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János. 18. 
Visiók ez államban. 20. 
Főm. és f t . Vaszary Kolos hgprimás főp. körlevele. 21. 
A protestantizmus országos felvonulása es zászlóbontása 

Komáromban. 21. 
Beszéd, melylyel dr Breznay Béla a budapesti kir. tudo-
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vita a főrendiházban. 2. — A budapesti kir. magyar 
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táborban a főrendiházi vita után. 9, 10, 17. — Úgy-
nevezett elkeresztelési ügyben érdes elvi Ítélet. 12. — 
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hozásra vonatkozólag. 43. — Apponyi Alber t gróf nov. 
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osztály teljes vezérkönyve. -— Szent-László király. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : j 

szerdán es szombaton. : 
h2öfizetési. dij : | 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. : 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. ; 

Felhők után újra napfény. 
Feledhetetlen lesz előttem mindenha az a 

néhány perez, a mely alatt Magyarország uj 
hgprimása a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem hit tudományi karának első, testületi 
tisztelgését fogadta. A hódolóval — együtt volt 
bennem a megfigyelő. Es soha szerencsésebb 
megfigyelő nem volt, mint én valék ama neve-
zetes perczek alatt. Kerestem, vártam, kiolvasni 
óhajtot tam valamit az uj primás arczából, mély-
séges mély ragyogó tekintetéből, és az ő ajkairól 
hellaszi finomságtól á thatot t magyaros Ízléssel 
lepergő szavaiból. Magam sem tudom mit vár-
tam én akkor, és mit gondoltam, annyi sokfelé 
ragadta magával eszemet a kiváncsiság. 

Egyszerre csak megcsendül a fülemben egy 
eszme. Az uj hgprimás épp akkor mondott ki 
egy röpke mondást. Én keblemhez kaptam, mert 
ugy éreztem magamat, mint a ki szivén van 
találva a legkedvesebb érzés által. Mintha csak 
az én szivem szólalt volna meg, ugy csengett fü-
lemben az Istentől küldött főpap mondása: 

„Igyekezzenek az embereket meggyőzni, vagy legyózni.íí 

Éppen betelt 15 éve annak, hogy a „Re-
ligio"-t szerkesztem. Soha e hosszú idő alatt 
egyebet e lapban nem tettem, mint azokban a 
nagy ügyekben, melyek Isten, egyház, király s 
haza körül forognak s reánk nézve főbenjárók, 
igyekeztem a meggyőződésekre abban az irány-
ban hatni, hogy az igazság uralma mennél tisz-
tább legyen a magyar elmék fölött. 

De nem erői akarok ma szólni ; nem ez az 
a napfény, a mely a felhők mögül uj ragyogás-
sal kisütött ismét. Az uj napfény az, hogy a ki 

Isten kegyelméből s az apostoli szentszék és az 
apostoli király megegyezéséből Magyarországban 
a vallási ügyeknek a vezére, a hgprimás, a fő-
rendiház küszöbön levő tárgyalásai alkalmából, 
újra kilép az ő magas méltóságának felhői kö-
réből a nyilvánosság elé, világosságot árasztani a 
viszályos kérdésre és a lelkeket ismét közelebb 
vinni az igazságban való megnyugváshoz. 

íme. ez az uj primás szellemének az utja. 
Világit és melegit ez a szellem, mint a nap. 
Megvilágítás nélkül nem nyúl az ész jogaihoz, 
nem követel tőle meggyőződést, csak miután az 
igazságot előtte teljesen felderité. Számit az 
emberi természet józanságára. Tudja jól, hogy a 
ki a megismert igazság ellen tusakodik házsár-
tos elméjével, annak a saját maga szivével gyű-
lik meg a baja. Ettől pedig jólelkű ember visz-
szariad. 

Az uj primás az elmékkel vivja a világos-
ság és igazság nem le-, hanem meggyőző har-
czát, és a szivekkel köti meg a hazaszeretet 
frigyét. így egyengeti ő az Isten békéjének az 
út ját , egyedüli óhajtása az levén, hogy mennél 
több lelket lásson ezen az uton maga körül 
mint vezér főpásztor hazánkban járni. 

Vir obediens loquetur victorias. Máris mu-
tatkozik ennek az igazságnak a beválása a hg-
primás kormányzásán. A protestáns Angolország-
ban nem hangzott oly szenvedélyesen a „no 
popery", mint nálunk az országházban és a 
„közvéleményében az, hogy „nem kell revisió." 
A Szivák-féle indítványból kivedlett képviselőházi 
határozat pedig kimondotta, hogy a febr. 26-iki 
miniszteri rendelet nem vétetik vissza. Még az 
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imént lezajlott képviselőházi kultusz-budget-vita 
elején is erősen állt a „nem kell revisio" és a 
Szivák-féle határozat, akárcsak egy sziklafal — 
az emberek mondásaiban. Tényleg azonban igen 
sok ember meg volt már hóditva az igazság 
jogainak s a béke müvein való hazafias fáradozás-
nak. Csakis igy történhetet t meg a képviselőház 
kormányzó többségének kebelében, az, hogy gróf 
Apponyi Albert logikájától szoríttatva egyet for-
dulának mindnyájan a sarkukon s elfogadták 
eddigi álláspontjuknak, a mely a kath. vallás sza-
bad követhetésének jogát sértő törvény, illetve 
rendelet fentartását és végrehajtását szorgal-
mazta, elfogadták, mondom, ennek az álláspont-
nak az ellenkezőjét, t. i. a vallás szabad gyakor-
lásáról szóló elvet. 

Elfogadni a vallás szabad gyakorlását biz-
tositó elvet, és fenntartani a katholikus vallás 
gyakorlását üldöző miniszteri rendeletet, oly eget 
verő ellenmondás lenne, hegy attól még egy 
paraszt ész is szégyenkezve riadna vissza, ha 
valaki azzal az igénynyel lépne fel előtte, hogy 
fogadja be mind a kettőt. 

Az észnek és a szivnek az emberi termé-
szetbe Lsten által beoltott törvényeinek hódolva 
és hódoltatva — egyengeti Vaszary K. hgprimás 
a béke útját . 

Ez a felhők közöl kisütött uj napfény!1) 
Legyen termékeny hatása alatt a t a la j ! 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a szent László 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

Dr Schlauch Lőrincz püspök a Szent-László-Társu-
latnak a premontrei főgimnázium dísztermében tartott 
jubiláris közgyűlését a következő beszéddel nyitotta meg : 

T. Közgyűlés ! 
A Szent-László-Társulat évi közgyűléseit azon czél-

ból szokta tartani, hogy tagjainak és a közönségnek szá-
mot adjon évi működéséről, hogy igazolja azt, mennyiben 
valósította a társulat czéljait, mit áldozott a keleten levő 
magyar katholikusok fölsegélésére, mennyit hazai czé-
lokra és a szent atyának szorult helyzete javítására, hogy 
végül feltárva a helyzetet, szavakat adjon azon remények-
nek és kilátásoknak, a melyek valósítását tagjainak áldo-
zatkészségétől várja. 

Mindezeket a t. közgyűlés a t i tkári jelentésből bő-
ven meg fogja ismerhetni. Azért elnöki megnyitó be-

') Ezzel nyi tn i meg az általam szerkeszteni megkezdett 
29-ik félévfolyam 1 számát — bátorító auspioium. A szerk. 

szédemben ezekkel nem is fogok foglalkozni ; csupán 
annyit kivánván előzőleg megjegyezni, hogy a kép ha-
sonlítani fog sok hazai társulatokéhoz, melyekben ha nem 
is hanyatlás, de megállapodás állott be, s azért itt is azon 
korlátok fognak a közönség tudomására jutni, melyek közt 
a részvétlenség következtében mozognunk kell, a melyek 
megakadályozzák serényebb tevékenységünket és nem 
engedik, hogy magasztos czéljainkat ugy valósithassuk, a 
mint azt vallásunk és hazánk érdekében kivánnók. Ezen 
jelentésben tehát ujabb és buzgóbb kérésünkkel is fogunk 
a hazafiúi keblekhez fordulni, hogy tekintettel a keleten 
idegen elemek közt élő honfitársaink elhagyatottságára, 
és azon veszedelemre, melyben vallásuk és hazafiságuk 
forog, megmentésükre filléreiket felajánlani ne sajnálják. 
A magyarnak nem szabad veszni engedni a magyart. 

Alapszabályainkban azonban az a határozat is ben-
foglaltatik, hogy a közgyűlésen egy közérdekű tárgy 
fölött előadás tartassák. Ez a több évi gyakorlat által 
oda módosult, hogy az elnök magára vállalta e tisztet 
és az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatosan oly tár-
gyakról értekezett, melyek a napirenden levő fontos 
egyházi kérdések megvilágítására alkalmasaknak látszot-
tak. Hiszen egyházi ügyeinket illetőleg a közönség köré-
ben annyi előítélettel, annyi tévedéssel és tájékozatlan-
sággal találkozunk, hogy mintegy erkölcsi kötelességgé 
vált, minden kedvező alkalmat felhasználni arra, hogy a 
téves felfogást helyreigazítsuk, a helyes elvek terjedését 
elősegítsük, a kérdéseket megfelelő világításba helyezzük 
és az igazságot hirdetvén, a sziveket és elméket magunk-
nak megnyerhessük. 

Ezen gyakorlatot ez alkalommal is követni kívánom, 
a t . közgyűlés engedelmével ez idén egy olyan kérdésről 
fogván értekezni, mely legújabban süriin lévén szellőz-
tetve. számtalan balvéleményekre és tévedésekre adott 
alkalmat; tudniillik: 

a királyi főkegyúri jogról és azon viszonyról kívánok 
szólni, mely annak alapján Magyarországban az egyház 
és állam közt kifejlődött. 

Bennünket, katholikusokat, ezen jog mélyen érde-
kel, mert annak alapján fejlődött ki ama benső viszony, 
mely az egyház és állam közt Magyarországban sok 
tekintetben ma is fennáll ; ebben találja magyarázatát 
számtalan intézkedés, melyek sem az államjog elvont 
tételeiből, sem az állam-vallás fogalmából le nem vonha-
tók, és ez szolgáland véleményem szerint, vezérfonalul 
mindazon kérdésekben is, melyeknek megoldását a jövő 
kikerülhetetlenné teendi. 

Választottam ezen tárgyat ezen alkalomra annál 
nagyobb előszeretettel, minthogy hétszázados emlékét 
üljük dicső védszentünk szentté avattatásának, emlékét 
azon nagy királynak, ki katholikus anyaszentegyházunkat 
a magyar nemzet államéletével egybeforrasztván, megszi-
lárdította ama benső viszonyt, mely az egyház és állam 
közt annyi századokon át mindkettőnek üdvére és dicső-
ségére fennállott s a melyről e diszgyülésen hálával meg-
emlékezni kötelességemnek tartom. 

A kath. egyház mindig autonom volt, önkormány-
zati jogát és különállását az államtól, mint független 
testület, melyet Krisztus urunk alapított, mindig meg-
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védte, még akkor is, midőn az állammal szorosabb vi-
szonyba lépett ; beléletében a saját joghatóságát mint 
elengedhetlen létfeltételét megtartotta. Ebből folyólag 
a tanitó egyház közegeit: püspökeit és papjait vagy 
önmaga választotta, vagy ha külön felhatalmazás utján 
mások által választatni engedte, a megerősítést és kánoni 
behelyezést (institutio canonica) és a joghatósággal való 
felruházást mindig magának tartotta fenn. A joghatóság 
helye a pápában, mint Krisztus földi helytartójában és 
az egyetemes egyház fejében nyugszik. 

De másrészről a mióta a kath. egyház fennáll, da-
czára hierarchikus szervezetének, világi híveinek közre-
működését, ha közvetve is, sohasem nélkülözte, szívesen 
engedett annak helyet, sőt kereste is. Az állammal szin-
tén szoros viszonyba lépett, az elszakadást attól ellenezte, 
és csak akkor foglalt ellentétes állást, midőn a jogkörök 
megzavarása őt az elnyomatás veszélyével fenyegette. 

így keletkezett egyfelől a tanitó egyház és a hívek, 
másfelől az egyház és állam közt bizonyos jogviszony, 
mely szülőanyja volt számtalan intézménynek, a hol a 
lelki és világi, az egyházi és állami szempontok át-
szövődése folytán a jogköröknek elkülönitése meg volt 
nehezítve. 

A kegyuraság egyike ezen intézményeknek. 
Eredetét azon segélynek köszöni, melyet a hivek a 

lelkészkedő egyházi személyzetnek önként nyújtottak, 
hogy egyedül, minden anyagi gond nélkül, hivatásuknak 
élhessenek. 

