, a melyek iskoláink, a vagyonjog stb. terén 
történnek, nem egyszerűen valamelyes fel-feltünedező visz-
szaélések az állam részéről: azok egy modern cdiami 
systemának a természetes következményei, a mely systema 
a Krisztus által önallónak, minden világi hatalomtól füg-
getlennek alapított kath. egyházat az állam souverenitá-
sába akarja felolvasztani. 

Ez a százkaru polyp 1848 óta következetesen foly-
tat ja absorbeáló munkáját, időről-időre egyet nyes raj-
tunk, hogy eléggé észrevétlenül, de következetesen az ő 
hatalma legyen idővel hatalom egyházunkban is. 0 ezt a 
történeti alap fejlesztésének nevezi s rámutat a potestas 
legislativa circa sacra és a jura majestatica circa sacra 
visszaéléseire, a melyeket a főpatronátusi jog II. József 
óta sok tekintetben a nyakunkra vetett ; rámutat az 1848. 
III. t.-cz. 7-ik §-ára, a melyek az ő szemében mind meg 
annyi jogczimek az állam souverainitásának folytatólagos 
érvényesítésére az egyházzal szemben, egészen annak a 
teljes kifosztásáig. 

Ebben a keretben kell néznünk a lefolyt elkeresz-
telési vitát s annak a kimenetelét is. Ez csak egy ponf a 
sok közül, a melyet már sok megelőzött s még több kö-
vetni fog. 

Es ezen nagy állami systema keretéből lehet a ka-
tholikusok maguktartását igazán megítélni s elitélni 1848-
tól a mai napig. Allitottak-e systemát systemával szemben, 
szervezett akcziót akczióval szemben ? Semmit. Ugy lát-
szik igen kevesen tudják a mai napig is, hogy honnan 
az a rendszeres támadás az állam részéről az egykoron 
avita, constitutionalis vallással szemben! Az uralkodó val-
lás emlékéből nem tudja őket kiábrándítani az állam, a 
mely már száz esztendővel van előre ; nem tudunk a hely-
zet magaslatára felemelkedni. 

Hej, jól mondta azt a Religio szerkesztője : „a mi leges-
legnagyobb bajunk, hogy a legfőbb tényezőknek . . ."a püs-
pöki karnak, a papságnak, a katholikus híveknek 1848 óta 
tiszta, világos, egyöntetű, határozott, következetes, bátor, 
előretörekvő, hóditó katholikus vallásügyi politikája és 

actio-programmja nincs" (1889. II. 34. sz.). A mindenható 
állam rendszeresen halad előre, a katholikusok ellenben 
szünetelnek, s ha már egy pillanatra igazán kell tenniök 
valamit, ha egy-egy sérelemmel közelebb lép az állam 
czéljához, akkor pillanatra kilármázzák magokat, kiáltják, 
hogy igy meg amúgy lesz a legközelebbi választások al-
kalmával, aztán ismét lecsendesednek ; az állam tovább 
halad, minden választás alkalmával erősödve lép ki az 
urnából és a katholikusok társadalmi rendszeres, kitartó 
akcziójának sehol semmi nyoma. 

Pedig minden óra, a mely a mi tétlenségünk felett 
elsurran, egy-egy évet képvisel az egyház jogaira, azok 
megfogyatkozására. Mig a mi modernizált államunk tacskó-
éveit élte, könnyebb lett volna az actio kezdése, mikor a 
jogfosztásban az állam még csak inaskodott. Most már 
hová-tovább férfi korába lép. 1848 óta sok idő mult el ; 
ki fogja őt az elbizakodottat észre téríthetni? 

Tehát, katholikusok, egy systemával van dolgunk, a 
legmodernebb souverén állami hatalommal, a mely mel-
lett az egyháznak csak oly helyzete lehet, a milyet ő 
jelöl ki neki. Egyházunk már minden irányban ennek az 
államnak a kezeiben van; az most már befelé halad! 

A kormány egyházpolitikája ugyan a felekezeteknek 
egyaránt szól s nemcsak a kath. egyháznak ; de nem kell 
félreérteni a dolgot. Az a souverenitás kizárólag csak 
nekünk szól. 

Egészen más a helyzetök a felekezeteknek az állam-
mal szemben s egészen más a katholikusoké. A népfelség 
elvére támaszkodó modern állam a protestantizmus édes 
magzatja (1. Religio 1890. I. „a népfelség elve az 1848-iki 
alkotmányunkban," kivált a 314. lapon), hát ő megbarátko-
zott vele már régen ; a mit ez az állam a vallás terén 
most nivellirozni akar, azt a protestantizmus már régen 
az államra ruházta, ha pedig kissé bellebb is tolakodnék 
a protestantizmus ügyeibe, az ellen erősen védi a feleke-
zetet rég lüvivott autonomiája. Azért tessék csak meg-
figyelni az eseményeket! Bármit is csinál az állam az 
u. u. interkonfesszionális téren, kire ártalmas az? A ka-
tholikusokra és csak a katholikusokra ; a protestánsokat 
nem is érinti az intézkedés, vagy pedig mindig előnyükre 
válik. 

Azért pl. a P. Lloyd emiitett czikke bár ugy fejtegeti a 
kormány egyházpolitikáját, hogy az egységes államgondo-
latnak mindenben és mindenkivel szemben kell érvénye-
sülnie; de kit ért a minden és mindenki alatt? A kath. 
egyházat. Csak róla szól, vele szemben argumentál, hogy 
nem lehet neki adni autonomiát, mert ezt a souverén 
állam maga mellett nem tűrheti, hogy be kell hozni az 
egységes házassági jogot, hogy az egyház nyakára sózott 
1848. III. t.-cz. 7. §-a alapján az állam tovább terjesz-
kedhetik a jogfosztásban stb. 

Hát igy vagyunk mi katholikusok, és mi helyzetün-
ket a mai napig fel nem értet tük? Hová lett a bölcs 
hatalom, mely országokat alkotott, a tévedezőket tanította 
és fenyítette, a mely az absolutizmus ellen sok századon 
át védte a közszabadságokat ? 

Nem látjuk-e a mondottukban az ó-kori állam-abso-
lutizmvs„visszatértét a dicsőített földre: Magyarországra? 

Nehéz, nehéz ily körülmények között, ekkora szel-
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lemi marasmus mellett, a magyar katholiczizmusról jót 
gondolni ! 

Én csak konklusiókat vonogatom le az eseményekből, 
ha vájjon találnak-e fogékony talajra ? Az idei események 
alatt dogmatikai érzékem kezd szomorodni. Sehol, sehon-
nan egy világos szó, mintha csak minden magától menne 
az igazság ellenére ! Csak még egy pár ilyen eset, mint 
az idei, és a souverén államot maguk a katholikusok 
juttat ják czéljához. 

A 60-as években dr Palásthy Pál két dologért fára-
dozott, kettőt akart létesittetni : egy igazán egyházpoliti-
kai magaslaton álló kath. napilapot a társadalom számára, 
és katli. pártot az országgyűlésen. Süket fülekre talált. 
És ma, 1890-ben, egy cseppet sem vagyunk jobban. 

Dr Dudek János. 

Debreczen, decz. 5. .Debreczeni egyházpolitika1 czi-
mü tudósításomra, mely a ,Religio' november 12-iki szá-
mában jelent meg, mai napon, tehát három hét múlva, 
,egy kis felvilágosítás' czimén valami válaszfélét olvastam. 
Nem tartanám érdemesnek e czikkecskére válaszolni, ha 
annak utolsó kikezdésében ez nem foglaltatnék, hogy én 
állításaimban ,nagyítottam', magyarán mondva hazudtam ; 
ezt nem engedem magamon száradni, mert én nagyítani, 
azaz hazudni nem szoktam, bárcsak példámat mások is 
követnék. 

„A viszonosság adatai, mondja a ,felvilágosítás' (!) 
nem csak nagyjában, hanem nagyítva vannak közölve." 
Ha ez igaz, ugy én vagyok-e oka? Nem, hanem maga a 
,felvilágosítás1, (!) irója. Hiszen kivéve a legújabb adatokat, 
melyek legújabban jelentek meg helybeli és fővárosi 
lapokban, a régiebbeket mind magától a ,felvilágosítás' 
írójától, azaz attól kaptam quondam, aki most én rólam 
állítja, hogy én nagyitok ; ő tőle hallottam, hogy a város 
a protestánsoknak 2000 hold földet adott, ő adta kezembe 
a város nyomtatott költségvetését és az akkori „Alföld" czi-
mü helybeli lapot, melyekből az adatokat felhasználtam^ 
mindazokat az adatokat az ő tudtával értékesítettem is a 
„Religio" 1875. II. f. é. 27. és 1876. I. f. é. 33. számai-
ban. Akkor a felvilágosítás' (!) irója ezeket az adatokat 
nem találta nagyítottaknak, de most már ilyeneknek ta-
lálja ; ha nagyítottak voltak, miért szolgáltatta kezemhez 
akkor? Ha pedig helyesek voltak akkor, mi által lettek 
most nagyítva? Én egy betűt sem nagyítottam, azaz nem 
hazudtam, én mint írtam csak ,nagyjában' írtam, de ezért 
senkinek a világon nincsen joga a hazugság bélyegét 
,nagyítás' néven rám nyomni, a ,nagyítás' éppen ezen 
állítás miatt azt illeti, aki engem evvel illet. 

Ennyit a fődologra. Hogy levelemből nem lehet meg-
érteni, mi történt itt a patronatus ügyében, azt a felvilá-
gosítás' (!) írójának elengedem, tudvalevő dolog levén, 
hogy 22 éves irói pályámon mindig érthetetlen módon 
írtam, mig ő ezalatt az idő alatt elsőrangú- (!) irói capa-
citássá fejlődött, nekem tisztán elég volt, hogy a kérdés 
lényegét czafrangjai nélkül felemiitettem ; de azt a ^fictiót 
— ha már eddig jöttem, — mely a felvilágosításban' (!) 
található, nem hagyhatom szó nélkül. 

Azt mondja a felvilágosítás,' hogy a „kész egyessé-
get — t. i. a patronatus megváltásáról — a többség nem-

csak nem erősítette meg, hanem megsemmisítette," de az-
után azt mondja, hogy „sem az egyház, sem a hitközség 
nem kért ez alkalommal semmit és igy kérésük vissza se 
utasíttathatott." Hát ez kérem nem egyéb, mint fictió, 
mint porhintés a világ szemébe. Mi a lényege ennek az 
egész kérdésnek? Az, hogy egy, már kész szerződés meg-
semmisíttetett a protestáns, — mint a lapok írták, — 
óriási többség által ; ezen a lényegen mit, sem változtat 
az, hogy a szerződést beterjesztették-e már a katholiku-
sok kérelemmel annak megerősítése, illetőleg elfogadása 
végett, vagy sem, s a kérelem, vagy nem kérelem itt csak 
qualifikálja a megsemmisítést, és a jelen esetben a ,nem 
kérelem' és mégis megsemmisítés csak élesebbé teszi a 
megsemmisítést, amit semmiféle fictióval, vagy szépitge-
téssel elsimítani nem lehet. Valóban kiméletemmel meg-
jártam, de mentségemül szolgáljon, hogy a fictiókhoz 
nem értek és magamat mindig a lényeghez tartom; most 
már belátom, hogy a kímélet nem érdemes, hogy nem 
azt kellett volna írnom, a ,szerződés', a ,kérelem" vissza-
utasittatott, hanem ki kellett volna domborítanom egész 
élességében a dolgot és azt írnom: „a protestáns türel-
metlenség és szűkkeblűség itt oly fokú, hogy be sem vár-
ják valamely kath. kérvény beterjesztését a közgyűlés 
elé, hanem mihelyt csak értesülnek, hogy ilyen kérvény 
készíttetik valamikorra, ez elől az utat jó előre elzárják." 
Azt hiszem, hogy ily módú megsemmisítése a szerződés-
nek éppen nem czáfolata, hanem megerősítése nagyobb 
fokban annak, hogy itt a katholiczizmus elnyomatik ; ezt 
a tényt nem lehet tagadni, lapok közölték, senki meg nem 
czáfolta, még a „felvilágosítás" sem. 

Mellőzve olyan dolgokat, mit tudósitásomban nem 
foglaltattak, még csak két pontot említek röviden. Rossz 
néven vétetik, hogy az itteni egyházpolitikát hasonlónak 
mondtam az országos egyházpolitikával. És talán megczá-
folta a felvilágosítás ? Nem, hanem megerősítette, hiszen 
bevallja, hogy a kath. részről elfogadott szerződés meg-
semmisíttetett, hogy a katholikusok sem szólaltak fel 
mellette. Hát nem igy járnak el az országházban ? Én 
leszek az, aki legjobban fog örvendeni, ha majd azt írha-
tom : a protestánsok itt oly előzékenységgel viselkednek a 
kath. egyház iránt, hogy minden kérelmüket teljesitik, 
utánzandó mintául ajánljuk a kormánynak. Mig azonban 
ez be nem következik, addig ugy jellemzem a helyzetet 
amint van és nem hamisítom meg senki kedveért, leg-
fellebb csodálkozom a felett, hogy hasonlatom visszatet-
szik a kézzelfogható események daczára és szemrehányással 
illettetem, mert feltárom a protestantizmus eljárását a 
katholiczizmussal szemben. Valóban nevezetes ez a „fel-
világosítás". 

A felvilágosítás' írójának pedig amaz utasítására, 
hogy „segítsek az országban jobb egyházpolitikát csi-
nálni", csak azt válaszolom: ignotos fallit, notis est de-
risui. Abban a körben, melybe engem az isteni Gondvise-
lés helyezett, 22 évvel megelőztem a felvilágosítás Írójá-
nak gondolatát és igy utasításával elkésett, de nem is 
szorultam rá, hogy akár egyházi szellem, akár műkö-
dési köröm megjelelése tekintetében tőle kérjek, vagy 
fogadjak el utasítást. Ott voltam mindig 22 éve, ahol se-
gíteni kellett, hogy mit tettem, arra egészségi állapotom 
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Tálaszol ; időmet Dem aludtam át és hogy most sem al-
szom, hanem éber vagyok, daczára betegségemnek, azt e 
sorok is bizonyítják ; éber is leszek, akár tetszik akár nem, 
irok mig a tollat birom, mert előttem egyházam érdeke 
többet nyom az önérdeknél és mert evvel nem csak ha-
zánk biboros prímásának hozzám intézett kegyelmes óha-
ját, hanem ő szentségének ismeretes iratában kifejezett 
parancsát is teljesítem. Dr —n.~ 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Erzsébet császárné é s királyné ő f e l sége leve le 
Margit olasz királynéhoz,1) 

Schoeribrunn, 1882. nov. 6. 

Királyi felség és legkedvesb testvérem ! 
Kétségen kivül hozzád, mint hozzám is eljutottak a 

hírlapoknak ama látogatás viszonzására vonatkozó észre-
vételei, melyet férjem és én ő kir. felségének Umbertó-
nak és néked is mindeddig nem teljesítettünk. Visszaem-
lékezve azon őszinte örömre, melyet 1881. okt. 25. bécsi 
látogatásod alkalmával ölelésed által nékem szereztél, 
képzelheted minő nagv örömöt élveznék én újra akkor, 
ha én tégedet a te honodban szintén átölelhetnélek, ez 
örömöm annál nagyobb volna, mert azon rövid idő alatt 
is, melyet társaságodban töltöttem, mind inkább fölis-
mertem és tisztelni is megtanultam szivednek ama kiváló 
szép tulajdonait, melyeket azelőtt csak birből ismertem. 
Azonban ugylátszik a te Umberted miniszterei nem igen 
akarják azt, hogy mi Olaszországban egymást újra meg-
lássuk és megölelhessük, mert e látogatás föltételéül ők 
Róma városát tűzték ki, önmaga a schoenbrunni palota, 
— honnét e levelemet hozzád irom és küldöm, — meg 
fog téged arról győzni, ha vájjon férjem és én elfogad-
hatjuk-e ezen méltán kegyetlennek nevezhető föltételt. Ha 
tán férjem mint császári és alkotmányos király törvény 
szerint nem felelős is, és igy az ő utazásai és látogatá-
saiért saját miniszterei tartoznak felelősséggel, én nem 
ezen színlett felelős mentességet veszem magam részére 
igénybe, hanem az anyai kötelmeket tartom szemem előtt. 

Kedves Margit ! Ugyan ezen palotában időzött 1809. 
julius 11. I. Napoleon is, és itt értesült a római pápának 
őt kiközösítő brevéjéről. Ugyanezen palotából Bonaparte 
ez évi julius 12. VII. Pius pápát a savonai püspöki resi-
dentiába száműzte és néhány hóval előbb — május 17. 
— ugyanezen palotából hirdette ki Marét Hugó állam-
titkára által következő rendeleteit: 

1. ez. A pápai állam bekebeleztetik a franczia csá-
szári birodalomba. 

2. ez. Róma városa, mely hajdan a kereszténységnek 
első székhelye volt, és most is a mult idők emlékeit őrzi, 
szabad császári város.iák jelentetik ki. 

') Dr Boslioványi Ágoston nyi t ra i püspök ur e napokban meg-
jelent Supplementa okmánytárának IX. kötete tében 282—285. lapon 
azon észrevétel mellett közli az Unità Cattolica olaszországi' kath. 
hir lap 1882. 262. sz. megjelent eme levelet, hogy noha annak hite-
lességét bebizonyítani nem képes is, mégis fölvette azt okmány-
tárába azért, mer t abban magasztos érzelmeket, hasznos tör ténet i 
emlékeket, valamint bölcs és alkalmas elmélkedéseket talált . 

3. cz. Hajdani dicsőségének emlékei a mi császári 
kincstárunk költségén fognak fentartatni. 

4. cz. Közadóssága franczia államadósságának fog 
tekintetni. 

5. cz. A pápának jelenlegi jövedelme két millió 
frankig kiegészíttetik és minden adó és más teher alól 
fölmentetik. 

6. cz. Az apostoli palota szintén tehermentesnek je-
lentetik ki és igy másnak joghatósága vagy felügyelete 
alá nem fog tartozni és ezen felül még más kiváltságo-
kat is fog élvezni. 

7. cz. Egy rendkívüli bizottság fogja jövő évi jun. 
hóban a mi nevünkben a pápai államokat birtokába venni 
és intézkedni fog az iránt is. hogy ott az alkotmányos kor-
mányzat 1810. jan. 1. életbe lepjen. Aláírva Napoleon. 

A mi osztrák házunk ez időben Napoleonnak rend-
kívül győzelme folytán már meggyengitve levén, a győző 
iránt nagyon engedékeny volt, ugy hogy nemcsak ön-
magáról, hanem a fogoly pápáról is nagyon megfeledke-
zett. Őseinknek megaláztatása odáig jutott el már, misze-
rint azok nem csak a pápa rablójánál és börtönének őré-
nél tisztelgő látogatást tettek, hanem még egy ausztriai 
főherczegnőt is adtak neki jegyesül. Es az ezen főher-
czegnőtől született fiút a vallástalan (impius) atya Róma 
királyának nevezte el. Mária Ludovika természetes anyai 
előérzelemből e czimezést borzadály nélkül nem is hall-
hatta. Azonban mind ezek daczára a pápa sok és nagy 
viszontagságok után mégis visszatért Rómába, Napoleon 
pedig először Elba, utóbb sz. Ilona szigetére számüzet-
tetett. Es fia ? Rómának szerencsétlen királya ? Ez ugyan 
azon palotában, hol e levelet irom, 1832. jul. 22. délután 
5 óra 8 perczkor meghalt, ugyanazon szobában, melyben 
győzelmes atyja egykor la'kott, és a hol dőre kevélysége 
az 1809. május 17. kelt parancsot tollba mondotta, melyben 
a pápát megrabolta, és Róma városát maga részére le-
foglalta ! Nem vagyok képes eme borzasztó összefüggő 
eseményekre csak gondolni sem borzadály nélkül. 

Jól tudom ugyan, hogy némely politikusok mindezt 
nevezte a véletlen sorsnak tulajdonitják, azonban, fájda-
lommal látom, hogy kedves Margit testvérem, jelenleg 
napjainkban ugyan ez történik. III. Napoleon, — midőn 
1856. évben fia megszületett, — a párisi kongresszusban hadat 
izent Ausztriának és a pápának, minthogy ezek az örömök-
ben, valamint a fájdalmakban és üldöztetésekben is együtt 
osztoztak. Eugénia a jó császárné, — mint egykor Mária 
Ludovika is — látva a pápa ellen megindított üldözést, 
remegett a fiáért, és aggályos félelmét férjével is köz-
lötte, ele az elfogult császár kinevette őt. Azonban a sze-
rencsétlenségek csakhamar utolérték a napoleonidákat is. a 
megalázott atya Sedánnál a porosz király lábaihoz tevé le 
ama kardot, melyet az egyház javára használni nem akart, 
hanem ez ellen küzdött vele, fia pedig, a szerencsétlen 
fiu, a zuluk kezébe esett és elvérzett ott mint áldozat. 

Egyedül csak ama lehetőségnek meggondolása is, — 
hogy e két történeti eseményt egy harmadik is követheti 
— borzasztó félelemmel tölt el és arra indit engemet, 
miszerint készebb vagyok tán mit is inkább elszenvedni, 
mint hogy Rómába, és ott a most Quirinálnak nevezett 

' régi apo"stoli palotába belépjek. 
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Nagyon sajnálom ugyan, bogy igy nem adhatom ne-
ked vissza a te szívélyes látogatásodat, azonban a hiba 
nem minálunk, hanem azoknál keresendő, kik az állam-
férfiak eszével kormányozzák az államokat, midőn mi anyai 
szivünk sugallatunkat követjük. Te, ki magad is anya vagy, 
minden bizonynyal meg fogsz engem érteni és szánakodni 
is rajtam, valamint én is értelek téged s re'szt veszek fáj-
dalmadban is. A hozzám nem tartozó politikai ügyektől 
eltekintve, örömmel vágyódom azon ugy neked mint ne-
kem is legboldogabb napot elérni, midőn férjeink és mi 
is gyermekeinkkel együtt meglátogatva átölelhetjük ismét 
egymást, és ez alkalommal Jézus Krisztus Helyettesének 
áldásában is részesülhetni méltók leszünk. 

Erzsébet ausztriai császárné. 
Utóirat. 1860. évi deczember hóban az én kedves 

jó atyám elküldötte nekem Münchenből Bajorország hiva-
talos ujságlapját, melyet azóta gondosan őrizek is. Ebben 
az Olaszországra vonatkozó ügyek közt fölemlittetett a 
többi közt az is, hogy Venger báró Bajorországnak turini 
követe, ugy gróf Doria Sardiniának müncheni követe is 
visszahivatott. A hirlapi vezérczikk a következő megjegyzés 
mellett közié ezen eseményeket: „Ha — mint most Olaszor-
szágban napirenden van — a durva erőszak fensőbb 
helyről pártfogolást nyer, és az enyém és tied közti ha-
tárvonal mellőzésével az erkölcsiség elvei megsértetnek, 
ezen eljárás a népek erkölcsiségének megromlására fog 
vezetni. A történet könyvében előforduló intő példák mind 
történeti mesékké változnának át, ha Sardinia nem lenne 
kényszerítve kiüríteni a kelyhet, melyet mások részére 
ugyan, de a maga előnyére töltött meg." 

Kívánom ugyan, hogy az ebben a hirlapi czikkben föl-
említett történeti események meg ne valósuljanak, azonban 
amik napjainkban történnek, eléggé beigazolják azt is, 
hogy a megvalósulás már nincs a messze távolban. —Egyéb-
iránt bármi történjék is, el ne felejtsd azt, hogy Bécsben, 
a schönbrunni palotában, egy tégedet kiválóan szerető nő-
véred lakik. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
= Á Szent-László-Társulat folyó évi deczember 

hó 11-én d. e. 974-kor dr Schlauch Lőrincz nagyváradi 
1. sz. püspök ur ő exja elnöklete alatt Budapesten, a köz-
ponti papnevelő-intézet dísztermében (IV. papnevelde-
utcza 7.) XXIV. rendes közgyűlését tartja. A közgyűlés 
tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd; 2. titkári jelentés; 
3. pénztáros jelentése ; 4. a számvizsgáló bizottság jelen-
tése ; a felmentvény megadása; 5. a választmány kiegé-
szítése ; 6. esetleges indítványok megtétele ; 7. a jegyző-
könyv hitelesítésére bizottság kiküldése. A közgyűlést 
9-kor csendes sz. mise előzi meg, az egyetemi templom-
ban. Dr Robitsek Ferencz, titkár. 

V E G Y E S . 
*** „A katholikus értekezlet előtt." Ez a czime 

egy vezérczikknek, a melyben a „Pesti Napló" a gróf 
Csáky A. kultuszminiszter által újból felvett kath. auto-
nómiai mozgalom ügyében tett s általunk is már ismer-
tetett intézkedését bírálja. A miniszter ur, mint tudva 
van, bizalmi férfiakat hivott össze, állítólag oly czélból, 
hogy kiderittessék, miképpen létesüljön az oly sokszor 
emlegetett kath. autonómia. A „Pesti Napló" vezérczikke 
bár nem kicsinyli a miniszter kezdeményezését, de avval 
„alkotmányos szempontból" nem érthet egyet. A minisz-
ter az oktroy terére lépett, úgymond, s ez ellen köteles-

ségének tartja czikkiró felszólalni. És a „Pesti Napló* 
nyilatkozójának, bárki legyen is ő, tökéletesen igaza van. 
A katholikus önkormányzat visszaállítása terén — mert 
erről van a szó — csakugyan ott kell felfogni a fonalat, 
a hol az megszakadt. Minden további értekezések és tár-
gyalások előtt a kormánynak kötelessége nyilatkozni a 
törvényes uton létrejött és hozzá hivatalosan beterjesztett 
önkormányzati alkotmánytervezet felől. Mi voltunk az 
elsők és leghangosabban szólók ez ügyben, a kik az auto-
nómiai elaborátum nagy hibáit leplezetlenül feltártuk. Es 
Magyarország gondolkozó kath. közönsége lassan-lassan, 
mintegy észrevétlenül a ..Religio" által tört csapásra ve-
rődött össze autonomiai mozgalmaink s az elaboratum 
megítélésében. Minket tehát és a gondolkodó katholikus 
közönséget nem fog sem meglepni sem lehangolni, akár 
mily súlyos kifogásokat fog a vallásügyi minisztérium az 
elaboratum ellen felhozni és érvényesíteni akarni. A mi 
kifogásai sorában ki fogja, állni a kritikát, átmegy az 
életbe ; a mi keresztül esik a rostán, a mit a kritika rás-
polya le fog reszelni a kormány álláspontjából a kath. 
egyház önállóságával szemben, — az jó lesz a tanulsá-
gok utjának megépítéséhez. A kormány ki nem térhet 
ama kötelessége elől, hogy a nála fekvő országos elabo-
ratumra nyilatkozzék. A kath. egyház autonomiai kon-
gresszusa országos tekintélyű tényező volt és mint ilyen 
még most sincsen befejezve, feloszlatva, a király, mint 
apostoli patrónus által, a kinek nevében összehivatott. 
Ki van küldve kebeléből egy bizottság, mely az elabo-
rátumot ő felségének átadta elintézés végett. Ezt az 
elintézést, ő felsege válaszát várjuk, várja 9 millió ' 
katholikus, várja az egész ország hivatalosan, ünne-
pélyesen, mint a mily hivatalos és ünnepélyes volt 
maga az autonomiai kongresszus és az ő aktusa az apos-
toli királynál, t. i. az elaborátum benyújtása — legke-
gyelmesebb elintézés végett. Tehát mindenek előtt azt 
kell tisztába hozni, miért tér ki a kormány az elaborá-
tumra való nyilatkozat megtevése elől. Végre is a ben-
nünket 9 millió katholikust oly semmibe vevő eljárások, 
mint a milyen például most a kath. peticziók elütésében 
is nyilvánult, nem lesz az itélet napjáig állandósítható 
azzal a katholika egyházzal szemben, a mely Magyarorszá-
got dajkálta s a mely a világ valamennyi viharát kipró-
bálta és igazán „alios etiam vidit iam ventos." 

Felhivás előfizetésre. 
Az ötvenedik évfolyamba lépés közelgő pillanata 

gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólitó 
felhívást igen rövidre nyujtsuk, kérve diszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányítás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 11. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r . tanár 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

NEGÏYENKILEÎ1CZEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; { 
Budapesten a szerkesz- \ 
tőnél, és Rndnyánszky [ 
A. könyvnyomdájában, ; 
IV., Papnövelde-utcza E 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók is, i 
bérmentes nyitott levél- [ 

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 13. 48. II. Félév. 1890. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : E lnök i beszéd. — H e r g e n r ő t h e r b iboros . — Egyházi Tudósítások : f Lokczán Pá l . — 
B u d a p e s t : Kathol ikus a u t o n o m i a . — R ó m a : SSmi D. N Leonis P P . XI I I . l i t e r ae encyclicae de se rvorum causa. — Kath. Egyleti 

Élet : A Szent-László-Társula t közgyűlése. — Vegyesek. — Felh ivás előfizetésre. 

Elnöki beszéd, 
melylyel a Sz.-László-Társulat XXIV. rendes közgyűlését 

megnyitotta 

d r S c M a u c l x L ő r i n c z , 

vá rad i püspök. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Ha a Szt.-László-Társulat évkönyveit átvizs-

gáljuk, azokban följegyezve találjuk mindazon 
hullámzásokat, melyek a pezsgő élettel szoktak 
összekötve lenni; följegyezve talál juk mindazon 
nehézségeket és akadályokat, melyekkel a tár-
sulatnak küzdenie kellett. 

Nehézségeket okozott mindenek felett a mű-
ködési tér nagy terjedelme. A hármas czél közül, 
melyeket maga elé tűzött, egy is egy maga elég 
let t volna arra, hogy minden erejét megfeszitse 
annak valósitására. 

A Keleten élő, oda kivándorolt és ideigle-
nesen vagy véglegesen megtelepedett magyar 
katholikusok egyházi és iskolai szükségleteinek 
fedezése oly czélból, hogy vallásukat és nemze-
tiségüket el ne veszitsék, egyedül ez már nagy 
áldozatot igényelt ; kivált ha tekintetbe veszszük, 
hogy az egykor Magyarországhoz tar tozot t és 
magyar vérrel áztatot t tar tományokban élő ka-
tholikusok, ha nem is magyar nyelven dicsőitet-
ték az Istent, nagyon gyakran számot t a r to t t ak 
a segélyezésre. 

Ehhez járultak az akadályok, melyeket po-
litikai tekintetek, közlekedési nehézségek s az 
érintkezés és tapasztalások közvetlenségének 
hiányai okoztak, ugy hogy bár a társulat távol 
állott minden politikai velleitásoktól és csak a 

vallási és társadalmi téren igyekezett tevékeny-
séget kifej teni: mégis az akadályok e tekintet-
ben oly nagyok voltak, hogy sok kedvencz eszme 
valósitásáról — ha egyébkint let t is volna te-
hetsége, — le kellett mondania. 

Ide járul t továbbá, hogy a magyar papok 
és magyar tanitók hiányoztak mindenütt és 
hiányoznak ma is. Olyan, aki i t thon nem csekély 
fáradsággal és költséggel kiképezte magát, nem 
igen találkozott, hogy idegen földön keressen 
tehetségeinek és műveltségének megfelelő műkö-
dési tér t . — A társulat pedig nem volt annyira 
gazdag, hogy a támasztot t igényeknek megfelel-
hete t t volna. A moldvai magyarok (csángók) 50 
ezernyi népsége ma is nélkülözi a magyar papot 
és tani tót , noha a bukaresti papnöveldében elég 
tér állana nyitva azok kiképeztetésére. — Ujabb 
időben a helyzet e részben javult, mer t ma már 
benszülött növendékek nyernek ot t kiképeztetést ; 
ele Magyarországból nem igen találhatók vállal-
kozók. 

A társulat működése tehát nagyon szük 
tér re volt szorítva. Bukarestben —- jótevők se-
gítségével — felállitott magyar plébániát és 
segélyezte a zárda-iskolát. Plojestiben, Jassyban, 
Turnu-Szeverinben, Brailában hozzájárult az is-
kolák fentartásához. 

Ezeken kivül kiterjesztet te segélyadományait 
Belgrádra, a boszniai és herczegovinai missziókra, 
sőt felkarolta a drinápolyi szegény kath. egy-
házat is. 

Ma is ezek képezik gondozásainak tárgyát , 
s ha á t tekint jük a nagy tért, melyen működnie 
ke l l ene^ha megfigyeljük az állapotokat, melye-

48 
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ket az onnan nyert hiteles tudósitások elénk 
t á rnak : fel kell k iá l tanunk: quid hoc ad tan tam 
si t im! A növekedő szükségletekkel, a fokozott 
igényekkel szemben a társulat, ugy szólván, kö-
tö t t kezekkel áll. 

Ha pedig a társulat második czélját tekint-
jük, t. i. édes hazánk szegény templomainak és 
iskoláinak segélyezését: i t t sem tárul szemeink 
elé vigasztalóbb kép. Igaz ugyan, hogy itt , fő-
pásztoraink áldásteljes gondoskodása és a hivek 
buzgalma mellet t a társulat csak szerény szere-
pet vinni lenne amúgy is h ivatva; hiszen az 
ezerekbe kerülő templom vagy iskola építéséhez 
adott 50 vagy 100 fr tnyi segély elenyészőn cse-
kély összeg; azonban hány község van templom 
és iskola nélkül, ahol sem kegyúr, sem állami 
segély és ahol a főpásztoroknak vagy egyesek-
nek áldozatkészsége sem képes mindent meg-
tenni? hány katholikus lakik szétszórtan más 
hitűek és nemzetiségek közt, akik nélkülözni 
kénytelenek a lelki vigaszt vagy a szellemi táp-
lálékot, kitéve azon veszélynek, hogy elveszitsék 
őseik vallási és nemzeti örökségét? 

A társulat tehetségéhez képest igyekezett 
tenni és alig van megye, hol a társulat ne segi-
te t t volna templomot vagy iskolát épiteni vagy 
azokat berendezni. — De e téren is ezer kézre 
és százezrekre volna szükség! 

Végül, hogy társula tunk harmadik kegyele-
tes czélját: a mindenéből kifosztott szent atya 
segélyeztetését se hagyjam emlités nélkül : ki 
volna az közöttünk, aki ne érezné, mily csekély-
nek kell feltűnnie azon összegnek, melyet éven-
kint fiúi hódolattal felajánlhatunk, — csekélynek 
a többi nemzeteknél virágzó társulatok adomá-
nyaihoz képest! 

Ily magasztos és kiterjedésre nézve alig fel-
karolható czélok megvalósítására vállalkozott a 
Sz.-László-Társulat, megalakulása kezdetén. 

A lelkesedés, mely akkor a ki tűzött zászlót 
körülrajongta, oly nagy volt, hogy más vallásúak 
is kivántak tagjainak sorába belépni. Hiszen 
nemzeti ügy volt az. A magyar kereste a ma-
gyart, bárhol lakott is az. Az akkori (28 év 
előtti) politikai viszonyok olyanok voltak, hogy 
vállvetve állottak a vallások is egymás mellett. 
Mintha sajnálották volna akkor, hogy lehetett 
idő Magyarországban, mikor kettészakadt a nem-
zet! Az áldozatkészség oly nagy volt, hogy ugy 
szólván, kibontot t vitorlákkal indulhatott a tár-

sulat czéljai felé. — Az akkori évkönyvek tanús-
kodnak róla, hogy működésének volt is ered-
ménye. 

Evek mul tak! A társulat czéljai nem vál-
toztak ; de csökkent a lelkesedés. A nemzeti újjá-
születés teljesen elfoglalta a kedélyeket. Nem 
csoda ! Óriási munka ál lot t a nemzet előtt. Min-
den erejét meg kellett feszitenie, hogy századok 
mulasztásait pótolja ; hogy a romokból uj házat, 
uj hazát épitsen. Minden hát térbe szorult a nem-
zeti nagy munka előtt. — Társulatunk is szű-
kebb körre lett szorítva ; a segélyezések gyéreb-
bek lettek, mer t megapadt az adakozások forrása. 
És még is egyetlen egy pontot sem adott fel 
teljesen ! A segélyezések csekélyebbek voltak, de 
nem let tek megvonva egészen sehol. 

Néhány év előtt ujabb lendületet nyert a 
társulat . •— Volt esztendő, amikor eddig hallat-
lan összeg gyűlt be; a társulat kiterjesztette 
tevékenységét oda is, ahová azelőtt, jövedelmé-
nek csekélyebb volta miatt , nem is gondolha-
tott,, A bukarest i plébánia ennek köszöni meg-
alapítása eredetét. — Az egyházmegyékből vete-
kedve folytak be a mindinkább növekedő ado-
mányok és mi hálás érzelmekkel emlékezünk 
meg vidéki helyi igazgatóink, derék plébánosaink 
buzgalmáról, de különösen főpásztoraink kegyes-
ségéről, akik a csekélyebb ajándékokat mindig 
nagyobb összeggel kiegészítették. 