Később azonban, midőn az egyház ezen segélyezés-
hez bizonyos jogokat kötött, különösen midőn az ado-
mányozó jótevőnek befolyást engedett a javadalmas lel-
kész megválasztására : ebből oly jogi intézmény fejlődött 
ki, mely ugyan az egyháznak sok előnyt biztosított, de 
nem csekély gondokat és keserűséget is okozott. 

A kegyuraságnak jogelve abban talált és talál ma 
is legpregnánsabb kifejezést, hogy a ki valamely egy-
házi javadalom felállítása czéljából a szükséges építke-
zésekre telket ad, templomot épít és a javadalom fentar-
tását eléggé biztosítja, annak joga van alkalmas egyházi 
személyt az egyházi hatóságnak ajánlani, vagy a mint a 
jogi kifejezés hangzik, kijelölni, bemutatni (prezentálni). 
Az ily módon bemutatott egyént, ha ellene kánoni ki-
fogás nincsen, az illetékes egyházi főhatóság kinevezi, 
megadva neki a kanonika institucziót és felruházva öt 
joghatósággal. Csak az ily módon behelyezett lelkész te-
kinthető törvényesnek és a kánonok korlátai közt elmoz-
dithatatlannak. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 2. Katholikus főrendiek értekezlete — 

volt m. hó 30-án a hgprimás budavári palotájában. A 
világi főrendek voltak ezúttal hivatalosak a prímáshoz 
tanácskozásra. Holnap vasárnap fognak a főpapok érte-
kezni. A szerdai értekezletről saját informácziónk lénye-
gének legmegfelelőbb tudósítást kapott a „Budapesti 
Hírlap", a melyből átvesszük a dolog érdemére vonat-
kozó következő részletet : 

„A herczegprimás körülbelül 25 világi főrendüt 

hívott meg mára, főleg olyanokat, a kiknek nemcsak 
hitbuzgóságukra, hanem parlamenti képességükre is szá-
mithatni. A tanácskozást, melyen a herczegprimáson kivül 
egyetlen főpap sem vett részt, a primás vezette. 

A herczegprimás üdvözölvén a megjelenteket, meg-
köszönte nekik, hogy meghívására eljöttek. Azután kifej-
tette a mai összejövetel czélját. A választások után a 
kormánynak az elkeresztelési kérdés gyökeres orvoslása 
végett javaslatot tett, melyet a kormány eddig nyilvá-
nosságra nem hozott. Közölte azután a főbb okokat, 
melyeket a főrendiházban e javaslat támogatására fel 
fog hozni. 

Altalános, élénk helyesléssel találkozott a prímás-
nak e hó 4-én elmondandó beszéde, a melyet alapeszméi-
ben megismertetett. Az érvek és adatok ereje, a kou-
czepczió dialektikája épp ugy meglepte a tanácskozmányt, 
mint hangjának és modorának méltóságos, mindenben 
tárgyilagos, engesztelékeny jelleme. 

A primás főtörekvése az, hogy még csak látszata 
se legyen, mintha e mozgalom akár az állam, akár a más 
felekezetűek irányában aggressziv föllépés lenne. A miért 
is a lehető legnagyobb objektivitás megtartására s min-
den olyan czélzat vagy polémia elkerülésére kerté a főúri 
egybegyűlteket, a mi félreértésekre adhatna okot. 

A jelenvolt főrendek közül többen felszólaltak. Az 
a vélemény is nyilvánult, hogy a kormány által leg-
utóbb elfoglalt álláspont a javaslat keresztülvitelét köny-
nyiteni fogja. 

A főrendiház kulturvitáján követendő eljárás, eset-
leges felszólalások és taktika megvitatása után a t.anács-
kozmány esti fél hét órakor végec ért." 

Esztergom. Hitélet Esztergomban. — 
Jézus sz. Szive ünnepén kezdődtek Esztergomban a 

Sujánszlcy püspök alapította kilencz napi áhítatosságok a 
sz. Sziv tiszteletére. Ezeket Riesz Ferencz Jézus társasági 
budapesti házfőnök tar t ja a nagy térfogatú vízivárosi 
plebánia-templomban, melyet a buzgó hallgatóság nagy 
száma a zsúfolásig meg szokott tölteni. Ez a jelenség 
annál épületesebb, mert alig multak el a Meszlényi püs-
pök által alapított mcy«s-havi áhitatosságok, melyek al-
kalmával a vízivárosi bájos apácza-templomban az esti 
hat órai prédikácziókor a közönség egyrésze a kitárt 
bejárat elé szorult ki. Május havának minden áldott nap-
ján hallottunk szebbnél-szebb sz. beszédeket, melyekkel 
valóságos hitszónoklati verseny-buzgalmat fejtett ki a 
magyar Sión minden rendű és rangú papsága. Megérdem-
lik e buzgólkodók, hogy fáradozásuk nyilvános elisme-
résben is részesüljön. Czibulka Nándor kanonok 1, Frank 
István káplán 1. Haiczl Kálmán érs. írnok 1, Halmos 
lgnácz dr tanúim, felügyelő 1, Horváth Ferencz dr hit-
tanár 1, Kohl Medárd dr primási titkár 1, Krotky József 
kanonok 1. Krammer György hittanár 1, Metzker József 
hitoktató 3, Machovics Gyula dr pápai kamarás 2. 
Okányik Lajos káplán 1, Prohászka Ottokár dr spirituális 
6, Rainer Lajos apát-kanonok 1, Récsey Viktor sz. B. r. 
főgymn. tanár 4, Rosszival István dr kanonok 2, Schreiber 
Alfréd tanító-képző tanár, Walter Gyula dr tanitó-képző-
intézeti igazgató 2, — összesen 32. 9z. beszédet mondtak. 
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A szentség kitételével egybekötött litánián a leánynevelő-
intézet növendékei felváltva magyar, latin és franczia kar-
éneket adtak elő a hallgatók lelki élvezetére. Ez, valamint 
a Jézus sz. Szive áhitatossága bizonyára lelki üdvére 
válik az esztergomiaknak ! 

Nagyvárad, 1892. junius 29. Az ünnepélyei: váro-
sából. ') — 

Az utóbbi években sokféle ünneplések szinhelve volt 
Szent László városa. Pár évvel ezelőtt a székesegyház 
építésének százéves fordulóját ülte meg, s az ekkor tar-
tott ünnepségekben Haynald Lajos, a boldog emlékű ka-
locsai érsek vitte a fő- s legdiszesebb szerepet; talán ez 
volt az ő utolsó nagyobb activ szereplése. Azután a nagy 
hadgyakorlatok mozgalmas napjai következtek, melyek-
nek koronája a királylátogatás volt. Tavaly, mikor a 
város háziezrede (a 37. József ezred) jubilált, szintén 
bőven kivehette a részét a város lakosságának minden 
rétege az ünneplésből. Meglehetős nagy praxist szerez-
hettek tehát már az illető factorok az e fajta napok elő-
készítésében s az ünnepélyek külső díszét illető dolgok-
ban. S csakugyan az avatott kéz nyoma mindenütt meg-
látszott a város arczulatán. Mikor a históriai emlékű 
napok hét-, illetve kétszázados fordulója megérkezett, a he-
gyek mögül felbukkanó nyári nap teljes ünnepi ornatus-
ban pillantotta meg a nap hősét, a ragyogó, soktornyú 
ősi várost. Ha a szerény anyagi források, melyek felett 
a város rendelkezik, egy nagyobb szabású monumentum 
felállítását lehetetlenné tették is, mindazonáltal hazafias 
érzületének dokumentálására a külső dekoráczióban min-
dent elkövetett. A város összes utczái pazar zászlódisz-
ben úsznak ; a magánházak és a középületek zöld ga-
lyakkal és guirlandokkal vannak felcziczomázva. A nemzeti 
tricolort és a város lobogóit valamennyi templom alakba 
és erkélyre kitűzték felekezeti különbség nélkül. A ren-
dezők hivatottságát már az is mutatja, hogy a dekorativ 
munkákkal már jóval az ünnepély megkezdése előtt elké-
szültek. A vidéki publikum nagy tömegekben érkezett s 
a különben is mozgalmas város élénkségét és forgalmát 
nagyban növelte az évnegyedes nagyvásár kufár szellemű 
és köznapi elemével együtt, melyek éppen nem illettek 
az ünneplés keretébe. Szombaton este s részben a vasár-
napi nap folyamán érkeztek a fővárosi notabilitások; a 
püspöki kar, a káptalanok, s a különböző, jobbára egyházi 
testületek tagjai és képviselői. Csáky gr. a kormány kép-
viseletében kissé későn érkezett. A Szent László névnapját 
megelőző napon, 26-án vasárnap az ünnepélyek programm-
ján túlnyomóan világias szinezetü volt. E napon tartották 
a város díszes közgyűlését a prémontrei főgymnasium 
dísztermében. Szólottak a megye és a város fejei : Báró 
Dőry főispán és Sal Ferencz polgármester. A gyűlés 
főmomentuma Bunyitai Vinczének, a helybeli káptalan 
tudós könyvtárosának felolvasása volt Nagyváradnak tö-
rök kézről való visszafoglalásáról. E tárgyról különben 
egy alapos tanulmányt is adott ki a jeles szerző, mely 
az ünnepélylyel egyidejűleg a könyvpiaczon is meg-
jelent. A közgyűlésről Szt.' László templomához vonult 

') Második tudósítónktól. A szerk. 

az egész illusztris társaság, melynek soraiban igen nagy 
számmal akadtak fényes diszmagyarba öltözött alakok is, 
élükön a szintén ünnepi habitusba buj t és rendjelekkel 
feldekorált Tisza Kálmánnal, a város képviselőjével. Mint 
csodálatos kuriózumot lelemlitem, hogy a megyebeli 
országgyűlési képviselők távollétükkel tündököltek ; pedig 
egy kis hazafias emotio nekik sem ártott volna, reno-
méjukat pedig éppen nem csökkentette volna. Hasonló-
képpen reflexiókra hangolja az embert az a körül-
mény, hogy szt. Lászlónak, a magyar királyság és ke-
reszténység legendaszerü hősének emlékét az ő kedvelt 
városában hiába keressük. Csak a város predikátuma és 
a szt. László templom-féle czim emlékeztet itt a nagy 
király történeti alakjára ; mert az a soit-disant szobor 
figura, mely a szt. László templomát környező piacztér 
egyik fődiszét volna hivatva alkotni, de mely a maga 
kicsinyességével, dísztelen, inaesthetikus anyagával és for-
májával a szt. király emléke iránti kegyeletet inkább 
profanizálja és sérti, semmint emeli ; sem a városhoz, sem 
a representált alakhoz nem méltó. Ugy látszik, ezt a 
szembeötlő tényt akarta a város is enyhíteni, midőn a 
város visszavivásáról szóló emléktáblát nem a vár falába, 
hanem a szt. László templom hátsó részébe illesztette. A 
leleplezés mindjárt a közgyűlést követőleg történt szintén 
nagy és lelkes publikum jelenlétében. Mikor a városi 
tűzoltókkal össze kombinált rendőrség a kordont a türel-
metlenül váró nagy tömegben megvonta, s a délelőtti 
gyűlés fényes hallgatósága annak keretében helyet fog-
lalt, fellépett az emelvényre Rácz Mihály városi főjegyző, 
hogy megtartsa a hivatalos diszbeszédet. A beszéd tar-
talmilag és alakilag egyaránt csinos kerekded munka 
volt, s a végső szavak alatt lehullott a lepel a táblá-
ról, melynek aranysorai ragyogva hirdették a világnak a 
két század előtt lefolyt dicső fegyvertényt, s a kereszt 
diadalát a félhold felett. Az összesereglett sok ezer nép 
az iparosok dalárdájának hazafias akkordjai mellett osz-
lott szét. Ugyanez nap este fényes (!) kivilágítás követ-
kezett. Kigyúlt az örömláng minden ablakban, a Rimá-
nóczy-fürdő tetején pedig egy gyönyörű reflektor szórta 
a fényt szerte a városba. A gáztársulat is leszedette az 
üveg lapokat a lámpákról és hatalmas lángoszlopokat 
eregetett belőlük. A katona-banda harsány zeneszóval 
járta be a várost, hozzácsatlakoztak a fáklyavivök és a 
dalárdisták is, és legelőször a püspöki residenczia előtt 
adtak szereriádot, melyet még egyebütt is ismételtek. A 
szt. László napi (hétfői) ünnepségekben a világi hatóság 
népünnepélylyel és tűzijátékokkal vett részt. A Rhédey-
kert, a népünnep szinhelye, igen szépen volt diszitve, 
kikocsikázott ide Csáky gróf is ; s a vasúti fogadtatásnál 
elmaradt ovácziókért itt bő kárpótlásban részesült. A 
tűzijáték nem állott a mai pvrotechnika színvonalán és 
én, daczára a Csáky obligát dicséretének, nem habozom 
kijelenteni, hogy biz az fényesebb is lehetett volna (nem 
fizikai fényt értek !) Ezek voltak a főbb momentumai a 
város speciális ünnepének, melyet párhuzamban az egy-
házi solemnitásokkal Nagyvárad a török iga alól való 
felszabadulásának emlékére rendezett. Az ünnepélysoro-
zat a mai nappal ér véget,, azzal a kirándulással, melyet 
a még itt lévő vendégek a püspökfürdőbe tesznek 
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Schlauch ö nméltóságához és az egész ünnepség lelkéhez. 
És így az ünnepély, mely túlnyomóan egyházi jellegű 
volt, s a melyen a sz. Lászlóhoz fűződő vallási érzület 
és kegyelet dominált, valamint a püspök égisze alatt 
indult, ugy az alatt is fejeződött be. Adja Isten, hogy 
áldásos nyomokat hagyjon maga után, ugy a vallási, mint 
politikai és hazafias téren is ! 

Nagyvárad. Jubileumi reminiscentiák. — 
A jubileummal járó diszüléseket programmszerüleg 

kimért, nyugodt fény és pompa illeti meg; a diszlakomákat 
programmon kivüli melegség és élénkség szokta jelle-
mezni. sőt a lelkesedésig fokozva az érzelmeket nem várt, 
nem is sejtett meglepetések varázsába magával ragadni. 

Szakasztott ilyen volt a nagyváradi sz. László-jubi-
leum is. A szent-László-társulati komoly diszgyülés után 
természetes párhuzamossággal következett a nem ke-
vésbé impozáns, fényes püspöki diszlakoma, a melyet 
szebbnél-szebb felköszöntők eszmeragyogása tett a jelen-
voltak s bátran mondhatni a késő utókor előtt is örökké 
feledhetetlenné. A felköszöntők s az azok által keltett 
lelkes hangulatok és kitörések lefolyása ez volt : 

A hatodik fogásnál elsőnek Schlauch Lőrincz püs-
pök kelt fel és ekkép szólt : 

„A magyar történelemnek alig van lapja, mely a 
római szentszéknek hazánk sorsára való befolyását nem 
jegyezte volna fel. (Igaz ! Ugy van !) Ezért, őseink mindig 
kegyelettel viseltettek a római szentszék iránt (Ugy van !) 
és ezen ősi hagyománynak örökösei mi vagyunk. (Hall-
j u k ! Halljuk!) 

A mai nap őseink emlékét ez irányban kétszeresen 
idézi fel lelkünkben, és azért, azt hiszem, érzelmeink 
elsőbbsége őt illeti (Élénk éljenzés), őt, a nagy hagyo-
mányoknak utódját és a nagy erényeknek örökösét, habár 
nem is világi fényben, de szellemi és erkölcsi nagyságban 
annál magasztosabban. (Igaz ! Ugy van !) A mi sziveink 
annál inkább ragaszkodnak hozzá, a mennyivel inkább 
szenvedni látjuk őt. ( Igaz! Ugy van!) Én tehát XIII . 
Leo pápának egészségére emelem poharamat. (Élénk él-
jenzés.) Sit gloriosus, sit per longaeva tempóra inclytus, 
sit felix semper augustus ! (Hosszas éljenzés és taps.) 

Királyaink mindenkor döntő befolyást gyakoroltak 
a nemzet sorsára (Halljuk ! Halljuk !), mi pedig mint 
katholikusok tudjuk s azt hálásan is emiitjük, hogy ki-
rályaink mint főkegyurak a katholikus anyaszentegyház-
nak oly állást biztosítottak, melyet a többi nemzetek jog-
gal irigyelnek (Halljuk ! Halljuk !), azért minket ő felsé-
géhez, dicsőén uralkodó királyunkhoz (szűnni nem akaró 
éljenzés) kettő füz (Hall juk! Hal l juk! ) : a hazafias érzelem 
és mély hála. (Élénk éljenzés). 

Midőn tehát e város dicső jótevője emlékét üljük, 
lehetetlen, hogy azon jótétemények, melyek reánk árasz-
tattak, eszünkbe ne jussanak. (Hall juk! Halljuk!) Ezért 
akár midőn katholikusoknak, akár midőn hazafiaknak érez-
zük magunkat, kegyeletes kötelességnek teszek eleget, 
midőn ő felségére, apostoli királyunkra, első Ferencz 
Józsefre emelem poharamat. (Szűnni nem akaró élénk 
éljenzés). 

Legyen szabad már most egy másik jelentőségteljes 

mozzanatra felhívnom kedves vendégeim figyelmét, és ez 
az, hogy jelenleg két királyi vérből származó főherczeg 
van köztünk. (Élénk éljenzés). 0 fenségeik gyermekei 
azon főherczegnek, a ki iránt Magyarország nemcsak 
ragaszkodással. hanem őszinte rajongással viseltetik. 
(Élénk éljenzés). Ehhez hozzájárul még az, hogy ő fen-
sége László főherczeg ma itt Nagyváradon üli meg ne-
venapját. (Élénk szűnni nem akaró éljenzés és taps). 
Poharamat emelem ő cs. és kir. fenségeikre, József Ágost 
és László főherczegekre. (Hosszas élénk éljenzés és taps). 
Nagy hálával töltötte el Nagyvárad közönségét és mind-
nyájunkat, hogy a magyar kormány e magasztos és nem-
zeti ünnepélyen résztvett (Élénk tetszés), de még na-
gyobb volt az öröm a felett, hogy a magyar kormány 
szives volt képviseletével megbízni egy olyan férfiút, 
(Éljenzés) kinek ősi fészke Bihar vármegye és akit ősei-
nek emléke szorosabban füz hozzánk. (Élénk tetszés). A 
mai nap reánk nézve és exczellencziád irányában annyi-
ban érdekes, hogy két elődje : Csáky Imre és Miklós gróf 
e megyének volt püspöke. (Halljuk ! Halljuk !) Engedje 
meg tehát nagyméltóságod, hogy midőn a múltnak ezen 
emlékét felidézem, Isten áldását kérjem exczelleneziádra. 
(Élénk éljenzés). Vezesse nemes szivét ugy, amint mi 
kegyelettel viseltetünk ősei iránt. (Élénk hosszas tetszés 
és taps). Adjon a Mindenható nagyméltóságodnak erőt, 
hogy egyházunknak és hazánknak ügyeit mind a kettő 
üdvére vezethesse." (Elénk éljenzés). 

Erre gróf Csáky Albin emelkedett fel és a követ-
kezőket mondta: 

„Ö császári és királyi fensége kegyes engedelmével 
poharat emelek dr Schlauch Lőrincz megyés püspök ur 
ő exczellencziájára. (Élénk éljenzés.) Nem tehettem azon-
ban ezt a nélkül, hogy habár csak röviden ne foglalkoz-
zam némileg azon ünnepélylyel, mely nekem ezen fel-
szólalásra alkalmat nyújt. (Hall juk! Hall juk!) Köztudo-
mású. hogy a legnemesebb érez a tiszta színarany. (Ugy 
van !) de köztudomásu az is, hogy az éppen tisztaságánál 
és nemességénél fogva nem hozható közforgalomba, (Tet-
szés.) hogy próbára kell azt tenni oly czélból, hogy áta-
lánosan értékesíthető legyen. (Élénk tetszés.) Ily képletből 
kiindulva, bátran merem állítani, hogy három próbás ez 
az ünnepély, a melynek a püspök ur ő exczellencziája és 
Nagyvárad sz. kir. város közönsége jóvoltából részese 
vagyunk. (Nagy tetszés.) Három próbás ez az ünnepély, 
mert szól az Szent Lászlónak, mint a nagy magyar ki-
rálynak és szól Nagyvárad revindikácziójának, azaz a 
török játom alóli felszabadulás kétszázados évfordulójá-
nak ; (Élénk tetszés) ezen hármas ünnepélyben egyesü-
lünk mindnyájan és nincs senki e hazában, a ki a maga 
örömrészét ki ne vehetné. (Élénk helyeslés.) Ámde a tör-
ténelmi tények és események emlékezete még azon eset-
ben is, ha a tények és események nagy jelentőségűek, 
csupán a regisztrálás, csupán a nomenclatura színét 
viseli, hogyha azok értékét nem mérlegeljük, ha azokból 
tanulságot nem merítünk és ha azokat aranypróbának 
alá nem vetjük. (Ugy v«n !) Mi tehát a főtanulság, a 
mit az ezen ünnepélyek által dicsőített történelmi tények-
ből meríthetünk? (Hal l juk! Halljuk!) A revindikáczió 
bizonyságot tesz arról; hogy a nemzeti erős-akarat nem-
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zeti erős jogokat jut tat érvényre. (Igaz ! Ugy van !) Más-
részt pedig buzdít és int minket, hogy a nemzeti jólétért 
való küzdelemben ellankadni, elfáradni nem szabad soha, 
mert csak kitartó fáradhatatlan munkássággal lehet meg-
felelő czélt elérni (Szűnni nem akaró éljenzés.) Szent 
László nagy király országlása pedig a legfényesebb bi-
zonyítékát adja annak, hogy az állam meg az egyház 
érdekei párhuzamosan szolgálhatók. (L'gy van !) 

Szent László, kinek hitbuzgóságát, hithüségét a 
szentek dicsfénye hirdeti, mint uiagyar király Szent 
Istvának államalkotó és állam-biztositó munkáját dicsősé-
gesen befejezve, a magyar király, a magyar állam, a 
magyar korona jogait minden körülmények közt meg 
tudta óvni még akkor is, a mikor az állam és egyház 
érdekei közt a küzdelem egész Európában dult. (Ugy 
van !) De történelmünknek ezen nagy jelentőségű tanu-
ságát a püspök ur rég felismerte, magáévá tette és appli-
kálta (Ugy van !). mert látjuk, hogy legbuzgóbb előhar-
czosa a nemzeti jóllétnek és hogy minden alkalommal 
magasztos főpásztori hivatása körében és törvényhozó 
működése keretében ugy az egyház, mint az állam érde-
keit párhuzamosan tudja és akarja szolgálni. (Élénk 
éljenzés.) Ezért emelem ez alkalommal poharamat egész-
ségére és jóllétére, kivánván. hogy őt az ég Ura teljes 
jóllétben és egészségben a hazának és a katholikus egy-
háznak tartsa meg." (Hosszas élénk éljenzés.) 

Újból felállt Schlauch püspök : Engedjék meg, hogy 
ez alkalommal szivem érzelmeinek tovább adjak kifejezést. 
(Halljuk ! Halljuk !) E nagy ünnepélyen megtiszteltek 
engem kedves kartársaim és az egyház-tartománynak 
érseke. (Élénk éljenzés.) Nem akarom rajzolni, hogy mily 
kedves előttem, hogv püspöktársaimat magam köré gyűjt-
hettem. (Élénk tetszés.) Sajnálom, hogy mindnyájan nem 
jöttek el, de ezen sajnálkozásom ne legyen szemrehányás, 
hanem a mély szeretet kifejezése, melylyel püspöktársaim 
iránt viseltetem. (Élénk tetszés.) A mi ezen ünnepélyt a 
püspöki kar jelenlétén kivül magasztossá teszi, az, hogy 
a katholikus életnek fejlesztésére alakult Szent-István- és 
Szent-László-Társulat és a Katholikus Kör képviselői jelen 
vannak (Élénk éljenzés), mert ebben kicsinyben látom 
azt, a mit nagyban óhajtunk mindnyájan, hogy a hivek, 
a papok és püspökök, egy szivvel és egy lélekkel mun-
kálkodjanak egyházuk és — mert ez elválaszthatatlan — 
hazájuk dicsőségén. (Élénk éljenzés.) Az eszme, melyet 
képviselünk, magasztos, a czél tiszta, és ezért mi egyházi 
meggyőződésünkkel édes hazáuk érdekével vagyunk össze-
forrva. (Szűnni nem akaró éljenzés.) Poharamat emelem 
legelőször a kalocsai érsekre (Éljenzés), azután püspök-
társaimra, a Szent-István- és Szent-László-Társulat és a 
Katholikus Kör képviselőinek egészségére." (Élénk hosz-
szas éljenzés.) 