Ma azonban a fokozódott igényekkel szem-
ben a rendelkezésünkre álló eszközök elégtele-
neknek bizonyulnak; s a társula t ismét a közön-
ség áldozatkészségéhez kénytelen fordulni, hogy 
ezen alapjában és czéljaiban nemes törekvésű 
társulatot bővebb adakozásokkal támogassa. 

Nemzeti lé tünk ma nincs veszélyeztetve, 
közügyeink virágzásnak indulnak, a haladás min-
den nemzeti tényezők közreműködésével bizto-
sitva van; a közfigyelem tehát nincs annyira 
lekötve, hogy egyes üdvös és nemzeti czélok va-
lósitására alakult társulatok és egyesületek tá-
mogatására nem ju tna idő vagy néhány fillér. 

Igaz, hogy olyan kort élünk, mely kiválóan 
anyagi hasznot haj tó ügyek i ránt lelkesül. A 
szellemi haladás is majdnem teljesen az anyagi 
fejlődésre irányul. Az ideális törekvések nagy 
részben inkább nagy szavakban, mint az életben 
nyilvánulnak. Eszmékért lelkesülnek és anyagi 
czélok u tán indulnak. Az önzetlen foglalkozás is, 

I mint például a tudomány, mintha elvesztette 
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volna az égi i ránytűt , mer t nem annyira az em-
ber erkölcsi nagysága, mint inkább annak állati 
apotheozisa körül forog. 

De ezen realisztikus irány mellett mégis 
fenmaradt két eszme, melyekért az emberek lel-
kesülnek : t. i. a vallás és a hazaszeretet. És e 
két eszme valamint jelszava volt mindig társu-
lati működésünknek, ugy azoknak varázsa a la t t 
igyekezett té r t nyerni azok közt, kik hazájuktól 
távol, ennek éltető légkörén kivül állván, mind-
ket tőnek elvesztése veszélyének ki vannak téve, 
és ismét e két eszme nevében fog a közönség-
nek fokozottabb jótékonyságához fordulni. 

A választmány e t á rgya t beható tanácskoz-
mány alá vet te s alapos a remény, hogy sike-
rülend az ál ta la kontemplál t eszközök és módok 
által a tá rsu la to t oly helyzetbe ju t ta tn i , hogy 
magasztos czéljainak valósítására, hatványozot t 
buzgalommal törekedhessék. 

A gyűlést megnyi tot tnak nyilvánítom. 

Hergenrőther bíboros. 
(Vége). 

Eddigelé csupán az egyháztörténetirót méltattuk, a 
kanonistára nem is gondoltunk. Pedig Hergenrőthernek 
e téren is nem kisebbek érdemei. Hergenrőthernél az 
egyháztörténetiró is kanonista. Bárhol találjon is egyház-
jogi természetű kérdésekre, és mennyi van ilyen az egy-
háztörténelemben és gyakran mily nehezek, a kanonista 
mindig alaposan érvényesül nála. Ilyenkor a tények és 
ezek által teremtett helyzetek megitélésében oly biztosság 
és világosság mutatkozik irataiban, hogy az ember az 
olvasásnál gyakran megállapodik és hálát ad Istennek, 
hogy egyházának ily tanítómestert adott. Csak a kon-
stanczi és bázeli zsinatok történetére és az ezekkel kap-
csolatos kánonjogi kérdésekre utalok. Ki ne lenne hálás 
Hergenrőther iránt azon fölötte értékes adalékokért, a 
melyeket a keleti egyházjog-forr ás ok történetéhez Photius 
Nomokanonja és egyéb gyűjteményei fölött irt tanulmá-
nyai által szolgáltatott? Ilyesmire csak szaktudós lehetett 
képesítve. Mikor javában dühöngött a kulturkampf, mely 
az egyházjognak oly számos és fontos alaptételét tette 
diskusszió tárgyává és igyekezett azokat minden kigon-
dolható történeti nehézségekkel összebonyolítani, Hergen-
rőther megirta nagy művét: „Katholikus egyház és keresz 
tény állam," melyért Németország katholikusai mindenkor 
áldhatják nevét ; mert e könyv igen sokat tett arra, hogy 
az ingadozó kedélyeket megszilárdítsa, az elméket felvilá-
gosítsa, a katholikusok között is a bizonytalan tapogató-
zásnak egyszerre véget vessen. E sorok irója, kinek az 
állam és egyház közti viszonyról irt főbb műveket tüze-
tesen át kellett tanulmányoznia, azt hiszi, kimondhatja, 
hogy amióta Páduai Marsilius Defensor pacis-a e kérdések 
tudományos szellőztetésére okot és alkalmat adott, nem 
jelent meg mű, mely e tárgy felől jobban tájékoztatna és 

a felmerült nehézségeket történeti és dogmatikai alapon 
helyesebben megoldaná, mint Hergenrőther könyve. E 
tudós értekezésekért még az is hálás leend, a ki ötszáz 
év múlva fog az állam egyház közötti viszonyról irni. 
Nem veszítik el beesőket soha. A két utóbbi évtizedben 
felszínre került egyéb egyházjogi kérdésekhez is majd 
mindig hozzászólt Hergenrőther abban a sok czikkben, a 
melyeket egyes folyóiratokban közölt. Es szavának min-
dig döntő tekintélye volt. 

„Gondoljon néha az öreg kanonistára, a ki még teljes 
rokonszenvvel érdeklődik a kánonjog iránt", szólt a bol-
dogult e sorok írójához, midőn tőle néhány héttel halála 
előtt elbúcsúzott . . . 

Nagy tudós nem mindig nagy mint ember is és még 
kevésbé mint pap. „Más megítélés alá esik az ember, 
más alá a tudós," irta maga Hergenrőther. „Századunk, 
részint befolyásolva még Voltaire korszakának öröksége 
által, részint szolgai hizelgés és ama kicsinyes büszkél-
kedésből, a mely midőn övéit isteníti, maga is nagynak és 
isteninek vél látszhatni, nagyon is gyakran feledte el e 
két annyira különböző momentumot egymástól kellőképen 
elkülöníteni; a „nagy" jelzőt pazarul osztogatta, hősei 
dicsőítésében nem ritkán erényt és vallást szégyenteljes 
módon kigúnyolt; a szellem zsenialitása előtte az erkölcsi 
gyengeséget, sőt magát az elvetemedettséget nagyonis 
háttérbe szorította." „Photius iratainak olvasásánál majd-
nem kisértetbe jönnénk, hogy az ezekből hozzánk szóló-
nak azonosságát a történelem által jellemezettével két-
ségbe vonjuk, ha századok tapasztalata meg nem győzne 
azon szomorú igazságról, hogy nagytehetségű embereknél 
ész és sziv, szó és tett között gyakran a legnagyobb 
aránytalanság mutatkozik, ha Byzancz történelme ép ugy, 
mint a lélektani észlelés ki nem mutatná, hogy magas 
szellemi képzettség és erkölcsi romlottság egymással meg-
férhetnek és sajnos, nagyon gyakran meg is férnek." 

A nemeslelkü bíborosról azonban legelkeseredettebb 
ellenének is be kell vallania, hogy ő benne magas képzett-
ség és valódi jellemnagyság egyesülve valának. Nála leg-
szebb arány volt ész és sziv, szó és tett között. Holmi 
tudós büszkeségnek még csak nyomát sem lehetett nála 
fölfedezni, ellenben oly szerénységet és szeretetreméltósá-
got, annyi jóakaratot és szolgálatkészséget, hogy az a 
látogatót egyenesen meglepte. Müveiben a tudományos 
kutatásnál oly lelkiismeretességet, az előadásnál oly igaz-
ságszeretetet, minden jó iránt annyi lelkesedést, minden 
alávalóságtól annyi irtózást, minden nemes törekvés e>s 
valódi érdem iránt, mutatkozzék az bár az ellenfélnél, oly 
örömteli elismerést találunk, hogy az olvasásnál szerző 
iránti nagyrabecsülésünk fokról-fokra növekedik. Mily 
nemes Hergenrőther a polémiában, mily távol áll minden 
személyes sértegetéstől, mily mérsékelt és igazságos Íté-
letében ! Ha éles verdiktet kell mondania, azt előbb tíz-
szer is beigazolja. Nagy ellenfele Döllinger irányában min • 
dig, még ennek bukása után is, oly tiszteletet tanúsított, 
a milyen csak nagy lelkektől várható, és gyakran emlité. 
mily nagy fájdalom töltötte el szivét, midőn az egyház 
és igazság iránti szeretetből egykori tanitója ellen tollat 
kelle ragadnia. Még egyháztörténelme előszavában is azt 
mondja fola : TJbi bene, nemo melius. 

32* 
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E mellett Hergenrőther gyermekded jámbor lélek, 
igazi Isten szive szerinti pap volt. Megható volt a törő-
dött, magát csak nagy erőfeszítéssel fentartó biborost az 
oltárnál látni, a mint mély áhitat- és magábaszállással 
a szent misét végezte. A tudós foglalkozás dermesztő ha-
tása e lélek mély jámborságát nem érintette. 

Döllinger és Hergenrőther, mind a kettő arra lát-
szott rendelve lenni, hogy mint első nagyságú csillagok 
tündököljenek az egyház egén. Sokáig pályájok is pár-
huzamosan haladt, midőn az egyiké egyszerre aláhanyat-
lott, és láttuk őt mint villámot az égből leesni ; a másik 
pályája folyton emelkedett. 

Döllinger és Hergenrőther — most már mindketten 
halottak és mindkettejük sírkeresztjén ugyanazon 1890-
iki évszám olvasható. Mind a két sir fölött gyászol az 
egyház, de mily különböző érzelmekkel ! Egyikben gyá-
szolja fiát, ki őt még öreg napjaiban is szünet nélkül kese-
rité, ki egészen elfeledni látszott azt a szeretetet, a mely-
lyel egykor irányában viseltetett; a másikban egyik leg-
nemesebb, legbátrabb és legtehetségesebb fiát gyászolja, 
kinek szeretete évei számával növekedett, ki súlyos be-
tegsége nehéz napjaiban nem könyörgött egyébért mint 
azért, hogy Isten addig, mig él, egyháza dicsőítésére 
engedje használnia szemeit, eszét és kezét. Hiszszük, hogy 
rajta is beteljesedtek az igék : Qui élucidant me, vitám 
aeternam habebunt. 

A „Historisch-politische Blätter"-bői közli —cs.1) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

f L O K C Z Á N P Á L , 
rozsnyói kanonok. 

A rozsnyói székeskáptalan bánkódó szívvel tudatja 
kartársának ngos és ftdő Lokczán Pál urnák éneklőkano-
nok, szentszéki ülnöknek, torna-kerületi főesperesnek, a 
zsinati, nemkülönben a középiskolai hittanárokat vizsgáló 
bizottság tagjának e hó 6-kán a végső szentségek példás 
felvétele után életének 78-dik, áldozó papságának 55-ik 
és kanonokságának 23-dik évében végelgyengülésből be-
következett csendes elhunytát. A boldogult porhüvelye e 
hó 8 án délután 3V2 órakor fog az anyaföldnek, melyből 
vétetett, a boldog feltámadásig visszaadatni ; az engesztelő 
ünnepélyes szent mise-áldozat pedig a következő nap d. e. 
9 órakor fog a helybeli székesegyházban a mindenség 
Alkotójának bemutattatni. R, i. p. Rozsnyón, 1890. de-
czember 6-án. 

Budapest, decz. 12. Katholikus autonomia. — 
Az úgynevezett elkeresztelések ügyében a képviselő-

házban lezajlott vita folyamában Polonyi Géza képviselő 
ur szolgálatot tett a kath. ügynek azzal, hogy gr. Csáky 
A. miniszter urat emlékeztette amaz Ígéretére, melyet f. 
év tavaszán a közoktatásügyi vita alatt tett, hogy ugyanis 

l) Örvendeztesse meg a Religiót máskor is, mert az ön tol-
ának közreműködése öröm forrása, megtisztelés. A szerk. 

még ez év folyamában fog lépéseket tenni a kath. auto-
nomia létesítése érdekében. 

Nem lehet ugyan tudni, vájjon a miniszter ur ez 
emlékeztetés nélkül hozzá fogott volna-e a dologhoz ; annyi 
azonban tény, hogy csak ama fölszólitás után és az általa 
kitűzött záros határidő utolsó napjaiban hivta össze ama 
bizottságot, mely tegnap kezdte meg tárgyalásait. 

Ezt is szívesen érdemnek tudjuk be, habár nem 
zárkózhatunk el ama látszat elől, hogy a miniszter ur 
ígérete beváltását villámhárítóul használja ama zivatar 
ellenében, melyet szerencsétlen febr. 26-diki rendelete ez 
országban támasztott és amelyet a képviselőházi viták 
eredménye éppenséggel nem csendesített le, sőt ellenke-
zőleg még fenyegetőbbé tőn. 

Mi azonban mindig hálásak szoktunk lenni s igy is 
jól esik látnunk, hogy a miniszter ur, ki képviselőházi 
beszédeiben „az állam jogát feltétlenül s korlátlanul az 
egyház joga fölé állítani" méltóztatott, most az autonomiai 
bizottság kinevezésével kénytelen-kelletlen hódolt a ka-
tholikus közvéleménynek, mely az egyház jogát, amely 
az államnak jól felfogott jogával s érdekeivel soha sem 
jöhet ellenkezésbe, soha sem adta föl s nem is fogja 
föladni. 

Azon sem ütődünk meg nagyon, hogy a miniszter 
ur oly vegyes társaságot hivott egybe a mondott bizott-
ságba, hol nagy tekintélyű kath. férfiak mellett a kath. 
autonomia ellenségeiig úgyszólván minden árnyalat van 
képviselve. Bárminő czélja is volt ezzel, még ha a hithű 
és a névleges katholikusok közti különbséget és ezzel az 
elvi ellentéteket élesen akarta volna kidomborítani is, 
hogy ekkép előre is alapot teremtsen a további lépések 
elhalasztására vagy teljes beszüntetésére, még akkor is, 
akarva,-nem akarva, kimutatta, hogy a katholikus auto-
nomia létesítésének szüksége és a jelen állapot tarthatat-
lansága iránt a hithű katholikusok körében nem forog fenn 
nézeteltérés. 

Ezt a megczáfolhatatlan tényt nyilván beismerte a 
miniszter ur a jelzett bizottság egybehivásával, mert kü-
lönben nem volna értelme fenebb említett ígéretének s 
mostani lépésének sem ; aminthogy ezzel tagadhatatlanul 
pálczát tört az eddigi kormányok eljárása fölött, amelyek 
közel husz éven keresztül fiókjukba zárva a kath. kon-
gresszus fölterjesztését, a kath. autonomiát csirájában el 
akarták fojtani. Bezzeg a protestánsokkal nem mertek 
volna igy bánni, sőt siettek uj autonomiai szervezeti sza-
bályaikat huszonnégy óra alatt király ő felségével alá-
íratni ! 

Megtörtént tehát az első lépés a kath. autonomia 
létesítése felé. 

Nem foglalkozhatunk még az egybehívott autono-
miai bizottság tanácskozásaival, amíg azok folynak : meg-
ítélésük csak akkor lehetvén tárgyilagos, ha valami ered-
ményt látunk, legyen ez pozitiv, vagy negatív. A katho-
likusok figyelme ébred, a vallásos érzület nem lankad, az 
érdeklődés országszerte megindult és rajtunk áll, hogy 
az helyes mederben oly áramlattá növekedjék, mely ha-
lomra fogja dönteni, amit egyes ember, bármily hatalmas, 
tervez, és megvalósítsa azt, amit Isten végez, lévén az 
emberek csak eszközök az isteni Gondviselés kezében. 
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E tudat, e legbensőbb hitbeli meggyőződés azonban 
szoros kötelességeket szab elénk, katholikusok elé. 

Nem mi rajtunk áll, hogy Ítéletet üljünk afölött, 
vájjon helyes volt-e várakozni, mig a kultus- s közokta-
tásügyi miniszter h:zzáfog tavaszkor tett ígéretének be-
váltásához, és nem kellett volna-e ez ígéret alapján az 
egész országban akcziót indítani oly irányban, hogy a mi-
niszter tisztán láthasson . . . és hogy ne emelkedjenek oly 
hangok — mint p. a Sziváké — melyek azt állítják, 
hogy kilencz milliónyi hitsorsosaink közt nem látnak ka-
tholikusokat ? 

Azt azonban legjobb lelkiismerettel mondhatjuk, hogy 
magunknak kell mozognunk, ha katholikus, és nem állami-
katholikus autonomiát akarunk. 

Ezen fordul meg az egész kérdés. 
Ne várjunk mi arra, hogy a modern állam önma-

gától az ölünkbe csöppenti a kath. autonomiát ; de azt 
se lessük, hogy nélkülünk, katholikusok nélkül lehessen való 
autonomiát létrehozni. 

Nem akarunk rekriminácziókkal élni, de végre is ki 
kell már egyszer mondani, hogy nem szabad mindent az 
államtól, kormánytól, vagy minisztertől várni. Nem va-
gyunk mi se állami-, sem kormányi, se miniszterialis ka-
tholikusok, hanem anyaszentegyházunk fiai, kik mint ma-
gyar honpolgárok szentséges atyánk, Krisztus földi hely-
tartójának tévmentes főpásztori vezetése alatt akarjuk 
vallási jogainkat gyakorolni és egyházunk szabadságát s 
lelkiismeretünk függetlenségét biztosítani. 

Ez az, amit minden katholikusnak szem előtt kell 
tartania. 

Es épp ez oknál fogva nem szabad az autonomiai 
mozgalmat oly kezekre bizni, melyek akár mindenható-
sági viszketegből, akár feltűnési vágyból, akár önző ma-
gánérdekből az autonomiát részint végkép megbuktatni, 
részint önös czéljaikra felhasználni és kizsákmányolni 
akarják. 

A kath. autonomiát csak törvényes egyházi felsőbb-
ség vezetése alatt s törvényes eszközökkel lehet megva-
lósítani. 

E helyett mit látunk? 
Az egyik püspököket akar kineveztetni az autono-

miai állandó bizottság által ; a másiknak csak a kath. 
alapok s alapítványok önkényes kezelésére fáj a foga ; a 
harmadik „nemzeti egyházat" emleget; a negyedik fél a 
világi katholikusok résztvételétől; ismét egy másik a pa-
pok elhatalmasodásától tart ; vagy pedig minden egyházi 
javadalmast arra akarna kötelezni, hogy az autonomiai 
bizottságnak számoljon be minden garasról : egy szóval 
az autonomiát oly sokfélekép értelmezik, hogy a nagy 
huzavonából csak ellenségeink húznak hasznot. 

Ez és más kötelességünkké teszi, hogy ne játszszunk 
az autonómiával, nehogy az oly megoldást nyerjen, amely 
önkormányzat czimén a legmegalázóbb rabigába hajthatja 
egyházunkat Magyarországon. 

Első sorban a helyzetet kell tisztázni. 
Mindenek előtt minmagunknak, katholikusoknak kell 

az autonomia iránt megegyeznünk, és pedig nem egyes 
részletes, apró, különösen nem a pénzbeli kérdésekre 
nézve, hanem az általános önkormányzat, a világi vonat-

kozású ügyek összeségére és ezek képviseletére nézve. Ezt 
legjobban elvégezhetik a papok környékbeli értelmes kath. 
világiakkal, kikkel közlik a főpásztorok által felállitandó 
kérdőpontokat. 

Ezeknek relácziói alapján történik a fölterjesztés az 
apostoli szentszékhez, mert ennek szentesítése nélkül a 
magyarországi kath. autonomia futó homokra épített ros-
katag alkotvány. 

Az apostoli szentszék jóváhagyásával föllépő auto-
nomiai szervezet hallgatásra kényszerítene minden esetle-
ges ellenkezést „katholikus" részről, a mondva csinált 
katholikusok ellenmondása számba sem jöhetvén. 

Az állam, a kormány, a miniszter esetleges ellenke-
zéseivel szemben az alkotmányos jogok érvényesítése 
nyújt orvoslást ; mert mindenek előtt tudni s érvényesí-
teni kell azt, hogy parlamenti kormány a modern állam-

' ban csak alkotmányos, a képviselőválasztásoknál nyilváuuló 
akaratnak hódol, ez a törvény, még ha a közakarat meg 
is volna hamisítva. 

Nos hát ne engedjük meghamisítani a kath. válasz-
tók akaratát és a parlament ugy fog tánczolni, mint a 

I kilencz millió katholikus fütyölni fog. 
Ez végelemzésben a parlamentarizmus. 
Es ha a parlament többsége nem felel meg a vá-

; lasztók többségének és akaratának, akkor magunk va-
gyok a hibásak. 

Azért nevetni kell azon „desperados"-okon, kik a 
48-diki meglepetésből máig sem tudnak fölocsudni, vala-
mint azon opportunistákon is, kik mindennel, még az 
egyház dogmájával homlokegyenest ellenkező irányzattal 
is trafikálni tudnak, ha ez az ő nagybecsű én-jük kényel-
mét nem zavarja, a többiről gondoskodjék az Isten, azért 
mindenható . . . 

Legyünk tehát katholikusok és elleneink meg fog-
nak becsülni ; legyünk lelkiismeretes választók s akkor 
nem fog a hitetlenség terjeszkedni magyar parlamentünk-
ben ; legyünk önérzetes hivei egyházunknak s hazánknak 
és akkor nem fogunk szorulni a kormány vagy egyes 
klikkek kegyelmére. 

Nem fogja akkor a miniszteri önkény megszabni, 
honnan induljon ki a kath. autonomia, hanem keresni 
fogja támogatásunkat, mert a katholikusok nélkül, ezen 
a haza ellenségeivel soha sem paktáló hazafentartó elem 
nélkül e hon fenn nem állhat, semmiféle kormány meg 
nem állhat. 

Ez épp oly kevéssé demagógia, mint XIII. Leo és 
Lavigerie maguktartása a franczia köztársaság iránt nem az! 

Ez a szabadságnak azon jogos használata leend, me-
lyet az atkotmány minden választóképes honpolgárnak 
biztosit és amelyet Sz. István birodalmában a protestáns 
felekezetek, a katholikusok rovására is, régóta gyako-
rolnak. + 

Róma. SSmi D. N. Leonis P P . X I I I . literae ency-
clicae de servorum causa. — 

VENERABILIS FRÁTER 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICT10NEM. 

Catholicae Ecclesiae quae omnes homines materna 
caritafe complectitur, nihil fere antiquius fuit inde ab 
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initio, ceu nosti, Venerabiiis Frater, quam ut Servituten!, 
quae misero ingo premebat mortalium quamplurimos, 
sublatam cerneret penitusque deletam. Sedula enim custos 
doctrinae Conditoris sui, qui per se Ipse et Apostolorum 
voce docuerat homines fraternam necessitudinem quae 
iungit universos, utpote eadem origine cretos, eodem pre-
tio redomptos, ad eamdem vocatos beatitatem aeternam, 
suscepit neglectam servorum causam ac strenua vindex 
libertatis extitit, etsi, prout res et tempóra ferebant, sen-
sim rem gereret ac temperate. Scilicet id praestitit pru-
dentia et consilio constanter postulans quod intendebat 
religionis, iustitiae et humanitatis nomine ; quo facto de 
nationum prosperitate cultuque ci vili meruit optime. — 
Neque aetatis decursu hoc Ecclesiae studium adserendi 
mancipia in libertatem elanguit; imo quo fructuosius erat 
in dies, eo flagrabat impensius. Quod certissima testantur 
monumenta históriáé, quae eo nomine plures commenda-
vit posteritati Decessores Notros, quos inter praestant S. 
Gregorius Magnus, Hadrianus I, Alexander III, Innocen-
tius III," Gregorius IX, Pius II, Leo X, Paulus III, Ur-
banus VIII, Benedictus XIV, Pius VII, Gregorius XVI, 
qui omnem curam et operam contulere, ut servitutis in-
stitutio, ubi vigebat, excideret, et caveretur ne unde ex-
secta fuerat, ibi eius germina reviviscerent. 

Tantae laudis hereditas a Praedecessoribus tradita 
repudiari a Nobis non poterat: quare nulla praetermissa 
a Nobis occasio est, improbandi palam damnandique tetricam 
hanc servitutis pestem ; ac data opera de ea re in litteris 
egimus, quas III Nonas Maias anno MDCCCLXXXV1II 
ad Episcopos Brasiliae dedimus, quibus gratulati sumus 
de iis, quae pro mancipiorum libertate in ea regione 
gesta fuerant laudabili exemplo privatim et publice simul-
que ostendimus quantopere servitus religioni et humanae 
dignitati adversetur. Equidem cum ea scriberemus, vehe-
menter commovebamur eorum conditione qui dominio 
subduntur alieno ; at multo acerbius affecti sumus narra-
tione aerumnarum, quibus conflictantur incolae universi 
regionum quarumdam Africae interioris. Miserum sane et 
horrendum memoratu est, quod certis nuncii> accepimus, 
fere quadringenta Afrorum millia, nullo aetatis ac sexus 
discrimine, quotanois abripi per vim e rusticis pagis, unde 
catenis vincti ac caesi verberibus longo itinere trahuntur 
ad fora, ubi pecudum instar promercalium exhibentur ac 
veneunt. — Quae cum testata essent ab iis qui viderunt, 
et a recentibus exploratoribus Africae aequinoctialis con-
firmata, desiderio incensi sumus opitulandi pro viribus 
miseris illis, levandique eorum calamitatem. Propterea, 
nulla interiecta mora dilecto Filio Nostro Cardinali Carolo 
Martiali Lavigerie, cuius perspecta Nobis est alacritas ac 
zelus Apostolicus, curam demandavimus obeundi praeci-
puas Europae civitates, ut mercatus huius turpissimi 
ignominiam ostenderet, et Principum civiumque animos 
ad opem ferendam aerumnosae genti inclinaret. — Quam 
ob rem gratiae Nobis habendae sunt Christo Domino, 
gentium omnium Redemptori amantissimo, qui pro be-
nignitate sua passus non est curas Nostras in irritum 
cedere, sed voluit esse quasi semen feraci creditum humo, 
quod laetam segetem pollicetur. Namque et Rectores 
populorum et Catholici ex toto terrarum orbe, omnes 

demum, quibus sancta sunt gentium et naturae iura, cer-
tarunt inquirere, qua potissimum ratione et ope conniti 
praestet, ut inhumanum illud commercium evellatur radi-
citus. Solemnis Conventus non ita pridem Bruxellis actus, 
quo Legati Principum Europae congressi sunt, ac recen-
tior coetus privatorum virorum, qui eodem spectantes 
magno animo Lutetiam convenere, manifesto portendunt 
tanta vi et constantia Nigritarum causam defensum iri, 
quanta est ea qua premuntur aerumnarum moles. Quare 
oblatam iterum occasionem nolumus omittere, ut méritas 
agamus laudes et gratias Europae Principibus ceterisque 
bonae voluntatis hominibus, atque a summo Deo preca-
mur enixe, ut eorum consiliis et orsis tanti operis pro-
speros dare velit eventus. 

At vero praeter tuendae libertatis curam, gravior 
alia pressius attingit apostolicum ministerium Nostrum, 
quod Nos curare iubet, ut in Africae regionibus propage-
tur Evangelii doctrina, quae illarum incolas sedentes in 
tenebris, a caeca superstitione offusis, illustret divinae 
veritatis luce, per quam nobiscum fiant participes heredi-
tatis Regni Dei. Id autem eo curamus enixius, quod illi, 
hac luce recepta, etiam humanae servitutis ab se jugum 
excutient. Ubi enim christiani mores legesque vigent, ubi 
religio sic homines instituit, ut iustitiam servent atque in 
honore habeant humanam dignitatem, ubi late spiritus 
manavit fraternae caritatis, quam Christus nos docuit, ibi 
neque servitus, nec feritas, neque barbaria extare potest ; 
sed floret morum suavitas, et civile ornata cultu christiaua 
libertás. — Plures iam Apostoliéi viri, quasi Christi mi-
lites antesignani adiere regiones illas, ibique ad fratrum 
salutem non sudorem modo sed vitam ipsam profuderunt. 
Sed messis quidem multa, operarii autem pauci : quare 
opus est, Ut alii quamplures eodem acti spiritu Dei, nulla 
verentes discrimina, incommoda et labores, ad eas regio-
nes pergant, ubi probrosum illud commercium exercetur, 
allaturi illarum incolis doctrinam Christi verae libertati 
coniunctam. — Verum tanti operis aggressio copias flagi-
tat eius amplitudini pares. Non enim sine ingenti sumptu 
prospici potest Missionariorum institutioni, longis itineri-
bus, parandis aedibus, templis excitandis et instruendis, 
aliisque id genus necessariis, quae quidem impendia per 
aliquot annos sustinenda erunt, donee in iis locis ubi 
consederint evangelii praecones, suis se sumptibus tueri 
possint. Utinam Nobis vires suppeterent quibus possemus 
hoc onus suscipere. At quum votis Nostris obsistant gra-
ves, in quibus versamur, reruin angustiae, te Venerabilis 
Frater, aliosque sacrorum Antistites et Catbolicos omnes 
paterna voce compellamus, et Vestrae eorumque caritati 
commendamus opus tara sanctum et salutare. Omnes enim 
participes eius optamus fieri, exigua licet collata stipe, ut 
dispartitum in plures onus levius cuique toleratu sit, at-
que ut in omnes effundatur gratia Christi, de cuius regni 
propagatione agitur. eaque cunctis pacem, veniam pec-
catorum, et lectissima quaeque munera impertiat. 

Propterea constituimus, ut quotannis, qua die in 
quibusque locis Epiphaniae Domini celebrantur mysteria, 
in subsidium memorati operis pecunia stipis instar corro-
getur. Hanc autem solemnem diem prae ceteris elegimus, 

! quia, uti probe intelligis Venerabilis Frater, ea die Filius 
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Dei primitus sese genfcibus revelavit, dum Magis videndum 
se praebuit, qui ideo a S. Leone Magno decessore Nostro 
scite dicti sunt vocationis nostrae fideique primitiae. Ita-
que bona spe nitimur fore, ut Christus Dominus permo-
tus caritate et preeibus filiorum, qui veritatis lucem acce-
perunt. revelatione divinitatis suae etiam miserrimam 
illam humani generis partem illustret, eamque a super-
stitionis coeno et aerumnosa conditione in qua tamdiu 
abiecta et neglecta iacet, eriplat. 

Placet autem Nobis, ut pecunia, praedicta die col-
lecta in ecclesiis et sacellis subiectis iurisdictioni tuae, 
Romam mittatur ad Sacrum Consilio Christiano nomini 
propagando. Huius porro munus erit partiendi eam pecu-
niam inter Missiones, quae ad delendam potissimum servi-
tutem in Africae regionibus extant aut instituentur : cuius 
partitionis hic modus erit, ut pecunia profecta ex natio-
nibus, quae suas habent catholicas missiones ad vindican-
dos in libertatem servos, ut memoravimus, istis missioni-
bus sustentandis iuvandisque addicatur. Reliquam vero 
stipem idem Sacrum Consilium, cui earumdem missionum 
necessitates compertae sunt, inter egentiores prudenti 
iudicio partietur. 

Equidem non ambigimus, quin vota Nostra pro in-
felicibns Afris concepta, benigne excipiat dives in miseri-
cordia Deus, ac tu Venerabilis Frater, ultro collaturus 
sis studium operamque tuam, ut ea expleantur cumulate. 
— Confidimus insuper, per hoc temporarium ac peculiare 
subsidium, quod fideles conferent ad inhumani commercii 
labem abolendam et sustentandos evangelii nuncios in 
locis ubi illud viget, nihil imminutum iri de liberalitate 
qua Catholicas missiones adiuvare soient collata stipe in 
Institutum quod Lugduni conditum a propagatione fidei 
nomen accepit. Salutare hoc opus, quod fidelium studiis 
pridem commendavimus, hac nunc opportunitate oblata 
novo ornamus laudis testimonio, optantes ut late porrigat 
beneficentiam suam et laeta floreat prosperitate. Interim 
Tibi, Venerabilis Fratêr, Clero et fidelibus pastorali vigi-
lantiae tuae commissis, Apostolicam Benedictionem pera-
manter impertimus, 

Datum Romae apud S. Petrum, die XX. Novembris 

anno MDCCCXC, Pontificatus Nostri decimo tertio. 

LEO PP. XIII. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A Szent László-Társulat közgyűlése. 
A közgyűlést megelőzőleg sz. mise volt az egyetemi 

templomban, melyen a közgyűlési tagokon kivül szép 
számú közönség volt jelen. 

A közgyűlésre egybesereglettek elfoglalván helyei-
ket, Márkus Gyula cz. püspök egyházi alelnök ő misága 
üdvözölte a megjelenteket s küldöttséget inditott ft. dr 
Schlauch Lőrincz váradi püspök társulati elnök ő excellen-
cziájához, hogy őt a közgyűlés vezetésére meghivja. 

Kevés vártatva elnök ő exczellencziája lelkes éljen-
zéstől fogadva lépett a díszterembe s foglalta el elnöki 
székét, mire csengő hangon, gyakori éljenzés által félbe-
szakított nagyhatású elnöki megnyitó-beszédét mondotta 
el, mely lapunk mai számának homlokát disziti. 

Következett a titkári jelentés előterjesztése, melyet 
a társulat buzgó titkára, ft dr Bobitsek Ferencz központi 
papneveidei tanulmányi felügyelő olvasott fel. Felemlít-
jük belőle a következő főbb tételeket: 

A mult közgyűlés óta 56 folyamodó kérte a társulat 
támogatását: minden kérvény elhamvasztott községek, 
ínséggel küzködő hitfeleink, segélyre szorult hitsorsosok 
részéről érkezett. A segélyért folyamodók száma tulnagy 
a társulat anyagi tehetségéhez képest ; de azért a társu-
lat mégis megtette, a mit tehetett s csak 7 kérvény tel-
jesítését volt kénytelen elodázni. Segélyezésre csak 6908 
fr t állt rendezésre, ebből 4968 frtot külföldön sínylődő 
hitsorsosaink támogatására fordított, a többi a belföldiek-
nek jutott. 

Dr Bartók Géza saját költségén vállalkozott beutazni 
a határos keleti országokat, hogy meggyőződjék a társu-
lat segélyösszegeinek mikénti felhasználásáról. (Éljenzés.) 
Tapasztalatait memorandumba foglalva terjesztette be s 
ezek nagy részben megnyugtató tapasztalatok. 

Sajnosan konstatálja a titkári jelentés, hogy a tár-
sulat még mindig nagy közönynyel találkozik, a kath. 
hívek zöme késik támogatásával oly helyzetbe hozni, mely 
tevékenyebb és mélyrehatóbb működését biztosítaná. Az 
idei pénztári kimutatás 609 frt 57 kr szaporodást mutat 
s ezt is csak azért, mert Schlauch püspök ő exeziája egy 
maga 500 frtot ajándékozott a társulatnak. 

A közgyűlés éljenzéssel vette tudomásul a titkári 
jelentést s az elnök indítványára külön köszönetet szavaz 
dr Bartók Gézának áldozatkészségeért. 

Ft. Wenczell Antal pápai kamarás, társulati pénztár-
nok előterjesztette az évi pénztári jelentést, melyet ismer-
tetni fogunk. 

V E G Y E S E K . 
*** Á kultuszminiszteriumi értekezlet a katholi-

kus autonomia ügyében f. hó 11-én és 12-én két napon 
át tartott. Gróf Csáky A. elnökölt. Kijelenté, hogy neki 
megállapodott véleménye, a mit már a képviselőházban 
is kimondott, hogy minél több helyi, hitközségi autono-
mia létesülését óhajtja s csak miután ezek meghonosod-
tak kiván tovább menni. Hogy ezek létesülhessenek, a 
régi kongresszusi elaborátum alapján s a püspökökkel való 
megállapodás, után bizonyos normativumokat kiván meg-
szabni. Az értekezletet magántermészetünek tartja, mely 
határozatot nem hozhat. Ennek a miniszteri kijelentésnek 
az alapján indult meg az eszmecsere. Maradjunk ma csu-
pán a miniszter kijelentései mellett, úgyis azok vágnak 
be legmélyebben a quid consilii velejébe. Mert mindenek 
előtt azt kell tudni, hogy tulajdonképp mit is akar hát 
a kultuszminiszter ur a kath. autonomia e legújabb meg-
mozgatásával. A miniszter ur hármat mondott: 1. hogy 
mindenek előtt helyi autonómiákkal akarja az országot 
benépesíteni ; 2. hogy o, a miniszter, kiván bizonyos nor-
mativumokat eme helyi autonomiák számára megállapí-
tani; 3. hogy ő ezt a régi kongresszusi javaslat alapján 
s a püspökökkel való megállapodás u t á n — akarja tenni. 
Kilátszik az egészből, hogy a miniszter egész terve nem 
egyéb, mint kitérés a katholikus kongresszusi elabora-
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turnra való válaszadás elől és czélja egy magyar kir. mi-
niszteri katholikus autonomiai szervezet. De lássuk a mi-
niszteri kijelentések alapján kifejlett eszmecserét a maga 
egész teljességében — jövőre ! 