Ezután Csúszka György kalocsai érsek állott fel és 
tartotta a következő beszédet: 

„Magasztos érzet fogja el bensőmet, midőn e rend-
kívüli ünnepélyes alkalommal, ugy mint a kalocsai érseki 
tartománynak metropolitája én is felszólalok. Hét, sőt 
nyolcz évszázad előtt lefolyt nagy események vonulnak 
el ma lelki szemeim előtt és ragadják szivemet a szent 
lelkesedés legmagasabb fokára. (Hall juk! Hall juk!) Ugy 

tetszik, mintha látnám őt, a dicsőt, a nagyot : daliás szent 
királyunkat, a mint Isten és az ég királynője iránti lán-
goló szeretettől ihletve az általa kiválóan kegyelt váradi 
püspökségnek és káptalannak, nemkülönben több más 
templomnak és monostornak veti meg alapját ; mintha 
látnám őt, egyházi és világi nagyjainak körében a vallás 
és haza javát czélzó bölcs törvények alkotásában fára-
dozni. Mintha látnám öt dicső vitézeinek élén duló vihar-
ként szétrombolni a szent hit és áldott hon elleneinek 
bősz táborát ; mintha hallanám a forrón szeretett kirá-
lyának halálát sirató magyar nemzetnek könnyárban t'uló 
zokogását és szűnni nem akaró fájdalmas sóhajait. (Élénk 
tetszés.) És ha egy századdal későbbre irányítom tekin-
tetemet, még élénkebb kép tárul lelkem elé. Hallom a 
keresztény egyház látható fejének, római III. Celesztin 
pápának 1192. évben az egész keresztény világot meg-
örvendeztető szavát, melylyel a magyarok szent királyát, 
nagy Lászlót az oltár trónjára helyezi (Tetszés.); látom 
IV. Bélát a nemzet díszének, virágának élén Váradra 
sietni. (Hall juk! Halljuk!) Látom itt a magyarországi 
egyház azon időbeli oszlopait Jób és Saul érsekeket. 
El vin akkori nagyváradi püspököt az országnak több 
más püspökeivel együt t ; szent megilletődéssel látom azon 
csodás eseményeket megtörténni, melyek az ég helyeslé-
sének legkétségtelenebb bizonyítékául szolgálnak. (Hall-
juk!) De nem puszta képek, nem csupán az emlékezet 
idézései ezek, mélyen tisztelt uraim, hanem megtörtént 
tények és sok tekintetben ma is örvendetes valóságok. 
(Igaz ! Ugy van !) De valamint e nagy történeti tények-
nek emlékezete, ugy fennmaradt és ráhárult az utó-
dokra örökségül azok ápolásának és folytatásának szent 
kötelessége is (Ugy van !) ; és valamint szent Laszlóval 
az apostoli királylyal, a vezérrel, a ki mindig nyilt és 
nemes harczczal támadta és győzte le a pogányságot, 
mely egyaránt ellensége volt az egyháznak és a hazának, 
valamint szent Lászlóval a vezérrel, a ki az általa legyő-
zött pogányságot is meg tudta nyerni az egyház és a 
haza szolgálatának, eszmében és törekvésben minden 
vitéze egyesült : ugy az utódokra maradt kötelességekben 
is egyesülni kell mindenkinek, a kit az egyház, a haza és 
a trón iránti szeretet és hűség lelkesedése áthatni és fel-
emelni képes. (Ugy van !) Es ugyanezen lelkesedéssel 
tekinthetünk a jelenleg dicsőén uralkodó XIII. Leo pápára, 
(Éljenzés.) a ki épp ugy, mint 700 év előtt élt elődje, 
igaz atyai indulattal viseltetik irántunk ; minek ezen 
szent ünnepségek alkalmából már folyó évi ápril hó 12-én 
fényes bizonyitékát adta (Éljenzés.); és ugyanezen lelke-
sedéssel tekinthetünk szent Lászlónak királyi erényekben 
gazdag apostoli utódjára, I. Ferencz József koronás kirá-
lyunkra (Hosszas éljenzés és taps.), a kit, hogy népei 
mily hő rajongással szeretnek, arról a két hét előtt 
lefolyt koronázási emléknapok újból a legmeghatóbban 
tanúskodtak (Ugy van !) és a ki hiven ápolja a vallás és 
hazaszeretet testvértüzének szent lángját (Hosszas élénk 
tetszés) és azért részt is vesz Felséges urunk, királyunk 
fejedelmi házának két itt jelenlevő, általunk tisztelt és 
szeretett József Ágost és László főherczegek által (Élénk 
éljenzés és taps) e szent ünnepségben. Ma is, mint 700 év 
előtt, szent királyunknak, nagy Lászlónak sirja képezi 
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a magyar nemzet általános érdeklődésének tárgyát, mert ! 
ime szerencsénk van itt tisztelhetni a magas kormány 
képviselőjét, gróf Csáky Albin m. kir. miniszter ur ő nagy-
méltóságát (Elénk éljenzés.), a főnemességnek több nagy- i 
méltóságú és méltóságos tagját (Éljenzés) és hazánk 
számos előkelő polgárát, kik a zarándokok ezreivel egye-
sültek. (Igaz! Ugy van!) Ma is mint 700 évvel ezelőtt a 
magyar püspöki karnak több tagja, a káptalanok kép-
viselői és az alpapság igen szép számban együtt van 
Nagyváradon, hogy részt vegyen ezen egyházmegye és a 
város örömében. (Élénk tetszés.) Elvin főpapi székén ma 
is Szent Lászlónak egyik legbuzgóbb tisztelőjét látjuk, 
(Élénk éljenzés.) kinek lángoló egyházi és honfiúi buz-
galma nagy László király szentté avattatása bét és Nagy-
várad török liga alóli felszabadulása kétszázados évfor-
dulójának e nagyszerű ünnepségeit Nagyvárad szab. kir. 
város igen tisztelt közönsége legkészségesebb közreműkö-
dése mellett szervezte, kinek mély tudománya a történeti 
valóságnak életet tud adni, (Igaz ! Ugy van !) kinek jeles 
művészi érzéke az igazságoknak diszt tud kölcsönözni 
( Igaz! Ugy van!) és kinek ékesszólása e mai nap nagy 
eseményeinek külön nagy eseménye vala. (Igaz ! Ugy van !) 
Azt hiszem, hogy mindnyájunknak nemcsak érzését, hanem 
hő óhaját is fejezem ki, midőn szivemből kivánom. hogy 
a Mindenható Nagyvárad érdemdús püspökét Schlauch 
Lőrincz ő nagyméltóságát (Hosszas lelkes éljenzés.), 
a Szent László-társulatnak fáradhatlan buzgóságu elnökét, 
szent László oltalmában az egyház és a haza javára még 
igen sokáig boldogul éltesse." 

Hosszantartó lelkes éljenzés követte a kalocsai érsek 
eszmékben gazdag beszédét. Különösen nagy hatást tet t a 
főpap beszédének ama pontja, melyben hangsúlyozta, 
hogy szent László dicsőségével és hagyományával a köte-
lességek is örökségül maradtak ránk, és valamint szent 
László nyilt és nemes harczban győzte le és nyerte meg 1 

az egyháznak és a hazának elleneit, ugy kell tenni az 
utódoknak is. 

Ezután Sal Ferencz polgármester a vendégek egész-
ségére üritette poharát ; mire Zichy Nándor gróf a katonai 
és polgári hatóságokat éltette, a kik szives előzékeny-
séggel és annyi hazafisággal fogadták a vendégeket 
(szűnni nem akaró éljenzés). Nemesics altábornagy kiemel-
vén, hogy habár érti is a magyar nyelvet, de nem 
beszéli azt annyira, hogy ily kitűnő társaság előtt állásá-
nak megfelelő beszédet tarthasson. (Hal l juk! Hall juk!) 
Szivből köszöni a szívélyes megemlékezést a császári és 
királyi hadseregről (szűnni nem akaró éljenzés), mely 
utóda azon dicső seregnek, mely a félholdat letépve, 
annak helyébe a keresztény szeretetnek jelvényét, a keresz-
tet tűzte fel. (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés). Poharát 
emeli 0 Felségének a császár és királynak mint legfőbb 
hadúrnak egészségére. (Szűnni nem akaró éljenzés és taps). 

Schlauch Lőrincz : „Engedjék meg uraim, hogy az 
imént elhangzott felszólalás után oly nyelven szólhassak, 
a melyet a fényes társaság minden tagja és a müveit 
közönség egyaránt ért. (Halljuk ! Halljuk !) A magyar 
nemzet tisztelettel van eltelve a császári királyi hadsereg 
iránt (Élénk éljenzés és taps) ; soraiban vannak gyerme-
keink, kik gyermekei a magyarságnak. (Igaz ! Ugy van !) 

Az osztrák császár személyében tiszteljük mi a magyar 
királyt is (Élénk éljenzés és taps), kit a magyar nemzet 
hő szeretettel és rajongással környez. (Élénk tetszés.) 
Engedjék tehát meg. hogy köszönetemet nyilvánítsam 
ő nagy méltóságának, hogy a tegnapi nagy egyházi és 
nemzeti ünnepélyen szives volt közreműködni. (Élénk 
éljenzés.) Ezzel nagyméltóságod bizonyítékát adta annak, 
hogy a hadsereg a néppel érez és hogy a népnek szive 
a hadseregben dobog." (Élénk hosszas éljenzés és taps.) 

Nemesics altábornagy erre kiemelvén, hogy katonai 
nyilvános pályájából 28 évet a hadnagyi rangtól az ezred-
parancsnokságig magyar ezredek kötelékében szolgált és 
ezen idő alatt volt alkalma ellesni a magyar katona-
jellemet (Élénk éljenzés), a mely hűség a trón és a haza 
iránt, bátorság a veszélyben és ragaszkodás az elöljáróság 
iránt (Élénk éljenzés). Ott a hol e három erény egyesül, 
megszűnt és nincs többé ellentét. (Szűnni nem akaró 
éljenzés és taps). E hároin erényre, melylyel a magyar 
nemzet és annak fiai a császári és királyi hadsereg köte-
lékében szolgálnak, emeli poharát. (Élénk éljenzés 
és taps.) 

A szép pohárköszöntő után következett amaz elra-
gadó jelenet, a melyről már szó volt. A Bach István 
karnagy vezetése alatt álló 37. ezredbeli zenekar rázen-
dítette a „Szózat,"-ot, s József Ágost főherczeggel az 
egész társaság felállt. A két főherczeg, az összes püspökök, 
főrendek, katonák és polgárok együtt énekelték a nagy 
király emlékére rendezett lakomán a „Szózat"-ot. A lel-
kesedés tüze hatotta át a jelenvoltak szivét, mindenki 
énekelt és mindenki könnyezett az örömtől. József Ágost 
és László főherczegek, lelkesen, gesztussal énekelték : 

„Áldjon vagy verjen sora keze, 
I t t élned halnod kell," 

mialatt Schlauch maga is énekelve, kezeivel taktust vert. 
Ehhez hasonló szépre nem emlékezünk. Ez az igazi Szent-
László-jubileum. Mindnyájunk előtt ugv tűnt fel, mintha 
megjelent volna előttünk a daliás magyar király alakja, 
a homlokát köröző dicsfénynyel, hagyományos szépségű 
arczárói a boldogság fénye sugároznék a lélekemelő 
látványnál, a mint az uralkodóház két nagyreményű sarja 
a magyar katholikus egyház fejedelmei és a nemzet annyi 
kiváló férfia egy szivvé forrnak a hazaszeretetben. 

A megragadó jelenet hatása uralkodott az egész 
társaság fölött még azután is, hogy a két ifjú főherczeg 
a Szózat eléneklése után a jelenlevők lelkes éljenzése 
közt az étteremből távozott. . . . 

Ezek a nagyváradi Szent-László-jubileum püspöki 
lakomájának legszebb reminiscentiái. 

IRODALOM. 
*** Szent László király, vagy a magyar nemzet 

dicsősége. Szentté avatásának hétszáz éves fordulóján 
MDCCCXCII. A magyar olvasó közönség és serdültebb 
ifjúság részére irta Paszlarszky Sándor szerencsi r. kath. 
lelkész. Szerencs, 1892. 8-r. 148 1. Ára 1 írt. 

Nemcsak tartalmának vázlatát ismertettük e nagy-
becsű népies ünnepi emlékiratnak, hanem két fejezetet is 
közöltünk már belőle, abból a czélból, hogy e nagy 
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missiójára méltó derék könyv ezerek és százezerek kezébe 
eljutva segitsen méltóvá tenni a magyar nemzet minden 
rétegét szent Lászlóhoz, a legideálisabb magyarhoz, me-
lyet történelmünk felmutat. 

+ Az első osztály te l jes vezérkönyve, Herbart-
Ziller rendszere nyomán irta Dreisziger Perencz tanitó 
Adán, Bácsmegye. Zenta, 1892. 8-r. 289 1. Ára 2 frt. 

Csekély véleményem szerint szerző e müve által 
igen jó és nagy szolgálatot tett a hazai nevelés-ügynek. 
Miért ? Mert összes iskoláink fundamentuma, az elemi 
iskola 1. osztálya számára irt egy mindenre, a minek itt 
tekintetbe kell jönnie, kiterjedő vezérkönyvet, a mely a 
tantárgynak tarka-barkaságából egyöntetű, egységes tan-
anyagot dolgoz ki az iskola porába került serdülő gyer-
mekek lelki szükségleteihez mérten. E szerint a vezér-
könyv szerint haladva a tanitó nevelve oktat, és oktatva 
nevel. Tartalma két részre oszlik. Bevezetés után, mely 
paedagógiai alapelveket fejteget, következik az elméleti 
rész négy fejezetben : a népiskolai tananyag kiválasztásá-
ról, a tananyag elrendezéséről, a tanmenetről s az okta-
tás tagolásáról. A gyakorlati rész hat fejezetben a kö 
vetkező tárgyakat fejtegeti : a hittan, az érzületi oktatás,, 
a játék, a számtan, az irás és olvasás, az énektanítás. A 
játékok köréből iskolába került gyermek ennek a Vezér-
könyvnek utmutatása szerint természetének megfelelően 
mintegy játszva megy át a gyermeki játékok világából 
az iskola világába. Ezért mondom én ezt a könyvet nagy 
szolgálatnak és nyereségnek a hazai nevelés-ügy számára. 
Mint nem csupán szaktekinteteket, hanem általános érde-
keket szolgáló lap, mi is fogunk meríteni belőle papi 
olvasó közönségünk számára, a mely isteni hivatásánál 
fogva a nemzet legelső paedagóg osztálya és rendje, ő 
levén hivatva az embert igazi emberré és kereszténynyé, 
Isten fiává, a világ urává s a mennyország örökösévé 
tenni és nevelni. 

= Szent-László király. Ir ta Végházi. A Szent-
István-Társulat népiratainak 65. füzete. Budapest, 1892. 
12-r. 32 1. Ára 6 kr. 

VEGYESEK. 
— Vaszary Kolos hgprimás Esztergomnak és az 

országnak nagy alapítványt készül tenni. Távirati jelen-
tés szerint Esztergomban a felsővidéki szegény tanítók 
árvái számára alumneumot fog alapítani, továbbá egy uj 
szemináriumot és képzőintézetet fog építtetni. Az alum-
neum, a képzőintézet és a szeminárium alapitása által a 
hgprimásnak az a czélja, hogy a felsővidéki tót ajkú 
gyermekekkel hazai nyelvünket elsajátíttassa és hogy 
magyar szellemben neveltessenek a gyermekek. A hgpri-
más e szándékáról Helcz Antal polgármestert azzal érte-
sítette, hogy a város közönsége alkalmas telket szemeljen 
ki, a melyet meg fog vásárolni. A primás e nagyfontos-
ságú elhatározása a közönség körében nagy lelkesedést 
keltett. 

— Lembergben Sembratovicz érsek elnöksége alatt 
bizottság alakult a pápa püspöki jubileumának s a haj -
dani Lengyelország területén élő ruthének háromszáz év 
előtt történt uniójának megünneplésére. 

— Római határozatok: A ritusok Congregatiója 
1890. jun. 20-án kimondotta, hogy a templomszentelés 

érvénytelen, ha az oltárszenteléssel nem jár együtt. 
Ebben az esetben vagy újra kell consecrálni a templo-
mot, vagy a megtörtént érvénytelen consecratio recon-
validátiójáért folyàmodni. Az Index Congregatiója 1892. 
ápril 7-i.ki.^atárazíattaK a tilos könyvek lajstromába ig-
tatta FerrièçefEmil következő müveit: 1. L'erreur scien-
tifique de la Bible, 2. Les Apôtres, 3. Paganisme des 
Hébreux jusqu'à la captivité de Babylone, 4. L'âme est 
la fonction du cerveau, 5. La matière et l'énergie, 6. La 
vie et l'âme, 7. Le Darwinisme ; továbbá Bonghi Rug-
gero illusztrált Jézus élete cz. müvét. — R. P. Jouet, a 
Jézus szents. szive issouduni missionariusainak procura-
t o r az Indulgentiák Congregatiójától 100 napi bucsut 
nyert a következő röpima minden elmondásaért: „Sancte 
Joseph, exemplar et patroné amantium Sanctissimi Cor-
dis Jesu : ora pro nobis!" 

— Japán, a mely csak néhány év előtt öltött magára 
czivilizált ruhát, akarom mondani, csak néhány év előtt 
fogadta el az európai népek parlamentáris állami életé-
nek módját, — máris túltesz Magyarországou józanság 
szempontjából. A japáni császár a kultur államok körébe 
való fölemelkedés eszközei közé sorolja azt is, hogy 
a párbajozok gályarabsággal bűnhődjenek. Nálunk a 
barbár vagdalkozás és vandal gyilkolás — lovagiasság, 
erény ! 

— Svájcz lakossága vallásra nézve igy oszlik meg : 
katholikusok 1,183,828: protestánsok 1,716,548; zsidók 
8069, más vallásúak 9039. 

AIWT Előfizetésre való felhivás. 

Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-
ményei hazánkban mindinkább a „Religio" programmjá-
nak igazolása körül tömörülnek. E szerint minden törek-
vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 
békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 
Innen van, hogy a „Religio" a harczok leghevesebb 
tusáiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi. a győ-
zelem legbiztosabb garancziájának, a higgadtság, meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen van az is, hogy mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar kath. sajtó körében, emelkedet-
tebb álláspontról a csaták és ütközetek technikai és 
taktikai intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de elkerülhetetlen tusáiba, a vezér-
karral együtt le nem ereszkedik ; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a katholika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, ha a 
püspöki kar a csata'.éren a szuronyharczba belekeveredik. 

Más lapok programmja nem egyéb, mint igéret, re-
mény s több-kevesebb sikerült zsákmány ; a Religio 
programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hivjuk meg t. olvasóközönségünket, első 
sorban Magyarország katholikus papságát, kérve az elő-
fizetés megújítását, illetve megpróbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésüket a lap iránt helye-
sebben nem tanúsíthatják, mint, ha azt ismerőseik köré-
ben ismertetik és terjesztik. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvashatók. 
Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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Budapesten, j u l iu s 6. 2. II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmél; es Tanulmányok : Főm. és főt. Vaszary Kolos herczegprimás első par lament i beszéde. — A királyi főkegyúri 
jogról. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Nagy vita a főrendiházban. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- ; 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. | 
Előfizetési dij : [ 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. j 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; j 
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. f 

Főni. és ft. Vaszary Kolos herczegprimás 
első parlamenti beszéde. 

— Elmondta a főrendiház jul . 4-iki ülésén. — 

Nagyméltóságú Elnök Ur! Méltóságos Főren-
dek ! — Mindenek előtt kijelentem, hogy a költ-
ségvetést ugy általánosságban, mint részleteiben 
elfogadom, nemcsak azért, mert a költségvetés 
az ország törvényszerű kormányzatára szükséges, 
hanem azért is, mert a tárgyalás alatt lévő 
költségvetés fényesen tanúskodik a magas kor-
mánynak a helyreállított pénzügyi egyensúly 
föntartására, pénzügyi viszonyaink gyökeres ren-
dezésére, szellemi és anyagi erőnk továbbfejlesz-
tésére czélzó buzgó törekvéséről. Ennek méltány-
lása mellett felszólalásom főindoka: 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
f. évi költségvetésének tárgyalása folyamán a 
fenforgó egyházpolitikai kérdéseket illetőleg a 
képviselőházban te t t kijelentések és felmerült 
viták elutasithatlan kötelességemmé teszik, hogy 
ugy társadalmi, mint politikai életünkre oly 
mélyen ható eme kérdésekről e helyütt nyilat-
kozzam. 

Egyes egyházpolitikai kérdésekben a kezdet 
nehézségein tul vagyunk, az alap meg van adva, 
az irány meg van jelölve s azt hiszem, nemso-
kára ugy a kath. autonómiáról és még előbb a 
lelkészi kongruáról részletesen nyilatkozhatom, 
mihelyt t. i. az emiitett két ügynek tárgyalására 
a nagyméltóságú püspöki karból alakult bizott-
ságok konkrét javaslataikkal elkészülnek. 

Ezen két nagyfontosságú s még előzetes 
tárgyalás alatt levő ügytől eltekintve, szabadjon 
nekem, méltóságos főrendek, ez alkalommal csu-

[ pán azon kérdésre szorítkoznom, amely köztu-
domásúlag nálunk ez idő szerint a legégetőbb 
és legkényesebb kérdések egyikét képezi; amely 
a polgári béke és összetartás nagy érdekét meg-
osztással fenyegeti és a vallási villongás üszkét 
készül vetni hazánk és alkotmányunk annyi 
küzdelemmel, annyi áldozattal felemelt épüle-
té re : értem az u. n. elkeresztelési ügyet, melyre 
vonatkozólag primássá tör tént kineveztetésem 
után haladék nélkül megkezdtem a tárgyalásokat 
a magas kormánynyal és ugy az állam tekinté-
lyét, mint a vallásfelekezetek érdekét és a kath. 
egyház hitelveinek sérthetetlenségét szerintem 
megóvó kiegyenlítési módot ajánlottam. 

Azon képviselőház idejében, mely az 1891-ik 
évi vallás- és közoktatásügyi költségvetés tár-
gyalása alkalmával az elkeresztelési ügyre vo-
natkozólag 1890. évi november hóban az isme-
retes határozatot hozta, nem táplálhattam reményt 
az iránt, hogy ezen kérdés gyökeresen megol-
dassák, tehát ideiglenes modus vivendi létesítésére 
törekedtem; de midőn az 1887/92-iki ország-
gyűlés feloszlatása következtében uj képviselőház 
jöt t létre, amelyre nézve az említett 1890-ik évi 
határozat sem közjogilag, sem erkölcsileg nem 
kötelező : az időközben kifejlődött exigencziák 
folytán kötelességemnek véltem a hova-tovább 
nagyobb hullámokat vert és a legutóbbi ország-
gyűlési választások folyamában bőven nyilvánult 
baj gyökeres orvoslására uj és pedig oly javas-
latról gondoskodni, mely hazánk interkonfesszio-
nális viszonyainak történelmi fejlődésével, a 
lelkiisi®ereti szabadsággal és az igazi liberáliz-
mus elveivel összeegyeztethető és általa a béke 
létesíthető. 

2 
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E javaslatomat a raagas kormány nem hozta 
nyilvánosságra, mind a mellett azt hiszem, nem 
követek el indiskrecziót, ha e helyütt, hol a 
szólás joga megillet, álláspontomat kifejtem, s 
azt az illető tényezők megszivlelésébe ajánlom. 

Méltóságos főrendek ! Miben keresendő e bonyolult 
kérdésnek megoldása ? Szerintem sem a miniszteri rende-
let megszüntetésében, sem a polgári anyakönyvek létesí-
tésében, hanem az 1868-ki LIII. t.-czikk megváltoztatásá-
ban, vagy annak a czélnak megfelelő értelmezésében. 

Az 1868-ik évi LIII. t.-cz. 12. §-ának olyan ma-
gyarázását, olyan alkalmazását, mint az tudtommal 1875. 
óta történik, nem tudom összeegyeztetni sem a vallási 
jogegyenlőséggel és viszonossággal sem a protestánsoknak 
évszázadokon át nyilvánított óhajával és kánonjaival, sem 
a kath. egyház hitelveivel, sem az osztó igazság s a va-
lódi liberalizmus fogalmával. 

Mielőtt e tételek részletes és tüzetes fejtegetésébe 
bocsátkozom, szükségesnek tartom kijelenteni, hogy én 
hazámat minden más államtól független szabad államnak 
tudom és vallom, melynek politikai belügyeibe, törvény-
hozásába, kormányzásába semmiféle más állam vagy kül-
hatalom befolyást nem gyakorolhat; azért tévesnek jelen-
tem ki közvetlen forrásból merített értesülés és felhatal-
mazás alapján azt az ismételten hangoztatott állítást, 
hogy Róma Magyarország politikai belügyeibe avatkozik, 
vagy avatkozni akarna. Ne zavarjuk össze a tényeket. 

Megtörténhetnék, hogy a magyar kormány, amely 
Rómával a külügyminisztérium utján diplomácziai össze-
köttetésben áll, szólítaná föl a szentszéket politikai ügyek-
ben a közbenjárásra, amint Németországban ez eset, 
mint tudjuk, néhány év előtt megtörtént, midőn az akkori 
kormány ugyancsak tisztán politikai és belügyben a 
szeptennatus ügyében a pápát kérte föl arra, hogy a 
katholikus czentrum-pártot a törvényjavaslat elfogadására 
birja. 

Ne zavarjuk össze továbbá a fogalmakat. Igenis a 
római szentszék illetékes és pedig egyedül illetékes nem-
csak hazánkban, hanem a világ minden formájú, minden 
éghajlati pogány vagy keresztény államaiban élő katholi-
kusokra nézve egyházi ügyekben, a hit- és erkölcs dol-
gában végérvényesen határozni. A római szentszék ezen 
illetékességét nálunk a katholikusok ép oly joggal isme-
rik el, amint ez biztosítva van a protestánsok részére az 
1790—91-ik évi XXVI. t.-cz. 4 ik szakaszában a követ-
kezőképpen: „Evangelici utriusque confessionis in iis, 
quae ad Religionem pertinent, unice a Religionis suae 
superioribus dependeant." Magyarul : a protestánsok val-
lás dolgában egyedül vallási főnökeiknek legyennk alá-
vetve. 