— A német IcatJi. centrumpárt f. hó 3-án kelt s 3 
paragrafusból álló törvényjavaslatot nyújtott be Berlinben 
a német birodalmi gyűlés elé a jezsuitákat kitiltó 1872. 
jul. 4-iki törvény eltörlése iránt. A főindok a tekintélyes 
okmányban az, hogy — „mi nekünk ezek a szerzetesek 
mind kellenek." A zárszó pedig igy szól: „Egyébiránt, a 
centrum javaslatát most vagy elfogadják, vagy hát akkor 
ismét és ismét elő fog az kerülni, mig végre utoljára is 
elfogadják." Igy beszél a katholiczizmus a törvényhozá-
sokban, midőn hatalmas centrum képviseli ügyeit a par-
lamentben. Szó nélkül nem hagy semmit: visszautasitás 
nélkül grasszálni nem engedi a támadásokat. Törvényeket 
proponál és visz keresztül ; rossz törvényeket pedig sutba 
dobat. Miért? Mert mindenki érzi: a néptől kezdve a 
császárig, hogy a kath. egyház, ha a parlamentbe is be-
kényszeritik, rettenetes komoly tényező, mely alkudni el-
vek fölött nem tud, de igenis szavazatával a legtöbbször 
a legkényesebb ügyekben az igazság, jog és rend érdekei 
mellett döntő tényezőnek bizonyul be. 

— A hypnotismusscd Belgiumban ijesztő visszaélése-
ket űznek. E miatt a belga kormány törvényjavaslatot 
terjesztett elő, a mely már törvény erejére emelkedett. 
Három paragrafusból áll az egész, a következő sorrend-
ben: „1. §. A ki hypnotikus személyt mutogat, 14 nap-
tól 3 hónapig terjedő fogsággal és 20 franktól 1000 
frankig terjedő pénzbirsággal büntettetik. 2. §. A ki 
orvosi minősités nélkül 18 éven alóli személyt vagy olyant, 
a ki nem ép elméjű, hypnotizál, 14 naptól 1 évig terjedő 
fogsággal és 20 frktól 1000 frkig terjedő pénzbirsággal 
büntettetik. 3. §. Fegyházzal büntettetik az, a ki csalásos 
vagy ártó szándékkal valamely hypnotizált személy által 
iratot készíttet vagy aláírat, a mely szerződést, intézke-
dést, kötelezettséget, elbocsátást vagy valamely nyilatko-
zatot tartalmaz. Ugyanez a büntetés éri azt, a ki az ily 
iratot használja." 

= Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 
társulata 1890. évi deczember 14-én d. e. 10 órakor az 
egri papnevelő intézetben Mária-ünnepélyt tart. EJőrajz: 
1. Üdvözlő dal, Zsasskovszky Károlytól; előadja a növen-
dékpapság énekkara. 2. Elnöki megnyitó beszéd; mondja 
Török Kálmán IV. é. hittanhallgató. 3. Serenade, kvintett, 
W idortól ; előadván hegedűn, fuvolán, gordonkán, harmo-
niumon és zongorán. 4. A Szeplőtelenhez, Kalocsay Alán-
tól ; szavalja Panulin Péter III. é. hittanhallgató. 5. Tota 
pulchra . . . Kemptertől; vegyeskar által előadva. 6. A 
Vatikán, Pály Edétől ; szavalja Halászy Czézár II. é. hit-
tanhallgató. 7. Largo, Händel Messiás cz. Oratóriumából ; 
előadva gordonkán, harmonium kiséret mellett. 8. Hunyady 
Mátyás kultur-törekvései, értekezés; olvassa Török Kál-
mán IV. é. hittanhallgató. 9. Zsolozsma-ének Reinecketől ; 
vegyeskar által előadva. 10. Mátyás király sir ja, legenda 

Rudnyánszky Gyulától ; szavalja Dömötör György VIII. 
o. növendék. 11. Duos brillants, két hegedűre, Danclától ; 
zongora kiséret mellett előadják Pethes Kálmán I. é. 
hittanhallgató és Lehoczky József VIII. o. növendék. 12. 
Mózes a Nébó hegyén, Mindszentytől ; szavalja Perényi 
László IV. hittanhallgató. 13. Ave verum . . . Lorenzótól, 
férfikarrá átirta Zsasskovszky Károly; előadják nyolczan 
a növendékpapság énekkarából. 14. Jegyzői zárszó ; mondja 
Pigay István IV. é. hittangallgató. 15. Zárdalok (pápára, 
királyra, főpásztorra) . . . Zsasskovszky Károlytól ; előadja 
a növendékpapság énekkara. 

— A Csáky-rendelet legegyszerűbb megfordítása Pis-
kiben. Czigler Károly és Körösy Juliska vegyes házasok 
a mult év november hó 14-én azon kikötés mellett, mely-
nek alapján a róm. kath. vallás ünnepélyes szertartása 
szerint a vegyes házasok egybe adhatók, léptek házas 
életre. Az Isten házassági frigyüket jelen év október hó 
15-én egy ritka szép leánykával áldotta meg. — A róm. 
kath. apa október hó 26-án előttem óhaját fejezvén ki 
gyermekének megkereszteltetése iránt tanácsot kér t : mi-
tévő legyen, hogy lánykája a róm kath. egyedül üdvözítő 
szent vallás szerint megkereszteltessék, a mint már lelki-
ismeretben úgyis kötelezva érzik, mint szülők, mgukat. 
A jelen körülményekhez mérten, mondám erre legegysze-
rűbb mód az. hogy kedves neje legyen római katholikus. 
Örvendett ezen nyilatkozat felett a férfi, mert tudta, hogy 
óhaja minden szolgabírói zaklatás nélkül teljesül. — E 
hó 22-én az anya az átvételi szabályok szerint a római 
kath. anyaszentegyház kebelébe visszatért és 23-án a szép 
kis leány Aranyka Anna névre általam megkereszteltet-
vén, szintén hive lett egyházunknak : egy helyett kettő, 
szerény belátásom folytán ezen módot a ftő lelkipászto-
roknak becses figyelmébe ajánlom a Csáky rendelet meg-
fordítására. Piski, 1890. november hó 24-én. Jancsó Ernő, 
r. k. plébános, hunyad-esperes-kerületi jegyző. (Közmű-
velődés.) 

Felhívás előfizetésre, ^ m 

Az ötvenedik évfolyamba lépés közelgő pillanata 
gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást igen rövidre nyujtsuk, kérve díszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megujitani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy* talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányitás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 11. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyaro r szág ér te lmiségéhez Val lás-
N y i t r a : N é h á n y szó másod-au tonomiánkró l . — Vegyesek. 

és r a n g k ü l ö n b s é g né lkül . — Egyházi 
— Felhivás előfizetésre. 

Tudósítás : 

Magyarország ér te lmiségéhez 
Vallás- és rangkülönbség nélkül. 

„Álljon a v a l l á s a mér legen !" 
Arany J., „ F i a m n a k , " 1850. 

Sokszor eltűnődöm én is a fölött, hogy mi lesz nem-
zetemből, magyarok hónából, — ujabb ezer esztendő mul-
tával ? 

Hogy mi lett belőlünk, a mióta Európa földjét ta-
possuk, a honfoglalás óta lefolyt ezer esztendő alatt, — 
látjuk. Nem kell hozzá csak két ép szem, nyilt ész és 
becsületesen dobogó honfisziv, hogy mérsékelten legyünk 
önmagukkal megelégedve. 

Hogy mi lesz belőlünk, mi lesz Magyarországból 
ezer esztendő multán : ez a gondolat az emberi fennhéjá-
zást, a büszke, holmi teljes önállóságról és függetlenség-
ről álmodozó gondolkozást, szétmorzsoló erővel figyelmez-
teti összes tenni és mondani tudásunk tehetetlenségére 
és ünnepélyes hangulatba ringatva át lelkiismeretünket, 
bevezet az Istenre gondolás komoly pillanatainak ihlett-
ségébe, a midőn az emberi szellem a kétes, az ismeretlen, a 
homályos, sőt sötét jövőn át való aggasztó lelki átván-
dorláshoz oly mohó vágygyal és oly édes megnyugvással 
ragadja meg az isteni Gondviselésbe vetett hit — a vallás 
— biztos, erős, boldogitó — vezérlő kezét. 

Hit, vallás, istenismerés és istentisztelés, — ezeknek 
sorsáról hazánkban és befolyásáról nemzetünk jelen éle-
tére és jövő viszontagságaira, óhajtok ma hozzád, kihez 
e sorok eljutnak, néhány komoly szót váltani. 

Nem tudom, vájjon mindenki ugy van-e vele, de 
engem mindenkor meglep és bámulatba ejt az, midőn 
valaki olyat tesz, a mit tőle nem várt senki. Azt gondo-
lom ilyenkor: az istenség van a dolog háta mögött s ez 
játszik isteni játékot velünk emberekkel. És valóban, nem 
meglepő-e bármely eszes halandóra nézve, midőn Isten 
terveit sokszor olyanok hajt ják végre, a kikre az nem 
látszott bizva lenni? Vagy nem különös, feltűnő jelen-
ség-e az a mi keresztény, páratlan civilizácziónk körében, 
hogy néha világi férfiú által vezérli és oktatja ki Isten 
az embereket olyanokra, a mikre nézve a kioktatás és 

vezérlés rendes közegeül Ö egy egész nagy hadsereggel 
rendelkezik az ő isteni szolgálatára meghívott és általa 
malasztos felkentséggel az egész emberiséghez kiküldött 
papi rendben ? . . . Szent István király, a világi férfiú, 
koronával a fején és karddal az oldalán, — mint apos-
tola, ker. hitre téritője és elöimádkozója nemzetünknek : 
nem meglepő látványt nyujt-e ? Vagy hogy századunk 
keretében maradjunk; a franczia Chateaubriand, a regény-
író és államférfiú, a tetőtől-talpig világi ember, midőn a 
nagy franczia forradalom u tá j , mely a keresztény oltáro-
kat romba döntvén az öreg Isten helyébe az „ész isten-
nőjét" állitá a nemzet elé imádásra, — egyszerre csak 
felkel és a „Kereszténység szelleme" (Le genie du Christia-
nisme) cz. könyvében kimondja, hogy az én keresztény 
katholikus hitem és vallásom teljesen igaz, bámulatosan 
jó és páratlanul szép hit és vallás ; „En Credom mellett 
maradok és abban vigasztalást találok," — és ime egész 
Francziaország, Francziaország szine-java, Francziaország 
lelke, kiábrándulva az eget ostromló forradalom mámorá-
ból, vele együtt kiáltja és ismétli egész a mai napig: „En 
Credom mellett maradok és abban vigasztalást találok." 
Mert hiszen a világi Chateaubriand és a még világibb I. Napo-
leon adták vissza az imát Francziaország ajkaira. Ez 
tény. Nem Isten ujja ez, nem meglepő látvány-e egy hatal-
mas nemzet visszaborulása az elhagyott régi oltárok elé 
világi férfiak hívó, kommandó szavára ? ! . . . De lássunk 
más példát is ! — Vegyesházasságok ügyében a porosz kor-
mány a harminczas évek végén erőszakos szándékkal 
akarta keresztül vinni politikáját a keresztény katholikus 
hitelvek ellenére. Droste kölni érsek nem engedett, mert 
nem engedhetett. Tiltotta ezt kath. hitelve és lelkiisme-
rete. Teljes erővel kitört tehát a kath. egyház üldözése. 
A kölni érseket elfogták mint közönséges rabot és fog-
ságba hurczolták. Ekkor Görres József, egy kemény fejű 
de roppant eszű világi férfiú, a ki újságíró és történetbu-
vár volt addig, ihletve érzé magát, tollat fogott, és irt 
egy művet, a melynek czime : „Athanasius." Szándéka 
igen egyszerű vala. Védelmére kelt a hitet és vallást alatt-
valóira szabó-módra kiszabni akaró állampolitikával szem-
ben az Isten által kinyilatkoztatott igazságok hivése, 
megtarthatása — szabadságának. Es ezt a szabadságot 
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Görres oly erővel tudta a czélzatosan „ Athanasius"-ról, 
azaz a halhatatlanság-ról és a halhatatlan emlékű Atha-
nasius püspökről czimzett müvében — a mindenhatóságra 
törekvő állampolitika és csalfa tudomány ellen védelmezni 
és oly óriás erővel tudta Németország katholikusainak 
lelkében az egyház és az ő hittanitása szabadságának 
hitét tettvágyra ébreszteni, hogy Görres Németországban 
az ő „Athanasius"-ával egymaga többet végzett mint egy 
egész korszak milliókra duzzadó tömege : egymaga visz-
szaverte az ellenséges tudományt és politikát, s kényszerité 
Poroszországot, hogy dugja vissza hüvelyébe a kardot, 
melyet a kath. egyház ellen kirántott ; a német katholi-
kus hivek milliói lelkében pedig egy hatalmas elhatáro-
zást keltett : a ker. kath. hit és egyház szabadságának 
országos, egyértelmű, egyöntetű védelmét, kifejtését, biz-
tosítását, tudományban és életben, a társadalomban és a 
törvényhozás termeiben. A német katholikusok mai, or-
szágos önvédelmi akczióját, mely az egész világ figyelmét 
méltán kihívja, tény, hogy a világi Görres riadója — kezdte. 
Egy ember szavából milliók merítettek meggyőződést és elha-
tározást, a mely évek hosszú sorának érlelése alatt egy 
hatalmas politikai párttá tömeritvén össze Németország 
katholikusait, megmutatta magának a vasgyúró Bismarck 
hgnek is, hogy társadalomban, államban, politikában, a 
nemzetek életében első és legerősebb tényező — az Isten-
ben való hit, a vallás ügye, kivált a mint azt a maga 
teljes épségében a kereszténység kezdete óta egyedül s 
következetesen fennálló katholika egyház képviseli. Vagy — 
ha már ennél vagyunk — hát melyik keresztény felekezet kez-
dete é r fe laka th . egyházkezdetével, avagy melyik keresztény 
felekezet nem köszöni létét éppen csakis annak, hogy a 
kath. egyházban fenmaradt teljes hitletétből — ezt is azt is 
kidobálta, vagy meghamisitotta értelmében ? Jól mondotta 
azt Strausz Dávid, a Krisztus istenségének tagadásáig eljutott 
protestáns „kereszténységnek" német zászlótartója, hogy a ki 
keresztény akar maradni, az a katholika egyháztól el nem 
szabadulhat.x) Hiszen belőle szakadt ki minden létezett és 
létező keresztény felekezet; belőle vették tehát át ma-
gukba mindazt, a mi bennök még keresztény vagyon ! 

De nem erről a hitviszályról akarok most szólani. 
Erre is még rákerül a sor. Most a vallásról mint első és 
kiszámíthatatlan államfentartó tényezőről akarok szólni és 
különösen csak arra akarom honfitársaimat figyelmeztetni, 
hogy ha elhibázott dolog volt az 1848. XX. tczikk által a 
magyar állam vallásügyi politikájában a vallási igazsá-
gok törhetetlen egysége és öszshangja helyett az ellen-
tétes és egymást kizáró hitvallások „tökéletes egyenlő-
ségét és viszonosságát" venni fel vezérelvül és zsinór-
mértékül ; ugy most és ezentúl még végzetesebb hiba 
leszen Magyarország vallásügyi állampolitikájában az 
a lépés, a melyre egységes nemzeti, liberális, feleke-
zetien" állam ürügye alatt sok kiforratlan és mégis 
irányadó elme törekszik, hogy t. i. Magyarország abból a 
múltjából, a mely őt a kath. hithez és egyházhoz s egy-
általában a ker. dogmákhoz köti, tabula rasát csináljon és 
felvont összes vitorláival a teljes hitvallástalanság tenge-
rére evezzen ki provokálni maga ellen a történelem ité-

') Wer das Christenthum will, der muss die Kirche mit in 
den Kauf nehmen. 

letét, az istenitélet verdiktjét, a mely egy franczia poli-
tikai iró ajkain igy esett ki : „Les peuples sont tenus 
par leur passé" : a népeket lekötve tartja magához —r az 
ő multjok. 

Könnyű czifra gondolatokat kieszelni és azokat fül-
bemászó frázisokba öntve valamely nemzettel megked-
veltetni, például azt, a minek a magyar képviselőház 
Szilágyi Dezső ajkairól hallva a szót tapsolt, t. i., hogy a „ma-
gyar állam ezentúl minden felekezeti dogmától függetlenül" 
akarja magát megvalósitani. Ez alatt a frázis alatt a nem-
zet egyes tagjainak lelkébe a vallási dogmák, a legbecse-
sebb, valóságosan egyedül üdvözítő igazságok semmibe-
vétele furakodik be, és tönkre tevén a szivekben az átha-
gyományozott ősi istenfélelmet, gyökereiben megtámadja 
a velünk született, természetes istenfélelmet is, mi által a 
minden országnak támasza, a tiszta és feddhetetlen erkölcs 
is féket vesztvén, elfajul és — egyszerre csak azt látjuk 
előttünk századszor is megvalósulni, hogy — „Róma le-
dőlt és rabigába görbedt." 

Igenis, még egyszer mondom : könnyű olcsó szóla-
mokkal egy nemzet eszét kitekerni, de vajmi nehéz az 
egyszer kiölt józan észt az illető népben visszaállitani. 
Azért hát, ne az legyen a jelszó Magyarországban, hogy 
ki a dokmákkkal, ki a vallásos hittel és élettel Magyar-
ország politikai, állami életéből, hanem az, hogy legyen 
magas fokú vallásosság, különösen pedig, hogy legyen 
köztünk hitre és vallásra nézve kellő világosság és érvé-
nyesüljön az, érvényesüljön egyedül az, — a mi igaz, még 
a politikában is. 

Lám a roppant erős praktikus érzékkel biró angol 
nemzet és az amerikaiak az Egyesült-Államokban nem 
tartják becsületes, megbizliató embernek azt, a kinek nincs 
dogmája, nincs vallása, vagy azt nem gyakorolja. Az 
angol nemzet egy első rangú nevelő tanférfia, Schairp, 
„Culture and Religion" czimű művében kifejté, hogy a 
vallásosság a kultura b e t e t ő z é s e , é s azt mondja, hogy 
a művelődésre, a tökélyességre való törekvésnek — meg 
kell engednie, el kell ismernie az emberi természetben 
az istenségre vonatkozó képességek mindent felülmúló és 
uralkodó állását, mely őket teljes joggal megilleti. „It 
must concede tho the Godward capacities that paramount 
and dominating place "which rightfully belongs to them." 
Az Egyesült-Államok szigorú,; mondhatni kérlelhetetlen 
vallásgyakorlásáról pedig egy szemtanú azt mondja, hogy 
az amerikai nép felakasztaná azt a papot, a ki például a 
vasárnapi munkát megengedné.2) Pedig ezt sokszor meg 
szabad ám a papnak engedni. De az amerikai nép nem 
kér az engedelemből, hogy vallási kötelességei alól csak 
egy piczi kis időre is szabaduljon. Paposabb a papnál és 
vallásosabb majdnem a vallás szolgáinak óhajtásán felül. 
Nemcsak a dogmákat nem dobálja ki az állam hajójából, 
de még a külső vallási szokásokhoz is csökönyösen ragasz-
kodik. Es ez a vallásában csaknem vakbuzgónak mondható 

' ) „Culture must culminate in religion" 5. kiad. Edinburgh, 
1875 15. 1. 

2) „Aux Etats-Unis, un prêtre qui permet t ra ie le travail du 
dimanche, serait aussitôt lynclië, c'est à dire pendu par le peuple." 
Domenech, Les confessions d 'un curé de campagne, 1883. Paris, 
173. 1. 
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angol és amerikai nép sem szabadság, sem műveltség, 
sem hatalom tekintetében nem szűkölködik ám, sőt elül-
jár az emberiség haladó nemzeteinek élén mind ama há-
rom kultur-tényező tekintetében. A ki nem hiszi, men-
jen és imerje meg ezt a két népet. Parnell alatt össze-
omlani készül a pártvezérség piedestálja. Miért ? Mert 
vétett az Isten tízparancsolatának hatodika ellen. Ez az 
az angol és ir nemzet vallásosságának megmásíthatatlan 
verdiktje. 

Ilyen ez a praktikus angol nemzet, a mely azt a 
hires elvet feltalálta, hogy „time is monney," az idő 
pénz ! 

„Az angolok, mondá Olaszország egyházi szónokai-
nak egyik legnagyobbika, kik az anyagi haladásra oly 
sokat adnak, 1851-ben világkiállításuk alkalmával, kris-
tálypalotájuk kupolájára e szavakat irták : „Dicsőség Is-
tennek a magasságban!"1) Pedig hát ez is dogma! 

Miért hoztam fel mindezeket ? Azért, hogy megmu-
tassam, hogy a vallás — éppen az ő megmásíthatatlan 
dogmái miatt, nagy hatalom, sőt a legnagyobb hatalom 
a világon. Igazán hát van-e oly erős kötelék a világon, 
mint a melylyel a mindenható Isten kötötte le az emberi 
szellemet magához, midőn azt semmiből létrehozta ? Le-
het-e magasztosabb foglalkozás — az Istennel és az őt 
megillető tisztelettel, — a vallással való foglalkozásnál ? 
És van-e a tökélyességnek fenségesebb eszménye avagy 
gazdagabb forrása — az Istennél? „Deum time et man-
data ejus observa: hic est omnis homo." „Félni az Isten-
től és megtartani az ő parancsait: ez az egész ember." 
Ezt mondta az ószövetség Salamonja. Es az angol mo-
dern nemzet szellemének fentidézett paedagogus tolmácsa 
éppen ezt vallotta fülünk hallatára. Mindeneket felülmúló, 
domináló kötelesség — úgymond — a vallásosság, Isten 
ismerése és tisztelése. En szeretem a vallásosság köteles és 
boldogító szerepe mellett a világi férfiak tudományának 
és ékesszólásának szószólását Azért ime csupa világiakat 
szólaltatok meg a vallásosság, a dogmák lelkiismeretes 
kultuszának kiváló .politikai értéke mellett. Louis Besson 
„Etudes sur les forces morales de la société contempo-
raine," azaz :korunk társadalmának erkölcsi erőforrásairól 
irt müvét igy kezdi: „Az ember nem csak kenyérből él : 
ez éppen ugy áll egyes emberekről mint egész nemzetek-
ről. Nép, melynek semmi sem hiányzanék, a mi az anyagi 
életnek szükséges, mindazáltal nyomorult és satnya életet 
élne ; reá nézve azok a források, melyekből a szellemi 
élet táplálkozik, be volnának dugulva, ki volnának me-
rítve. Valamely ország jólétének virágzására, valóban nem 
elégséges az, hogy csűrei és raktárai telve legyenek, hogy 
fegyvergyáraiban rakáson heverjenek a fegyverek és hogy 
a kaszárnyák tömve legyenek katonákkal. Még az sem 
elégséges ám, hogy mindezekhez ügyes adminisztráczió, 
pontos rendőri szolgálat, kormány, igazságszolgáltatás és 
törvényhozó testületek is meglegyenek. Szükséges minde-
nek fölött, hogy katonáit, tisztviselőit, kormányzó férfiait, 
buzgóság hassa át a közjó iránt ; és hogy ez igy lehessen, 
szükséges, hogy valamennyinek szellemét az igazság isme-
rete erősitse, akaratukat pedig hanyatlásaiban támogassa 

0 Montefeltrói Ágoston, Jézus Kr. és a keresztény igaz-
ság. 14. 1. 

és a szenvedélyek rohamai ellen oltalmazza az Isten félel-
me', a haza szeretete és a családi tűzhely tisztelete. Es 
ime, ez az oka, hogy azok, kik valamely nemzet élő erőit 
óhajtják megmérni és értékelni (évaluer), nem szorítkoz-
nak csupán annak a kutatására, hogy milyen az ő kato-
nai, gazdasági vagy politikai hatalma, hanem még figyel-
mesebb gonddal azt vizsgálják, milyen az ő hite, művelt-
sége és erénye. A vallás, mely az ember lelkét az önző 
érdekek fölé emeli, a tudomány, mely az értelem látókö-
rét kiszélesíti és az értelmiséget hatalmassá teszi, a csa-
ládi élet, mely a parancsolás és engedelmesség gyakorlása, 
a kölcsönös odaadás és szeretet állandósult szokása által 
a kebleket nemes alakba önti és a nagy társadalmi eré-
nyek gyakorlására előkésziti : ime, ezek a nemzeteknek 
igazi erkölcsi erőforrásai." x) 

Akartok, honfitársak, még többet hallani — tapasz-
talásokban óriásokká nőtt nemzetek köréből ? ! 

Halljátok hát ! 
Leroy-Beaulieu Anatól, a franczia Institut tagja és 

a párisi politikai tudományok szabad iskolájának tanára 
legújabb müvében ezt olvassuk : „Nem Montesquieu-e az, 
a ki ezt irá : „Moins la religion sera réprimante, plus 
les lois civiles devront réprimer." Azaz: mennél gyengébb 
a vallás fékező ereje, annál több fékezni valója akad a 
polgári törvényeknek. Azután igy folytatja: „A valódi 
államférfiú és politikusra éppen ugy mint a lelke előtt a 
közjót tartó magános gondolkodóra nézve — ez a leg-
egyszerűbb és egyszersmind a legbiztosabb néző- és állás-
pont. Bármily véleményben legyen valaki a vallások 
különféle alakjainak benső értékéről, kétségbe vonhatatlan 
tény, hogy a vallás most éppen ugy mint a társadalmak 
gyermekkorában, tényezője az erkölcsösödésnek, tényezője 
a nevelésnek. Az önzés sziklájára, a könnyelműség ho-
moktalajára, ő hint — és pedig ingyen — termő magot, 
ő hint erényt és odaadást, és létünk nyomorúságaiban ő 
nyújt vigasztalást,, a melynek titkát nem birja csak ő. 0 
neveli a szegényt türelemre és bizalomra, a gazdagot sze-
retetre, a hatalmast alázatosságra. O tanitja a testvérisé-
get és egyenlőséget — (Isten előtt.) E czimen, az állam 
és kormány minden érdeke azt követeli, hogy a vallás 
szolgáit bátorítsák és támogassák. A vallás, hogy mindent 
kimondjak, az emberi társadalmak legmélyebb és legrégibb 
— rétege marad.* 2) Oh ne bolygassuk meg, ne forgassuk 
fel a társadalom e,legmélyebb rétegét' hazánkban, mert akkor 
fenekestől felfordul minden s bekövetkezik a nemzettest 
feltámadás nélküli halála, a mely ellen a magyar nem-
zetnek nem adott kiváltságot, nem biztosit kivételt senki 
és semmi. Ne bolygassuk meg, ne forgassuk fel kivált a 
mi keresztény társadalmunknak keresztény alapjait. Semmi 
szin, semmi ürügy nem lehet oly becses, hogy annak 
káprázatáért vesztünkbe rohanjunk. A keresztény társadalom 
éppen abban különbözik minden más társadalom szerveze-
tétől, hogy mig emezek, mint tisztán emberi alkotások fölött 
az enyészet, a halál ellensúlyozó erő hiányában feltartóztatha-
tatlanul végzi szomorú munkáját : addig a keresztény társa-
dalomban a feloszlás és pusztulás munkájának a keresztény 

') I. mű. Paris , 1888. Préface, I. II . 1. 
2 ) - t a Révolution et le Libéralisme. Essais de critique et 

d'histoire. Paris, 1890. 2 3 5 - 6 . 1. . 
32* 
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vallásban megnyilatkozó isteni kegyelem mindenkor kész 
útját vágni, csak elég belátással birjanak az emberek a 
kereszten beteljesült isteni megváltásnak erejét felismerni 
és hasznukra forditani. És ez nem valamely középkori 
theologus, nem valami vakbuzgó hittudós privát myszti-
cismusa, hanem a történelmi kritika megállapított, bebi-
zonyított ténye. Arnold Vilmos jogtudományi tanár, Euró-
paszerte figyelmet keltett könyvet irt a rómaiak kultúrá-
jának és jogfejlődésének p á r h u z a m á r ó l . E n n e k e műnek 
44. és 45. lapján röviden összegezi a különbséget a leg-
nagyobb s legműveltebb pogány állam, a római állam 
és a keresztény államtestek között. Az eredmény ez : a 
római világuralom „rendszeres üzése volt az öngyilkolás-
nak," mert a halál csirája volt belé, mint minden tisztán 
emberi szervezetbe oltva ; mig a keresztény népek, tár-
sadalmak és államok a keresztény vallásban, (mint az 
emberré lett Isten Fia isteni megváltásán alapuló in-
tézményben) „a folytonos megifjulás és újjászületés lehe-
tőségét hordják magokban." 2) 

Tudjátok-e ti, hivei a felekezetlen állami életne k, 
ti ellenségei a dogmáknak, ti, kik a dogmákat szeretné-
tek kidobálni a társadalomból, hogy dogmák nélkül 
tákolhassátok össze a ti „egységes államotokat," — tud-
játok-e ti, hogy mik azok a dogmák ? Azok nem álmot 
álniodók ábrándjai, hanem tények, melyeken a világtörté-
nelem alapszik ; tények, melyek körül az emberiség élete 
mint tengely körül forog ; tények, melyeket ti se ki nem 
küszöbölhettek a tények sorából, sem meg nem változtat-
hattok. Igen, a dogmák megmásíthatatlan tények, nem 
pedig államférfiak által az állam hajójából kidobható 
áruczikkek. Bele vannak azok helyezve minden keresztény 
társadalom, minden állam hajójának szervezetébe, a mely 
a keresztény czivilizáczió körébe tartozik. Dogmákat ki-
dobálni az állam kormányzásából, keresztény dogmák, ke-
resztény hitelvek nélkül szervezni akarni államot, egyenlő 
a keresztény állam bajójának megbontásával, egyenlő a hajó 
szántszándékos elsülyesztésével. Tények, életünkkel össze-
nőtt tények a dogmák, melyeket ignorálni nem lehet. Vagy 
a teremtés dogmája, a bűnbeesés és bünuralkodás dog-
mája, vagy a megváltás dogmája, vagy a lelki újjászü-
letés, az emberek isteni fiúsításának dogmája, nem té-
nyeket fejezetnek-e ki, a melyeken az emberiség élete, a 
világtörténelem alapszik, a melyekben ez gyökerezik ? 
Ugyan mi hasznuk lesz az államoknak és az államférfiak-
nak abból, ha az emberek elhagyva a világtörténelem 

0 Cultur und Recht der Römer. Berlin, 1868. 
2) „Wohl darf die entsetzliche Wi r t scha f t der Römer (durch 

die „ein ganzes Weltreich im eigentlichen Sinne des Wor tes auf-
gezehrt" wurde), welche die Selbstzerstöhrung systematisch trieb, 
uns zum Mitleid mit einem Volk bewegen, das einst eo rein und 
gross in die Geschichte eingriff und noch zuletzt in der Rechtwis-
senschaft eine so herrliche Blüthe trieb. Aber sie kann uns auch 
an den Keim des Todes erinnern, den jede menschliche Entwick-
lung in sich t rägt , und gerade die christlichen Völker mögen es 
bedenken, dass auch sie nicht für die Ewigkei t best immt sind. Sie 
haben vielseitigere und höhere Aufgaben, ihre Lebensdauer ist 
nicht an so kurze Zeiträume gebunden, j a sie liegt vorläufig noch 
ausser aller Berechnung ; aber unsere Veran twor tung wird um so 
schwerer sein, da wir unendlich reichere Mittel und Hilfsquellen 
und im Christenthum zugleich die Möglichkeit einer steten Verjün-
gung und Wiedergeburt haben.u 

sarkalatos isteni tényeinekl) — a dogmáknak alapját, 
visszatérnek, például az emberi méltóság ismerése és be-
csülése akarom mondani megbecstelenitése — tekinteté-
ben, a pogány népek vadállatias álláspontjára, a hol a 
„homo homini lupus" volt a vezérelv s egyik faj, egyik 
nép és nemzet a másikat falta fel mint tigris a párdu-
czot és farkas a rókát ? Hát jutott-e már valaha a dog-
máktól szabadulni akaró újítóknak eszébe, hogy maga a 
mihez annyira ragaszkodnak, maga a ker. felebaráti sze-
retetről szóló isteni elv is — dogma ? ! Megmásíthatatlan 
tény, dogma, t. i. a Krisztus megváltása által isteni fiú-
ság magaslatára emelt emberi méltóság az ő alapja, és 
szintén megmásithatlan tény, dogma, t. i. az Isten meg-
másíthatatlan akaratának a megvalósítása — ez a czélja, 
ez az eredménye, ez a gyümölcse. Tessék ezeken változ-
tatni ! Tessék az államférfiúi ötleteknek és gondolatok-
nak. sőt még maguknak az államférfiúi eltökéléseknek is 
ezeket az emberiség, a ker. társadalom és államok lelké-
ből és szervezetéből kiszakítani és kidobni megpróbálni ! 
Majd meglátják, hogy nem megy. Ha falba verik is a 
fejőket, a világtörténelem isteni tényein, a dogmákon nem 
fognak megváltoztatni egy jótát sem. Erőlködésök nem 
lesz egyéb mint a titánok harczának megújítása az ég 
ellen ; nem lesz egyéb mint a világtörténelem mindennap 
megujuló s mindennap kudarczot valló erőködése : siker-
telen harcz a — dogmák ellen. Jól mondá Göthe: „Das 
eigentliche, einzige und tiefste Thema der Weltgeschichte, 
dem alle anderen sich unterordnen, ist der Conflikt des 
Unglaubens und Glaubens 

A dogmák elleni küzdelemből vajha minél kevesebb 
jutna nemzetünknek ! Bántani a dogmákat annyi mint 
gyilkosságot merényelni a ker. társadalom és állam élete 
ellen. Vagy mikor volt önfentartás — kitépni a szivet 
keblünkből és összetiporni a legszentebb meggyőződése-
ket, amelyek megmásíthatatlan isteni tényeken alapulnak ? 
Ne az legyen tehát a jelszó, hogy minél kevesebb dogma 
befolyásolja a nemzet és az állam életét; hanem az, hogy 
a haza minden polgára — polgári becsületbeli kötelessé-
nek tartsa szivére tenni a kezét és lelkiismeretesen meg-
vizsgálni lelke rejtekében és egész külső életében, hogy 
tulajdonképpen hogyan is áll ő — a legelső és legfőbb 
kötelesség, a vallásosság tekintetében? Van-e hite, van-e 
vallásos meggyőződése, és milyen? Tiszták-e vallásos 
eszméi, avagy talán össze-visszakuszáltak mint egy őserdő 
vadonja, a hol vallási kérdésekre nézve minden bolond-
gomba tömegesen terem ? A magyar nemzet kultúrájának 
magas fokú vallásosságban kell kulminálódni, betetőződ-
nie. Csak magas f :ku vallásosság biztosit e nemzetnek 
hosszú életet és tisztességes jövőt. Ehhez azonban a lép-
csőket nem az fogja lerakni, hogy kidobáljuk a dogmá-
kat, a vallásosságnak megmásíthatatlan hitelveit egyenkint 
az állami életből ; nem is az fogja hozzá a kulcsot ke-
zünkbe szolgáltatni, hogy hát legyen a dogmák körül szabad 
a vásár, kiki azt tarthassa dogmának a mi neki tetszik. 

Hogy magyar nemzeti kulturánk magas fokú vallá-
sosságban, jövőnk legbiztosabb garancziájában, lelje bete-
tőzését : a magyar nemzetnek húsába és vérébe tisztán és 

') V. ö. Dieringer, System der göttl ichen Thaten des Chris -
' tenthums. 2. Aufl. Mainz. 1857. 
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meghamisitatlanul kell átmennie egy vezérelvnek, melyet 
eddig államférfiaink, bölcselőink, s a nemzet ihletségének 
tolmácsa, a magyar nemzeti költészet, nem méltányolt 
eléggé, sőt más vezérelvek mögött messze háttérbe szorí-
tott. S ez a vezérelv a maga egyszerű magaságában igy 
szól: Ml a vallási kérdésekben, ügyekben, érdekek-
ben a — tiszta isteni szent igazság ? ! A ki erre nézve 
nem jön magával tisztába, az a legfőbb és legkényesebb 
dolgokra nézve sötétben tapogatózik. Jól mondta néhány 
nap előtt a „Pesti Napló," hogy Magyarország ezentúl 
messze látó vallásügyi politika nélkül el nem lehet. Igen 
ám ; de hogyan lehet jó, találó vallásügyi politikája an-
nak, a ki a vallási eszmékkel oly hadi lábon áll, mint a 
legsötétebb Afrika négerjei a fensőbb mathematikával 
vagy hogy alantabb maradjunk, a mindennapi kenyér süté-
sével? Mindenre jut idő, csak a vallási kérdéseknek igaz-
ság szerinti gondos és lelkes tanulmányozására nem: és 
mégis messze látó vallásügyi politika után epekedünk ! 
Vallási ignorancziában sínylődünk és messze látó vallás-
ügyi politikával fényes jövőt akarunk a magyar kultúrá-
nak előkészíteni. Fából vaskarikát akarunk csinálni. „Qui 
vult finem, debet velle etiam media." A ki vallási ügy-
höz szólani akar, annak a vallási ügyhöz értenie is kell. 
Erre pedig okvetetlenül szükséges, hogy ker. vallásunk 
hitelveit — ne kidobálni akarjuk a magyar állam hajójá-
ból — hanem mint komoly értelmiséghez illik, tanulmá-
nyozzuk. Ez a vallási kérdésekben való lelkiismeretes 
tájékozódás oly személyes kötelesség, melyet, úgymond 
egy angol tekintély, senki más nem végezhet el értünk. x) 

A 40-es évek elején történt. Báró Beckedorff Lu-
dolf protestáns hitről visszatért ősei vallására, visszatért 
a kath. egyház kebelére. Lépése igazolásául egy müvet 
irt. Ebben arra törekedett, hogy az ö katholikus hitvallá-
sának kifejtése mint a vallási béke és kibékülés an-
gyala jár ja be hazáját és nyerjen kihallgatást a protes-
táns testvérek lelkiismerete előtt. Müvének ezt a czimet 
adta : „Die katholische Wahrheit. Worte des Friedens und 
der Versöhnung an gottesfürchtige protestantische Chris-
ten von Ludolf von Beckedorff. 2) 

Ugyanakkor, midőn ez a magasztos gondolkozású 
világi férfiú Németországban, a protestantizmus szülő-
földjén, felvetette a kérdést, hogy h á t : „warum feinden 
wir uns denn an ? warum lieben wir uns nicht ? warum 
sind wir in Zwietracht getrennet?" — ugyanakkor Ma-
gyarországban egy angyali lelkű egyházi férfiú, Isten-
ben boldogult Szaniszló Ferencz volt nagyváradi püs-
pök, egy lapot tervezett és indított meg, arra irányzottat, 
hogy benne vallásos igazságokat fejtegessen vallási kérdé-
seket tisztázzon, s a magyar nemzet művelődésének irodal-
mi tényezői közé a magyar vallásosság katholikus közlö-
nyét, a „Religió"-t elhelyezvén, az összes vallási eszmék 
megértésére kalauzt, a vallási kérdések megoldására nézve 
állandó időszaki iránytűt adjon nemzete kezébe. 

Magyarország m. t. értelmisége ! 
A vallási eszmék tisztázásának s általában a magyar 

nemzet vallásosságának e katholikus közlönye, kezében az 

') »This is a work, which no man can do for his brother." 
Schairp, Culture and Religion, 77. 1. 

2) 2. kiad. Regensburg. 1843. 

igazságra és csupán az igazságra alapított meggyőződés, 
a tudomány vértjébe felöltözött hit, s a megveszte-
gethetetlen keresztény felebaráti szeretet béke-zászlójával, 
— most is él és fáradozik a te érdekedben. Jövő évben 
ötvenedik évfolyamába lép be. Magyar lap ezt a kort 
még el nem érte ! 

Magyarország világi értelmisége ! Ha eddig nem 
tetted : tedd meg ezután ! Tedd fejed a kezedbe és gon-
dolkozzál vallásosságod fölött, van-e és milyen ? Tudod-e ki 
rajzolt le téged geniális ecsetjével vallásosságod tekin-
tetében oly találó híven, hogy tüstént ráismersz magadra 
mihelyest e képet megtekinted ? . . . Arany János, a te nem-
zeti lelked hü tolmácsa. 0 maga-magát nézve, igy raj-
zolt le téged a te fogyatékos vallásosságodban a történelem 
számára : 

„Oh, ha bennem is, mint egykor, épen 
Élne a hit , vigaszul nékem ! 

Oh magyar vérem, oh magyar népem, oh magyar 
értelmiségem : a te hited nem oly éj), mint volt egykor ! 

De ki tehet róla, hogy ismét ép legyen ? 
Csak te ! Csak te magad, — kiki egyenkint maga. 

Szálj magadba; elmélkedjél, tanulj — kérd az Istent és 
fogsz hinni épen és egészségesen, tisztán és igazán. 

Erre akar neked vezetődül szolgálni ez a lap, mely 
fölött nem a vallási ügyekben való kontár tapogatózás, 
hanem szakszerűen müveit hittudomány uralkodik. Es ez a 
lap, a „Religio, a „Vallás," — íme magát be is mutatja 
ma neked. Tolle, lege! Vedd és olvasd magad és olvastasd 
családoddal. Vallásra mindenkinek szüksége van. Tisztázott 
vallási eszmék nélkül még a legragyogóbb genie élete is 
szélmalomharcz leszen ! 

Kelt Budapesten, 1890. decz. 17. 
Dr Breznay Béla, 

t . egyet. h i t tanár , szerkesztő. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nyitra. Néhány szó másod-autonómiánkról. — 
Magyar kath. egyházunk világi vonatkozású jogai-

nak és ügyeinek visszaszerzését az államtól és pedig az 
1848. XX. t.-cz. 2. §-a alapján ; ezeknek a jogoknak és 
ügyeknek az egyházban magában saját tagjai által való 
kezelését egy megalapítandó szervezet szerint : nevezem 
én kath. másod-autonomiának, megkülönböztetésül attól 
az autonómiától, a mely a kath. egyházát isteni jog, 
Krisztus intézkedése folytán megilleti s amely annak, mint 
önálló, mint minden más társaságtól független társaság-
nak a hierarchikus szervezetében — alapítása óta — ki-
fejezést nyer. 

Ilyen másod-autonomia, mint a melyról nálunk szó 
van ; sehol a kath. egyház nagy körében nem létezik ; az, 
ha valósul, teljesen magyar specialitás lesz s nálunk is 
csak 1848. óta jött szóba. Genesisét elmondta a herczeg-
primás azon beszédében, a melylyel az autonomikus ve-
gyes tanácskozmányt Pesten 1868. okt. 1-én megnyitotta. 

Hazánkban — eléadta a primás — sajátszerű hely-
zetbe hozta a kath. egyházat azon körülmény, hogy a 
pápa első sz. királyunkat s annak törvényes utódait sze-
mélyesen az apostoli czim mellett lényeges egyházi kivált-
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ságokkai fölruházta. Ebből fejlődött azon befolyás, melyet 
az apóst, fejedelem egyházi ügyekben s kivált az egyházi 
javak és alapítványok fölött gyakorol. Ezen viszony két-
ségtelenül leginkább az állam előnyére szolgált, mig az 
egyházat gyámsági függésbe hozta. E gyámságot azonban 
elviselhetővé tette, hogy az apostoli fejedelem a pápától 
nyert jogai gyakorlására kath. férfiakat választhatott, kik 
minden fontosabb kérdésben meghallgatni tartoznak azon 
kath. egyházi bizottmányt, mely az ország prímásának 
elnöksége alatt a kormány mellett föl volt állítva. 1848-
ban e bizottmány megszűnt s az egyház elveszté azon 
garantiát, mely eddig talán túlzó függése daczára meg-
nyugtatta. 

Ehhez járult az 1848. 20-ik t. cz. A kath. egyház-
nak az egyenlőségi elvnél fogva van joga követelni, hogy 
neki is adassék meg az állam irányában azon autonomia 
és függetlenség, melynek a két evangelicus s a g.-keleti 
egyház van birtokában, s követelni azt, hogy a legfőbb 
felügyelet jogának terjedelmére nézve ezekkel egyenlő 
lábra állíttassák. 

E czélból a püspöki kar tanácskozott (1868-ban) 
oly terv megalapítása iránt, mely egyrészt az egyház sar-
kalatos elveivel legyen összhangzásban, másrészt a fejede-
lem legfőbb felügyeleti és apóst, jogaira legyen tekintettel, 
és e határok közt a világi elemnek az őt megillető téren 
gyakorlati befolyást engedjen, t. i. azon ügyek és jogok-
ban, a melyek az államkormány kezeiből az egyházra 
visszaszármaztatandók lesznek. 

Csakis a határok közt, mondta a herczegprimás, 
melyeken belül a világi elemnek túlnyomó arány ésszám-
sulv engedtetett, járulhatott a püspöki kar a terv elfo-
gadása által oly szervezetbe, mely eddig a kath. egyházban 
még sehol sem létezett. (Tájékozó : A katholikus auto-
nomia története. 1882. 189. 1.) Ez másod-antonomiánknak 
a genesise. 

Hogy milyen alakúnak gondolják a katholikusok ezt 
a másod-autonomiát az egyház sajátos, mindenkor és 
mindenütt létező autonomiája mellett, arról az 1870/1-
iki kath. kongresszus által kidolgozott, s ő felségének 
1871. jun. 12-én Bécsben kegyelmes elintézés végett át-
nyújtott önkormányzati elaboration nyújt fogalmat. 

Ezen másod-autonomiának a felség főkegyúri jóvá-
hagyása és a törvényhozás által törvénybe czikkelyezése 
folytán egyrészt biztosítva lenne a kath. egyház önállása 
a felekezetlen állammal szemben, azon önállás, a mely 
ezt az egyházat is az 1848. XX. t. cz. 2-ik §-ában ki-
mondott egyenlőség folytán megilleti ; másrészt a világi j 
hívek közreműködésének a megfelelő jogkörbe bevonása 
által az egyházra azon előny származnék, hagy ezek a 
hívei küzdelem idején is egyházuk függetlenségében saját 
szabadságukat, birtokában saját vagyonukat, befolyásában 
saját befolyásukat látandják. 

Mint a mondottakból is kitűnik, e másod-autonomia 
neve alatt egy fölötte fontos és nagy horderejű egyház-
jogi operáczióval állunk szemben, a melynek elismerése 
az államot saját törvénye kényszeríti ; amennyiben pedig 
az egyház benső körében mozog, az illetékes tényező, a 
püspöki kar nyilatkozott róla az autonomikus szervezeti 
elaboratumnak a felség elé terjesztetése által. 

Ámbár tehát a theoriában autonomiánk kérdése 
bármely pillanatban is tisztázható, az eddigelé — igen 
huzamos vajúdások után — sem lépett életbe, annak je-
léül, hogy az elmélet és a gyakorlati valóság, az egyház 
jogai és annak tényleges helyzete között nagy különbség 
lehet a világon. 

Tekintve pedig az okokat, a melyek másod-auto-
nomiánk életbeléptetését eddig gátolták, egész határozott-
sággal lehet következtetni, hogy az egyhamar nem is fog 
életbe lépni. 

Napirenden lévén most ismét ez a régi kérdés, érde-
mes lesz ezekkel az okokkal közelebbről foglalkozni s le-
vonni belőlök legalább a jövőre nézve a tanulságokat. 

Másod-autonomiánk életbelépésének legfőbb aka-
dálya az állam egyházpolitikája 1848. óta. 1848. ápr. 7-ike 
óta, a midőn a katholikusok az ismeretes 4 pontú peti-
tiót az autonomia törvénybe iktatása iránt az országgyű-
lésnek benyújtották (Religio 1890. I. 153. 1.), egészen a 
mai napig, mást ért az állam a kath. másod-autonomia 
alatt, mást a katholikusok. Nem mintha a katholikusok 
valami érthetetlen és jogtalan dolgot követelnének ; ezek 
követelése jogos és világos, de mivel az állam a „bevett" 
vallások között a katholikusokkal szemben az egyenlőség 
neve alatt teljesen kivételes és égbekiáltó egyenlőtlen mér-
téket használ. 

A katholikusok kiindulva az 1848. XX. t. cz. 2-ik 
paragrafusából, autonomiát követelnek s rámutatnak az 
1791 : 26. t. czikkre, a melyben a protestánsok, az 1848; 
20. t. czikkre, a melyben a görög keletiek autonomiája 
beczikkelyezve foglaltatik és az autonómiának ezeu mér-
tékét kérik a magok számára. 

Az állam erről hallani sem akar, hanem ő felsége, 
a főpatronatus egykori közegeitől 1848-ban átvett kath. 
jogokat és ügyeket: az alapítványok, iskolák, javadalmak 
felett állami ügynek deklarálva, ezek nélkül akarja a 
kath. egyházat autonomnak az állam teljes befolyása s 
irányítása mellett. A ki pedig ismeri a kormány kezeiben 
lévő kath. jogok és ügyek természetét, az tudja, hogy az 
ilyen állapot egyházunkra nem autonomiát, hanem caesaro-
papismust, az egyház rendeltetésébe mélyen vágó szol-
gaságot jelent, a melytől az egyháznak nemcsak a jog és 
méltányosság czimén, hanem a saját jól felfogott hiva-
tásánál fogva is szabadulnia kell. 

Hogy miként méri a kormány a katholikusokkal 
szemben az autonomiát, ugyanaz a kormány, a mely a 
protestánsok és a görög keletiek számára ki tudta mon-
dani az autonomiát azok teljes megelégedésére,—mutatja 
a tények egész sora. 

1848-ban a benyújtott petitióról Deák Ferencz, az 
igazságügyminiszter, oda nyilatkozott, hogy „van ebben 
olyan, a mit félrevetni nem szabad, nem lehet." Tehát 
nem az egész petitio, hanem csak valamely pontja, bizo-
nyosan a 2-ik, a zsinattartásról, találtatott olyannak, a mi 
el nem vethető. Pedig az egész petitió olyan jogokról 
szól, a milyeneket a protestánsok már régen élveztek. Az 
ápr. 7-iki esti konferencziában pedig az egész petitió „el-
késettnek" nyilvánittatott, bizonyára azért, a mint Kossuth 
a maga lapjában, Deák Ferencz pedig az országgyűlésen 



RELIGIO. 391 

később nyilatkozott, mivel a kath. egyházi vagyon az 
állami javak közé tartozik. 

A katholikusok autonomiájához a további gyakorlati 
kommentárt nemsokára (1848-ban) szolgáltatta br. Eötvös 
József, a közoktatási miniszter, a midőn a fővárosban 
csakis a kath. iskolákból a kath. hittant száműzte, elemi 
iskolai tjavaslatával a közös iskolákat előkészítette, az 
alapítványi jószágok beruházását elrendelte s a jövedel-
met eredeti czéljától elvonva, majd vallásnélküli iskolák 
felállítására fordította, majd pedig tanárjelölteket küldött 
Poroszországba, hogy ott protestáns vagy éppen keresz-
tényellenes szellemmel eltelve itthon majd a kath. ifjakat 
neveljék. (Religio 1890. I. 203. 1.) 

Ugyanez az Eötvös József, mint ismét miniszter, 
1867. juliusában Simor János herczeg-primáshoz levelet 
intézett az autonomia megindítása tárgyában ; meg is in-
dultak a tanácskozások, sőt, mint tudjuk, a tervezet is 
elkészült. De hogy minő autonomiát szánhatott Eötvös a 
katholikusoknak, mutatják azok a körülmények, hogy 
ugyanazon időben, a midőn melegen érdeklődött a kath. 
autonomia iránt, az iskolákat tőle telhetőleg elközösitette, 
a katholikusokat közvetlenül érintő interkonfessionalis 
törvényjavaslatokat terjesztett az országgyűlés elé, a kath. 
alapok és alapítványok jószágait hosszú időre bérbe adta. 
(Tájékozó 1882. 195. 1.) 

Idővel az országgyűlés bizottságot is küldött ki az 
alapok és alapítványok jogi természetének a megvizsgá-
lására. Gr. Apponyi Albert és Apáthy István jelentései 
ismeretesek. Haynald bibornok meghagyásából Yárossy 
Gyula tanár összegyűjtötte az iskoláinkra vonatkozó ada-
tokat. De Trefort miniszter a főrendiházban 1882. márcz. 
27-én oda nyilatkozott, hogy „az állam azon jogokról, a 
melyeket ma gyakorol, semmiféle viszonyok közt nem fog 
lemondani." (Tájékozó 1882. 131. 1.) 

Gr. Csáky Albin, br. Eötvöshöz hasonlólag, érdeklő-
dik a kath. autonomia iránt, de az elkeresztelési viták 
folyamán volt alkalmunk megismerni a mostani kormá-
nyunk egyházpolitikáját (Religio 1890. II. 371. 1), a 
melyben a katholikusok által kontemplált s őket jog sze-
rint megillető autonómiának semmi helye nincs1) és pedig 
kifejezetten nincs helye, annyira, hogy a souverén magyar 
állam mellett a kérdéses autonómiával ellátott egyházunk 
államveszélyesnek tartatik. 

Hát erről a részről, az állam részéről, teljesen tisz-
tában lehetnek a magyar katholikusok másod autonómiá-
juk iránt. Abban a keretben, a melyben nálunk a 48-as 
alapot, a nemzeti államot fokozatosan fejlesztik, az auto-
nomikus katholiczizmusnak semmi helye nincs ; a liberális 
systemában autonomikus lehet a protestantizmus, a görög 
keletiek egyháza, nemsokára majd a nazarénusok és a 
baptisták is, de a katholiczizmus, az nem, annak fel kell 
olvadni az illető urak nemzeti államába. 

Azért, ha az állam részéről beszél valaki a katholi-
kusoknak az autonómiáról, ezeknek, ha csak csalfa ál-
mokban ringatódzni nem akarnak, tudniok kell, hogy az 

x) A Csáky miniszter által decz. 11—12-e'n t a r to t t autonomi-
kus enquet ten különösen Berzeviczy á l lamti tkár beszéde figyelemre-
méltó ez irányban. Maga a miniszter tartózkodó volt s csak a 
helyi-autonomiát feszegette. 

nem az az autonomia, a mely őket a jog és igazság sze-
rint megilletné s a milyennel a protestánsok és a görög-
keletiek már régen birnak ; az állam részéről emlegetett 
kath. autonomia annyit jelent, hogy a mi eddig a kor-
mány kezében kath. ügy és jog van, az állami jog, s 
annak kapcsán — azt tovább fejlesztve — az állam majd 
még beljebb fog terjeszkedni, mig végre a magyar ka-
tholikus a jogok terhétől teljesen szabad lesz és csak 
kath. módon imádkozhatik, a hol senki észre nem veszi. 

Ezen legfőbb és tartós akadálylyal szemben csak 
egy mód van a valódi kath. másod-autonomia létesülé-
sére, a mely módot Füssy 1882-ben, elmélkedvén a kath. 
autonomia életbeléptetésének esélyéről, igy fejezett ki : 
„vagy a kormánynak, ha a katholikusok önkormányzatát 
őszintén óhajtja, oly parlamenti többség után kellene 
törekednie, mely kész a katholikusoknak igazságot szol-
gáltatni (ezt ugyan leshetjük, teszem én hozzá 1890-ben !) 
— vagy pedig a választások alkalmával a katholikusok-
nak teljes erőfeszítéssel azon kellene lenniök, hogy auto-
nomiatisztelő képviselők kerüljenek az ország házába." 
(Tájékozó 1882. 239. 1.) 

Kath. barátom, még ez majd igy lesz, sok viz fog 
lefolyni a Dunán! 

Mert az állam egyházpolitikája 1884 óta ugyan ma-
gában is megsemmisítő akadály a kath. autonomiára ; de 
ez még nem minden. A katholikusok képtelensége a má-
sik akadály, a mely eddig legkevésbé sem mutatkozott 
alkalmasnak a katholiczizmus jogait diadalra vinni. Nem 
az országházban, nem az autonomikus mozgalmak alkal-
mával. 

Érzéketlenebb és öntudat vesztett katholikusok ta-
lán egész világon nincsenek, mint Magyarországon. Az 
1848-iki törvényeken kezdve végig 1868-on, a hol pedig 
a liberalizmus iskoláinkba, vallásunkba, a házasságba ha-
talmasan belemarkolt ; végig tekintve a törvényeken és a 
miniszteri rendeleteken egész a mai napig : hol van csak 
egy jog is, megillető, a melyet a katholikusok visszavív-
tak, hol van csak egy elv is, a melyet a katholikusok 
megmentettek volna, ha azt a politikai naturalizmus 
tiporta ? Egyet sem mutattok. Az ellenfél a katholicziz-
must a katholikusok által verte meg. 

A protestánsok kedvező helyzetöket nem ajándékba 
kapták ; azt ők magok vivták ki. De bámulatos is az a 
kitartás, összetartás, kérvényezés, a mely őket fokról-
fokra emelte ! A katholikusok ? 

Nem szólok 1848-ról, az autonomia első idejéről ; 
akkor legalább excusando azt lehetett mondani, hogy nem 
volt idő az autonomia kivivására; bár ismerve az állapo-
kat, biztos vagyok benne, hogy a katholikusok miatt ma-
gyar kath. autonomia akkor sem létesült volna. 

Csak az 1870/1-iki autonomiai kongresszust emlitem 
fel. A katholikusok elittje gyűlt Budapestre ; autonomiai 
szervezetet is alkottak. De ez csak a többség által meg-
szavazott szervezet, 96 szóval 54 ellen. Ezt az 54-es szá-
mot pedig nem ugy kell ám venni, mint a profán ügyeknél 
szokásos ; mert ezen 54-es szám elvi dolgokat, anti-katho-
likus nézeteket takar, a melyeket hatalmas beszédek, 
követelések előztek meg éppen azon világi hivek részéről, 
a kiket az egyház javára az autonomia élvezetébe beve-
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zetni kellene. (Tájékozó 1882. 234. 1.) Az az 54 képviselő, 
3 pap és a többi világi, sokkal nagyobb számát képvi-
selte a katbolikusoknak, semhogy azt lehetett volna 
mondani, hogy a magyar katholiczizmus közakarattal 
maga teremti meg az autonomiát ; hogy ez az autonomia, 
legalább abban a keretben, a melyben projektáltatott, a 
katholiczizmus erősitésére fog szolgálni. 

Igazán elismeréssel kell lenni az akkori püspöki 
kar iránt, a mely oly kihivó daemagogia közepett végig 
küzdötte a kongresszus napjait s odáig vitte, hogy leg-
alább egy tervezet létesült ; a magyar primás pedig azon 
tudattal vihette az elaboratumot a felség elé, hogy majd 
ha az megerősitést nyer, rá és a püspöki karra a legna-
gyobb küzdelmek várnak az autonomia életbeléptetésénél, 
nehogy annak éppen az egyház vallja kárát. Azonban a 
kath. Ghyczy Kálmán gondoskodott, hogy az egész kath. 
autonomiát diskreditálja az országgyűlés előtt, a mint 
azóta csakugyan a miniszter fiókjában rekedt. 

Igy azután igazán el lehet mondani, hogy a katho-
likusok magok szolgáltatnak az államnak palástot, a mely-
lyel az eltakarja a valódi okot, a mely miatt ellenzi az 
autonomiát. Hiába vélik az avatatlanok, hogy a püspöki 
kar nem akarja az autonomiát. Az, 1870 —l-ben megmu-
tatta, hogy az egyház önállóságáért s a világi hivek érde-
keiért a legszélsőbb határig tud és akar elmenni. 

Az emiitett és kifejtett két ok fenáll még ma is, 
ugy hogy másod-autonomiánk, amint az bennünket meg-
illet, kivivásáról, életbeléptetéséről ma még szó sem 
lehet. Ha talán a világi katholikusok jó része 1870 óta 
jobban is tanulmányozták volna a katekizmust, fenáll és 
pedig erősen, a főakadály, az állam ellentétes törek-
vése, a melylyel szemben az országházban nincs kontra-
erőnk. 

Azért a helyett, hogy most autonomiai mozgalma-
kat szándékoznánk inditani, a mi az elkeresztelési viták 
esélyei után legalább is opportunus lenne, inkább emel-
kedjünk a helyzet magaslatára s lássuk be, hogy nekünk 
minden előtt erős hitéletre van szükségünk ; ebből majd 
ki fog fejlődni minden. Az élet tettekből áll, a tetteket 
létesitik az elvek ; fenséges elveket tartalmaz a katholi-
czizmus, a katholiczizmust a hivatása magaslatán álló 
papság plántálja be a társadalomba ; az egész organismust 
pedig mozgatja a püspöki kar a kánonokkal a kezében. 
Az az 1870—1-iki kongresszus sokra tanithatta a tanitó 
egyházat ! 

Kár, hogy azóta két évtized mult el s emelő irány-
ban kevés nyoma maradt. 

A jó példa, a tanitás, a társadalmi érintkezés, a 
társulás, az erély, összehozhatja a katholikusokat, öntu-
datra ébresztheti ; ez majd kath. párttá nőheti ki magát 
s evvel lehet majd nagyobb alkotásokhoz is fogni. De 
mikor lesz ez, s mi lesz addig? 

Dr Dudek János. 

V E G Y E S E K . 
*** Püspöki konferenczia volt tegnap, kedden, és 

ma. A püspöki konferenczia bizalmi, titkos értekezlet. Mi 
hűséges engedelmességgel őrködünk az egyházi fensőbb-
ség akaratának kapui előtt és nem mondunk, nem teszünk 
semmit, csak a mit szabad és kell, nehogy tévedések 
meggyökerezzenek. Minden félreértés kikerülése és min-
den félrevezetés kizárása végett kettőt kell ma konsta-
tálnunk: 1. hogy ő felsége semmiféle levelet nem kül-
dött gr. Szapáry által, 2. hogy az „Országgyűlési Érte-
sitő"-ben a következő közlemény látott napvilágot: 
„Simor János bibornok-herczegprimás az Országgyűlési 
Értesítőt a következő nyilatkozat közzétételére hivta fel: 
A. Magyar Állam legújabb számában közli Rampolla 
bibornoknak az u. n. „elkeresztelések" ügyében Simor 
János bibornokhoz intézett két rendbeli levelét. A herczeg-
primás a legnagyobb felháborodással értesült e két levél 
közzétételéről, a melyekhez a „Magyar Állam" csak a 
legnagyobb mérvű indiszkréczió által vagy egyéb nem 
tisztességes uton juthatott . A herczegprimás nem tekinti 
a leveleket ezáltal közlötteknek, mert azoknak további 
titokban tartása legfontosabb okoknál fogva épen az ő 
magasabb meghagyás folytán tett indítványára a püspöki 
konferenczián egyhangúlag határozatba ment. A Magyar 
Állam ezen minősítheti en eljárása által a katholikus 
ügynek nemcsak szolgálatot nem tett, hanem inkább 
ártott, s a bibornok meg van győződve, hogy a helyzet 
magaslatán álló katholikus körök ezt meg is fogják vele 
éreztetni annyival is inkább, mert ezeknek bizalmára 
érdemtelenné tette magát." 

— A magyar katholikus arisztokrozcia körében gr. 
Zichy Nándor, más lelkesektől támogatva, mozgalmat 
indított és szervezett a végett, hogy a febr. 26-iki ren-
delet tárgyalása a főrendiházban a katholikus világi fő-
rendeket készen találja apostoli szent hitünk védelmére. 
Mára (17-ére) volt kitűzve az értekezlet, hogy a főrendi-
ház holnapi ülésében való állásfoglalás részleteit megál-
lapítsák. A jó lelkű király békés óhaja, melynek hiteles 
hirét a világi kath. főrendek konferencziájának püspökök 
vitték meg, a világi kath. főrendeket is arra bírta, hogy 
még várakozó álláspontra helyezkedjenek a kormánynyal 
szemben. 

Felhívás előfizetésre. 
Az ötvenedik évfolyamba lépés közelgő pillanata 

gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást igen rövidre nyujtsuk, kérve díszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányítás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 11. 
Dr JBreznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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Vegyesek. — Felhivás előfizetésre 

A másik kérdés. 
Egyik oldalával a gr. Csáky-féle rendeletnek 

tisztában volnánk már. Mindnyájan megegyezünk 
abban és Róma is ugy itélt, hogy a vegyes há-
zasságból született azon kereszteltekről, akiket 
a polgári törvény ellenére, de a szülék kivána-
tára katholikus módon keresztelünk meg, anya-
könyvi kivonatot a protestáns lelkipásztoroknak, 
miként ezt a febr. 26-iki rendelet kivánná, ki 
nem adunk; nem szolgáltatunk ki útlevelet a 
kárhozatra. 

Másik oldalát a gr. Csáky-féle rendeletnek 
az a kérdés képez i : Lehet-e a vegyes házasságból 
született s ci polgári törvény értelmében vgyan 
kath. módon nevelendő, de a febr. 26-iki rendelet 
permisáv engedménye szerint akatholikus módon 
keresztelt gyermekeknek, az akathohkns lelkipásztor 
által, ugyanazon rendeletnél fogva hozzánk, katho-
likus lelkipásztorokhoz áttett névjegyzékét, anya-
könyvi kivonatokat, a Csáky-féle rendelet intézke-
désének m eg felelőleg, a kath. kereszteltek anyaköny-
vébe való bejegyzés végett átvenni, elfogadni; s 
azon gyermekeket a kath. kereszteltek anyakönyvébe 
tényleg be is igtatni, vagy németesen szólva, be-
vezetni. 

E kérdésnek alapos megfejtése s az e kér-
désre adandó korrekt felelet ismét annak a har-
madik kérdésnek, ez ügyre vonatkozólag, tiszta 
megvilágításától s kellő megoldásától függ: váj-
jon eme cselekmény, t. i. a vegyesházasságból 
született s a polgári törvény értelmében kath. 
módon nevelendő, de a febr. 26-ki miniszteri 
rendelet engedelmével akatholikus módon ke-
resztelt gyermekek névjegyzékének elfogadására 

s az abban foglalt gyermekeknek s az akatho-
likus lelkipásztor által végbevitt keresztelési 
aktusnak a kath. kereszteltak anyakönyvébe való 
beigtatása nem ütközik-e szintén szent hitünk-
nek, egyházunknak valamelyik alapelvébe, dog-
májába. 

A keresztség a kath. anyaszentegyházban 
szentség jellegével bir. A szentségnek ezen fo-
galma s jellege oly szorosan tapad a keresztény-
séghez, hogy szentség nélkül keresztség nem is 
képzelhető. A keresztség ugyanis az uj szövet-
ségnek intézménye, Krisztus urunk által a mi 
üdvünkre rendelve. Bárki által, bármi más inten-
tióval s egyéb czélból netán kezdeményezett és 
végbevitt hasonnemű szertartásos cselekmény se 
keresztség, se szentség nem lehet. 

A krisztusi kereszténységnek ezen intéz-
ménye olyannyira szükséges az örök üdvösség 
elnyerése végett, hogy enélkül senki Isten or-
szágát nem láthat ja . „Niei quis renatus fuerit ex 
aqua et Spiritu sancto, non potest introire in 
Regnum Dei." Minthogy pedig Isten minden em-
bert akar üdvöziteni és senkit veszni hagyni nem 
enged, keresztség nélkül pedig ez lehetetlen : annál-
fogva fel van jogositva szükség esetében mindenki 
érvényesen keresztelhetni, oly szándékkal azonban, 
melynélfogva azt kivánja cselekedni, amit Krisz-
tus igaz anyaszentegyháza, vagy Krisztus maga 
kivánt cselekedni és cselekszik; habár Krisztus 
igaz anyaszentegyházát valójában nem ismeri, 
legyőzhetetlen tudatlanságban, tévedésben van 
iránta, az igaz anyaszentegyháznak, akaratán s 
hibáján kivül, tényleg nem is tagja. Ez az oka, 
hogy az ilyeténképen megkereszteltet nem ke-
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reszteli meg újból az anyaszentegyház, hacsak 
kétely nem támad az ekként feladott keresztség 
érvényessége iránt. De ez esetben is csak fölté-
telesen, sub conditione kereszteli meg a mái-
megkereszteltet újból. Különben pedig csakis a 
szertartásokat pótolja az egyház szolgája, a pap, 
hasonló esetekben. 

E szerint tehát az akatholikus lelkipásztor 
által, az anyaszentegyház szándékának megfele-
lőleg, feladott keresztség is érvényes s az ekkép 
megkeresztelt kisded bizonyos módon az anya-
szentegyház tagjául s a menyország örököséül 
tekintendő. 

Ez igy levén, talán el is lehetne fogadni az 
akatholikus pásztoroktól a minden év végén, 
vagy minden félévben, vagy havonkint hozzánk 
rendeletszerüleg beterjesztendő kimutatást , vagyis 
anyakönyvi kivonatokat a akatholikus pásztor 
által tőlünk „ elkeresztelt " gyermekekről; és 
talán be is lehetne azokat a mi anyakönyvünkbe 
vezetni, a következő okoknál fogva: 

Először, hogy kiaknázhassuk a rendeletnek 
legalább is azon oldalát, mely a katholiczizmus 
javára még érvényesithető. 

Másodszor, hogy a kath. egyház s a magyar 
állam között fennálló s a hazára nézve oly ál-
dástalan viszály véget érjen. 

Harmadszor, hogy a kath. egyház és a fele-
kezetek közötti béke helyreálljon. 

Negyedszer, hogy a kath. papságnak se nem 
épületes, se nem kellemetes zaklatása szűnjék 
meg. Végre 

Ötödször, ne idézzünk elő végtelen zavart és 
bonyodalmat az anyakönyvek vezetésében az 
által, hogy az általunk visszautasitandott „elke-
reszteltek" nem fognak majdan keresztleveleikhez 
hozzájuthatni; s az országos statisztikából is ki-
maradnak: amennyiben gr. Csáky rendeletének 
értelmében a tőlünk „ elkereszteltek "-nek a pro-
testáns pásztorok se keresztlevelet ki nem ad-
hatnak, se a statisztikai számitásba be nem ve-
szik őket. 

Es — sajnos, véleményem szerint — még 
sem lehet, se elfogadni az akatholikus pásztorok 
állal „elkeresztelt" gyermekekről szóló anya-
könyvi kivonatokat, se be nem vezetni azon 
gyermekeket a kath. egyház anyakönyveibe. 

Miért nem? 
1. Azért nem, mert azok, akik az anya-

szentegyházon kivül vették fel a keresztséget, 

csakis jogon ta r to t t , reménybeli, virtuális, de nem 
tényleges, reális tagjai az anyaszentegyháznak. 
A telekkönyvbe valamely birtokot, vagyont névre 
bekebelezni csak ugy lehet, ha annak tényleges 
birtoklását, ahhoz való tulajdonjogunkat beiga-
zoltuk. Különben előjegyeztetni lehet ugyan, de 
bekebelezni nem; sőt a bekebelezés joga, lehe-
tősége meg is szűnik, exspirál, ha ezen jogunkat 
idejében nem érvényesítettük. Igy vagyunk az 
„elkereszteltekkel" js : virtualiter, előjegyzéské-
pen, hozzánk tartoznak ugyan, de tényleg, realiter 
még mindig kérdés, vájjon a mieink lesznek-e? 
E kérdőjel egy emberélet fogytáig fenállhat, mi-
dőn a végső perez a döntő. A kidűlt fa aztán 
ahova esik, o t t marad . . . Már pedig a kath. 
egyház kereszteltek-anyakönyveibe csak azok ig-
ta tha tók be, akik tényleg az egyház kebelébe 
tar tozóknak ismertetnek. Ennélfogva az akatho-
l ikus pásztorok által elkeresztelt gyermekek 
anyakönyvi kivonatai a kath. egyház keresztel-
tek-nyakönyveibe való fölvétel végett el nem 
fogadhatók. Annál kevésbé 

2. mivel azon elkeresztelt gyermekek, me-
lyeket nekünk az akatholikus pásztorok papiro-
son átszolgáltatnának, a herezis számára vannak 
megkeresztelve s mint ilyenek a herezis számára 
fognak kétségkívül fel is neveltetni ; holott a mi 
kétszeresen jogos felfogásunk s hitelveink sze-
r int kath. módon kellett volna kereszteltetniük ; 
s valamint kath. hitelveink, ugy a polgári tör-
vény értelmében s talán még a szülék Ígéreté-
nél fogva is kath. módon kellene neveltetniök 
is; ennek megvalósítását azonban a Csáky-féle 
rendelet nem biztosithatja, mivel a lelkiismeret 
s a családi vallásos nevelés körébe semmiféle 
polgári törvény vagy rendelet intézkedése be 
nem hat. Mindezeknél fogva joggal kérdhet jük: 
mit keresnek a kath. kereszteltek anyakönyvei-
ben a protestáns pásztorok által elkeresztelt, 
elhalászott gyermekek ? 

A pari tásnak megsértését nem is akarom 
argumentum gyanánt számba venni.1) Nekünk, 
katholikusoknak nem kellenek olyan tagok anya-
szentegyházunkba, akiket a szolgabírói karhata-
lom haj tana be a mi aklunkba. Azért mi nem 
is erőszakoskodunk azokon, akik nem önként 
kivánnak anyaszentegyházunk tagjaivá lenni, mig 
prot. atyánkfiai e czélból a karhata lmat is ké-
szek igénybe venni; és ekkép mind a magok 

') Különben sincsen par ratio a katholicaizmus és a protes-
tant izmus között hitelvek tekintetében. 
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által, mind a mi általunk „elkereszteltek"-re is 
rá teszik a kezöket s bir tokukba vonják őket. 