E szerint „a mit a római szentszék a hit és erkölcs 
dolgában imposszibilisnek jelent ki, azt a politikai tör-
vényhozás vagy kormány posszibilisnek nem jelentheti ki." 

Ily értelemben nyilatkozott báró Eötvös* József a 
főrendiháznak 1840-ik évi ápril 10-én tartott ülésében. 

Deák Ferencz pedig 1873-ban következőleg szólott: 
„e dogma vallási részéről nekünk itt (a politikai tör-

vényhozásban) sem értekezni, sem határozni nem fel-
adatunk. 

A dogmákat minden vallás maga szabja meg a maga 
hiveinek, a hivek higyjék meggyőződésük szerint, az ál-
lamnak csak a politikai részszel lehet dolga." 

A haza bölcsének e nyilatkozatában én mélt. fő-
rendek megjelölve látom azon határvonalat, mely a poli-
tikai érdekeket a vallásiaktól elválasztja, a ki átlépi e 
határvonalat, a lelki szabadság szentélyébe tör, a vallási 
és az ezzel kapcsolatos polgári békét zavarja föl. 

Mert más a politikának, az exigencziák szerint fej-
lődő, alakuló tudománya és más a vallásnak örökre meg-
állapított, semmi körülmények között nem változó hitelvi 
rendszere, amely felsőbb, mert lelki természetű lévén, 
belső igazságának erejénél fogva a vele ellentétes intéz-
kedéseknek, törvényeknek magát alá nem rendelheti. 

Ezen elvnek megdönthetetlenségét véres betűkkel 
írták a nemzetek történelmének lapjaira azon államférfiak 
vagy törvényhozók, kik azt figyelembe venni nem akarták 
vagy arról megfeledkeztek. Ebből keletkeztek mindazon 
vallási küzdelmek és harczok, melyeknek sötét nyomát 
annyi szenvedés és szerencsétlenség jelöli századokon ke-
resztül. 

Ezek után visszatérek, méltóságos főrendek, fentebb 
felállított tételeim fejtegetésére. 

Voltaképpen alapjában véve a dolgot miről van szó ? 
En ugy látom, hogy alkotmányos intézményeinkben 

sarkalló azon jog forog itt kérdésben, amelyet törvényeink 
a vallás és lelkiismeret szabadságának a bevett vallásfe-
lekezetek számára biztosítottak. 

A katholiczizmus nálunk még államvallás volt, még 
birta és élvezte közjogi és társadalmi elsőségének minden 
jogát, minden kiváltságát és még is az országgyűlés, 
melynek többsége katholikus volt, megadta és törvényi-
leg biztosította a protestánsok részére is a lelkiismeret 
szabadságát azon időben, amikor más európai államok, de 
sőt még az oly eminenter szabad és alkotmányos Anglia 
is a vallás és lelkiismeret szabadságától nagyon távol 

! állottak. 
Az 1790/1, XXVI. t. cz. 4 szakasza ezt a jogot, ezt 

a szabadságot minden kétséget kizáró világosággal kö-
vetkezőleg mondja k i : „In sequelam liberi Religionis 
exercitii Evangelicis competentis cuiusque status et con-
di t ions homines . . . ad actus Religioni suae contrarios 
nullo titulo nullisque mulctis adigantur." Magyarul: 
,Bármily rangú és állású protestánsok vallásuk szabad 
gyakorlata következtében vallásukkal ellenkező cseleke-
detekre semmi szin alatt és semmiféle büntetéssel sem 
kényszeríthetők." 

Azt méltóságos főrendek senki sem állithatja, hogy 
ugyanezen jog, midőn a protestánsoknak megadatott, a 
katholikusoktól megvonatott volna. 

Az sem állitható, hogy ezen jogot az 1848-ik évi 
XX. t.-czikk a vallási jogegyenlőség és viszonosság ki-
mondása által megszorította, megváltoztatta volna sőt 
ellenkezőleg azt bővítette, megszilárditotta; hisz a jelzett 
XX-ik t.-czikkben, illetékes helyről származott magyará-
zat szerint, nem oly vallási jogegyenlőség czéloztatott, 
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hogy bármely törvényesen bevett konfesszio hitelveiben 
sértve érezze magát ; ellenkezőleg az szándékoltatott, hogy 
e hon minden bevett vallású polgárainak teljes megnyug-
vás szereztessék ; 

továbbá a jogviszonosság nem jelentheti azt, hogy 
egyik vallás hitelvek dolgában a másikhoz alkalmazkod-
jék, hisz akkor unió volna : hanem a jogviszouosság 
egyedül abból állhat, hogy minden bevett vallás követői 
saját hitelveik, saját vallásuk törvényei szerint élhessenek. 

Levonva már most, méltóságos főrendek, a mondot-
tak konzekvencziáit és alkalmazva azokat a szóban levő 
kérdésre, tagadhatlanná lesz, hogy mihelyt a legilletéke-
sebb helyről ki van jelentve az, hogy az 1868. évi LUI. 
t.-cz. 12. szakasza a katholikus egyház hitelveibe ütkö-
zik, a mélyen tisztelt törvényhozás, ha a jog, a lelki-
ismereti szabadság alapján akar maradni, egy különös 
dilemma elé jut ; t. i. vagy módositja, illetve máskép ér-
telmezi a jelzett sérelmes törvényt, ugy, hogy a katholi-
kusok hitelvök épségben tartása iránt megnyugvást nyer-
jenek, vagy pedig kitörli az ős kath. vallást a bevett 
vallások sorából is. 

Ez utóbbi eset, hogy az ős vallást a bevett vallá-
sok sorából is kitörölje a törvényhozás, hogy igy tabula 
rasavá tegye nyolczszázados multunkat, hogy az ország 
lakossága többségének vallási jogait, lelkiismereti szabad-
ságát elvegye, hogy Kódexeinkből a katholikus vallással 
összeforrt intézményeinket kitépje, hogy kimondja ebben 
a szabad alkotmányos országban azt, hogy mindenki élhet 
saját hitelvei szerint csak a katholikus nem, — ezt felté-
telezni nem lehet — nem szabad. 

Hátra marad a másik alternativa: a törvény módo-
sítása, illetve más értelmezése. 

Mélt. főrendek ! Sok oldalról hallottam hangsúlyozni 
azt, hogy az 1868-iki törvény revíziója szükséges, de 
majd későbben. Én azt gondolom, ha a törvény jó, ma-
radjon meg későbbre is ; de ha rossz, akkor revideáltas-
sék és pedig mennél előbb, mi annál inkább történhetik, 
mert hozott törvények módosítása nem uj dolog. 

Visszaélnék a méltóságos főrendek türelmével, ha 
felsorolni akarnám azon törvényeket, melyek nálunk mó-
dosít tat tak; de igy van ez másutt is. 

Nem hivatkozom e tekintetben Angolországnak a 
jelen század első felében az írek emanczipácziójára vonat-
kozó revideált törvényére, csak a közelmúltban történt 
poroszországi eseményekre, a mindnyájunk által jól is-
mert, a mienkkel némileg analog májusi törvények mó-
dosítására reflectálok. 

Bismarck herczeg államférfiúi bölcsesége nem akkor 
ragyogott fényesebben, midőn a jelzett törvényjavaslato-
kat beterjesztve fennen hangoztat ta : hogy nem megyünk 
Canossába; hanem akkor, midőn a katholikusokra nézve 
sérelmes törvényeket módosította. 

A pártatlan bíróság : a világtörténelem Ítélőszéke 
nagyobb elismeréssel adóz neki e tényeért, melylyel ha-
zája vallási és ezzel kapcsolatos polgári belbékéjét is 
helyreállította, mintha kimondott jelszavához szivósan 
ragaszkodva, a törvényeket s ezekkel a kulturkampfot 
fentartotta volna. 

Nagy nemzetek, nagy államférfiak ilyen praeceden-
sei és példái lévén előttünk, hazánk törvényhozásának 
tekintélyét illetőleg legkisebb sérelmet sem látnék a tör-
vény módosításában vagy legalább más értelmezésében, 
annyival is inkább, mert az 1868-iki törvényczikk 12. sza-
kasza nem egyeztethető össze sem a protestánsok, sem a 
katholikusok álláspontjával és kánonjaival. 

Nem egyeztethető össze a protestánsok álláspont-
jával. 

Nem említem fel a súrlódásokat és vitákat, melyek 
a német birodalomban a vegyesházasságból származott 
gyermekek nevelése miatt napirenden voltak és a csá-
szár elé kerültek, hol mind a katholikus, mind a protes-
táns rendek előadták sérelmeiket, de semmiféle normati-
vum nem állapíttatott meg. 

Megkisérlették tehát gyermekeik nevelését oly szer-
ződések által biztosítani, hogy a fiuk az atya, a leányok 
az anya vallását kövessék (folgen sollten.) E gyakorlat, 
bár mindkét fél által rosszaltatott, mert elveivel ellenke-
zett, egy ideig fennállott. 

A wesztfáli béke sem szabályozta ez ügyet, de az 
1650-ben tartott nürnbergi kongresszus, melynek feladata 
volt a wesztfáli békét effektuálni, ugy intézkedett, hogy 
a gyermekek nevelését illetőleg kötött szerződések meg-
tartandók, ahol pedig ilyenek nem léteznek, mindkét 
nembeli gyermekek az atya vallását kövessék. Ez intéz-
kedés sem szüntette meg a vallási harczot ; ott, bol a 
cuius regio eius religio elv állott fenn, az illető tarto-
mányok urai korlátlanul intézkedtek ; oly tartományokban 
azonban, hol mind a katholikus, mind a protestáns jogo-
san, szabadon gyakorolhatta vallását (beide Confessionen 
waren berechtigt), a szülők szabadságára bízatott a há-
zasságot oly fórum előtt kötni, gyermekeiket azon vallás 
lelkésze által kereszteltetni s oly vallásban neveltetni, 
melyben akarják ; ezen, a természeti jogon alapuló gya-
korlatot hosszú sikertelen próbálgatás után Poroszország 
is elfogadta, hol pedig a protestantizmus az uralkodó 
vallás. 

Bár a röviden emiitett események mellettem szól-
nak, mégis azokra nagy súlyt nem fektetek, tudván azt, 
hogy a protestantizmus a szabad vizsgálódás rendszerén 
alapulván, egyik ország protestánsainak intézkedése a 
másikra nem lehet irányadó, hanem igenis nagy súlyt 
fektetek a magyarországi protestánsok álláspontjára, 
melyet" a következőkben ismertetek. 

Történelmi tény az, hogy a protestánsok azon idő-
ben, midőn a legfelsőbb királyi rendeletek értelmében a 
vegyes házasságok a katholikus lelkészek előtt voltak 
kötendők és az azokból származott gyermekek kizárólag 
a katholikus vallásban voltak nevelendők, sőt a protestáns 
vallásfelekezeteknek részben már kedvező II. József által 
1781. évi október 25-én kiadott türelmi patens, illetve az 
1790/91-ik évi XXVI. t.-czikk fennállása idejében egészen 
1825/27. évi országgyűléséig és ismét 1865-ik évben a 
természeti jog álláspontjára helyezkedtek. 

I. József alatt ugyanis az 1708-diki országgyűlésen 
a protestánsok követeltek „irrestrictam libertatem proles 
ex diversae religionis matrimoniis pro parentum arbitrio 
baptisare faciendi et educandi exclusa catholicorum Ple-
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banorum in his causis in personas evangelicas sibi vindi-
cata potestate", magyarul : követeltek korlátlan szabad-
ságot. hogy a különböző vallású házasságból származott 
gyermekeket a szülők szabad tetszésök szerint keresztel-
tethessék meg és neveltethessék, kizárván a katholikus 
plébánosoknak ez ügyben a protestánsok iránt igényelt 
hatalmát. 

Az 1715-iki országgyűlésen pedig sérelmöket igy 
formulázták : 

„hoc de jure naturali est, ut in casu matrimonii 
disparis cultus ab arbitrio contrahentium tam id cuius 
religionis ministri opera in copulatione uti, quam id in 
quanam religioiie proles suas educari velint, dependeat;" 
magyarul : „természeti jog az, hogy a vegyes vallású 
házasságoknál a házasulandók maguk határozhatják meg 
azt is, melyik vallású lelkész adja őket össze, azt is, me-
lyik vallásban neveltessék gyermekeiket." 

Végre az 1790-iki országgyűlésen a protestáns ren-
dek projectuma ez vala: 

„ut proles ex conjugio disparis religionis natae 
usque annum discretionis educentur in illa de qua inter 
parentes convenit religione;" magyarul : „a vegyesházas-
ságból született gyermekek egész addig, míg eszükkel 
élni kezdenek, abban a vallásban neveltessenek, amely 
iránc szüleik megegyeznek." 

Igaz, hogy ezen álláspontról a protestánsok az 
1825., 1836., 1840. és 1844 iki országgyűléseken letértek 
és a saját álláspontjukat, saiát előbbi követeléseiket el-
foglaló királyi propozicziókkal szemben azt kívánták, 
hogy a vegyesházasságból született gyermekek az atya 
vallásában neveltessenek. 

A protestánsok ezen megváltozott álláspontját a 
rendek 1840-ben elfogadták, a korona azonban julius 5-én 
kelt leiratában a protestánsok eredeti — a természetjogi 
— álláspontjára helyezkedett, kimondván : „ut sponsis 
(diversarum religionum) ius occasione contrahendorum 
per eosdem matrimoniorum super eo in quanam e lege 
receptis christianae fidei confessionibus proles suas edu-
catas habere velint libéras conventiones pangendi perfecta 
cum reciprocitate omni modo salvum praestetur," magya-
ru l : „a vegyes vallású jegyeseknek házasságuk kötésekor 
mindenképen megadassék a kölcsönösen szabad megegye-
zés joga az iránt, a bevett keresztény vallások közül 
melyikben akarják gyermekeiket nevelni", és midőn a ko-
ronás király 1844. márczius 25-diki leiratában ismételten 
azon óhaját fejezte k i : „ut vitata omni imperativae legis 
dispositione de religionaria prolium e mixtis matrimo-
niis nasciturarum educatione, per privatas mutuo liberó 
consensu ineundas scriptas vei orales conventiones sta-
tuere, ad ipsos huiusmodi matrimonia contrahentes per-
tineat," magyarul: „minden kényszerítő törvényes intézkedés 
elkerülésével a vegyesházasságra lépőkhez tartozik szüle-
tendő gyermekeik neveléséről akár szóbeli, akár írásbeli 
kölcsönösen szabad egyezség utján határozni." 

Báró Eötvös József ékesszólásának egész erejével 
kelt a korona ezen álláspontjának védelmére, kijelentvén, 
hogy a korona javaslata szabadelvűbb, igazságosabb is 
és jobban megfelel a vallási jogegyenlőség és viszonosság 
elvének, mint a rendek törvényjavaslata, kijelenté továbbá 

„hogy a lelkiismeretnek mindennemű erőszakolása meg-
termi káros gyümölcsét, hogy alkotmányos országban 
főkép oly törvényhozás, mely mindig a vallás szabadsá-
gáért küzdött, nem járhat az abszolút kormányok nyom-
dokain és a gyermekek vallási nevelésének tekintetében 
kényszerítő törvényt nem hozhat, miután egyesek, egyes 
vallásfelekezetek szabadságának megsértésével jár, amely-
nek pedig mint a napnak minden honpolgár fölött egy-
formán kell ragyognia." 

Daczára Eötvös ez ékesszólásának a protestánsok 
megmaradtak akkor elfoglalt álláspontjuk mellett és sem 
a rendek javaslata, sem a királyi propoziczió törvény-
erőre nem emelkedett; de csakhamar bekövetkezett az 
1848-diki XX. t.-czikk, amelynek értelmében, amint 
már fentebb emlitém, a protestánsok 1865-ben visssza-
tértek előbbi azon álláspontjukra, hogy a szülőknek jo-
gukban álljon gyermekeik nevelése felett szabadon ha-
tározni. 

Ezzel kapcsolatban szabadjon még felemlítenem a 
protestánsok eredeti felfogását a vegyesházasságokról álta-
lánosságban. 

E tekintetben sem reflektálok más államokra, hanem 
szorítkozom hazánkra. 

A Ponczi György által 1577-ben összeállitott „ca-
nones majores," valamint a komjáthí protestáns zsinat 
statútumai a legnagyobb erkölcsi büntetés alatt t i l tották 
a vegyesházasságokat. 

Az említett protestáns kánonok 26 ik artikulusa így 
hangzik : Quicunque contra ecclesiae (protestáns vallás) 
articulos dispares illegitime copulant, depositione et ex-
communicatione puniantur ;" magyaru l : „akik a (protes-
adnak, egyház törvényei ellenére különböző hitüeket össze-
táns) letevéssel és kiközösitéssel büntetendők." 

E tiltó törvényt a protestáns komjáthi zsinat széle-
sebb alapra fektette s a lelkészekről a szülőkre is kiter-
jesztette, 40-ik kánonjában igy szólván: 

„Ne puellae fideles (protestantes) infidelibus (catho-
licis) conjungantur . . . si vero contra interdictum hoc 
fecerint Parentes scientes et volentes censurae canonicae 
obnoxiae sunto." Magyarul : „hivő protestáns leányok ne 
adassanak össze hitetlenekkel (katholikusokkal), ha pedig 
a szülők tudva és akarva ezen tilalom ellen cselekedné-
nek, egyházi büntetésekkel sújtassanak." 

E kánon indokolja is miér t : „ne scilicet alterutra 
persona in religione corrumperetur", magyarul : „nehogy 
egyik vagy másik hitében megrontassák." 

E mellett ismeretes az, hogy a protestánsok az 
emiitett szigorú kánonok daczára előforduló vegyes há-
zassági esetekben vallási érdekeik biztosításáról reverzá-
lisok segítségével gondoskodtak. Igy a 17. század elején 
Teplán Thurzó György protestáns vallású nádor előtt az 
evangelikus vallású Zerdahelyi Dersffy Katalint nőül vevő 
kath. Vesselényi István állította ki tudtommal hazánkban 
az első reverzálist, melynek eredetije a primási levél-
tárban található. 

Talán kissé hosszasabban is időztem e tételnél ; de 
szükségesnek tartottam annaleseinkből merített bizonyíté-
kokkal beigazolni azt, hogy a protestánsok a vegyeshá-
zasságból származó gyermekek vallási nevelése tekintetében 
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azon elvhez : „sexus 9exuni sequitur" nem ragaszkodtak ; 
továbbá, hogy az 1868-ik LIII . t.-czikk 12. § áuak mó-
dosítása hitelveikkel nem ellenkezik, sőt, hogy fent kifej-
tet t óhajaik és idézett kánonjaik értelmében a törvény 
megváltoztatását épp ugy kell kivánniok, mint a katho-
likusoknak. 

A katholikus egyház ugyanis, mint a protestáns val-
lás. a vegyesházasságokat nem helyeselte, nem helyesli, 
sőt tiltotta s tiltja ugyanazon indokból, mint a fennemli-
tett protestáns komjáthi zsinat kifejezte s ha tekintetbe 
veszszük még, hogy a kath. egyház a házasságot nem 
egyszerű polgári szerződésnek, hanem szentségnek tekinti : 
azt hiszem, könnyen megfejthető, hogy a kath. egyház 
épp ugy, mint a protestáns vallás, csak nagyobb baj 
meggátlása végett és bizonyos feltételek alatt engedélyezi 
a vegyesházasságot ; e feltételek egyike, amelytől a kath. 
egyház hitelveinél fogva dispenzácziót nem is adhat, az : 
hogy a vegyesházasságból született gyermekek kath. val-
lásban neveltessenek, ennek teljesitését pedig a többször 
idézett 12. szakasz jelenlegi magyarázása és alkalmazása 
akadályozza. 

Áttérek tételeim utolsó pontjára, az osztó igazságra. 
Nem kutatom azt, következetes-e az a törvény, mely fel-
jogosítja amaz egyéneket, akik „lelenczeket vagy oly 
gyermekeket, akiknek szülője nem tudatik", felfogadnak, 
e felfogadott gyermekeknek vallását meghatározni és őket 
abban neveltetni, de saját gyermekük vallását és nevelé-
sét nem engedi meghatározni : 

azt sem kutatom, küvetkezetes-e oly törvény, mely 
szerint, lia a szülők valamelyike más vallásra áttér, mint 
melyet előbb követett, a 7-ik évet be nem töltött gyer-
mekek nemök szerint követik az á t tér te t ; de a kath. 
apa halála esetén a protestáns özvegy anya figyermekei 
habár hét éven aluliak mégis katholikusok maradnak és 
megfordítva ; azt sem hozom fel, hogy Magyarország 
igazságügyi minisztere 1883-ik évben, tehát a szóban levő 
68-iki törvény fennállása alatt, mint feltételeznem kell, a 
magas kormány beleegyezésével a képviselőházban szóról-
szóra igy nyilatkozott : „az én meggyőződésem az — 
igy szólott a miniszter ur, — hogy a gyermekek nevelése 
felett határozni a szülőknek jogköréhez tartozik, még 
pedig a nevelésnek minden ága felett, akár vonatkozzék 
az a fizikai, akár a szellemi, akár a pragmatikai neve-
lésre. Hogy a nevelés jogköréhez tartozik a vallás-er-
kölcsi nevelés is, ezt, azt hiszem senki kétségbe nem von-
hatja. A szülőknek ez a joga gyökerezik a szülők és a 
gyermekek közti viszonyban ; ezt a viszonyt nem teremti 
az állam törvény által, hanem ez magában a természetben 
gyökerezik." 

Végül arra sem reflektálok, hogy ugyancsak az 
1868-iki törvény fennállása alatt a keresztények és izrae- • 
liták között kötendő házasságra vonatkozó, a képviselőház 
nagy többsége által elfogadott törvényjavaslatnak 38. 
szakasza szórói-szóra igy hangzik: „a gyermekek vallása 
iránt a szülék egyetértése határoz . . . ennek hiányában 
pedig a fiuk az atya, a leányok pedig az anya vallását 
követik," ezekre, mondom, nem reflektálok, de azt már 
mint a törvényhozás egyik igénytelen tagja kérdezhetem : 
osztó igazság-e az, hogy az 1868-iki törvény csakis a 

törvényesen bevett keresztény, hangsúlyozom, hogy csakis 
törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek tagjait 
kötelezi arra, hogy a közöttük kötött vegyesházasságból 
származó gyermekek közül a fiuk atyjoknak. a leányok 
pedig anyjoknak vallását követik, holott a be nem vett 
vallású honpolgárok, nevezetesen az izraeliták, nazarénusok, 
baptisták, sőt még az úgynevezett konfessionslosok is 
nevelhetik gyermekeiket azon vallásban, melyben akarják ? 

Vagy tán azért vette volna be az állam a keresz-
tény vallásfelekezeteket, hogy lelkiismereti szabadságukat 
megszorítsa ? 

Összefér ez a liberalizmussal ? Melynek abc-je a cui-
que suum és a nil liberale quod non una et justuin ! 

Vagy tán a czivilizált világban csak is mi volnánk 
liberálisok, a többi mivelt népek mind illiberálisok, mert 
sehol a világon ily törvény manapság nem létezik. 

Méltóságos főrendek ! A felhozottakban igyekeztem 
kimutatni azt, hogy az 1868-iki törvény 12. szakaszának 
jelen magyarázása és alkalmazása nem egyeztethető össze 
sem a vallási jogegyenlőséggel és viszonossággal, sem a 
protestánsok óhajával és kánonjaival, sem a kath. egyház 
hitelveivel, sem az osztó igazsággal és az igazi liberaliz-
mussal. 

Ha indokaim alaposak, akkor az 1868-iki törvény 
okvetetlenül megváltoztatandó, vagy — és ez javaslatom 
— oly értelemben magyarázandó és alkalmazandó, hogy 
az 1868-iki törvény 12. szakasza nem imperativ, nem 
kógens, hanem csak declarativ, mint akár hány más tör-
vény ; vagyis : a szülők nem kényszeríthetők, gyermekei-
ket a jelzett szakaszban kimondott elv szerint nevelni. A 
törvény ily magyarázata, illetőleg alkalmazása legkevésbé 
sem csorbítja az állam tekintélyét, sőt az által a vallás 
szabad gyakorlata, a szülők joga, a vallási és polgári 
béke biztosíttatván, a törvényhozás és a kormány- iránti 
tiszteletet szilárdítja és emeli. 

Engedjék meg a méltóságos főrendek, hogy e ja-
vaslatomat még a következőkkel röviden indokoljam. 

Tény az, hogy báró Eötvös, 1868-ban vallásügyi 
miniszter, kinek liberalizmusát senki sem vonhatja két-
ségbe, nem igy tervezte a szóban levő törvényt; hisz a 
miniszteri tanácsban letárgyalt, elfogadott s ezután a kép-
viselőház elé terjesztett törvényjavaslatnak szövege szo-
ról-szóra ez vala : „Vegyes házasságokban élő keresztény 
házastársak egyező akár írásban, akár hiteles tanú előtt 
élő szóval nyilvánított akarattal mindkét nembeli gyerme-
keik vallásos nevelése iránt szabadon-rendelkeznek." 