3. Mi nem fogadhatjuk el a prot. pásztorok 
által tőlünk a herezis számára elkeresztelt gyer-
mekeknek névla j t s t romát bekönyvelés végett a 
mi matr ikáinkba ; mivel, ha ezt tennők, nem 
csak helyeseinők és szentesitenők tényleg az 
akath. pásztorok eljárását, ténykedését, valamint 
a vegyesházasságban élő szülék elhatározását, 
hanem ezenfelül még kommunikácziót is követ-
nénk el in sacrü, egy kategóriába sorozván a 
kath. egyháznak keresztelteket és a herezisnek 
„elkeresztelteket" és nevelendőket. E kommuni-
káczio pedig szigorú egyházi törvény által t i l tva 
van, mint olyan cselekmény, mely kath. hit-
elvet sért. 

4. Nem fogadhatjuk el, se nem anyaköny-
velhetjük be végül a prot. pásztorok által hoz-
zánk á t t e t t elkereszteltek névjegyzékét azért 
sem, mivel a febr. 26-iki rendelet minden részé-
ben sérti a szülőknek azon természeti jogát, 
mely a gyermekeknek vallásos nevelését illető-
leg őket és nem az államot illeti meg. E rende-
letnek fentartásához pedig mi ennélfogva semmi-
képen hozzá nem járulhatunk. 

Ily helyzetben mit tevők legyünk tehát? 
Menten visszautasitsuk-e a hozzánk á t t e t t jegy-
zékét az elkeresztelteknek1? Kétségkivül; ugy 
azonban mégis, hogy ama jegyzéket előbb lehe-
tőleg felhasználjuk .az anyaszentegyház némi 
javára, a veszendőbe menő lelkek megmentésére, 
némi üdvére, tudomást szerezvén a jegyzék tar-
talmából az elkereszteltekről. E végett czélszerü 
leencl ama jegyzéket lemásolni s ennek megtör-
történtével aztán az eredetit visszaszármaztatni. 
A másolat nyomán utóbb, adandó alkalommal, 
atyai lag kérdőre vonandók lesznek azon vegyes-
házasságu szülék kiválóan, akik a házasság meg-
kötése alkalmával az egyház áldásában része-
sültek, kik a házasság előtt , vagy utóbb, Ígére-
te t te t tek arra nézve, hogy mindkét nembeli 
gyermekeiket kath. módon fogják megkeresztel-
te tn i és felnevelni. I t t -o t t • ki fog tűnni, hogy 
rábeszélés, e lámitás , csábítás, erőszakoskodás 
vonta el az elkereszteltek egyikét-másikát az 
egyház kebelétől. — Az ilyetén ál lapotokat aztán 
szanálni keilend akként, hogy azon esetben, ha 
kétség forogna fen az i ránt , vájjon az „elkeresz-
tel t" helyesen lett-e megkeresztelve, sub con-

Cum inimicis crucis Christi et sanctorum. 

ditione rebaptizáltassék. Gondunk leend arra is, 
hogy az ilyetén elkereszteltek, mint olyanok, 
akiket maga a polgári törvény is nekünk ítél 
oda, jó kath. házi és iskolai oktatásban és ne-
velésben részesüljenek, s folyton evidentiában 
tar tassanak. Ez ugyan egy kis fáradsággal, 
olykor kellemetlenséggel s nehézséggel fog ám 
já rn i ; de mindezektől ne irtózzunk ott, ahol a 
lelkek üdve forog kérdésben. E lelkek a mi ke-
zeinkből fognak egykor számon vétetni. Ez a 
lelkipásztorkodásnak legszentebb, legmagaszto-
sabb hivatása, feladata, hogy egyetlen lélek se 
veszszen el a mi mulasztásunk, vétkünk miatt . 
Hic labor, hoc opus. Hic Rhodus, hic sal ta! — 
Tu vero in omnibus labora, Insta oportune, im-
portune. Opus fac evangelistae. Argue, obsecra, 
increpa in omni pat ient ia et doctrina. Ministe-
rium tuum impie. Est enim tempus. . . X. Y. Z. 

Adventi levelek. 
„Korate coeli desuper!" 

I. 

Borzadály futja át lelkünket, midőn emlékünkbe 
öleljük azon dolgokat, melyek az alkotmányosság, a sza-
badságnak aegise alatt a magyar parlamentáris életben 
már régen, de különösen napjainkban a kath. lelkiisme-
retet riasztgatják. Béliái fiai támadnak Krisztus ellen ; a 
pokol kapui erőt akarnak venni az egyház szikláján . . . 
Avagy nem oda mutat-e azoknak viselkedése, kik elfojt-
ván önszivökben az igaz hitet és Kálvin egyik ezidő sze-
rinti hősének zászlaja alá szegődvén, a sötétség, a szabad-
kőművesség apostolkodásában minden áron diadalra akar-
ják juttatni — a hazugság fejedelmének művei t?! 

Azok után Ítélve, mik a „Religio" kedves kath. 
közlönyünkben egymásután felszínre kerülnek, lehetetlen 
lethargikus álmunkból fel nem ocsudnunk — nekünk ka-
tholikusoknak . . . 

„Kelj föl igazság, törj ki türelmedből !" mondja 
Tertullián. 

„Korunk viszonyai . . . hatalmas indokokkal ösztö-
nöznek a szeretetre," mondá XIII. Leo pápa. 

„Az istentelenek szitják a gyűlöletet Jézus Krisztus 
ellen. A keresztényeknek is uj életre kell kelteniök a 
jámborságot s a nagy dolgok mivelőjét — a szeretetet. 
Szűnjék meg tehát . . . minden viszály ; maradjanak abban 
ama versengések, melyek . . . mitsem használnak a val-
lásnak ; egyesítse az elméket a hit és az akaratokat a 
szeretet . . . hogy mindenki a keresztény valláshoz illő 
életet éljen", — tanit tovább a „Lumen de coelo." 

Mégis azt kiál t juk: „Kelj föl igazság, türelmedből ! " 
— de az igaz szeretetben miveld eddig mulasztott köte-
lességedet. 

Katholikusok ! ha eddig szunyadoztunk, szűnjék meg 
ezután lethargikus álmunk ! Szemeink immár kinyilhat-
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nak, mert sok az, amit általunk választott képviselőink 
ellenünk tesznek az országházban. 

„Egyesítve az elméket a hit, és az akaratokat a szere-
tet által, Isten és az emberek iránt" . . . . De ba az em-
berek ugy viselkednek, hogy a Krisztus egyházának alap-
elveit semmibe se veszik, — ugy „törj ki türelmedből" 
kath. választó és jó eleve sorakozzál a kereszt zászlajá-
hoz, hogy majdan Béliái fiai készületlenül ne találjanak" 
a legközelebbi választásoknál ! 

„Az államnak alapja a család s ettől függ nagy-
részben amannak boldogsága. Miért is azok, a kik az 
államot a keresztény elvektől el akarják választani, mun-
kájukat az alapnál kezdik és ezt törekednek megrontani. 
Es ezen gaztettől őket még azon gondolat sem riasztja 
vissza, hogy tervök a szülők jogainak legnagyobb sérelme 
nélkül nem is vihető keresztül: természettől fogva ugyanis 
a szülőknek van joguk azokat tanítani, akiknek életet ad-
tak, azon kötelezettséggel, hogy a nevelés és tanítás meg-
feleljen azon ezélnak, melyre Isten jóságából a magzatot 
nyerték. Miért is első sorban a szülők kötelessége arra 
törekedni, hogy e tekintetben minden jogtalan beavatkozás 
visszautasítása mellett sértetlenül megőrizzék azon jogot, 
hogy gyermekeiket maguk neveltethessék." Igy ir a nagy 
pápa XIII. Leo „A keresztény polgárok főbb kötelességei-
ről" irt körlevelében. 

íme — tehát katholikus jtolgárok ! nem a „forra-
dalmár" papok, kik tiltakoznak, reviziót követelnek az 
igazságtalan 1868-dik LIII. t. czikkre nézve, de maga a 
római pápa mondja, hogy a szülőknek természettől fogva 
joguk van gyermekeiket kath. vallásban neveltetni és igy 
kereszteltetni. 

Sorakozzunk tehát katholikus polgárok! — még 
egyszer mondom — mig időnk van; mert „az ördög nem 
alszik, hanem körüljár, mint az orditó oroszlán keresvén 
kit elnyeljen." 

„Opinionum commenta delet dies." 

II. 
„A gyakorlati anyagelviség — az anyagi gyönyört 

és anyagi hatalmat nyilvánitja az élet legfőbb és egyet-
len javainak." E hamis elvnek rabja legtöbbnyire elejti 
az istenség és lélekhalhatatlanság eszméjét s — ugy él, 
ahogy itél; mert szerinte a siron tul nincsen semmi. 

Ily rabok napjainkban sokan vannak s fájdalom ! 
azok között is, kik magukat katholikusoknak vallják. 
Nem csuda! „Mai napság három különféle nevelést nye-
rünk : szüléinktől, tanítóinktól és a világtól ; amire ez 
utóbbi tanit bennünket, az felforgat minden előbb tanult 
eszmét."2) Kit a világ mostani áramlata magával ragad, 
ha mindjárt szülei és tanitói a legjobb katholikusok vol-
tak, — ha nincs meg benne a hit kegyelme, az csakha-
mar a kétely országába téved és észre sem veszi a tévutat, 
melyen jár. Szomorú példáját látjuk ennek nemcsak Olasz-, 
Franczia- s más országokban, de nálunk is. 

Sokszor gondolkoztam azon: miképp lehetne az ily 
hitevesztettekre hatni ? ! hogyan lehetne legalább a közvet-
lenségben létezőkkel észrevétetni a helytelen irányt? És, 

M Dr Hett inger. 
') Montesquieu, Esprit des lois. 

mert volt alkalmam ilyenekkel, kik pedig magukat a mű-
veltebb katholikusok közé sorozták, többször találkoz-
kozhatni, megkisérlém a hamisan érvelőket egész higgadtan 
ellen, de igaz érvekkel kiocsudásra birni. 

Midőn már-már felülkerekedni látszottam begyőző 
érveimmel, egyik-másik, mint legközelebb történt, hamis 
mosolygással oda veté : „ezt ön sem hiheti, bár vallja; 
mert számtalan pappal találkoztam, akik a szószéken 
ugyanazt hirdették, amit ön beszélt, de magán társalgás-
ban megadták magukat . . ." Rosszul esett ez idevetés . . . 
sunt enim mercenarii, quos tetigit ; de azért nem késtem 
megjegyezni : meglehet, feltéve, de meg nem engedve, 
hogy létezik ily hivatásnélküli pap, ki elég gyarló oly 
világi czimborák közé vegyülni, kik kereszteltségök da-
czára, bár ellent mondtak az ördögnek és az ő cselekede-
teinek, mégis ugy élnek mint pogányok és publikánusok 
és körükben, a közös asztal, tál és kancsónál, talán meg-
gondolatlan állapotban, a farkasokkal üvölteni kész (?), 
mindazonáltal az eshetőség mitsem bizonyít a világ vallás-
és erkölcstelen állításai mellett ; mert, ha Jézus utósó 
vacsoraasztalánál akadt egy Júdás, nem csoda, hogy po-
gány és publikánus asztaloknál ilyen akad. 

Tovább mentek az illető, fájdalom ! kath. atyafiak 
és sivár életök szemétdombjáról érvelni kezdtek a test és 
lélek együttes megsemmisülés mellett ; tagadásba vették a 
Krisztus tanait ; nincs föltámadás, nincs pokol, nincs menny-
ország, mondák ők. A paradicsombeli Adám-Évaféle mesét, 
a bűntőli megváltást, a papok fanatikus találmányának, 
népámitásnak nevezték . . . 

Ezen elvetemültségből vagy crassa ignorantiából 
származott állitások ellen, mert az illetők ezeu abnormis 
nézetnyilvánitása egy vasúti pályaudvarban történt, hol 
ugy Ítélnek, amint élnek, nem késtem megjegyezni: „az 
erkölcsi tévelygés okvetetlen maga után vonja az értel-
mit, és megfordítva, az érzéki embernek a szellemi élet 
és szellemi törvények megítéléséhez nincs sem mérővesz-
szeje sem ismereti elve." M Sophistikájukkal önlelküket 
gyilkolják ! — mondám s aztán otthagyám őket. 

A fentirt valódi tényállás — egy nem rég délutáni 
sétám alkalmával — igen szomorit.ólag hatott reám. Meg-
vallom rosszul esett a közlöttekről való tudomásvétel. 
Később az is bántott, hogy az illetőkkel szemközt egy 
pár csípős, találó megjegyzést tettem ; mert sz. Agoston-
ként: „adversus inalignantes patientia es exhibenda." 

Es most, kijelentve, hogy a fentiekre reflektálni 
fogok, bátor vagyok a következő kérééseket is felvetni. 
Vájjon létezik-e oly pap, aminőről a fenti állítás szól? 
S ha létezik, vájjon nem áll-e módjukban a jobb papok-
nak ilyen aberransra hatni ? Hol keresendő az aberratio 
oka ? miként gyógyítandó ? ! E kérdésekre a folytatólagos 
czikkekben szándékozom tapasztalaton alapuló nézeteimet 
elmondani. Egy vidéki plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. hó 18. A legújabb fordulat. — 
Immár minden érdeklődő hazafi előtt ismeretes, 

hogy gr. Szapáry Gyula miniszterelnök ur az apostoli ki-

') Dr Hettinger. Ker. véd. I. 263. 1. 
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rály Ö felségének közbenjárását kérte ki az úgynevezett 
elkeresztelések ügyében ; ismeretes az is, hogy e közben-
járásra a nagyméltóságú püspöki kar elhatározta, hogy az 
ügy szellőztetéséről a főrendiház budget-vitája alatt le-
mond. Hasonlóra birta a püspöki kar ugyané magas ház-
nak hithű kath. főrendeit. 

E tény uralkodik az összes napi kérdések fölött és 
ennek nyilvános s félreérthetetlen bizonyítéka a mai decz. 
18-diki főrendiházi ülés, a melyen a magas társaság és a 
képviselőház cly nagy számmal volt a karzatokon képvi-
selve, hogy mindenki meggyőződhetett róla, miként a 

helyzet súlypontja itt jut kifejezésre, mint az angol, ha-
misítatlan parliamenti életben is sokszor a peerek háza a 
közélet biztosabb hőmérője szokott lenni, mint a sokféle 
szél által ide-oda hajtogatott képviselők gyülekezete. 

Gr. Szapáry Gy. miniszterelnök magas államférfiúi 
gondolkodásának s ritka hazafiságának adta bizonyítékát, 
amidőn végre fölismerte, hogy nem elég ám a Tisza-
klikk által sugalmazott Szivák-féle képviselőházi határo-
zat, mely a kath. hitágazat ellen az államnak mondva 
csinált mindenhatóságát akarta kijátszani ; hogy lehet és 
vajmi könnyen, kulturharezot indítani, de nehezebb a 
belbékét megóvni ; hogy a hazát és trónt lehet, de nem 
szabad koczkáztatni ; hogy a hazának s trónnak nagyobb 
szolgálatot tesz az, aki az egyetéríés müvén fáradozik, 
mint az, aki folyton konkolyt hint a tiszta buza közé. 

Gróf Szapáry Gy. miniszterelnök elismerésre méltó 
paczifikatorius munkát végezett, amidőn a Tisza-klikk 
heczczelései elől, mely klikk a"z elkeresztelések ügyét 
rosszhiszemüleg ki akarja zsákmányolni — mert hiszen a 
Tisza K. és Tisza Lajos főgondnoksága alatt álló kálvi-
nista „püspökök" és prédikátorok több elkeresztelést vit-
tek véghez, mint bármely más hitvallás papjai, — amidőn 
tehát — ismételjük — e klikk rosszhiszemű tuszkolásai 
elől ő felségénél keresett védelmet, és pedig nem a m. 
kath. egyház főpásztorainak a főrendiházban s az ország-
ban szándékolt önvédelmi nyilvános föllépése miatt, hanem 
csak ennek alkalmából, mely föllépést első sorban gróf 
Csáky A. az elkeresztelések ügyében a képviselőházban 
tett nyilatkozataival egyenesen provokált. 

E provokácziót igyekezett-e gr. Szapáry Gy. deza-
vuálni, amidőn az u. n. elkeresztelések ügyének szándékos 
elmérgesitése ellenében ő felsége legmagasabb közvetíté-
sével és parancsára a nm. püspöki karhoz fordult, amelyről 
tudta, hogy Isten, király s haza iránti nemes erényei 
minden személyes érzelmet elnémítanak ? Avagy ezzel is 
már előzetes elégtételt akart nyújtani a megbántott fő-
pásztoroknak, amidőn fölkérte őket, halaszszák el a Tisza-
klikk „agent provocateur"-jeinek leálezázását, ami részéről 
mindenesetre egy neme a bocsánatkérésnek? 

Mily garancziákat adhatott ő felségének gr. Szapáry 
Gy., ő, aki kijelenté, hogy inkább lemond, semhogy alatta 
s általa kulturharcz legyen Magyarországon ? Mily bizal-
ma lehet a királynak ez első tanácsosában e garancziákra 
nézve, hogy ő felsége teljesité kérelmét, közbenjárván a 
püspöki karnál ? 

A király bizonyára tudta, hogy e magas testület a 
hitágazatok dolgában nem engedhet; tudta azt is, hogy, 
amint lehetetlent tőle kívánni még ő felsége sem akarhat, 

épp ugy tekintélyét, egyházi s világi állását az egyház s 
trón tekintetéből, sem szabad koczkáztatni ; tudta azt is, 
hogy egy minisztérium jöhet s mehet, de az egyháznak 
s trónnak szilárdul kell állania a haza javára. 

És amidőn a nagyméltóságú püspöki kar a korona 
közbenjárására és gr. Szapáry Gy. miniszterelnök kérésére 
elállott emiitett szándékától, oly áldozatot hozott a béke 
megóvásánálÏ;, minőt ritkán találunk a történelem évköny-
veiben. Gr. Csáky és utána a szónokok egész sora a kép-
viselőházban, a napi sajtó kivétel nélkül megtámadták a 
püspöki kart, megtámadták benne az egyház főpásztorait, 
az egész hierarchiát, és a püspöki kar a király közbenjá-
rására elhalasztotta az önvédelmet! Ki volna oly balga, 
hogy föltételezhetné azon fonákságot, hogy a püspöki kar 
ily áldozatot hozna magasabb érdekek érvényesülésének re 
ménye nélkül? Ki volna oly eszeveszett, hacsak nem rabja 
a „delirium tremens"-nek, hogy azt hihetné: mindezek a 
főpásztorok, Isten e kiválasztottjai, a Szentlélek e sugal-
mazottjai, kik — emberileg szólva — az életpálya leg-
magasabb polczán vannak, mindezek meg fogják tagadni 
az Istent, a Megváltót, saját esküjüket, multjukat, jele-
nüket, lemondanak jövendő boldogságukról, és miért? hogy 
a földi hatalomnak kedvében j á r j anak?! Ki volna a ka-
tholikusok közt oly gálád, aki azt merné gondolni s ki-
mondani, hogy a főpásztorok, mint napszámosok, ott 
hagynák a gondjukra bízott nyájat, a lelkészeket és hívő-
ket, — hogy árulókká, hitehagyottakká le t tek?! Mily 
elfajultaknak kell lenniök bizonyos állapotoknak, hogy ily 
dolgokat kell a nyilvánosság előtt szellőztetni ! 

Es ki volna oly botor azt hinni, hogy a főrendiház 
ama kath. tagjai, kik elég függetlenek, hogy nem kell 
meghajolniok a világi hatalom előtt, kik nem futnak a 
népszerűség lidérczfénye után, nem hajhászszák a minisz-
teri tárczákat, nem is spekulálnak az országos képviselő 
mandatumával a politikai börzén, hogy ezek oly kész-
séggel mondanának le az akczióról, melyet pedig a fő-
pásztorok hozzájárulásával a kath. ügy érdekében a fő-
rendiházban előkészítettek, ha épp avatottságuknál fogva 
nem volna bizalmuk oly tántoríthatatlan a nm. püspöki 
kar i ránt? 

El kell ismerni tehát, hogy gr. Szapáry Gy. minisz-
terelnök a béke megóvása iránti törekvésének adta bizo-
nyítékát, amidőn ez idő szerint szükségtelenné tenni ipar-
kodott a megtámadott püspöki kar önvédelmét ; amiből 
mit sem von le azon körülmény, hogy ezt állásának ér-
deke is kívánta, melyhez ő nem ragaszkodik görcsösen, 
de amelyet megóv egy fölfelé s lefelé bizalmat eljátszott 
önző, uralomvágyó klikk ellenében. 

Tisztelettel kell meghajolni a korona óhaja előtt, 
amelylyel épp eme klikknek ki lett fejezve az, hogy föl-
ismerték heczczeléseik czélját s vagy meg kell hajolniok 
a trón békeszeretete előtt, vagy nyilt forradalmat kell 
inditaniok. Ezt az országnak tudomásul kell vennie. 

Elismerés és hála illeti a nm. püspöki kart, első 
sorban annak fejét, ki a magyar Sión ormán trónol, ami-
dőn fáradhatatlan hazafisággal ép ugy, mint valóban egy-
háznagyi béketűréssel megakadályozták az ama klikk 
által megnyergelt meggondolatlan szeleburdiság hadüze-
netének valósítását és pedig egy felől a korona és első 
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tanácsosának tájékoztatása által, mint amaz aranylúd se-
gélyével, melyet ajánlásukra az apostoli sz. szék emelt a 
czélra, hogy az őszinte békeszeretet kilábolhasson a má-
sok készítették balhelyzetből és hogy a magyar haza meg 
legyen óva a kulturharcz veszedelmeitől. 

És amidőn igy a koronát, kormányelnököt látjuk a 
veszedelem elhárításán működni ; amidőn a vérig sértett 
magyar püspöki kar készséggel enged a király által tá-
mogatott kormányi kérelemnek ; és amidőn a nagy ősök 
nemes utódai követik e példát: ugyan mit látunk túlfelől? 

Épp az napra reá, midőn az értekezletre egybegyűlt 
nm. püspöki kar békeszeretetének és a király óhaja iránti 
készségének oly fényes tanúbizonyságát adta, épp akkor 
Szász Károly református „püspök" és gr. Tisza Lajos 
főgondnok arra használták föl a lutheránus Sárkány „püs-
pök" beigtatását, hogy harczra szólítsák az iker protes-
táns felekezeteket a katholikus egyház ellen! E jellemez-
hetetlen látvány még a liberális Pesti Napló előtt is 
annyira visszataszító vala, hogy vezérczikkében (decz. 18.) 
ily szókra fakad : „nem értjük, mi indíthatta a nevezett 
„egyházi" méltóságokat arra, hogy az evangélikusok püs-
pök-avató gyűlésén — hol mint „vendégek" a magy. 
református egyházat képviselték mandatum nélkül — a 
felekezetek közti békét bolygató, antikatholikus beszéde-
ket tartsanak s mintegy vallásháborúra hívják föl az 
evangélikusokat ; ha csak föl nem teszszök, hogy a pro-
testantizmust s a reformátusok s evangélikusok közti 
testvéri viszonyt . . . a Tisza-család gyönge pozicziójának 
erősítésére kívánták felhasználni." 

Mily jellemző hazai viszonyainkra ez egymásra köz-
vetlenül következett két eseménynek szembeszállitása ! 

Vájjon a király óhaja, a kormány kérelme, az or-
szág békéje, a kath. püspöki kar példája nincs-e semmi 
hatással a református „királyi tanácsosokra" és volt mi-
niszterekre? ! Erről tegyen gr. Szápáry Gyula kormány-
elnök . . . 

Mi lesz már most ezek után a febr. 26-diki ren-
deletnek és a Szivák-féle képviselőházi határozatnak a 
sorsa ? 

Erre világot vet a fönebbiek után a főrendiház decz. 
18-dikán tartott ülésének következő mozzanata: 

„Következett „az 1891. évi állami költségvetés" tár-
gyalása. 

Zichy Nándor gr . : Mielőtt a napirenden levő költ-
ségvetés tárgyalásába bocsátkoznánk, több rendbeli kér-
vény benyújtására kérek engedelmet, nevezetesen Szapáry 
Géza gr. megbízásából, a szombathelyi egyházmegyébe 
bekebelezett tótsági — és Eszterházy Miklós Móricz gróf 
megbízásából a csákvári esperesi kerület papságainak 
kérvényeit vagyok bátor benyújtani. Ezenkívül megbízat-
tam a székesfehérvári egyházmegye adonyi esperesi ke-
rület e tárgyra vonatkozó kérvényének bemutatásával, 
valamint 123 község kérvényének benyújtásával. 

Méltóztassanak megengedni, hogy ez alkalommal 
még egy kijelentést tegyek. Azon nagy érdeklődésnél 
fogva, melylyel e kérdés iránt a katholikus világban visel-
tetnek. nagyszámú főrendi katholikus tagok jöttek össze, 
s kerestek fel engem, hogy nyilvánítsam ki a nevükben, 
hogy ők e kérdésben való eljárásukat és álláspontjukat 

a méltóságos főrendiháznak katholikus egyházi tagjai 
álláspontjától és eljárásától megkülönböztetni nem 
óhajtják. Nézetük szerint azonban az ügy jelen állásában 
e kérdés vitatását a költségvetés tárgyalásának körébe 
vonni nem tartanák czélszerünek és igy ezt részükről cse-
lekedni nem is fogják. 

Ezt vagyok szerencsés, e tagtársaim maguktartásá-
nak magyarázatául kinyilvánítani. 

Schlauch Lőrincz püspök. Nagyméltóságú elnök ur ! 
Méltóságos főrendek ! (Halljuk ! Halljuk !) Csatlakozva ő 
excellentiájának imént tett nyilatkozatához, van szeren-
csém a püspöki kar nevében kijelenteni, hogy mi hason-
lóképen nem tartjuk időszerűnek, ez igen fontos ügyet a 
budgettárgyalás alkalmával tárgyalni s ennek következté-
ben azon időre kívánjuk azt halasztani, midőn annak 
szüksége be log állani. Méltóztassék tehát nyilatkoza-
tunkat kegyes tudomásul venni. (Helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. Kéri az általa beadott kérvénye-
ket egyszersmind a közjogi és törvénykezésügyi bizott-
sághoz utasítani azon meghagyással, hogy e kérvényeket 
minél előbb tárgyalni s jelentését mindenesetre még ez 
országgyűlési időszak folyama alatt benyújtani s az ügyet 
tárgyalásra alkalmassá tenni szíveskedjék. 

A főrendek ez értelemben határoztak." 
* 

Mit jelentenek eme nyilatkozatok ? 
Mit a kormány hallgatása ? 
Mit a főrendiház hozzájárulása mind a kettőhöz ? 
Az ismeretes előzmények után nem lehet kétség 

felőle. 
Fegyverszünet ez ama harczban, melyet a meggon-

dolatlanság vagy rosszakarat majdnem hogy elhárithatat-
lanul fölidézett egyház s állam közt. 

E fegyverszünetet liberális részről azzal szerették 
volna indokolni, hogy az u. n. elkeresztelések körül a 
főrendiházban fejlődhető vita megakaszthatta volna a jövő 
évi költségelőirányzat megszavazását s ismét indemnity-vel 
kellene az újévbe átmenni. Ez épp oly hamis föltevés, 
mint ama másik liberális hir, hogy a kormány csak for-
mailag mutatna engesztelékeny hangulatot : ily perfidiára 
gr. Szápáry Gyulát csak perfid liberális barátai tarthat-
ják képesnek, annál kevésbé tehető föl, hogy a nm. püs-
pöki kar hajlandó volna ily perfidiában gr. Szápáry-val 
osztozkodni. 

Amidőn a főpásztori kar nevében és a nagyszámú 
kath. főrendek kész hozzájárulásával Schlauch L. püspök 
ur kijelentette, hogy a szóban lévő „ügy tárgyalását 
azon időre kívánják halasztani, midőn annak szüksége be 
fog állani," ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy ez idő 
szerint e szükség nem forog fönn. Minthogy azonban a budget-
nek és appropriáczíónak e szükséghez semmi köze, nyilván-
való, hogy a még huszonnégy óra előtt átérzett szükség oly 
körülményeknél fogva vesztette el eme sürgető jellegét, 
amelyeket idő előtt nem szabad nyilvánosságra hozni, de 
a melyek a helyzet akut jellegét ezúttal legalább is tete-
mesen enyhítették, esetleg reményt nyújtanak a békés 
megoldásra. Csakis ennyit és semmivel többet. Mert a 
püspöki kar fentartotta teljes akczíó szabadságát amaz 
időre, midőn annak szüksége beáll. 
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Ebben ország-világ előtt meg van a biztosíték arra 
nézve, hogy a kath. egyház minden áldozatot meghoz az 
ország békéjének, csak önmagát nem áldozza föl sem egy 
kormánynak, sem egy megférh^tetlen s gyűlölködő, izgága 
felekezeti klikknek. Ebben továbbá meg van a garanczia 
arra nézve, hogy a nm. püspöki kar nem fog megelé-
gedni holmi korhadt békével, hanem őszinte, való békét 
láván a trón s haza megbecsülhetetlen nagy érdekében, 
melyet pedig egyes felekezeti klikkek inszolencziája foly-
tonosan fenyeget. 

Ezzel a püspöki kar bölcs erélyének és fenkölt ha-
zaszeretetének oly magasztos példáját adta, hogy minden 
önérzetes hazafi mély tisztelettel hajol meg előtte. A fő-
pásztorok álláspontja ugyanis félreismerhetetlenül dombo-
rodik ki : béke, ha lehet ; harcz, ha kell, ha rá erőszakol-
ják. Ma már kétségtelenül be van igazolva, hogy, ha 
lesz harcz, annak nem a püspöki kar az oka, amely bé-
keszeretetében a legnagyobb kihívások ellenére a végső 
határig ment, hanem azokat éri majd a felelősség érte, 
kik a fenforgó viszályt igazolatlanul vagy rosszhiszemü-
leg fölidézték ; ekkor is azonban a végső győzelem iránt 
nem forog fönn kétség. . . 

Szent bizalommal tekintünk a nm. püspöki karra, 
mindenek fölött a magyar Sión főpapjára, ki Mózesként 
vezeti a hivő népet a mai hitetlenség sivatagjában ! Óva 
intett a febr. 26-diki rendelet kibocsátása ellen; azóta 
mindvégig egy szóval sem élesitette a reá erőszakolt vi-
szályt ; még akkor is, midőn álláspontja iránt a közvéle-
ményt tévedésbe akarták ejteni, megelégedett annak ok-
mányos konstatálásával ; majd újból megtámadták a kép-
viselőházban, hol magát nem védhette; de midőn a püs-
pöki kar támogatásával a főrendiház nagyszámú kath. 
főrendeivel sikra akart szállani annyi ferdités, támadás 
ellenében, midőn a magy. katkolikusság szeme-fénye 
liarczkészen állott, akkor is kész volt az ellenfélnek 
aranyhidat nyitni, amint ez kitérni akart a csata elől. 

Ha azok, akik oly türelmetlenek voltak abban, 
hogy kath. részről harcz s háború indittassék, csak tiz-
ezredrésznyi annyi buzgalmat tanúsítanának és milliomod-
résznyi sikert mutathatnának föl a választások körül, mint 
a mennyit a főrendiház decz. 18-án mutatott, akkor a kép-
viselőház nem fogadta volna el a Szivákról nevezett ha-
tározati javaslatot. 

Es ezen fordulat van olyan tanulságos, mint ama 
másik, mely a király közbenjárására beállott. -f-

Róma. Bampolla bibornok, pápai államtitkár levele 
a st. flonri püspökhöz — arról, hogy a vallás magasztos 
ügyére való tekintetből milyen legyen a franczia katho-
likusok politikai magatartása. 

Illustrissime et Beverendissime Domine. 
Redditae mihi sunt litterae ab Amplitudine Tua die 

XIX. novembris datae, quibus erat injecta mentio dissidii 
sententiarum quod nuper excitum est in Galliis super re 
gravissima ; quod dissidium eo magis abesse oporteret, 
quo magis necessaria est inter catholicos omnes summa 
voluntatum conjunctio. 

Quae mens ac sententia sit Apostolicae Sedis ea 
super re, facile dignoscere potes ex doctrina explicata in 

actis quae ab eadem prodiere. Patet ex illis catholicam 
Ecclesiam, cujus divina missio tempóra et loca omnia 
complectitur, nihil in sua constitutione et doctrinis habere 
quod ab aliqua abhorreat reipublicae forma, quum sin-
gulae optimum civitatis statum parare ac tueri possint, 
si juste ac prudenter adhibeantur. Scilicet Ecclesia assur-
gens supra mutabiles imperii formas ac contentiones et 
studia partium, spectat imprimis religionis incrementa et 
animarum salutem, quod bonum supremum est, cui curando 
ac provehendo studium operamque omnem sedulo debet 
conferre. 

Haec cogitans et animo intendens Apostolica Sedes, 
traditionem sequens aetatum omnium, non modo civiles 
potestates observât (sive unius, sive plurium imperio rega-
tur res publica), sed etiam cum iis agit missis exceptisque 
nunciis et legatis, et consilia confert ad transigenda ne-
gotia et definiendas quaestiones quae mutuas rationes 
Ecclesiae et reipublicae attingunt. Perfunctio hujus mu-
neris cujus amplitúdó humanas res supereminet, nullum 
infert praejudicium juribus quae forte ad aliquos spectare 
possunt, velut sapienter declaravit sanctae memoriae 
Pontifex Gregorius XVI, decessorum suorum vestigia 
sequens, in Litteris Apostolicis die VII augusti datis anno 
1831, quarum initium : Sollicituclo. *) 

Itaque eodem studio curandi religionis bonum quo 
dicitur Sancta Sedes in negotiis agendis colendisque mu-
tuis officiis cum rectoribus civitatum, ducintur etiam 
fideles oportet in actibus non modo privatae vitae sed 
etiam publicae. Quapropter, ubi id postulent religionis 
rationes, nec ulla justa ac peculiaris causa impediat, par 
est ut fideles ad rem publicam capessendam accédant ut 
eorum industria et auctoritate institutiones ac leges ad 
justitiae normám exigantur, ac religionis spiritus et bene-
fica vis in universam rei publicae compagem influât. 

Jamvero quod ad catholicos attinet qui in Galliis 
sunt, dubitandum non est quin opportunum ac salutare 
opus gesturi sint, si, perpensa conditione in qua jampri-
dem eorum patria versatur, earn velint inire viam quae 
illos ad nobilem, quem dixi, finem expeditius et efficacius 
perducat. 

Ad hoc opus efficiendum, multum conferre potest 
sapiens et concors episcoporum actio, multum fidelium 
ipsorum prudentia, plurimum denique vis ipsa progredi-
entis aetatis. Interim vero, cum. necessitas tuendi reli-
gionem et principia quibus socialis ordo continetur curas 
in praesens in se convertat virorum omnium quibus hu-
manae societatis salus cordi est, expedit summopere ut 
Gallici fideles in unum consentiant et hanc sibi provinciám 
suscipiant, in qua actuosas vires ac zelum magnanimum 
exerceant. 

Qui vellent Ecclesiam viresque catholicas in aciem 
angustiorem deducere iisque uti ad concertationes studiis 

!) Az i t t ér te t t nyi latkozat szövege ez : 
Si . . . (a Nobis vel a suecessoribus Nostris) cum iis qui alio 

quocumque gubernat ionibus genere rei publicae praesunt , t rac tar i 
au t sanciri aliquid contigerit, nullum ex actibus, ordinationibus et 
conventionibus id generis, jus iisdem a t t r ibutum, acquisitum, pro-
ba tumque sit, ac nul lum adversus ceterorum j u r a . . . discrimen 
jecturaeque et imputat ionis a rgumentum illatúm censeri possit ac 
debeat. 
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partium excitas, hi averterent animum a cogitatione bo-
norum maximorum ad quae vires illas converti oportet; 
frustra illas absumerent nulluni salutis vel gloriae fructum 
edituras; gravem denique inferrent illustri Gallorum na-
tioni perniciem, sinentes in ea imminui ea summa recti 
verique principia, ea opera egregia et catholicas traditiones 
quae quasi communis gentis thesaurus validas illi semper 
praebuere vires et praeclara laudis ornamenta. 

Ceterum mihi certa spes inest fore ut Galliarum 
catholici, quorum compertum est eximium religionis 
Studium et singularis Caritas in patriam, probe percipiant 
quae sint officia sibi ab hac temporum necessitate im-
posita, et dicto audientes pastoribus suis opus aggredian-
tur summa animorum consensione et conjunctione virium, 
quae sola potest tuto ad optatum finem perducere. 

Hac fiducia fretus, sensus Tibi profiteri gaudeo 
peculiaris existimationis, qua sum ex animo, Amplitudinis 
Tuae, etc. M. Card. RAMPOLLA. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István Társulat 

választmányi ülése 1890. decz. 18-án. 
Elnökség gróf Zichy Nándor és dr Kisfaludy Béla. 
A választmány tagjai nagy számmal jelentek meg. 
A tárgyalás előtt dr Kisfaludy A. Béla bemutatja 

özv. gróf Károlyi Gyuláné levelét, melyben a grófnő a 
társulat részéről kifejezett részvétet megköszöni. 

A választmány tudomásul vette az elnökség azon 
bejelentését, hogy a „Kath. Szemle" szerkesztőségébe a 
következő évre felkéri s megbízza az elnökség dr Mihályfi 
Ákos cziszt. r. theol. tanárt Budapesten, mint társszerkesz 
tőt, a szerkesztés fővezetése még ez évben az eddigi 
szerkesztő kezeiben maradván. 

A választmány megbízta a gazdasági bizottságot az 
1891. évi költségvetés elkészítésére, — megbízta továbbá 
az állandó számvizsgáló bizottságot az 1890. évi számadá-
sok átvizsgálására és a pénztár rovancsolására. 

Társ. igazgató bemutatja a társulat ujabb kiadvá-
nyait a Kath Szemle ez évi Y-dik füzetét, az ifjúsági 
iratok s a népiratok több füzeteit. 

Társulati titkár alapitó tagul bejelenti : gróf Fes-
tetich Tasziló nagybirtokost; — rendes tagokul 20 tagot, 
Jelenti, hogy a társulatnak végrendeletileg hagyomá-
nyoztak : néh. Gyúr sáns zky Márton plébáuos 12 frtot, — 
Kiss Antal plébános 10 frtot. — Jelenti továbbá, hogy 
a társulat 85 iskolának adott ajándék-könyveket. — Kará-
csonyi ajándékul a társulat részéről könyveket kapott : 
az irgalmas nővérek 40 intézete, — a főváros 4 árva-
háza, — a főváros 4 kórháza ; — s 9 állami fegyház 
és börtön. A vatikáni okmánytárra beérkezett: a rozsnyói 
káptalantól: 50 frt, a szepesi káptalantól: 50 frt, — a pan-
nonhalmi főapátságtól: 300 frt, — néh. Modrovics Ger-
gely zalavári apáttól 50 frt. 

A társ. ügynökségben elkelt: 71311 pl könyv, — 
600.drb. sz. kép, — nyomtatvány 2125 pl., irka 5200 drb. 
— Összesen 13537 frt 50 kr. értékben. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte: dr. 
Wenczel Gusztáv, és br. Barkóczy Sándor vál. tagokat. 

Folyó évi november 20-ka óta a Szent-István-Társu-
latba léptek gróf Festetich Tasziló mint alapitó tag ; — 
mint rendes tagok: Balázs Márton lelkész Craiova.' Bara 
Mihály lelkész Chimpalungu, Hering Gyula lelkész Plo-
jest, Ludvigh Albert lelkész Braila, Pasko János lelkész 
Turnu Mogurelle, Bermüller Ferencz főgymn. tanár Bu-

dapest, Proksch Ferencz plébános Rácz-Töttös, Fehérváry 
Kálmán N.-Tapolcsány, Viszota Gyula tanárjelölt Ercsi, 
Furka Ferencz közjegyző Cserna-Keresztur, Pataki Antal 
segédeikész Mária-Kémend, Chilkó László plébános Ivö-
rösladány, Hegedűs Lajos gyógyszerész B.-Endrőd, Kó-
pis József káplán B.-Endrőd, Tarnay János káplán 
B.-Endrőd, Szőke János káplán Szarvas, Praznovszky 
Antal káplán Szered, Nottny István urod. felügyelő 
Szered, Bálint Lajos plébános Csatószeg, Bangha Levente 
gymn. tanuló Nyitra. 

V E G Y E S E K . 
— Uj próféta támadt Győrött. Már t. i. a városban 

elterjedt hír szerint urjövet első vasárnapján a győri kál-
vinista káplán ezzel a jóslattal lejDte meg a szószékről 
ájtatos hallgatóit: „A katholiczizmus végórája ütött, a 
pápaság hatalma meg van törve, itt az idő, hogy legyen 
egy akol meg egy pásztor," — t. i. Debreczenben ; de 
már ezt a hír gondolja hozzá. 

— A magyar szentek sz. Mária előtt. A mit már 
évek előtt az orosházi lelkes lelkész, ft. Lehóczky József, 
ajánlott, hogy t. i. Szoldaticsnak a fenti aláírással a 
„Sz. Család-naptár"-ban megjelent képe sokszorosittassék 
és népünk kezébe juttassék, az most megtörtént. Valaki 
a „Sz. Család naptár" képe után tetemesen kisebbitett és 
jól sikerült clichét készíttetett s több ezer példányban a 
képet kinyomatta. 100 drb. portómentesen küldve 50 kr. 
Megrendeléseket elfogad Hahnekamp György, kissemina-
riumi rektor Győrött. Kiváló örömöt szerezhet a kép 
azoknak, kik a „Rel."-ban annak idején hazánk megmen-
tésére ajánlott imaegyesület kötelmeit magukra vállalták ; 
akár egyesületi kép is lehetne, miután a kép alá ez van 
nyomtatva ; 

„Oltalmad alá futunk, Istennek sz. anyja, 
Magyarország Védőasszonya ! 

Sz. István király, Sz. László király, 
Sz. Imre lierczeg, Sz. Erzsébet asszony : 

Könyörögjetek érettünk ? 

(Édes hazánkért: 1. Miatyánk . . . Üdvözlégy.) 

S3-'- Felhívás előfizetésre, ^ g j 
Az ötvenedik évfolyamba lépés közelgő pillanata 

gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást igen rövidre nyujtsuk, kérve diszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi hiveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányítás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 11. 
Br Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 



Megjelenik e lap heten-
ként kctszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

I félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

: Szerkesztő lakása ;Buda-
: pest, VIII., Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 

NEGÏVENKILENCZEDÍK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 24. 51. II. Félév. 1890. 

T A R T A L O M . Veszéreszmék és Tanulmányok : Karácsony ! A tö r t éne t i igazság é rdekében . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Az 
elővigyázat szü lőany ja a b iz tonságnak . — R ó m a : A p á p a és Lav iger ie b ibo rnok pol i t ikai p r o g r a m m j a Francz iaország számára . — 
A n n e c y : Tu r inaz annecy i püspök levele az „Anjou" cz. lap szerkesztőjéhez. — Irodalom: K á r m e l h e g y i Rózsab imbók. — Li l iomfüzér . — 

Vegyesek. — Felhivás előfizetésre. 

K a r á c s o n y ! 
Soli Deo gloria ! 

Dicsőség a magasságban Istennek és békesség 
a földön a jóakaratú embereknek. 

Ez angyali szózat hirdette a világnak a 
megváltás nagy müvének kezdetét, mely min-
denben. még az időszámításban is reá nyomta 
bélyegét az emberiségre. Ez angyali szózat igaz-
ságát már közel kétezer év tör ténete bizonyitja. 
Nincs dicsőség, hacsak a magasságban Istennek ; 
nincs igaz békesség a földön, csak a jóakaratú 
embereknek. 

Mivé lettek, hová tüntenek amaz emberi 
alkotások, melyeket a történelemből csodálni 
tanulunk? Hol vannak a görögök kultúrájúkkal, 
melyet a tizenkilenczedik század vége felé még 
emlékében is számkivetni akarnak az iskolából; 

• hol van a rómaiak hatalma, mely az ó világot 
rabigájába ha j t á ; hol van Att i la száz népességű 
birodalma, hol a góthoké, a vandáloké; hol a 
középkori nagy hatalmak? Voltak, nincsenek: 
rövid uralmuk dicsősége szétfoszlott, mint a 
lidérczfény. 

Hová lettek családi, társadalmi s állami in-
tézményeik? Alig van nyomuk, és az, amit azok-
ból ma tanítanak s idéznek, nem általuk, de a 
kereszténység ut ján ju to t t át az utókorra. 

Hol van a jelen század dicsősége? Hová 
tünt I. Napoleon világot rázkódtató birodalma? 
Mi lett III. Napoleonból, kinek egész Európa 
engedelmeskedett? Mily parányi tényezővé lőn 
Bismarck, kinek befolyása kiterjedt az egész 
polgárosult világra? És hogy e külföldi nagysá-

gok mellett a honiakat is említsük, mily keve-
sen emlékeznek meg ma Deák Ferenezről, mily 
szerepre ju to t t az egykor oly hatalmasnak tar-
to t t Tisza Kálmán ? Jellemző a XIX. század nagy 
férfiaira, hogy még életükben lát ták alkotásaik 
megsemmisülését vagy átalakulását, és ezek rom-
jain töprenghettek az emberi dicsőség múlandó-
ságán. 

Nincs dicsőség, hacsak Istennek. Nincs tar-
tóssága semminek, csak az 0 müvének, mely 
Názáretben hirdettetvén, Bethlehemben kezdődött 
és a Golgothán nyerte szentséges betetőzését, és 
azóta él s folyton terjed az anyaszentegyház 
mindig csodás működésében, szemmel láthatólag 
bizonyítván az emberi alkotások gyarlóságát, 
melyeknek változandóságát közel kétezer éve 
szemléli, miről a tőle elszakadt felekezetek szaka-
datlan vedlései s vajúdásai is tanúságot tesznek. 

Nincs békesség e földön azon kívül, melyet 
a bethlehemi kisded nyújt az 0 egyházában, 
melyet sziklára alapított , hogy a pokol hatalma 
se vehessen erőt raj ta . 

Nincs békesség a családban, ha nem hat ja 
át a keresztény szellem. A férfi inkább zsarnok 
voit s ur, mint férj s a tya; a nő rabszolga volt 
semmint feleség s anya; a gyermekek pedig ak-
kor részesültek legkevesebb szülői szeretetben, 
midőn gyöngeségük arra nekik legerősebb jog-
czimet adott. Mi volna a házasság azon szent 
jelleg nélkül, melylyel a kereszténység fölru-
házta? A felekezetek némelyike és a modern 
államok egyik s másika által alkotott s köve-
t e t t ugy nevezett házassági jog, a házasság föl-
bon thatósága, hála az emberiség jobb érzésének, 
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mindig csak kivételt képez, melyet szabályként 
az erkölcsi érzület nem fogad el és az élet meg-
czáfol. Avagy mivé lenne a család s a társada-
lom, ha e keresztényellenes házassági jog a család 
s társadalom vérébe átmenne ? Mivé lenne a csa-
ládi boldogság, a gyermekek nevelése ? Borzalom 
nélkül gondolni sem lehet a beállható elállatia-
sodásra, melyet az maga után vonna. Máris 
hallunk elég panaszt a népesség csekély szapo-
rodásáról némely államokban; a házasságkötések 
fokozatos csökkenése, a törvénytelen születések 
s vadházasságok szaporodása, a gyermekgyilkos-
ságok s kisdedek halandóságának növekedése, a 
lelenczek számának rohamos fokozódása : mindezt 
nagy mértékben a ker. kath. családjog ellen in-
tézet t támadások következményeiül kell betudni, 
és mindettől s mind ennek további elfajulásaitól 
az emberiség nem fogja magát megóvhatni, ha-
csak vissza nem tér a házasság, a család ama 
szelleméhez, melyet a Krisztus t aná t hiven meg-
őrző anyaszentegyház hirdet. 

Nincs békesség a társadalomban, ha nem 
vezérli Krisztus tana. Az ember mindig gyarló ; 
de leggyarlóbb, ha gyarló s hitvány anyagnak a 
rabja. És ime mit látunk a fölvilágosodottnak 
nevezett tizenkilenczedik században? Az egész 
társadalom forrong, mivel az anyagi érdekeket 
nem szabályozza a keresztény szellem. Császárok, 
miniszterek, törvényhozó testületek, európai kon-
ferencziák mindenféle anyagi eszközökkel igye-
keznek kiegyenliteni az érdekösszeütközéseket; 
az eredmény azonban nem felelt meg a várako-
zásoknak, nem is fog megfelelni soha, mivel az 
anyagi érdekellentétek kiengesztelése csak erköl-
csi erővel biztositható. Amig az vala a jelszó: 
„imádkozzál s dolgozzál," addig alig zavarta va-
lami a társadalom békéjét ; mióta azonban a 
XVI. század szellemi forradalma elvül s czélul 
áll i totta föl az embernek ugy nevezett ős álla-
potát, amikor az egész föld s ennek összes ter-
mékei kinek-kinek szabad rendelkezésére állottak 
volna; és amióta a modern nemzetgazdaság csak 
ez elvet haj togat ja , hogy „dolgozzál," az imáról 
azonban megfeledkezik vagy fölöslegesnek is 
t a r t j a : azóta a modern tái^adalom csak az ön-
zést ismeri legfőbb rugójának, mely az élvezetek 
hajhászásába 1-1 kulminál, amelvnek modern kife-
fejése: küzdelem a létért. Ezt holmi palliativ 
eszközökkel nem lehet kielégiteni. Bizonyság rá 
a társadalmi forrongás, mely az egész polgáro-
sult világban egyre terjed, amelynek i t t -o t t föl-

merülő véres kitörései, a logikai következetesség-
gel megujuló munkabeszüntetések, a bűntények 
fokozatos szaporodása, a fegyházak számának 
elégtelensége, a bünf'enyitő biróságok tulhalmo-
zottsága munkával, a közbiztonság őreinek foly-
tonos szaporitása, és a többi társadalmi bajok 
mind csak nyilvános jelei ama küzdelemnek, 
amely a fölszin alat t még nagyobb rombolást 
visz véghez. A mai társadalom méltán hasonlít-
ható a vulkánhoz, melynek bensejében folyton-
folyvást forrongnak az erupczionális erők : e tár-
sadalomnak nincs s nem lehet békéje. Vájjon 
remélhető-e, hogy visszaszerzi ezt ? Igen. Amint 
a modern állambölcsészet be fogja látni tévedé-
seit, amint máris észre té r t például a vasárnapi 
munkaszünet dolgában, melyet az európai konti-
nens majd minden ál lama, a tapasztaltakon 
okulva, siet ismét behozni, épp ugy várható, 
hogy el fogja vetni lassankint mindama hamis 
tanelveket , amelyek megingat ták a társadalmi 
r ende t ; majd amikor újból érvényre emelkedik 
e keresztény elv, „imádkozzál s dolgozzál," ak-
kor az emberiség megif jul tan visszanyeri az igaz 
békét, melyet csak karesztény szellem nyújthat . 

Nincs békesség az államokban, sem az álla-
mok között. Hányszor halljuk évenkint a feje-
delmeket s vezérlő államférfiakat hirdetni, hogy 
Európa békéje biztosítva van, — de nem hiszi 
senki, maguk sem. Hogyan is hihetné, midőn e 
békebiztositások hangjá t elnyomja az állig fegy-
verben álló Európa puska- s ágyu-csörtetése, az 
állandóan fegyveres szolgálatot teljesítő több 
millió ka tonát begyakorló e harsány vezényszó: 
sorakozz — tüzelj. Es vájjon kisebb-e a karcz, 
mely gazdasági téren a nemzetek közt foly, mely 
több ekziztencziát, több családot tesz tönkre a 
sokat hangozta to t t béke idején, mint bármely 
fegyveres háború? Mi lesz ennek a vége? Vagy 
a bábeli torony építésének tör ténete fog ismét-
lődni, vagy pedig oly érvágás a vén Európán, 
mely ki fogja gyógyítani a vég nélkül való fegy-
verkezés hóbortjából, és a nemzeteket megtaní-
tani arra, hogy az államok rendeltetése a pol-
gárok boldogítása, ami csak ugy eszközölhető, 
hogy a kormányrúd kezelésénél is érvényre emel-
kedik a kereszténység szelleme, mely egyedül 
képes egyeseket ugy, mint nemzeteket a bárbár-
ságtól megóvni. E szellem nélkül nincs békesség, 
mint a modern államok belkormányzata eléggé 
tanúsí t ja , amelyekben a parlamentar izmus neve-

! zete a la t t a többség, sokszor mesterkélten ösz-
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szetákolt többség elnyomja a kisebbséget, ahol 
tehát az úgynevezett törvényes ököljog nagyobb 
mértékben ju t érvényre, mint a sötétnek mon-
dot t középkorban. Vájjon ez erőszak, melyet a 
polgárok, a választók többsége nem is akar, 
fentar tható-e még sokáig az emberiség neme-
sebb érzelmének megsértésével, a nemzetek hi-
vatásának csúfjára? Kétségbe kellene esni, ha a 
mindennapi tapasztalás nem mutatná , hogy a 
népben, a társadalomban, a családokban még 
elég keresztény szellem, e kiapadhatat lan kmcs, 
található, mely előbb-utóbb, de bizonyosan u ta t 
fog törni magának a depravált közélet szaná-
lására, visszaadván a békességet az ál lamnak : 
önmaguknak. 

Vajha a sz. karácsony ünnepi hangulata 
magukbaszállásra birná a fejedelmeket, államfér-
fiakat, népeket s egyeseket mind. Vajha mind-
nyájuk szivében visszhangra t a l á lna : csak Istené 
a dicsőség, csak a jóakara tú embereké a bé-
kesség ! 

Mily üdvös átalakulást idézhetne elé azon 
államférfiú, ki XIII. Leo pápának az álladalmak-
ról és a szabadságról közrebocsátott encyklikái 
alapján mindazt a kincset, melyet a nép keresz-
tény gondolkozása nyújt , egyesitené és a gya-
korlati életben a kormányon érvényesitené ! Erre 
azonban a mai kormányok a börze-hatalmassá-
gok s fegyverkezések mia t t nem érnek reá ; 
megelégesznek a mindennapi toldozás-foltozással. 

A katholikus kongresszusokban megvan azon-
ban a csira, melyből az államok s népek újjá-
születése fog kifejlődni. Ma már egész Európában 
lát juk a kath. kongresszusokat egyesíteni ama 
megbecsülhetetlen kincset, a keresztény szellem-
erőt, mely addig parlagon hevert és most az 
egyetemes, országos kongresszusokban, valamint 
a kath. szocziálpolit. szak-egyesületekben a vi-
lág legnagyobb problémáinak megoldásával fog-
lalkozik. 

A mai sz. karácsony alkalmából buzgó szív-
vel fohászkodjunk, hogy Magyarország katholiku-
sai is mielőbb kövessék külföldi hitsorsosaink 
nemes pé ldá já t : összegyüjtendők a keresztény 
szellem nagy kincsét, mely elszórtan nemzetünk-
ben lakozik, amely azonban egy csomóban épp 
oly hatalmas tényezőnek bizonyulna, min t a 
külföldi kath. kongresszusok, melyeknek kezde-
ményezése elé ép oly skepsziszszel tekintet tek 
sokan, mint nálunk most tapasztaljuk. 

A magyar katholikus kongresszus méltón 
fogja tolmácsolni a bethlehemi kisded születését 
hirdető szent angyalok karénekét : 

Dicsőség a magasságban Istennek és békes-
ség a földön a jóakaratú embereknek. 

Cs—ék F. 

A történet i igazság érdekében. 
I 

Midőn napjainkban egy tanultabb és ügyesebb orvos-
nak valamely súlyosabbnak látszó nyavalyával kell szeni-
beszállania, az az egész beteget és nem csupán a betegség 
látszólagos székét vizsgálat alá veszi, hogy kiismerje 
necsak a nyavalya mivoltát, hanem annak tulajdonképeni 
okosóját is. Azonfelül kutatja a beteg általános egészségi 
állapotát, erejét és gyógyulási képességét; miértis a be-
teget nemcsak érzéki, hanem intellectualis vizsgálat alá 
is veszi, kikérdezvén őt egész múltja, életmódja, szenve-
délyei, kiállott nagyobb nyavalyái, táplálkozása felől. Igy 
keresi a bajjal annak gyökerét s kedvező vagy kedvezőt-
len körülményeit, melyektől a „gyógyjóslat" függ, de 
minden körülmények közt a baj közelebbi vagy távolabbi 
okainak elhárításával iparkodik a bajt magát a lekötött, 
meggyöngített természet gyógyereje megszabadítása, eset-
leg fokozásával leküzdeni. Mert: „sanabilibus aegrotamus 
malis ipsaque nos in rectum genitos natura, si emandari 
velimus, juvat." Seneca. 

A mi politikai és társadalmi, vallási bajainknak is 
megvannak nemcsak a saját kitérő szimptomáik, hanem 
sokszor igen meszsze elágazó gyökereik is, melyeknek ki-
kutatása, kiirtása nélkül azokat eltávolítani nem lehet, s 
vallási buzgóságunk, hazafiságunk, az emberiség java 
iránti bizonyos érzékünk késztet minket arra, hogy ke-
ressük az oly kérlelhetlen természeti törvények, az 
ok és okozat összefüggése törvényének alapján e fajta 
bajaink gyökereit is az előzményekben, — régi hibák, 
midasztások, visszaélésekben, melyek rossz következéseik-
ben fenn vannak, s melyeknek megismerése, eltávo-
lítása és kerülése nélkül folytatódik a baj ugyanazon régi 
okok által, ha azok eltüntetve nem lettek. — vagy foly-
tattatok általunk, ha a bajt okozó régi csapáson haladni 
magunk se tartózkodunk. 

Ezt olyan jól tudjuk, hogy már a régi pogányok 
elmondták a történelmet „az élet mesterénekaz ujabb 
keresztény történetírás pedig elmondja a „világtörténetet" 
„világitéletnek" s napjainkban már alig akarnak azok, kik 
történetírásra adják magukat, mást írni, mint „oknyomozó 
történetetSőt maga az isteni kinyilatkoztatás is kihív 
bennünket az ilyen kutatásra; midőn jó erkölcsökre jutal-
makat, rosszakra büntetéseket ígér az apáktól le az uno-
kákig s midőn a próféta eképen kiált fe l : „Az atyák 
ették a savanyu szőlőt és a fiuk fogai vástak el(Jer. 31, 
29.) Bizonyos életrevalóság, sőt erkölcsi kötelesség tehát 
kutatni erkölcsi és politikai mizériáink okait és eredetét. 

Csakhogy az Üdvözítő tiltja, hogy szigorúan, sőt 
igazságtalanul Ítéljünk következtetéseinkben. Akarja, hogy 
ítéljünk — vos autem quem me esse dicitis? mondja, — 

32* 
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de csak igazságosan, s inkább méltányosan, mint tulszi-
goruan. „Justum judicium judicate" (Ján. 7, 24.) „Men-
surarn bonam et confertam et coagitatam et supereffluen-
tem dabunt in sinum vestrum." (Luk. 6, 38.) 

S itt önkénytelenül tolul tollúnk alá az a szemre-
hányás, hogy napjainkban amily jogosan ülünk különösen 
egyházpolitikai bajaink okainak felfejtésénél a íörténelem 
birói székébe, oly tulszigoruan és egyoldalulag, és elha-
markodva kezeljük sokszor ezen Ítéletet. Elitéljük jogo-
san a felfejtett hibákat minél élesebben, hogy azoknak 
ujabb elkövetésétől minél jobban óvakodjunk és óvakodtas-
sunk; — de nem igen keressük a lélek jogos felháboro-
dásában az okokat, melyekkel, a régi tévedőknek legalább 
jóhiszeműségét ki lehetne mentenünk. 

Igy vagyunk ujabban a most folyó vegyesházassági 
kérdések eredetére nézve. Lelkünk méltán borzad fel an-
nak hallatára, hogy volt idő, — és voltak egész százazadok ! 
— midőn katholikus papok feledni látszottak azt a hitegy-
séget, melyért Krisztus imádkozott (!) melyért az aposto-
lok utódai zsinatokat tartottak ! az elszakadókat kiátkoz-
ták! melyről azt hirdették: hogy „angyalnak az égből" 
sem szabad rajta változtatni! melyért az isteni mesterrel 
együtt meghaltak ! — minden hitbeli kauczió nélkül ado-
gatták össze a „vegyesházasokat!" Nem habozunk ezért, 
s a kérdés jelen elmérgesedéseért, midőn az mind nehe-
zebben leszen megoldható, szemrehányással illetni emlé-
küket. 

Pedig a történelemben megtaláljuk a hibával leg-
alább alanyi mentségüket! Igaz, hogy ez nem elég az ő 
teljes kimentésükre ; de tisztázza őket azon esetleges vád 
alól, hogy menthetlen könnyelműséggel, hogy ne mond-
juk „árulással," vagy tudatlansággal hanyagolták volna 
el az „egy az Ur, egy a hit, egy a keresztség" (Efez. 
4, 5.) isteni eff'atum szent érdekeit. A történelem meg-
mutatja, hogy koronkint ők épp ugy, vagy jobban is 
szerették hitüket, mint mi, s annak szeretetéből hibáztak, 
vétkeztek — errarunt — in cliaritate !*) hogy jámbor szá-
mításaikban csak ugy csalódtak, mint sokan utánuk, kik 
ugyanolyan jámbor számítással majd ebben, majd abban, 
különösen nemzeti és politikai maguktartásában, mi szin-
tén eltért volt a száraz igazságtól s az egyházra nézve az 
általános kihatást tekintve nem kevésbé lett végzetes, szo-
morúan megtévedtek, mint tévedhetünk mi kötelmeink 
teljesítése és egyházpolitikai magunktartására nézve. 

Ezt a történelem lapjainak egy kis átkutatása ki 
fogja a régiekre nézve deríteni. 

Husztikusz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember hó 22. Az elővigyázat szülő-

anyja a biztonságnak. — 
A főrendiház decz. 18-diki emlékezetes ülésének még 

egy másik mozzanatára kell visszatérnünk azon kivül, 
melyet előző számunkban főfontosságu érdeme szerint 
méltattunk. 

Az emiitett ülés e részéről a gyorsírói följegyzés 
igy szól: 

') No, ez nem volt igazi Charitas ! A szerk. 

„Következett a részletes tárgyalás, melynek folya-
mán a közoktatásügyi budget egyetemi tételénél föl-
szólalt : 

Császka György szepesi püspök: Nagyméltóságú 
elnök ur ! Méltóságos főrendek ! Midőn ezen állami költ-
ségvetést részleteiben is, tehát a most felolvasott tételt 
is a püspöki kar megszavazza, ezt csakis azon évenkint 
kifejezett határozott kijelentése és fentartása mellett 
teszi, hogy ezen szavazatunkból a budapesti egyetem 
katholikus alapjai és alapitványainak jogi természetére 
nézve semminemű hátrányos következtetés le ne vonas-
sák. Kérem a méltóságos főrendeket, hogy ezen kije-
lentésünket tudomásul venni méltóztassanak. 

Csáky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek! Két 
izben volt már szerencsém a költségvetés tárgyalása 
alkalmával a budapesti kir. tudomány-egyetem jellegére 
vonatkozólag nyilatkozni. Azt hiszem, visszaélést kö-
vetnék el, ha ismételném mindazt, a mit erre a kér-
désre vonatkozólag e nagyméltóságú házban már két 
izben elmondtam. Elégséges tehát egyszerűen arra utal-
nom, hogy a budapesti kir. tudomány-egyetemet állami 
jelleggel biró főiskolának ismerem, de hogy ez által 
nem tagadtatik meg az egyetem eredete, valamint nem 
praejudikáltatik ez eredet esetleges következményeinek 
sem." 

E nyilatkozatok nagy fontossággal birnak, kivált a 
mostani körülmények közt. 

Amidőn a nm. püspöki kar két évtized óta esztendő-
ről esztendőre megujitja a jogóvást a budapesti kir. kath. 
tudomány-egyetem elévülhetetlen ősi jellegére nézve, ezt 
a főpászteri kar nevében fölszólaló püspök mindig oly 
higgadt komolysággal, az ügygyei kapcsolatos oly indo-
kolt méltósággal teszi, hogy minden hazafi érzi a szavak 
súlyát, melyek ekkép elmondatnak. Ezúttal azonban a 
huszonkét év óta folyton megujuló eme jogóvásnak a 
szokottnál is nagyobb ünnepélyességet kölcsönzött azon 
körülmény, hogy a főrendiház katholikus tagjainak az ősi 
név, társadalmi magas tekintély s nagybirtok által leg-
inkább kitűnő, fényes csoportja volt jelen, mindannyian 
készen arra, hogy — mint gr. Zichy Nándor ő exczellen-
cziája szóval is kijelentette — a nm. püspöki kart ak-
cziójában támogassák, ha erre a szükség beállana. 

Es ily diszes gyülekezetben hangzott el gr. Csáky 
A. közoktatásügyi miniszter fönidézett banális nyilatko-
zata. Nem hittünk szemünknek, sem fülünknek, annyira 
hasonlit ez a bold. Trefort Ágoston ideges és hetyke 
enuncziáczióihoz, melyeket tizenhat éven át e tárgyban a 
főrendiházban tett vala. 

Méltó csodálkozás fogta el a főrendiház számos tag-
ját, amidőn az apostoli magyar király miniszterét, egy 
gróf Csáky-t látták az önmagával meghasonlott s állásá-
ban bizonyos ismeretes tekinteteknél fogva megtűrt Tre-
fort Á. nyomdokain haladni. Ez utóbbinál a világ meg-
szokta volt, hogy nem tudott kibontakozni bizonyos 
ifjúkori útvesztőkből, de utódjától sokan elvárták, hogy a 
budapesti kath. egyetemmel a protestánsok s zsidók ja-
vára elkövetett fait accompli-t nem fogja a közönséges 
forradalmi brutalitás szemüvegén át nézni ; mint dynaszti-
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kus férfiutói a főrendiház tagjai azt várták, hogy ezen 
ügynek dynasztikus vonatkozását is figyelembe fogja venni, 
amint az kötelessége is. 

Mert Mária Terézia király örök időkre katholikus 
jellegűnek alapította ez egyetemet; az ő utódai ebben 
megerősítették és amint alapitványaikat nem szabad más 
czélokra fölhasználni, épp ugy alapitványaik intenczióját 
sem szabad meghamisitani. Aki pedig mégis megteszi, az 
forradalmat üz a dinasztia ellen, és sérti, gyöngiti mások-
ban a dynastikus érzületet, mintha csak a mostan dicső-
ségesen uralkodó I. Ferencz József császár s király vala-
mely alapítványának, például a mayerlingi zárda-alapít-
ványnak intenczióját tagadná s meghamisítaná. 

Egyébiránt jól tudjuk, hogy közoktatásügyi kormá-
nyunk mivel sem képes indokolni a dynasztia egyik leg-
nagyobb s legmagyarabb alapítványának czélján s jellegén 
elkövetett eme forradalmi aktusát, és azért hallhatunk 
tőle oly válaszokat a püspöki kar jogóvására, mint a 
fönebbi, melyet összevetve a képviselőház kultusbudget-
vitája alatt Komlóssy Ferencznek ugyancsak a budapesti 
kath. egyetem ügyében adott tréfás s gunyoros válaszá-
val : tiszta képet nyerhetünk gr. Csáky Albin jogtiszte-
letéről s dynasztikus érzületéről. 

E kettőről még más bizonyítékaink is vannak. 
A gr. Csáky A. miniszter által a katholikus auto-

nomia ügyében összehívott értekezleten ugyanis Berze-
viczy Albert államtitkár a miniszter tudtával, vagy leg-
alább hallgatag beleegyezésével a katholikus egyetemen 
elkövetett forradalmi aktus folytatását jelentette be. Es 
pedig kimondván azt, hogy az országos kath. autonomia 
szervezését azért sem teheti a kormány magáévá, mert 
akkor a kath. középiskolák a miniszerium keze alól az 
autonom szervezet vezetése alá jutnának, hozzátette, hogy 
inkább a felső és középiskolák teljes államosítása van 
ezélba véve, vagyis más szóval a katholikus középiskolákat 
a budapesti egyetem sorsára akarják juttatni. 

Nem szükséges bővebben fejtegetnünk e czélzat ki-
hatását, mikor maga a szándék és a hang, melylyel azt 
jelezték, eléggé bizonyítja a szellemet, mely a vallás- s 
közoktatásügyi minisztériumban uralkodik. 

A katholikusok most már láthatják, miben töri a 
fejét az a miniszter ur, aki a parlamentben másoknak a 
törvénytiszteletről leczkét adott. 

A kath. középiskolák jellegét elismerte a Trefort 
idejében alkotott középiskolai törvény. Alapittatásukat 
jóváhagyták az apostoli koronás királyok és alapitóik a 
törvények értelmében kiállított alapítóleveleikben kikö-
tötték ez intézetek kath. jellegét, kath. kezelését. 

Mindezt semmibe se veszi az apostoli koronás ki-
rály mai minisztériuma. Mit neki törvény ? Mit törődik ő 
az alapitó okmányok szövegével? Mit a koronának ez 
alapítványokat szentesítő és czéljukat biztosító ünnepélyes 
jóváhagyásával ? 

Ily körülmények közt még a korona szentesítése 
sem nyújtana elegendő biztosítékot az — államosításnak 
nevezett rablás ellenében . . . 

Érdemes lesz-e ilykép alapítványokat tenni ? 
Minden esetre jó lesz kellő tudomásul vennünk ama 

fenyegetést és ideje korán gondoskodni a katholikus isko-
lai alapítványok és intézetek megóvásáról, nehogy a bu-
dapesti kath. egyetem sorsára jussanak. 

E czélra itt nyíltan az apostoli király ő felségének 
közbelépését kérjük, lévén a korona mint legfőbb justitia-
rius, a magyar sarkalatos törvények értelmében, a jog 
legfőbb őre, és mint a magy. kath. egyház védője egy-
úttal a katholikus alapítványok legfőbb biztositója. 

Annál sürgetőbb pedig e közbelépés, minél ismerete 
sebb a „fait accomplik"-kal dolgozó politika, mely suba 
alatt előkészített meglepetésekkel a kath. egyház egyik 
jogát a másik után elragadja. 

0 felsége nem fogja megengedni, hogy az ősei által 
az egyház, trón és haza javára szentesitett alapítványok 
elraboltassanak, az alapítók szándéka meghamisittassék, a 
magán vagyon szenetsége épp az ő felséges neve alatt 
megsértessék. -f-

Róma. A pápa és Lavigerie bibornok politikai prog-
rammja Francziaország számára. — 

A „Köln. Volkszeitung" czimü jeles katholikus na-
pilapban a következő tudósítást olvassuk : 

„Lapunk egy barátja Rómából a következő soro-
kat írja : 

Egy bibornok, a ki a szentatya kiváló bizalmát birja 
és a ki állásánál fogva folytonos összeköttetésben áll ő 
szentsége személyével, egy látogatás alkalmával, melyet 
nála tettem, a beszédet Lavigerie bíboros legújabb kezde-
ményezésére terelte és arról körülbelől a következőket 
mondotta : 

„Látom, hogy a közvélemény Németországban kissé 
ugyan izgatottan, de teljesen indokolt alakban foglalt 
állást Lavigerie bibornok felköszöntőjének (toast) ama 
szavaival szemben, melyek a mostani franczia köztársa-
ságra vonatkoznak. Visszaél mindenki a szentatya nevé-
vel, a ki azt hirdeti, hogy ő Afrika primásának mondá-
sát megerősité. Tényleg az egész egyedül a bibornok ur 
egy félreértéséből származik. 

íme, a mi történt. 
Midőn a bibornok legutóbb Afrikába menendő Ró-

mában volt, ő szentsége jelenlétében társalgás közben és 
egészen véletlenül azt a véleményét nyilvánitá, hogy jó 
volna, ha a papság és világiak állásfoglalására nézve a 
katholikus érdekek és általában a valláspolitikai ügyek 
tekintetében egység lenne elérhető. Maga az a tény, hogy 
a püspökök valamennyien a valláspolitikai ügyekben kö-
zös álláspontra helyezkednének, a legnagyobb haszonnal 
járna, hogyha lehetségessé tétetnék az, hogy az ily 
eltökélések függetlenül történhetnének a különféle politi-
kai színvallásoktól. 

A pápa erre azt felelte, hogy ha ebben az irányban 
valami történhetnék, ebben ő nagy előnyt látna. 

íme néhány szóval az egész jelentősége annak a 
beszélgetésnek, a mely e pontra nézve ő szentsége és a 
bibornok között lefolyt. A bibornok, világos, hogy felha-
talmazva érezte magát szavainak azt az értelmezést adni, 
a melyben toastját és az amiensi lap szerkesztőjéhez irt 
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levelét vették, a mi reám nézve felfoghatatlan. Ez oly 
kevéssé felel meg a pápa szándékának, hogy az valóságo-
san meg volt lepve a Lavigerie bibornok által támasztott 
ügy által. És ez a meglepetés még mindig tart. A szent-
atya semmi esetre sem akarja akár a párisi grófot, akár 
a köztársaságot megsérteni, vagy akárki támaszt igényt 
Francziaországban a legfőbb hatalomra. A bibornok által 
a franczia püspöki karban támasztott viszály, a mely az 
annecy-i püspök ajkain republikánus, az angersi püspök 
ajkain royalista kifejezést nyert, nehezen fog Francziaor-
szág pacificatiójára szolgálni. Rólam azt beszélik, hogy 
nagy rokonszenvvel viseltetem Francziaország iránt. Az 
egyház legidősb leánya igazán mindig kiváló szeretetem 
tárgya vala. De ez a jóakarat iránta nem teszen elva-
kulttá és közönyössé oly dolgok iránt, a melyek reá 
nézve valóban végzetesek lehetnek. 

Bocsásson meg Afrika nagyérdemű primása, ha ki-
mondom, hogv az a tanácsa, mely annak idején Chara-
bord grófot, hogy ugy mondjam, polgári háborúra jogo-
sitá fel, a mint ez a párisi gróf által közzétett leveléből 
kilátszik, most egészen különös szinben tünteti fel őt. 

Az uj viszály következményei nemsokára mutat-
kozni fognak. Ha a püspöki karban nincs meg az egyet-
értés: hogyan legyen meg az az alsó papságban? Hogyan 
értsenek akkor egyet a laicusok ? Lavigerie bibornok 
programmjának eredménye, ugy látszik, inkább a mon-
archistáknak fog kedvezni, mint a republikánus iránynak. 
Az előbbiek most inkább mint valaha fognak igyekezni 
bebizonyítani, hogy a monarchikus érzelem a francziák 
vérében van. És Lavigerie biboros saját kárán fogja meg-
tanulni, hogy a papság áttéritésére a köztársasághoz 
nem elégséges az, hogy valaki bibornok, mégha Lavigerie 
volna is a neve, latba vesse tiszteletreméltó személyisé-
gének egész sulvját, hogy ez által ily nagy változást 
hozzon létre a papság politikai eszméiben. Ha egy római 
lap a bibornok prograrumját mint a megszabadítás szózatát 
üdvözlé, melyet végre mégis bátor volt valaki kimondani, 
ez nem egyéb szólásmódnál, a melynek nincs egyéb érvé-
nye. Ez nem szolgál Francziaország, annál kevésbé a 
szentszék érdekeinek javára." 

Ez a vélemény, melyet az illető bibornok a pápa 
környezetéből lelke egész hevével mondott el, az illető 
magas személyiség tekintélyénél fogva teljes figyelemre 
méltó. Sok ábrándot fog az eloszlatni, melyek Lavigerie 
bibornok eljárásához fűződtek. 2) 

Annecy. Francziország. Turinaz annecyi püspök levele 
az „Anjou" cz. lap szerkesztőjéhez a Lavigerie bibornok 
által a franczia katholikusok számára kezdeményezett egy-
séges politikai eljárás érdekében. 

Annecy, nov. 28. 1890. 
„Szerkesztő ur! Kérem önt, legyen szives lapjában 

közölni e néhány sort, melyeket válaszul óhajtok adni arra 

') E levél közlése ellen Lavigerie bibornok f. hó 6-án Biskrá-
ban k. levelével „föltétlen" jogánál fogva t i l takozott . A szerte. 

•) Ez a Lavigerie-ellenes tábor lelkéből van mondva. Most 
halljunk, a következő egyházi tudósításban, egy másik egyházi szó-
zatot — Lavigerie eljárásának bölcsesége mellett. A szerk. 

a czikkre, melyet ön a f. hó 26-án megjelent számban Lavi-
gerie bibornokhoz intézett levelemnek szentelt. 

En ott azt mondtam, hogy a monarchikus szellem 
Francziaorszáyban többé nem létezik. Ön azt mondja, és 
pedig ismételten, hogy én állításomat semmivel sem bizo-
nyítom. 

Legyen szives mindenek előtt tekintetbe venni, hogy 
az ily nyilatkozat, mint az enyém is, nem történelmi tétel. 
Nem tehet többet az ily nyilatkozat, mint kimondja az elvet; 
a bizonyítékok akkor kerülnek napfényre, lia a vita fölötte 
megindult. Ezt látjuk az érsek toasztja körül megujulni. Az 
ő tettének értelme és messzevágó ereje igen sokat nyert 
határozottságban és erőben azzal a főp. körlevéllel, melyet 
az érsek ur f. hó 14-én papságához intézett, és egy másik 
levelével, a melyet ugyanő néhány nappal utóbb egy fran-
czia katholikushoz irt. 

A véleményünk megezáfolására ön által felhozott érvek 
Francziaország közszellemének állapotáról, nekem is alkal-
mul szolgálnak néhány bizonyíték felállítására az én mondá-
som mellett. 

Az „Anjou" igy szólt hozzám, és én ezt az okosko-
dást minden royalista lapban feltalálom: Francziaországnak 
a monarchia most is épp ugy vérében van mint XY. Lajos ide-
jében. Ez az ő vérmérséklete. Bizonyíték e mellett az, hogy 
„akár tetszik valakinek, akár nem: Francziaországnak egy 
ember kell, hogy benne .a hatalom megtestesüljön." 

Es ez igaz. Hanem például a római nép a Caesárok 
idejében, szintén azt akarta, hogy egy ember foglalja el 
minden hatalom helyét. És mégis a római népben monar-
chikus szellem nem volt. A monarchia lelke nem az, hogy 
az államban az első király nevet viseljen, — hanem a 
királyi tisztviselés öröksége. A monarchia lelke abban nyil-
vánul, hogy a hatalom ugyanabban a családban szabályosan 
legyen utódolva és hogy a nemzet ezt az utódlást mint 
normális és szükséges esetet elismerje és tisztelje, és hogy 
ezt az utódlást egy, a közvélemény, népszavazás, felforga-
tások, sőt magának a fejedelemnek hibái által is meg nem 
közelíthető, fensőbb jog ereje tartsa fenn. 

Ilyen volt a szellem Francziaországban szent Lajos, 
VII. Károly, I. Ferencz, XIV. Lajos és XV. Lajos idejében. 
De többé ez a szellem nincs itt, — hiszen ha itt volna, 
nem hagyta volna oly könnyen elmerülni X. Károly és 
Lajos Fülöp monarchiáját. A franczia nemzet és a király 
többé nem elválaszthatatlanok, többé nem egyek. A király 
most már csak egy valaki, a ki esetleg trónra jut, (un 
passant au pouvoir.) 

Az 1848-ki események emlékezete nem czáfolja meg 
ezt a felfogást, a mint ön gondolja. Akkor azt mondták: 
Vége van a monarchiának, és — mondja ön — ebből a 
csalódásból a császárság karjaiban ébredtek fel. Ugy van ; 
de a császárság egy cseppet sem volt állandóbb, mint a 
restauráczió és a juliusi kormány monarchiája. Franczia-
ország 1852-ben nem tett egyebet, mint azt mondta egy 
embernek : Végy mindent a kezedbe ! Nekem csak néhány 
csendes évet biztosíts ! 

Ez az ember, III. Napoleon, jó ideig igazán rend-
kívüli népszerűség és befolyás élvezetében vala. De a mo-
narchiát ő vissza nem állította; Francziaország és az ő 
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családja nem azonosultak össze, ugy a mint valaha azono- j 
sulva volt Franczia ország és a régi királyi család érdeke. 
A monarchikus szellem eltűnt. A császár addig uralkodott, 
a mig vállalatait szerencse kisérte. A király oly nemzetek-
nél, a melyeknél monarchikus a szellem, addig uralkodik, 
a meddig él. 

Tehát joggal mondhatták 1848-ban, hogy a monarchia 
Francziaországban kimúlt. Az én meggyőződésem szerint, 
ezt már akár 1830-ban kimondhatták volna. 

(Vége köv.) 

I R O D A L O M . 
-f- A karácsonyi ünnepek közeledtével alólirott bátor 

vagyok következő kiadványaimat alkalmas ajándék tár-
gyak gyanánt a főt. papság és t. olvasóközönség figyel-
mébe ajánlani: Kármelhegyi Rózsabimbók. Oktató és 
imádságos könyv. 656 lap. Ara fűzve 2 frt vagy 4 int. 
diszes vászonkötésben 2.50 frt vagy 5 int., fekete bőrkö-
tésben 3 frt. vagy 6 int., borjubőr diszkötésben arany-
metszéssel, tokkal 4 frt vagy 8 int. — Liliomfüzér. Gyer-
mekek számára. 64 lap. Fűzve 12 kr. vagy 4 péld. 1 int. 
igen diszes angolvászon kötésben 25 kr. vagy 2 péld. 
1 int. — A bold, szűz Mária kis zsolozsmája. Fűzve 
15 kr., félvászonkötésben 25 kr. Mind a három bérmentes 
szétküldéssel. Gyűjtőknek tömeges megrendelésnél minden 
tiz után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. P. Soós István 
kárm. r. áld. Győrött. 

= Irodalmi jelentés. nA kath. egyház isteni szer-
vezete" czirnü munkámra gyakran érkeznek megrendelések, 
tisztelettel jelentem, hogv miután annak példányai egy-
től-egyig elfogytak, még ujabb kiadást nem rendezhetek, 
a kívánalmaknak nem tehetek eleget. 

„A ker. vallás isteni eredete" czimü müvemnek 
néhány példánya azonban harmadik kiadásban még kap-
ható 2 for. nálam (Vámház-körut 4.) és a Hunyadi Mátyás 
irodalmi és könyvnyomda intézetben. Budapest, 1890. 
decz. 17. Dr. Bita Dezső, egyetemi tanár. 

V E G Y E S E K . 
*** Rampolla biboros két levelének közléséről és 

az e közlés következtében támadt helyzetről, valamint a jövő 
események valószinü fejlődéséről a „Mon. de Rome"-ból átve-
szünk m.t. olvasóink tájékozására két figyelemreméltó tudósítást. 
Az egyik Budapestről, a másik Bécsből van keltezve. Teljes 
szövegök a következő: „Budapest, decz. 19. Rampolla bibor-
noknak a „M. Állam" által közzétett levelei a vegyes 
házasságokról, a mint várható volt, élénk hatást keltettek. 
Ezekben a levelekben szabatos utasítások foglaltatnak a 
szentszék részéről Simor bibornok számára a Csáky-féle ren-
delettel szemben érvényesítendő eljárásra nézve. Ezek az 
utasítások teljesen megegyeznek az ősi egyházi tradicziókkal. 
Azt kérdezik egymástól az emberek, ki követte el az indiskre-
cziót. Általában azt hiszik, hogy ez a fogás oly párt részéről 
jött, a mely ezen a téren harczot szeretne provokálni. De 
nagy a remény, hogy ennek a közlésnek inkább szerencsés 
mint gyászos következménye leszen. A közvélemény belátja, 
hosrv a kormány nem kezdhet kulturharczot oly téren, a 

hol az egyház állása szemmel-láthatólag bevehetetlen; és 
valóban csaknem bizonyos, hogy az ügy mindkét részre 
nézve kielégítő megoldást fog nyerni." A másik tudósítás 
szövege ez : „ Bécs, decz. 20. Egyre tart Rampolla bibornok 
leveleinek, melyeket Simor bibornokhoz intézett, kedvező 
magyarázása. A szentszék magatartása, mely egyúttal szilárd 
is és békülékeny is, jő hatást keltett. Ennélfogva remélni 
lehet, hogy a kulturharcz nem fog kitörni." Ehhez mi a 
magunk részéről azt toldjuk kiegészítésül, hogy jó remé-
nyeinket a már-már kitörésig került baj enyhítésére nézve 
jóságos királyunk óhajának köszönhetjük. A karácsonyi szent 
ünnepek alatt kérjük a békesség Istenét, hogv a király 
békés óhaja mindenütt, a hol a kath. egyházat nem ismerik vagy 
talán gyűlölik is, utat törjön magának a szivekhez, hogy ünne-
pek után nemsokára csakugyan maga a közvélemény követelje 
Magyarországban az 1868-iki 53. tcz. 12. §-ának oly mó-
dosítását, hogy mi katholikusok békében élhessünk szent 
István birodalmában hitünk elvei és lelkiismeretünk sugal-
lata szerint. A katholikus-ellenes szellemeknek ezt a kijó-
zanodását hozza meg a kis Jézus Magyarországnak kará-
csonyi ajándékul. A hetvkélkedő, a zavarosban halászni akaró 
kölcsönös provokáczió és fenekedés — nem ér semmit, mert 
nem Istentől származik. 

— Említésre méltó mozgalom indult meg Magyar-
ország két gör. kath. ruthén egyházmegyéjében. Az Ungvártt 
megjelenő „Kelet" czimű derék lapban, nemsokára minden 
valószínűség szerint megvalósulandó tetté érlelődött több 
hozzászólás közben az az eszme, hogy az ínséges felvidék 
ruthén papsága legalázatosabb kérvénynyel járuljon az apos-
toli király trónja elé esedezni a kongnia javítása ügyében. 
Felmerült az a nézet is, hogy ruthén testvéreink két derék 
katholikus magyar közlönye, a „Felvidéki Sión" és a „Ke-
let", „a két testvér egyházmegye papságának csaknem kivé-
tel nélkül forró óhajához képest" egyesülnének. Osztatlan 
testvéri szeretettel kisérjük ruthén szert, testvéreink minden 
törekvését s forró kívánságunk, hogy ugy tegyenek, a mint 
legjobb nekik és az egész egyháznak. 

— Bismarck hg, Bothschild báró és a zsidók. Egy 
alkalommal Bismarck hg. igy szólt a zsidó pénzkirályhoz: 
„Én nem tudom felfogni, hogy miért nem veszik meg önök 
maguknak ősi hazájokat? Pénzért megkaphatnák." Erre 
Rothschild báró ezt válaszolta: „Mit gondol, herczeg: Kit 
nyúzhatnának akkor a zsidók?!" (Courrier de Brüx) 

— Köszönettel vettük a magyar Szent-Benedekrend, 
a cisterciek és a kegyes tanitórend névtárát az 1891-ik 
tanévre. 

— Monsabré atya Bomában tart ezidén adventi 
konferencziákat a Sant Andrea della Valle nevű nagy temp-
lomban. Advent 3. vasárnapján a papi méltóságról és hata-
lomról szólott, a melynek az Isten igéje és a szentségek 
állnak rendelkezésére. A szó teljes értelmében fenségesen 
szárnyalt a világhírű egyházi szónok, midőn azt irá le, 
mily magas méltóságra emelte Krisztus Urunk a papi hiva-
talt, midőn azt szentséggé tette és oly hatáskörrel ruházta 
fel, melyre még az angyalok is képtelenek. Róma népének 
hitét erősen megtámadta az istentelen világforradalom. Az 
istentelenség orgiáin átesett Francziaországból ment a leg-
híresebb egyházi szónok az örökvárosba hirdetni az élet 
igéit, a papi méltóságot megillető tiszteletről. 
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— Polonyi Géza képviselő, mint a napi lapok jelen-
tették, ő emjánál Magyarország hg prímásánál legutóbbi 
ittléte alkalmával tisztelegvén, dr Schlauch L. és Császka 
Gy. püspök urak jelenlétében szóba hozta a többi között 
a budapesti püspökség ügyét is. Az ügyet ugy kontemp-
lálják az ügy pártolói, hogy Budapesten legyen egy ál-
landó vikárius fölsz. püspöki ranggal és mellette egy 
társas káptalan. Hát ez természetesen a minimum, a mit 
tenni lehet. Mi már évek előtt történeti adatokkal illusz-
tráltuk az anyaszentegyház eljárását az országok főváro-
saival szemben. Páris, Bécs, London, München és legújab-
ban csak minap Madrid, azért lettek püspöki, majd érseki 
székhelyek, holott azelőtt nem voltak azok, mert az illető 
ország fővárosának hatalmi ereje szükségessé tette az 
ottani főpásztori székelést. Maguk az apostolok is a főbb 
városokba helyezték el az egyházi kormány góczpontjait. 
Az egyedüli főváros katholikus országban, t. i. Brüsszel 
Belgiumban nem püspöki székhely ugyan még, de szék-
helye a pápai nuntiusnak, a mi elég kiváló repraesen-
tatiót biztosit az egyháznak. Ne feledjék azonban a 
budapesti püspökség lelkes óhajtói, hogy mindent csak 
Magyarország hg prímása által lehet elérni és nélküle 
vagy az ő jogainak ellenére tenni semmit nem szabad, 
nem is lehet. 0 Budapestnek most és ő marad örökös fő-
pásztora. 

— Kulturharcz Magyarországon. Azt mondják : ná-
lunk nincsen kulturharcz s nem is leszen soha. Nagy csa-
lódás ! Régóta dul biz az, még pedig a legcsunyább alak-
jában, a társadalmi és polgári kulturharcz alakjában. A 
protestantizmus mindenütt lenézi, a hol lehet háttérbe 
szorítja, sőt üldözi a kath. érdekeket és embereket. Vagy 
nem a legodiosusabb kulturharczi jelenet játszódott-e le 
Váradon a hatalmas prot. Tisza Kálmánné és a kath. b. 
Gerliczy Félixné között a társadalmi téren ? Oh igen, Ma-
gyarország nemzetében régóta dul a társadalmi élet terén 
a vallási kulturharcz szelleme! Az Isten békéje messze 
eltávozott a magyarok keblétől ! Meddig fog ez igy tar-
tani, meddig fog az ellenségeskedés fokozódni ? ! 

— A legújabb röpirat ma jelent meg. Czime : 
„Ultramontanizmus és nemzeti állam." Veleje: 1. válás 
egyház és állam között, de csak a functiókra nézve, (hogy 
t. i. a felekezetien állam ezentúl is fungálhasson egyházi 
ügyekben péld. kinevezés, kath. alapítványok, kath. isko-
lákban), 2. hogy egy kath. párt alakulása lehetetlenné 
tétessék, kitiltása minden hitvallás papságának a parla-
mentből. 8. polgári házasság. Ez a legújabb magyar 
államférfiúi bölcseség. Szegény — toll! Azt hiszed, hogy 
ha a papokat kitiltod a parlamentből, nem fog minden 
pap helyett száz világi támadni az Isten ügyeinek védel-
mére? Potens est Deus etiam ex lapidibus suscitare 
filios Abranae ! 

— Nyugta. A Buscsukban épülő római kath. temp-
lomra posta utján a budapesti közp. papnevelő intézet 
ft. rektorátusához a következő főt. urak küldtek be kegyes 
adományokat: Némethy Béla pleb. Aszaló 1 frt. Zsinkó 
István kanonok Pécs 5 frt, Válics János pleb. Bács-Ma-

daras 2 frt 50 kr, Dávid János nyug. pleb. Kun-Majsa 
5 frt, Nóvák Ede pleb. Zamárdi 2 frt . Adja Isten, hogy 
mennél több jótékony sziv karolja fel az ügyet, hogy 
tavaszkor az építés újra megkezdhető legyen. Addig is min-
den jótevőimnek szivem mélyéből forró köszönetet mon-
dok. P. Piegsa Gergely misszionárius lelkész. 

— Portugallia katholikusai második nagygyűlésre 
készülődnek. A világ összes nemzetei közöl, a hol katho-
likusok vannak, talán csak mi magyarok vagyunk az 
utolsók, a kik e tekintetben megállapodásra, az ügy kellő 
megértésére még nem jutottunk el. A portugalli kath. 
nagygyűlést de Freitas Antal-József bragai érsek, Portu-
gallia primása hivta össze nov. 30-án kelt körlevéllel, 
melyet püspök-társaihoz és a bragai érseki tartomány 
papságához intézett, közreműködésöket kérve s tudatva egy-
úttal, hogy a kongresszust 1891. ápril 6-ára Brágába azonnal 
össze is hivja. Körleveléből csak egy passzust idézünk ; 
ezt : „Bizonyára nincs senki, a ki korunkban félreismerné 
sürgős szükségességét annak, hogy a katholikus erőket 
védelmünk szervezése végett okvetlenül összegyűjteni ke l l . . . 
Menthetetlen hiba lenne a katholikusok részéről minden 
jó elvnek szakadatlanul folvó lebontását s a társadalom-
nak, a melynek elkereszténytelenitése rendszeresen és áll-
hatatosan folyik, — erkölcsi felforgatását behunyt sze-
mekkel, tétlenül nézni. . . . Portugalliának szüksége van, 
hogy független, pártok és pártküzdelmek fölött álló 
közös tevékenységre hivassék össze minden jó hiszemű, 
jóakaratú és jó érzésű ember, a ki istenfélő és hazáját 
őszintén szereti." 

Lapunk jövő száma az ünnep miatt szerdán 
fog megjelenni. 

SES?' Felhivás előfizetésre, ^ m 
Gyors és tömeges megújítását az előfizetésnek kérjük 

e napokban, mert az idő rövid, a lappal való rendelkezés 
sürgős. 

Az ötvenedik évfolyamba lépés közelgő pillanata 
gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást ilyen rövidre nyujtsuk, kérve diszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányitás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 11. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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Az év végén. 

Hagyjuk a banális frázisokat az idő múlan-
dóságáról. Ha sose emlegetjük is az évek gyors 
haladását fölöttünk : az idő e gyors haladást 
frázisaink sallangja nélkül is elvégzi fölöttünk. 
Poézis és rhetorika dicsőitse tehát az időt, ha 
van idejök és otiumuk. Nekünk i t t erre se időnk, 
se kedvünk nincsen. Mi az időben lefolyó, az 
időben alakot öltő életlel foglalkozunk ; s ha 
talán nem is csinálunk valami nagy történetet , 
— ily bolond gondolattal nem is szoktunk fog-
lalkozni, — annyit akarva nem akarva mégis 
kénytelenek vagyunk megtenni, hogy nap-nap 
után jelen vagyunk figyelmünkkel, eszünkkel, 
keresztény hitünk, reményünk és szeretetünkkel 
annál a szövőszéknél, a melyen Isten az ő mély-
séges jóságú Kegyelmeiből s az emberek gyarló, 
fogyatékos igyekezetéből, no meg jó vastag mu-
lasztásaikból és vakmerőségeikből is, játszva 
szövi össze azt a bámulatos szövetet, a melyet 
kicsiben, akár minden egyes emberre, ügyre, 
országra kiszabva, ugy hívunk, hogy történet, de 
a minek egész nagyságában világtörténelem, Isten 
ítélete a neve. 

Oh soha sem éreztem oly nagyon, mint 
most, azt, hogy mily mélységes okossága az ön-
zésnek rejlik a római költőnek ama dallamos 
kifakadásában : 

„Beatus qui procul negot i is 
P a t e r n a ru r a bobus exercet su is !" 

Mikor az önzés össze-vissza kuszálja a köz-
ügyek szálait ; mikor a szenvedélyek minden 
furiáit kivezette a közügyek piaczára, hogy a ki 
ott megjelenni bátorkodik,- az jól teszi ha elébb 

tes támentomot csinál o t thon; akkor a halál és 
enyészet, a rombolás és pusztítás e czégéres czinkos-
társa, az önzés, — oda áll az emberi sziv oldala 
mellé kisértetnek és hogy csömörletet keltsen a 
közügyek állása fölött s kedvetlenséget támasz-
szon a segitni vágyó kötelességtudás lelkében ; el-
kezdi idylli hangokon sugdosni: „Beatus, qui 
procul negotiis!" . . . „Mundus se expediet!" Az: 
egyház „alios iam vidít ventos!" Isten alkotása 
az egyház; „nec portae inferi praevalebunt!" 
Hagyjuk a világot tombolni s szippangassunk, 
mint a német mondja, szép lassan és csendesen 
a mi kedves békepipánkból tovább-tovább egy-
egy bodor füstöt — a világ hiúságainak fumi-
gálására! 

Csábító szellem ! ]STe közelíts Magyarország 
papságának lelkéhez — ebben az időben, a mi-
kor Isten és emberek előtt arról kell tanúbi-
zonyságot tennie, mennyországnak és pokolnak 
azt kell nagy elhatározással és még nagyobb 
tet tekkel bebizonyítania, hogy életre való-e •— 
vagy örök tűzre ! Imperet tibi Deus ! Kisértet 
szelleme- ne közelíts! Az Isten dicsőségéért, azi 
anyaszentegyház tanitásaért, jogaiért, jótétemé-
nyeiért, és a lelkek örök üdvösségeért, a ma-
gyar katholikus papság kész mindenét, akár 
életét is feláldozni, most ugy mint hajdan, a 
legszebb időkben. Ezzel az erős fogadással végzi 
ez a papság ezt a küldelmes, viszontagságos^ 
törekvésekben, reményekben, bukásokban, kudar-
ezokban ós ujabb reményekben s ujult igyeke-
zetekben oly gazdag évet. A pápa és a püspökök 
hívására készek vagyunk a lelkek üdveért halált 
szenvedni ! Haec est haereditas nostra ! 

~ És erre az erős fogadásra, paptársak, nagy 
52 
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szükség van a jelen pillanatban. Mert hol is 
állunk mi tulajdonképpen az év végén ? . . . Ott, 
ahol az év elején á l l t u n k ! . . . A sérelmes tör-
vény fennáll ; a sérelmes miniszteri rendelet fenn-
áll; kérelmeink „kútba estek." Mit értünk el? 
Azt a mi eddig is már jó ideje sorsunk vala: 
kudarczot. Még az élet igéit meghozó pápai szó-
zat is a püspöki kar határozata ellenére, tehát 
a püspöki tekintély megsértésével j u to t t az or-
szág tudomására! Nagy mizéria ez a mi lelki 
consti tutionkban és külső helyzetünkben egy-
aránt. A Damokles-kardját csak az „apostoli" 
király jó akarata ta r tóz ta t ja fel fejünk fölött, 
hogy le ne essék. Király akarata ember akara ta : 
hajszál. Bár aranyból van, de hajszál. Mert a 
magyar király bár „apostoli" még, de az ország 
törvényei szerint már nem lehet „apostol." Ne-
künk ősi jog alapján ő legfőbb patronusunk ; 
schismatikusoknak, haeretikusoknak, zsidó és mo-
hamedán hitetleneknek, modern jog alapján, val-
lásukban legfőbb oltalmazójuk és védőjük. A mit 
a réven nyernénk, elvesztjük a vámon. A ma-
gyar vallásügyi államjog valóságos — állandó-
sí tot t konfliktus, állandósított contradictió az 
életről lemondani nem tudó ősi, istenfélő ma-
gyar jog és a minden áron uralomra ju tn i akaró 
istenkerülő modern jog között. 

Hit és hitehagyottság harcza: ez a mai Ma-
gyarország vallásügyi tör ténete ; ez a lefolyt év 
tar ta lmának veleje, magva, Kossuth-kultusz, Tisza-
buktatás, fegyvergyár-kérdés — mind csak kis 
Miska az Isten jogai ellen támasztot t küzdelem 
mellett. Ez a helyzet signaturaja teljes veszé-
lyességében. Tatár, török, német ellen védeni 
az ország épségét és a nemzet függetlenségét, 
— hazafias tet t , mindennapi kötelesség. Támadni 
az isteni hitelveket, s törvényt, rendeletet adni 
ki az Isten törvényeinek megszegésére, — vak-
merő merénylet az Eg ellen, a melyre a válasz 
onnan felülről mennykő és pusztulás szokott 
lenni, ha idejekorán meg nem tér az ország az 
o Istenének irgalmához. 

Paptársak! Ne ámitsuk, ne altassuk ma-
gunkat ! Csak egy Jericho volt a világon éz ezt 
is csak egyszer lehetet t bevenni trombitaszóval. 
A hithiány, a hitehagyottság, a hitetlenség fel-
legváráról még az Isten igéjének ágyúgolyói is 
tehetetlenül visszapattannak, ha nem az ima és 
bőjtölés, az alázatosság és önfeláldozó, megnyerő 
meghódító szeretet volt a röpítő erő a puska-

porban. Százszor figyelmeztettelek már imára ; 
újból szól az esdeklés hozzátok : 

„Inter vestibulum et al tare plorabunt sa-
cerdotes, ministr i Domini, et dicent: Parce 
Domine, parce populo tuo, et ne des haeredi-
ta tem tuam in perditionem !" 

P lo rabun t : zokogjanak! . . . Igenis, egy lépés-
sel tovább kell menni az egyszerű, kérő imánál. 
Hiveink hi teért sirva kell esdekelnünk: sirva 
vezekelni a múl tér t és jelenért, sirva esdekelni 
a hitélet egy szebb jövőjeért, 

Es én ebben az ügyben a szót átadom a 
lelki élet egy nagy mesterének, hogy ő szóljon 
hozzánk a könnyekkel való imádkozás mélysé-
ges nagy bölcseségéről és fenséges erejéről, — 
de már csak a jövő év elején, a mely hogy 
boldog legyen t. olvasóinkra és munkatársainkra 
nézve, szivünkből kivánjuk. 

A történeti igazság érdekében. 
II. 

Amint X. Leo pápa liite szeretetében Luther táma-
dását nem tudta eleinte közönséges theologiai vitánál, 
hívebben szólva ,, barátversengésnél " többnek tartani, ugy 
voltak buzgó lelkek és éleslátású politikusok és hazafiak, 
kik a mélyreható fenyegető meghasonlást majd a legszi-
gorúbb rendeletekkel remélték elháríthatni, majd, midőn 
az már megvolt, a tört ajtó nyilvahagyása s az egység és 
összeköttetés némi szinének a megőrzése által remélték 
legalább idővel áthidalhatni. 

Különösen élénk volt és élénknek is kellett lennie e 
törekvésnek a magyar hazában, hol a nemzeti egység, 
annak külső formája, valamint ezek szükséges voltának 
öntudata szent Istvántól fogva elevenebb volt mint bár-
hol a világon. Azért nem jöhettek itt létre az ország ősi 
határain belől — beleértve még a horvát-dalmát király-
sággal nyert nagy bővülést is ! — „ függő fejedelemségek" 
mint mindenütt a világon és tüzetesen Európában az 
Ebrótól az orosz sivatagokig. Erezte a nemzet : hogy itt 
minden ilyen utánzás az országot nyelvi, néprajzi elemei 
szerint fogná megbontani ! 

A szent Romuáld és iskolájával, melyet a történet-
irók politikai törekvésekkel vádoltak, eredetileg megis-
merkedett szent István király idejebeli vezérpolitikusaink 
utódai a hires „magisterek", kik amaz iskolához mindig 
hivek és méltók is voltak s a müveit nyugot különböző 
főiskoláiból haza kerülve mindig a lehető legjobban is-
merték Európa politikai és néprajzi viszonyait, tudták 
igen jól, hogy Német-, Olasz-, Franczia- és Spanyol-
ország szakadhat feudális államokra, — ez történhetik 
Keleten az aránylag oly jól ismert Oroszországgal is, — 
azért azoknak minden ize német, olasz, franczia, spanyol 
és orosz maradt és maradhatott, s lehettek ezen államocs-
kák akár köztársaságok is — mint Olaszországban — a 
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nyelvrajzi viszonyokon az semmit nem változtatott ; de 
változtatott volna Magyarországon, tönkre tette volna azt 
és politikai nemzetét: ha eltér akár az egységes állam 
eszméjétől, akár annak eszményi kifejezése, a királyságtól, 
— mint Lengyelország is, melynek szintén megvolt a 
ruthen, litván, keleti-tengerparti német-kozák elemben a 
számfeletti tulsulylyal biró heterogen eleme, mely is a ki-
rályi hatalom gyengesége mellett egyenes vesztét is 
okozta a politikai egységhez való ezen különbeni szoros 
ragaszkodása daczára, mihelyt az oda is befurakodott 16. 
századi hitszakadásnak sikerült ezen elemeket a belső 
vallási unió oly sokat pótló kapcsai közül kifordítani. 

Ezt érezniök kellett, és hála Isten ! érezték is elei-
től fogva mindenkinél jobban a magyar politikusok, any-
nyival is inkább : mert mindkettő, mind a nyelvi, mind a 
vallási szakadás bomlasztó hatását — kivált midőn a 
kettő együtt jár — a keleti sizma és annak országaival 
való sürü érintkezések folytán volt alkalmuk bármely 
államoknál jobban tapasztalhatni. 

Az ilyetén kétszeres veszélyt rejtő szakadásokat 
tehát, ha máshol is, nálunk még inkább minden valamire 
való ember, hivő és politikus iparkodott elhárítani. Ez a 
törekvés sugalmazott aztán olyan lépéseket, melyeket 
csakis ilyen szempontból lehet némileg megérteni. 

Már épen egy emberkoron át dult a protestáns 
szakadás és benne a pápaság határtalan gyűlölete, midőn 
nemcsak oly buzgó világi katholikus lelkek mint V. Ká-
roly, hanem orthodox papok is mint egy szalczburgi 
érsek és egy mainczi püspök kigondolták az augsburgi 
„Interim11-et, melyben pápa, tridenti zsinat daczára ön-
hatalmúlag a protestánsoknak oly konczessziókat tettek, 
melyek nemcsak az egyház diszcziplináját forgatták fel, 
részben, hanem a hitczikkelyeket is komolyan érintik. Igy 
remélték ők az elszakadtakat valamelyes egyességben az 
egyházzal megtartani. Lényegesebb pontjait ezen egyes-
ségnek védette a császár öcscse, Ferdinánd király is a 
trienti zsinaton, ottani képviselője, Draskovich György, 
pécsi püspök által, mely pontok egyike a nép számára a 
a két szín alatt való áldozást, a papok számára a házas-
ságot tartalmazá. Eltek is helyenkint legalább Németor-
szágban a katholiczizmus politikai gyengesége s egyesek 
túlhajtott optimizmusa folytán az illetéktelenül adott 
ilyetén konczessziókkal olyaténképen, hogy voltak vidé-
kek, a hol a nép tetszése szerint kétfélekép áldozott (a 
többség megmaradt, a hol katholikus módon hitt, a régi 
szokásnál, mint láthatni Janssenből) ; és voltak káptala-
nok, melyeknek némely tagjai a régi hitvallást követve 
nőtelenek valának, — mások ellenben Luther felé hajolva 
megházasodtak, de azért a stalluniban is megmaradtak ! 
A hitben erős, de hatalomban gyenge katholikusok után-
zás nélkül hagyták ezt történni azok részéről, kiknek 
táborában a pápa csak az ördög szolgája és antikrisztus 
volt, s kiknek ennyi alkalmazkodásából a jövőre nézve 
többet is mertek reményleni. 

De maguk a szakadás kezdői, Luthert kivéve, külö-
nösen hazánkban soká nem hagyták a jóhiszemű katho-
likusokat tisztába jönni benső czéljaik természete és sza-
kadásuk horderejére nézve. Egyik legfőbb apostoluk pél-
dául Ferdinánd király által Faber bécsi püspök elé állít-

tatván, még a legelső sorban megtagadni szokott papi 
„Breviáriumot" se merte elvetni, csak annak részéről 
való elhanyagolását, miről vádolva volt, a szemei gyenge-
ségével iparkodott kimenteni ! A honi első protestáns zsinat, 
az erdődi (1545-ben) egyéb hitczikkei között egyikben még 
azért kardoskodik, hogy „quare confessio auricularis sit 
in Ecclesia retinenda?" X-ik czikkely „az Ur vacsorájá-
ról" azt mondja: „De Coena Domini docent, quod Corpus 
et Sanguis Christi vere adsunt et distribuuntur vescentibus 
in Coena Domini; et improbant secus docentes" ; mit szo-
rultságban egészen katholice is lehetett volna magyarázni. 
Csak lassankint, kivált a magyar protestánsok, térnek el 
tőlünk a dolog természete szerint mindjobban, egyelőre a 
kálvinizmus felé. 

Lehet csudálni : ha a szegény hithű katholikusok 
ily körülmények közt „contra spem sperarunt", s midőn a 
haza sorsára való tekintettel az 1681-ki országgyűlésen 
oly buzgó katholikus férfiak mint Eszterházy Pál nádor 
és Orbán István királyi személynök könyörögtek — a pro-
testánsok kérésére — a papi rendeknek, hogy együtt járja-
nak közbe első Leopoldnál a protestánsokra nézve kedvező 
„rezoluczióérV, még ezt is megcselekedték. Midőn pedig 
már jóval előbb (1549-ben) a hitújítások által okozott 
zavarok végett ezek megvizsgálására Felső-Magyarországba 
katholikns papok és világiakból álló királyi biztosok kül-
dettek : — az iukviziczió éle — a lutheránusok nagy 
örömére — csak a terjengő „szakramentáriusok", czvin-
glianusok ellen fordíttatott. 

Ezen törekvés és bajiam csodálatosan fenmaradt 
egész a Rákóczy-féle forradalmakig, midőn az a paczifi-
kaczionál az úgynevezett „Resolutio Carolinábaníl nyert 
kath. kéz által utoljára világos czikkelyekben kifejezést. 
S ez az, ami jelen czikkünkre nézve különösen határozó. 

Az 1681-ki III. t. cz. 26. §-ában engedélyeztetve 
levén a protestánsoknak az úgynevezett partikuláris" 
helyek, z) amelyeken is a protestánsok, illetve papjaik 
teljes szabadsággal birtak, a BCarolina Resolutio" erre 
nézve oda nyilatkozik: „Noha a 26. artikulusban meg 
nem nevezett helyeken a nem-katkolikusok a lelkészi tiszt-
ségre nézve a róm. katíi. l e lkész alatt vannak, — ez 
mindazonáltal papi szolgálatjáért nagyobb fizetést ne 
vegyen azoktól, mint a róm. katholikus okt ól.u 3) 

Továbbá : „Ámbár az ágostai és helv. vallásté-
telt követőknek szuperintendensek" vagy szeniorok en-
gedélyeztettek, . . . . mégis annyiban, hogy tudódjék, ha 
váljon az ilyen (prot.) egyházi szolgák (prédikátorok) jól 
keresztelnek-e ? . . . azok a kath. fő espereseknek is vizitá-
cziója és vizsgálás a alá tartoznak. A házassági perek to-
vábbá a vidékbeli (dioecesanus) püspökök elé tartoz-
nak, a kik is azokban egészen az ágostai és helv. vallás-
tétel princípiumai szerint (!) Ítéljenek, szabad levén az 
érsekre való appellálás.4) 

Végrendeltetik ama rezoluczióban, hogy: „a külön-
böző vallású házasulandók mind az artikularis, mind a 

l) Kiadatot t III . Károly kir . által 1781. márcz. 21-én. 
^ J) L. Corp. Jur . Hung. Budae, 1779. Tom. II. p. 61. 

3) L. Buday E. Magyarorsz. tört . III. köt. 83. 1. 
4) ü . o. 83. 1. 
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nem-artikularis helyeken a helybeli katholikus plébános 
előtt kelhessenek egybe!11 ') • • • 

Ezekből világos, hogy a fejedelmi rezoluczió kivált 
a nem artikularis helyeken a protestánsokat a kath. pa-
pok pasztoracziója alá rendelte sok tekintetben, s azok 
azt elfogadták (sőt tán a felségtől kérték is !) a kath. 
„állam"-vallás privilégiuma s nagyobb igazságának 
bizonyitékaképen és azon reményben: hogy igy a hit-
egységnek egyelőre tán csak a színét, — idővel azonban, 
legalább a protestáns pasztoráczió nélkül valók megtéré-
sével, a lényeget is meg lehet menteni ! 

Törvénykönyvünkbe, mint tudjuk, e rezoluczió be 
nem került, de azért, mint a jó Buday Ézsaiás megjegyzi : 
„Ez időtől fogva mind III. Károly mind Mária Terézia 
alatt zsinórmértékül szolgált az a vallás dolgában, míg-
nem II. József a türelmi pátens kiadásával (1781-ben) az 
összes protestánsoknak stb. szélesb szabadságot engedett." 

Ha aztán a vegyesházasok esketése a kath. papok 
által II. József ediktuma daczára csaknem a jelen század 
derekáig folytattatott, történhetett ez azért is, mert a 
kath. papság II. József császár intézkedésére mint alkot-
mányelleneseket jogosaknok el nem ismerte. 

Azt hiszem tehát, hogy a magyarázat s a szubjek-
tív mentség evvel meg van adva elődeink magatartására 
nézve ; az objektiv mentséget természetesen meg nem 
szavazhatjuk nekik. De ha nem szavazunk is nekik Sza-
lay Lászlóval hálát „azon bölcseségért, melylyel a hazát8 

többi eleinkkel együtt „megmentették," (mert azt sokszor 
— sőt „utramque rem publicam" el-el is vesztették) : 
túlságos szigorral és keménységei nem söprünk a házuk 
előtt, tudván : hogy utódainknak is lesz mit a mi házunk 
előtt söpörniök ! ! . . . Rusztikus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 30. Az év végén. — 
Az esztendő végén írni s mondani szokott konven-

czionális, politikai búcsúztatókban rend szerint mindenki 
elégületlenségét szokta kifejezni a legördült idő alatt föl-
merült eseményekkel s azok eredményeivel. Még azok is, 
kiknek minden kedvezett, kiknek ölébe a szerencse bőség-
szarujából bőven ontá ajándékait, még ezek is rendesen 
kevés jót tudnak róla mondani, és annál jobban nyújtják 
ki nyilt tenyereiket az ismeretlen jövő felé. 

Ilyen az emberi természet; ekképp czáfolja meg a 
földi boldogság bölcseletét. 

Mi azonban itt most nem járulunk az elégületlenség ama 
nagyszavu s sokhangu karához; nem mintha okunk volna 
a megelégedésre, sőt talán nekünk volna a legkevesebb, 
ha a mostani állapotokat a világ szemével néznők ; ha-
nem azért, mivel alázatos hivő katholikus szivünk hála-
telten emlékszik meg a lefolyt esztendő alatt Isten ke-
gyelméből vett mindazon jóról, melyben az idő alatt 
egyházunk, a trón, hazánk s nemzetünk részesült, a rosz-
szat pedig ugy veszszük, mint a büntetést ama sokféle 
bűneinkért, melyeket elköveténk vagy elkövetésüket mu-
lasztásból meg nem akadályozók, és mint megpróbáltatást, 

>) U. o. 

mely Isten s haza iránti kötelmeink lelkiismeretesebb 
teljesítésére tanít és melyért mint tökélyesedésünk esz-
közléseért szintén forró hálát rebegünk a Magasságbe-
linek. 

Mint jó baráttól bucsuzunk tehát a muló esztendő-
től : Isten adta, Isten el is vette, áldott legyen érte szent 
neve. 

Elköltözött . . . visszahozhatatlanul . . . 
Ámde sok nagybecsű emléket s még értékesebb ta-

nulságot hagyott reánk ! 
Tisza K. hukása, Csáky A. gr. febr. 26-diki rende-

lete, a protestáns felekezetek gyűlölködése, a kath. pap-
ság elleni gálád támadások, a kormány tehetetlensége, 
az igazságon elkövetett csűrés-csavarás, a nagy kardcsör-
tetésre kitörőben lévő ellen-akczió előtti meghátrálás, és 
egyéb ismeretes jelenségek mindmegannyi mély tanul-
ságot rejtenek magukban. 

Nem lehetvén jelen czikkünk szük keretében mind-
ezeket elősorolnunk, meg kell elégednünk a főbbeknek 
rövid fölemlitésével. 

Most már az év végén senki sem tagadhatja, hogy 
a február 26-diki rendelet mögött, melyért a kormányt 
mi sem képes kimenteni, egészen más czélok rejtőztek s 
lappanganak ma is, mint a minőket értelmi szerzői, sugal-
mazói és a kormány bevallani merne. A fejlemények nap-
nál világosabban kimutatták, hogy az ismeretes uralom-
vágyó és erőszakos klikk személyes érdekein kivül ama 
czélzat volt annak legfőbb rugója, hogy a katli. egyház 
vagyonára régóta áhítozó sárga irigység oly térre vigye a 
kérdést, ahol egyház s a belelovalt állam (voltaképen 
kormány) közt szakadás s ennek következtében „kultur-
harcz" álljon be, amikor a kormány kénytelen lévén a 
kath. egyház összes ellenségeinek a kedvét keresni, ezek 
könnyű szerrel birtokukba ejthetik, amire oly mohón 
sóvárognak, de azután az eszközül használt kormányt 
lejáratva, a hatalmat is osztatlanul a kezükbe kaparit-
hassák. 

E tanulság elől nem szabad szemet hunyni : ennek 
mértékét kell alkalmazni minden belpolitikai eseményre, 
mely a közélet egén mutatkozik ; ez ama kulcs, mely 
minden politikai fondorlatnak, minden ármányos sakk-
huzásnak megadja a magyarázatát, legyen annak tere 
akár az ugy nevezett reform-politika, akár a pártok belső 
élete s vajúdása. 

Es e nyilvánvaló tanulsággal szemben áll ama má-
sik tapasztalás, hogy a róka-ravaszsággal megindított s 
folytatott allatomos aknaharcz sem volt képes egyetértést 
létrehozni a két oldalról fenyegetett kath. táborban : az 
optimisták a fölvetett kérdést csekélylették, a mögötte 
rejlő álnok czélzatot pedig meg sem álmodták, vagy ha 
igen, más oldalra fordulva tovább szunyókálnak, azt dör-
mögve magokban, hogy hiszen arra ráérünk még ; a 
peszszimisták ellenben vakon engedve egy monopolizálni 
szerető czég biztatásainak, ugyancsak vakon nekirohan-
tak egyenesen az ellenség karjaiba, hol annyi nemes buz-
galom, annyi önfeláldozó bátorság, de annyi tévedésbe 
ejtett reménykedés egyszerűen és gunykaczaj közt — irat-
tárba tétetett. Mi lenne ma a helyzet, ha a további ese-
mények meg nem gátolták volna azok törekvéseit, kik 
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az ügynevezett alsó papsággal „desavouáltatni" akarták 
a főpásztori kar bölcseségét P 

Ez okulást nem akarjuk tovább kifejteni, mert sze-
mélyes vonatkozású ügyek belevonásával nem akarjuk a 
nagy tanulságot nyújtó tényt értékében s komoly kihatá-
sában gyöngíteni; biztosak lévén róla, hogy a „Religio" 
m. t. olvasóközönsége, melynek lelkéből szeretünk be-
szélni, a mondottakból le fogja vonni a további követ-
kezményeket, s mi remélni merjük, hogy a jövőben a 
papság a hithű világi értelmiséggel egyetértve odaadó 
hűséggel és fiúi készséggel csakis a főpásztorok intencziói-
nak érvényesítésén fog buzgólkodni és nem ád hitelt azon 
konkolyhintőknek, kik a hierarchikus rend fölforgatására 
törnek vagy önző czélból az összes, hivatott tényezők 
együttműködését megakadályozni akarják s igy az oly 
szükséges egyetértés s egyöntetű, egybevágó működés 
meggátlásával az ellenség malmára hajtják a vizet. Éppen 
a,zért gondoskodni kell róla, hogy ez jövőre lehetetlenné 
tétessék és mielőbb foganatba lépjen mindazon intézkedés 
és orgánum, mely amaz egyetértést hatályosan és mara-
dandóan biztosítani képes. 

A költöző esztendő barátságos emlékül s megszív-
lelendő intésül hagyja reánk ez okulást s ennek sürgető 
megvalósítását. 

Még inkább kötelességmikké teszi ezt a jövő év, 
melynek küszöbén állunk. 

Mind nagyobb valószínűséget, sőt ugy szólván bizo-
nyosságot nyer ugyan ama kilátás, hogy az elkeresztelések 
odiózus ügye a Tisza K. s Szilágyi Dezső által sugalma-
zott Szivák-féle képviselőházi határozat ellenére oly véget 
fog érni, mely ha nem is mondható megoldásnak, mégis 
tűrhető modus-vivendi leszen ; amiért a legnagyobb elis-
merés a nm. püspöki kart s első sorban ennek apostoli 
buzgalmu fejét illeti, nem feledkezvén meg az alattvalói 
hódoló háláról, melylyel király ő felségének tartozunk, 
valamint a köszönetről sem, melylyel a korona első taná-
csosának engesztelékenységeért szívesen adózunk. 

Mindamellett — bécsi jól értesült forrásunk szerint 
— még nagyobb megpróbáltatás vár hazánkra a jövő 
esztendőben. Arról van ugyanis szó, hogy a kormány 
Szilágyi Dezső ajánlatára hajlandó a protestánsokat az 
ugy nevezett egységes házassági joggal s állami anyaköny-
veléssel — vagyis a protestáns házassági jognak a ka-
tholikusokra és görög nem-egyesültekre való tukmálásával 
— az elkeresztelések ügyében a kormány által immár 
elkerülhetetlenül foganatosítandó meghátrálásért kárpótolni. | 
Hír szerint a kormány hivatkozott ő felsége előtt a kép- j 
viselőháznak a polgári házasság ügyében nyilvánított, 
majdnem egyértelmű nyilatkozatára, és ezzel igyekeznék 
még azonfelül is a közigazgatás államosításának elhalasz-
tását, melyet főkép a protestánsok az ellenzéken kíván-
nák, plauzibilisebbé tenni. 

Aki ismeri a hazai viszonyokat és szemet vet a ku-
liszszák mögötti áskálódásokra, ebből könnyen kiolvas-
hatja, hogy a magyar katholikusság ekkép két őrlő malom-
kerék közé jutna, melyet egyfelől Szlláyyi Dezső, a 
református igazságügyminiszter a többi miniszterek se-
gédlete mellett, másfelől pedig a még reformátusabb 
Tisza Kálmán és különböző vedlésű, de mindegyig 

konozra vágyó klikkje forgat, mindaketten azonban egy s 
ugyanazon őrletet kívánnak, azt ugyanis, hogy a katholi-
kus tíz millió és a görög-keleti három millió magyar hon-
polgár a protestánsoknak hódoljon sub titulo állami tör-
vény. 

E kilátással lépjük át az újév küszöbét : a kormány 
Szilágyi Dezső utján, a Tisza-klikk közvetlenül keresi a 
több vedlésü protestánsok kegyét, számítva az elbutult 
vagy elfajult „katholikusok" támogatására és a kath. 
tábor azon egyenetlenkedéseire, melyeket a professziona-
tus konkolyhintők a főpásztorok s papságuk, valamint a 
hivők közt folyton szítanak. 

A veszely nagy. A közbejátszó pártviszonyok, a 
politikai üzérkedés, a polgári erkölcsök nagy hanyatlása 
mindez közrejárul eme veszély öregbítéséhez, melyhez 
hozzá kell venni ama körülményt is, hogy a képviselő-
házban vannak ugyan — bár csekély számmal — hit-
valló katholikusok, de nincs olyan egy sem köztük, aki 
a szövetkezett liberális és reformato-lutheranus furfang-
leleplezésére elég tehetséggel és kellő bátorsággal birna, 
pedig anélkül mindig a fondorkodó szektárius nagyképű-
ség fog ott is, valamint a közvélemény körében hódítani. 

Mindezeknél legégetőbb szükség a katholikusok ön-
tudatos s önérzetes összetartása: nevezetesen az értelmi-
ség fölvilágositása, a nép tájékoztatása afelől, hogy az 
említett tervbe vett „reform", amint sérti a katkolikusok 
vallási s lelkiismereti szabadságát, épp ugy merényletet 
képez zsebük ellen is, mivel az „egységes házasságjogi" 
bíráskodás és az állami anyakönyvelés legalább harminez 
milliónyi uj kiadást igényel évenkint az állam részéről, 
amelyet a katholikus többséghek kellene leginkább uj 
adókban fedeznie amellett avégből is, hogy Szilági Dezső 
még több protestáns birát s hivatalnokot ültessen a ka-
tholikusok nyakára. 

Ha ez sikerül — mi katholikusok leszünk érte fele-
lősek ! 

Mi, itt a Religió-ban megtettük kötelességünket. 
Meg fogjuk tenni egyebütt is ! -f-

Róma, decz. 23. XIII. Leo pápa karácsonyi beszéde 
a szent Collegiumhoz, — olaszból magyarra fordítva igy 
szól : 

A sz. Collegium szebb és jobb s jelen szükségeink-
hez alkalmazottabb óhajjal nem járulhatott elénk annál, 
a melyet ön, bibornok ur, fejezett ki előttünk. A legtel-
jesebb megelégedéssel fogadva ezt az óhajt, mi is a leg-
forróbb jókívánságokat küldjük az Égbe, kérve, hogy 
fogadja azokat kegyesen és teljesítse a legteljesebb mér-
tékben. 

Az öröm, melyet a keresztény világnak az isteni 
Megváltó születésenapja rendesen mindig meghoz, számos 
évek óta meg van zavarva sok és súlyos megpróbáltatás 
által, melyeket az egyház szenved a világon, különösen 
pedig azoknál a nemzeteknél, a melyekre leggazdagabbatí 
árasztotta ki jótéteményeit. Ah ! adja meg az Ég, hogy 
azokkal a tiszta örömekkel, a melyek a szeretet és üd-
vösség e mysztériumából sugárzanak ki, megadatnék a 
világnak, hogy ujjolag élvezze azt az egyetemes lelki 
békét, a melyet élvezni szerencsés volt a Megváltó eljö-
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vetelekor ! Adja az Ég, hogy az Egyház ellen támadt 
gyűlöletek és gyanakvások megszűnvén, megszűnjék az 
ellene indított harcz is, hogy szabadon fejthesse ki és 
éreztethesse a föld kerekségével emberfeletti erejének 
vigasztalását ! 

Azonban, a jó Isten még a küzdelem legelkesere-
deítebb hevében is, nem szűnik támogatni és erősíteni 
azokat, kik ügyeért hűségesen harczolnak. Reánk nézve 
is, a jelen idők keserűségei közepett, nagy örömünkre és 
vigasztalásunkra szolgál látni a katholikusokat, tanításunk 
által felvilágosítva és meghatva az által, a mi körülöttük 
nap-napután történik, felemelkedni a veszély komolyságá-
nak magaslatára és elszántsággal követni az utat, melyen 
őket látni akarjuk mi. 

E tekintetben mi szükségét érezzük, különösen 
Olaszországra nézve az ismétlésnek ; mert mivel itt van 
az isteni hit és vallás középpontja : itt van az ellenséges-
kedések és támadásoknak is a középpontjuk, a mi a 
katholikus olaszokra küiönös kötelességeket hárit. Mire 
czéloz az ellenség és mennyi utat tett meg már eddig s 
mitől kell még tartani ezentúl : mi, ellenségeink saját 
szavaival, teljesen lelepleztük legújabb körlevelünkben. 
Minden nappal uj bizonyíték járul ahhoz, hogy előrelátá-
sunk találóan hű. Minden a min katholikus jelleg és bé-
lyeg van, osztracismusra van kárhoztatva, annyira, hogy a 
gyűlölet a katholikusok ellen szent gyűlöletté van kikiáltva, 
és ez utóbbiak mint Olaszország leggonoszabb ellenségei 
vannak feltüntetve és megbecstelenitve. Azt mondják, 
Olaszországnak nem az az ellensége, a ki annyiféle mó-
don vallástalanságot hint a nép közé és a ki szentségtörő 
kézzel ezt a népet a Jézus Krisztus és az ő Egyháza 
szeretete gyümölcsének jótéteményeitől megfosztja ; azt 
mondják továbbá, az ellenség nem az, a ki a sokaság közt 
mint az erkölcstelenség mestere és tei-jesztője lép fel; 
nem is az, a ki a leggonoszabb szenvedélyeket táplálja és 
minden tekintély lerázására tanit; nem az a haza ellen-
sége, azt mondják, a ki a nemzetet oly irány ban tuszkolja, 
a mely őt okvetetlenül nyomorba, hanyatlásba és Isten 
tudja még milyen szerencsétlenségekbe sodorja; hanem, 
ellenkezőleg, szerintük Olaszország ellensége az, a ki, a nél-
kül, hogy nagyságát bármiképp, még politikai tekintetben 
is, megtámadná, benne mindenekelőtt az ősi hitet és val-
lási egységet akarja megmenteni ; ellenség az, a ki min-
denfelé az erkölcsök szent tisztaságát óhajtja virágozva 
látni ; a ki azt akarja, hogy gátat állítsunk a féktelen 
szabadonczkodásnak, a mely minden oldalról elárasztja 
ezt az országot. íme, hát itt volna tehát Olaszország 
ellensége ! Az eszmék ily felfordultsága szinte hihetetlen ; 
de tény csakugyan, hogy sokan igy gondolkoznak és ezt 
a beszédet az ember mindennap végig hallgatni kénytelen. 
A mi leginkább bámulatra méltó, ez az, hogy a jólelkű 
olaszoknál is, kiket a szektárius (szabadkőműves) szellem 
érintetlenül hagyott, az értelemre a politikai szenvedély 
oly sürü fátyolt vont, hogy egykedvű szemmel nézik, mi-
kép helyezik át a nemzet sorsát az o szép hagyományai-
val és dicsőséges történetével homlokegyenest ellenkező 
alapokra. 

Mi azt sehogy sem tudjuk elhitetni magunkkal, hogy 
annyi ember, a ki őszintén óhajtja a jót és hazájának 

nagyságát, nem veszi észre, hogy ezek a javak nemcsak 
összeegyeztethetők az Egyház iránti tisztelet és a Pápa 
iránt való engedelmességgel, hanem hogy éppen csakis az 
Egyházzal és a Pápával való béke nyitja meg ama javak-
hoz a legjobb utat. 

A szellemeket hullámzásban tartó és összezavarós e 
nagy felfordultságban a katholikusok kötelessége erősen 
ragaszkodni elveikhez és teljes egyetértésben és figyelemben 
minden kitelhető módon ellenállást fejteni ki a szekták 
vakmerőségével szemben. Nem arról van itten a szó, hogy 
bárkit jogában megtámadjunk. Az Egyház jobban tisz-
teli azokat mint bárki más és híveinek mindenha köte-
lességévé teszi azoknak tisztelését, Ellenkezőleg, éppen az 
egyháznak van oka panaszkodni, a ki sok idő óta látja a 
vallás és a keresztény lelkiismeret legszentebb jogait ezer 
módon megsérteni és elnyomni. Ezeket a jogokat támo-
gatni a legjogosabb védelem ; és hiu minden igyekezet, 
mely a jelen harcz természetének elferditésén erőködik, 
ürügyül vetve fel az emberi tekinteteket és politikai 
ezélokat ; mintha bizony nem a legkiválóbb vallási érde-
kekről volna a szó még akkor is, midőn mi a pápa világi 
souverainitását követeljük az egyház feje függetlenségé-
nek és szabadságának biztosítására. Ne hagyják a katho-
likusok magukat ily ámításokkal rászedetni s hasonló hiu 
fenyegetésekkel megijeszteni ! A józan érzelmű emberek 
és a jövő kor fogják hirdetni, hogy a katholikusok, mi-
dőn a vallás és az egyház ügyét támogatták, egyszers-
mind a hazának is a legkiválóbb szolgálatokat tették. 

Ezekben az érzelmekben a szent Collegiummal mi a 
legjobb kívánságokat cseréljük ki, és az égből reá az isteni 
kegyelmek bőségét esdjük le, a minek zálogául óhajtjuk 
hogy szolgáljon ez az apostoli áldás, melyet szívünk 
mélyéből adunk mindenkire együtt és különvéve, vala-
mint a püspökökre és a praelatusokra és mindazokra a 
kik itt most jelen vannak. 

Annecy. Francziaország. Turinaz annecyi püspök 
levele az „Anjou8 cz. lap szerkesztőjéhez a Lavigerie bi-
bornok által a franczia katholikusok számára kezdemé-
nyezett egységes politikai eljárás ügyében. (Vége.) 

A monarchikus szellemnek Francziaországban fenn-
állása mellett érvül felhozzák még azt is, hogy a fran-
czia nép „alig husz év előtt a nemzeti gyűlésbe igen erős 
monarchikus többséget küldött, a melynek egyedüli hibája 
az vala, hogy nem tett eleget az ország óhajának, kiki-
áltván a királyságot." A mi feleletünk ez : A nép a 
nemzeti gyűlésbe akkor, mint minden nagy szerencsétlen-
ség után tenni szokta, oly férfiakat küldött, a kiket leg-
alkalmasabbaknak itélt az ügyek helyreállítására: a leg-
tapasztaltabbakat, a leggazdagabbakat és némely vidéken 
azokat a kik a keresztény hithez legerősebben ragasz-
kodnak. 

Hanem, mivel ez a nép nem volt többé monarchi-
kus érzelmű, következetesen nem is mondta választottjai-
nak : Állítsátok vissza a monarchiát! És éppen azért, 
mert ez a többség ismerte a közszellem e hangulatát, 
habár nagyon óhajtá kikiáltani a királyságot és vissza-
hívni a királyt, ezt még sem tette. 



RELIGIO. 415 

Ezek, a sok közöl, mint például az öröklés elvének 
meggyengülése, a tisztelet hiánya, ama történelmi tétel bizo-
nyítékai, a melyről azt mondják, hogy mi azt teljesen 
alaptalanul állítjuk fel. Valóban, hatvan év óta nálunk 
semmiféle monarchia nem volt lehetséges : sem a legitim, 
sem a mérsékelt, sem az alkotmányos, sem a plebiscites 
monarchia. 

Én sokkal érzékenyebb vagyok egy másik észrevé-
tel iránt, a mely némelyeknek gondolatában inkább csak 
szemrehányásként szerepel. Azt mondják, mire való vitát 
támasztani, egyenetlenségre uj okokat szolgáltatni ? 

Felelem : 
Polgártársaink óriási többsége abban a véleményben 

vagy, hogy a papság fátumszerüleg kénytelen royalista 
lenni ; hogy katholikus annyi mint royalista, és hogy ha 
valaki nem royalista és a fennálló kormányformához huz, 
nem is lehet katholikus ; hogy az egyház a királytól 
régi helyzetének visszaállítását várja az államban ; szóval, 
hogy mi azért akai'juk a királyságot, mert óhajt juk az 
ancien régime visszaállítását. 

Én azt mondom erre, hogy .ez nem igaz. Sokan 
mondták már ezt előttem ; de én hozzátettem azt, hogy 
nagy okunk van royalistának nem lenni és pedig azért, 
mert a királyság Francziaországban többé lehetetlen. Es 
én azt mondom, hogy nagy ideje már e tekintetben a 
legkategorikusabb nyilatkozatokat tenni. Mert ez a mos-
tani idő, mint az algiri Hboros-érsek mondá, a harcz 
ideje. A mi bennünket eddig megakadályozott abban, 
hogy teljes erőnkkel harczolhassunk, a keresztény hit 
mellett az atheismus ellen, a jog mellett a jogtiprás ellen, 
nem más mint az a végtelenül kellemetlen helyzet (la 
gêne extrême), a melyet évek hosszú sora óta amaz elő-
ítélet okoz, hogy katholikusnak lenni annyi mint roya-
listának és az elmúlt idők hivének lenni. 

Ez, valamint a következő tekintet fenyegető ará-
nyokban ritkítja a hit és jog védőinek sorait, a mi pedig 
minden polgárnak kötelessége, t. i. az az érzelem ural-
kodik széltében-hosszában, hogy nincs mit tehetnünk, 
hogy a köztársasági kormány alatt minden igyekezet hiu, 
és hogy minden jó, a mit joggal remélhetünk, magától 
be fog következni, mihelyt a király a köztársaság elnö-
kének helyét elfoglalja. 

A7égzetes lelki diszpozicziója a kényelmet szerető 
embereknek ! Mindenek előtt : a király jelenléte nem ment 
fel senkit a munkától, az erős igyekezettől, az áldoza-
toktól, sem a híveket, sem a papokat, sem a püspököket. 
Ez az első illusio, a melytől szabadulni kell. De ha egy 
király Francziaországot egyideig kormányozná is, a mon-
archia ez által még nem lenne visszaállítva köztünk ; és 
erre a pontra hívjuk fel katholikus polgártársaink teljes 
figyelmét. 

Ismételjük tehát az algiri kiboros érsekkel : „utó-
gondolat nélkül el kell fogadni azt a kormányformát, a 
mely Francziaországban ezentúl egyedül lehetséges és a 
mely lehetségessé teszi reánk nézve, hogy jogainkat alatta 
hathatósan védelmezzük." A pápa által körleveleiben adott 
gyakorlati utasítások ezt az eljárást világosan helyeslik 
és ajánlják. Midőn legutoljára szerencsénk volt előtte meg-
jelenhetni, ezt mondta nekünk : „Hát nem volna-e lehetsé-

ges semmivel mással nem foglalkozni egyidőre, mint csakis 
a vallással? Védeni a vallást, terjeszteni a vallásosságot, 
hát nem lehetne ezt mindenek előtt és állandóan tenni?" 
Felhívjuk katholikus híveinket, ho.gy az egyház fejének 
emez óhajához — mondhatni rendeletéhez — alkalmaz-
kodjanak. 

Fogadja szerkesztő ur kiváló tiszteletem nyilvání-
tását. Lajos, 

annecyi püspök." 

IRODALOM. 
Könyvpiacz az év végén. 

1. A Garammelletti szent-Benedek-i apátság. Irta 
Knauz Nándor. A templom fslszentelésének emlékére. 
Kiadja az esztergomi főkáptalan. I. Budapest. MDCCCXC. 
ívrét, 250 lap. Tizenhat képtáblával és a szöveg között 
több metszettel. 

Első rangú pompás diszmü. Adjon Isten minden 
templomnak oly patronust mint a milyen a sz. benedeki 
templomnak az esztergomi főkáptalan — és oly tolmá-
csot a jövő kor számára mint Knauz Nándor. 

2. Az ős keresztény irodalom monographiája. 
Irta Károly János székesfehérváii apátkanonok. II. köt. 
Budapest, 1890. XIX. 297 1. 

Mesteri tollal van irva. 
3. Dante orthodoxiája a vallás-erkölcs és egyház-

politika szempontjából. Irta Csicsáky Imre csanádegyház-
megyei áldozár. Budapest, 1890. 24 1. 

V E G Y E S E K . 
Az Egyházban az események egyik legnagyob-

bika XIII. Leo pápa karácsonyi allocutiója. Lemmi sza-
badkőműves nagymester körirata és az olasz királyi trón-
beszéd egyházügyi passzusa e pápai nyilatkozatban meg- H 

semmissitő kritika tárgyát képezik. Lehetetlen, hogy az 
olasz nép szemét sokáig fedje a hályog. Oly fenséges 
elmék, mint XIII. Leo, nemcsak kortársaiknak gyújtanak 
világosságot, hanem messze megvilágítják a jövő idők 
járásának irányát is. 

— Az állam, már t. i. a mi államunk részéről, me-
lyet sokkal szivesebben nevezünk hazánknak, két neveze-
tes esemény történt, e napokban, méltók, hogy az egyházi 
történelem számára följegyezzük. Az egyik a febr. 26-iki 
rendelet által akuttá tett vallásügyi konflikust illeti. 
Hir szerint Bécsben az apostoli király erős kézzel mu-
tatta meg az utat Magyarország minisztériumának az 
egyházzal való békés élet felé. Már arról is beszélnek, 
hogy Csáky A. gróf állása meg van ingatva. Majd elvá-
lik. Mert az ellenkező tényezők is igen hatalmasak a 
magyar — államban, a mi édes hazánkban. 

— A római dekretumok illetéktelen, indiskrét közzé-
tételével szemben valamennyi kath. lap a világon, a mely 
az eset megtörténte óta szemünk elé került, a bécsi 
„Vaterlandot" kivéve, a mely hivatkozva az ismeretes 
párbaj ügyre is hevesen megtámadta a „M. Állam" szer-
kesztőségének katholicitását, valamennyien a „ Religio "-
éhez hasonló álláspontot foglalnak el. A mint lehetetlen 
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is, senki, de senki sem kell az indiskréczió, a püspöki 
tekintélyen ejtett csorba védelmére vagy mentésére. De 
lehetőleg simán gördítik le a személyes kérdést és inkább 
a kérdés dologi oldalával foglalkoznak s azt keresik, mi 
haszna lehet a publicatióból az ügynek a dekretumok köz-
zététele után. Van azonban egy pont, melyre az „Augsb. 
Postzeitung", a német katholikusok 204 éves organuma, 
ostorral a kezében reflektál. Azt a hirt kapta ugyanis, 
hogy a „M. A." „publicirt eine Massenkundgebung aus 
allien Kreisen des ungarischen Curat-Klerus", a melyben 
állítólag graíuláczió foglaltatnék a közlés sikerült indis-
krécziójához. Ez, a mint a nevezett lap mondja, szomorú 
(bedenklich) világot vetne a magyar alsó papságra. Le-
gyen megnyugodva t. laptársunk. Az indiskrécziót, a 
hibát, bizonyára még mag«- a M. A. is sajnálja. A ma-
gyar alsó papságnak e^áíg van annyi papi szelleme, 
hogy saját papi méltóságát és becsületét a püspöki méltó-
ságban megbecsülni tudja és nem gratulál oly tetthez, a 
mely püspöki határozat ellenére történt, habár utólag az, 
mint maga az „Augsb. Postz." is kénytelen elismerni, 
„in marcher Beziehung von Vortheil sein wird." Nincs a 
világon oly tapintatlanság, melyet a dolgok természeté-
ben rejlő tárgyilagos logika, Isten keze alatt, jóra ne 
tudna forditani. 

— Két nagyérdemű kath. egyéniség haláláról érke-
zett hír hozzánk. Az egyik Bugyis András ocrai cz. pré-
post, ungvári lat. sz. plébános és főesperes, a ki 67 éves 
korában f. hó 26-án szívszélhűdés következtében hunyt el 
Ungvártt. A boldogult lelkes papja volt a kath. egyház-
nak és nagy magyar hazafi volt teljes életében. Megis-
merkedésünk ünnepi pillanatot varázsolt lelkemre. Kultu-
rális czélokra a boldogult 150,000 frtot fordított. Ny. b. ! 
— A másik nagyérdemű halott, kitől a halál Budapest 
katholikus hitéletét fosztotta meg, Schreiber Janka, az 
angol-kisasszonyok főt. házi főnöknője. Magas műveltség 
jellemezte, mély tisztelet fényes dicskört vont halantéka 
körül. Mikor egyszer arról volt köztem és közte a szó, 
hogy a Religió-ban sok a — latin : vájjon nem akadály-e 
ez a lap olvasásában, felelete az volt, hogy legyek meg-
nyugodva. Ilyen volt Schreiber Janka. Temetése hétfőn 
nagy részvét közt folyt le. R. i. p ! 

— O eminencsiája a bíboros hgprimás adakozásai a 
lefolyt év alatt 50,000 fr tra rúgtak, mely összegből temp-
lomoknak 21,900 frt, intézeteknek és egyleteknek 5618 
frt, népiskoláknak 8373 frt, az egyházmegye szegényebb 
javadalmazási! plébánosainak és segédlelkészeinek 12,000 
frt jutott. Hogy mennyit adományozott ő eminencziája 
ezenfelül jótékony czélra. arról csak az özvegyek, árvák, 
elhagyatottak s a sors csapásai által sújtottak könyei 
tanúskodhatnának ; a melyeket ő eminencziája kegyes 
bőkezűsége fölszántott. Hogy ne szóljunk az esztergomi 
leányárvaházról, melyet ő emja szintén a lefolyt évben 
állított fel s nyitott meg, s melynek megalapításáért ő 
emjának az egész esztergomi főegyházmegye hálával adó-
zik ; továbbá a szentgyőrgymezei kórházról, melyet a 
lefolyt év alatt építtetett nagy költséggel újra. Adja 

Isten, hogy e lapok még sok éven át sorolhassák elő ő 
eminencziája fejedelmi bőkezűségeinek s jótéteményeinek 
napról-napra nagyobbodó bizonyítékait. (31. Sión.) 

— Jótékony adomány. Irsik Ferencz, szatmári apát-
kanonok ur a kath. legény-egyesület részére 4500 forin-
ton házat vásárolt. Az egyesület három év óta áll fenn 
Szatmáron ; megalkotója és elnöke Bodnár Gáspár s. 
lelkész. 

— Három templom restaurálása. Evek hosszú sora 
óta folyik Magyarország három legnevezetesebb templomá-
nak, a kassainak, bártfainak és a budavári Mátyás-temp-
lomnak restaurálása. A munkálatok az idén annyira elő-
rehaladtak, uogy azok befejezése iránt az illető épitészek : 
Schulek Frigyes és Steindl Imre tanárok írásbeli kötelező 
nyilatkozatai alapján a napokban megtörtént a végleges 
megállapodás. Ehez képest a budavári Mátyás-templom-
ban 1892. május havában, a kassai székesegyházban 1894. 
november 19-én, mint a templom védőszentjének, Szent 
Erzsébetnek emlékünnepén és a bártfai templomban 1894 
végén lesz az első ünnepi istentisztelet. A templomok 
külső restaurálási munkálatait 1897. végén fejezik be. 
Csáky Albin gróf közoktatásügyi miniszternek e részben, 
valamint a szükséges pénzösszegek fedezése iránt tett 
fölségfölterjesztése a király jóváhagyásával a napokban 
vissza is érkezett. 

Sajtóhiba. A „Religio" f. é. 50. számában. VA másik kérdésu 

czimű czikk első lapján a második kolumnában, első bekezdés 3. 
sorában „szorosan tapad a kereszténységhez" helyet t : keresztséghez ; 
[J. o. a 2. bekezdés első sorában: „A krisztusi kereszténységnek* 
helyett : keresztségnek olvasandó. 

Felhívás előfizetésre. 

Gyors és tömeges megújítását as előfizetésnek kérjük 
e napokban, mert as idő rövid, a lappal való rendelkezés 
sürgős. 

Az ötvenedik évfolyamba lépés beköszöntött pillanata 
gondolom elég nagy ok arra, hogy az előfizetésre szólító 
felhívást ilyen rövidre nyujtsuk, kérve diszes olvasó kö-
zönségünk m. t. tagjait, hogy az előfizetést megújítani 
s Magyarország vallásosságának katholikus közlönyét, — 
mely már csakugyan félszázad óta szolgál Magyarország-
ban katholikusnak és nem katholikusnak egyaránt irány-
tűül az ember- és honboldogitásnak Istenhez vezető de 
persze hogy verejtékkel áztatott utján, — paptársaik, 
kivált pedig hazánk és nemzetünk világi értelmiségének 
körében okvetlenül terjeszteni szíveskedjenek, mert, ha a 
jelek az égen nem csalnak — nagy, talán óriás vallás-
ügyi küzdelmek előtt állunk, a melyeknek hevében bi-
zony-bizony jó lesz a mi híveink értelmiségének a Religio 
csendes, békés, tudományos szellemű modorában nyújtott 
felvilágosítás, megnyugtatás és — irányítás. 

Az előfizetés módozatai a lap czime mellett vannak 
feltüntetve. 

Budapesten 1890. decz. 31. 
Dr Breznay Béla, 

szerkesztő. 

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

Budapest, 1890. Rudnyáxszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'' 
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