Hogy történhetett, mily befolyás volt az, amely az 
említett törvényjavaslatot eredeti szövegéből kiforgatá, 
nem kérdezem ; de szövegezéséből azt következtetem, 
hogy az illetékes tényezők maguk is megelégedtek azzal, 
hogy a törvényt nem imperativus alakban szerkesztették. 

A törvény ugyanis nem azt mondja : a fiuk az atya, 
a leányok az anya vallását követni tartoznak, hanem egy-
szerűen csak azt mondja : követik. 

Eltekintve attól, hogy Mózes az első és valóban 
nagy és bölcs törvényhozótól kezdve, ki nem azt mondja: 
a fiu tiszteli atyját és anyját, hanem tiszteljed; az ember 
nem gyilkol, hanem ne ölj ; a többi államok vagy állam-
fők kógens törvényei is imperativ alakban szerkesztettek. 
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ezektől, mondom, eltekintve csak azokra szorítkozom, 
melyek hazánkban és pedig a szóban forgó ügyre a ve-
gyes házasságból született gyermekek nevelésére vonat-
koznak, ezek szintén mind imperativ alakban szólnak ; 

így az 1715. évi XXX. törvényczikk által kiküldött 
vegyes bizottság mondja : educentur, neveltessenek; 

az 1749-iki január 2-iki kir. rezoluczióban szintén 
educentur, neveltessenek ; 

az 1781-ik október 25-iki türelmi pátens kifejezés 
szintén educandas esse, nevelendők, educentur, neveltesse-
nek : sequantur, követni tartoznak és 

az 1790—1-iki XXVI. t.-czikk 15. szakasza: sequan-
tur, követni tartoznak ; 

a mi törvényünkkel azonos erdélyi 1792-iki LVII. 
t.-cz. a fiuk az atya, a leányok az anya vallásában edu-
centur, baptizentur, neveltessenek, kereszteltessenek. 

Nagy súlyt fektetek arra, hogy ez imperativ tör-
vényt az erdélyi unió után az 1868-iki törvény váltván 
fel, Erdély, mint a legilletékesebb helyről értesülök, 
majdnem zavartalan vallási békében élt, figyelembe véte-
tett ugyanis „a vegyesházasságra lépő kath. és nem kath. 
szülők között történt azon megegyezés, miszerint szüle-
tendő gyermekeiknek kath. módon való megkeresztelteté-
sét és neveltetését elhatározták továbbá, ami előttem 
szintén igen fontos, „Erdélyben eddig nem követeltetett, 
hogy a vegyesházasságból született gyermekek a tör- ' 
vény szerint „illetékes" lelkésztől nyerjék hittani okta-
tásukat." 

Hogy a törvény szelleme nem imperativ, kitűnik 
továbbá abból is, hogy a szokásos végrehajtási záradék-
kal nem láttatott el, a törvényhozás ugyanis sem az ösz-
szes minisztériumot, sem a vallásügyi minisztert nem 
bizta meg e törvény végrehajtásával ; épp azért nem nyert 
szankcziót nemcsak 1868-ban ; nem nyert az 1879-iki XL. 
t.-czikk 53. szakaszában sem. Az itt emiitett szankczió a 
törvényjavaslat előadója szerint csakis a t.-czikk 1-től 
8-ig szakaszaira vonatkozván. 

Kitűnik végre abból, hogy a törvény hat, hét évig 
végre nem haj ta tot t . 

A vallási téren tudtommal a legelső súrlódási eset 
1875. jan. 23-án merült föl ; a nevelés terén a törvény 

* jelen magyarázása a középiskolákban 1876. jul. 22-én 
rendeltetett el. 

Mindezeknél fogva az általam javasolt mód, amely 
sem az állam tekintélyét nem érinti, sem a más vallásúak 
érdekét nem sérti s a katholikusok hitelveit is megvédi, 
hitem szerint megfelel egyszersmind azon intencziónak, 
azon szellemnek és óvatosságnak is, mely a törvény szer-
kezetében — függetlenül az indokoktól — kifejezést 
nyert ; végre leginkább felel meg azon rendszernek, a 
mely vallásos irányt követ és a különböző vallásfelekeze-
tek hitelveit tiszteletben tartván, ez uton érdekeiket 
összeegyeztetni törekszik, ennélfogva kötelességemnek tar-
tom indokolt javaslatom elfogadását e helyen is ajánlani. 

Méltóságos főrendek! Ez ügy nem csupán vallási, 
hanem a polgári békének, egyetértésnek kérdése, melyet 
pártkérdéssé tenni nem lehet. Kell, hogy ezen nagyfon-
tosságú, jobban elmérgesedhető kérdés megoldásánál az 
egész törvényhozás és a kormány ép ugy érezze, mint én 

átérzem a felelősség nagy súlyát, mely állásomnál fogva 
reám nehezedik. Ez ügyben azonban Isten, egyházam és 
hazám előtt azon öntudattal állok, hogy részemről az 
illetékes és legilletékesebb helyen kötelességérzetemből 
kifolyó igaz hűséggel, nyilt őszinteséggel, békés szeretet-
tel igyekeztem e szövevényes kérdést megoldani, ép azért 
a további kedvezőtlen fejleményekért, eseményekért, min-
den felelősség súlyától mentve érzem magamat. 

Dixi et salvavi animam meam. A költségvetést el-
fogadom. 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a szent LÁszló 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

(Folytatás.) 

Ez lényege a kegyuraságnak, mely nem változik, ha 
a jog fejedelemnek is adatik ; nem változik akár a ki-
sebb, akár a nagyobb javadalmakra vonatkozzék; nem 
változik, ha a kegyúr jogköre szűkebb vagy tágabb ha-
tárok közt mozog; mindenütt a kegyurat megilleti jog 
szerint az egyházi személy kijelölése, bemutatása, az egy-
házi főhatóságot pedig a kánonika instituczió. Az egy-
házi fönhatóság nem mellőzheti a kegyúr jogait, mert 
ezek az egyház törvényeiben gyökeredznek ; viszont a 
kegyúr nem nélkülözheti az egyházi főhatóság hozzájá-
rulását, megerősítését, a javadalomba való tényleges be-
vezetés jogát, mert ez a joghatóság megcsorbítása volna. 

Hogy a kegyúri jog az egyház, mint független tár-
saságnak minden független területen már a dolog termé-
szetéből folvólag kétségtelenül megillető szabad kinevezési 
jogát korlátozza, azt tagadni nem lehet. De éppen azért 
valamint nem lehet eléggé becsülni azon jótéteményeket, 
melyeket az egyház ezen nemes lelkű adományozások 
folytán élvez : ugy az engedélyezett kegyúri jogokat nem 
lehet és nem szabad odáig kiterjeszteni, hogy alattuk az 
egyházi joghatóság szenvedjen. Ezen kettős tekintetnek 
szem elől tévesztése okozta azon szomorú küzdelmeket, 
melyeket az úgynevezett investitura körüli viszály idézett 
fel, a midőn tudniillik a kegyúri jog oda magyaráztatott, 
hogy a kegyúr a gyürü és a pásztorbot átadásával az 
egyházi személynek nem csak javadalmat, hanem lelki 
joghatóságot is adott volna, a mi az egyházi joghatóság-
nak teljes megsemmisítése volt volna. 

A kegyúri jognak jellege, természete egyházi, ere-
detét az egyházban bírja, tehát egyházi jog. Elismerte 
ezt már a római jog (Nov. Justinian LVII. cap. 2, nov. 
CXXIII. cap. 18 a. 576) ; olyannak tekintették az egy-
házi zsinatok ; e felfogás mellett küzdöttek a pápák és e 
miatt szembeszálltak a német császárokkal s nem enged-
tek meg oly magyarázatot, mely mellőzve az egyházat, a 
kegyúri jogot fejedelmi (jus majestaticum), vagy állami 
joggá változtassa. 

A római jog elvei irányadók voltak a későbbi né-
met törvényalkotásoknál és a német fejedelmek vagy 
éppen nem gyakoroltak kegyúri jogokat, vagy ha be-
folytak az egyházi kinevezésekre, ezt külön konkordátu-
mok alapján tették. Tanúságot tesznek erről azon diplo-
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mácziai levelezések, melyek 1808 óta az ujabb időkig 
Róma és a középeurópai államok közt folytak s a me-
lyeket Friedberg Der Staat und Bischofswahlen in 
Deutschland czimü munkájában tárgyal. 

A püspökválasztásra nézve létrejött szerződéseket 
Friedberg nemzetközi szerződések jellegével biroknak 
tart ja . 

Bluntschli, az államjog terén kiváló tekintély, a 
kegyúri jogokat nem tekinti felségjogoknak. 

Dove pedig egyenesen kimondja: „Az általános fe-
jedelmi kegyúri jog elmélete semmi által sem igazolható 
serelem a kath. egyház alkotmányos elvével szemben." 
(Jene Theorie von einem allgemeinen landesherrlichen 
Patronatsrechte enthielt eine durch Nichts gerechtfertigte 
Verletzung des Prinzips der katholischen Kirchenver-
fassung.) 

Magyarországban is a királyi főkegyúri jognak ere-
dete az egyházban keresendő, természete és jellege is 
egyházi. De miután a királyi koronához elválaszthatatlan 
kapcsokkal, még az egyház kegyurjogi törvényei szerint 
is kötve van és ez által századokon keresztül a magyar 
katholikus egyház életére nagymérvű befolyást gyakorolt : 
e jogunk helyes megítélésére csak a századok által te-
remtett jogviszonyok teljes mérlegelése utján válik lehe-
tővé. 

Es e mérlegelésnél kettőt kell kerülnünk. Az első 
az, hogy az állami szempontok ne állíttassanak előtérbe 
oly módon, hogy a főkegyúri jog egyházi természetét 
csorbítsák ; a másik, hogy a jus commune (közönséges 

jog) szabályainak alkalmazása mellett mindig tekintetbe 
vétessék annak kiváltságos természete és különleges ma-
gyar közjogi jellege. 

Az ujabb nemzedék, mely az állam elvont fogalma 
és az ebből levont theoriák után indul, mely az államot, 
mint „önczélt", vagy Iheringgel a jogban a czélt keres-
vén, az ,állam-mindenhatóságot," mint jogi diktátumot 
tekint i : a vallási és egyházpolitikai ügyeket is hazánkban 
ezen elvek szerint hajlandó birálat alá venni ; az államot 
vallván minden jog kutforrásául, a főkegyúri jogot pedig 
(jus supremi patronatus) a főfelügyeleti joggal (jus supre-
mae inspectionis) összetévesztvén : ezt is, amazt is, állami 
jellegűnek véli. 

Azonban még mielőtt Magyarországban a nyugat-
európai nemzetekéhez hasonló jogélet kezdetét vette volna, 
Szent István király, mint az egyház szellemétől áthatott , 
ezért koronával megajándékozott, életében, tevékenységé-
ben és államférfiúi intézkedéseiben mint katholikus feje-
delem lépett fel. A magyar állam mint ilyen, a magyar 
katholikus egyházzal ez időben született, a magyar király 
a főkegyurral egy személyben jelent meg s miután a 
katholikus vallás államvallás is lett és e benső viszony 
megszilárdításához az európai államokban páratlan intéz-
mény — a főkegyúri jog is já rul t : lehetetlen volt, hogy 
a polgári jog terén is oly szokásos és törvényes viszo-
nyok ne támadtak légyen, melyek az elvont jogi elméle-
tek egyoldalú alkalmazását nem engedik meg. 

Közönségesen el van fogadva az, hogy a főkegyúri 
jogot a magyar királyok számára II. Sylvester pápa ado-
mányozta azon bullában, melyet a koronáért Rómában 

jár t küldöttségnek állíttatott ki, melyben a király érde-
meit méltányolta, őt apostoli tevékenységéért megdicsérte, 
valódi apostolnak nevezte és hálából, hogy népét a ka-
tholikus hitre téritette, ínég különös kiváltsággal feldiszi-
teni kivánta, tudniillik, hogy a keresztet, az apostolság 
czimerét maga előtt vitethette és utódai is vitethessék, s 
miképen őt és utódait az isteni kegyelem oktatni fogja, 
országának jelen és jövendő egyházait helyette (a pápa) 
és utódai helyett intézhessék és rendezhessék, valamint 
egy más levélben, melyet neki, az országnagynak a hozzá 
utasított követe a pápának átadott, mindez bővebben 
foglaltatik. 

Eltekintve attól, hogy e bullának hitelességét sokan 
kétségbe vonják; hogy vannak, a kik a Szent Istvánnak 
adott kiváltságot pusztán az ő személyére korlátoltnak 
hiszik ; eltekintve attól, hogy egyátalán nincsen tudva, mi 
lehetett tartalma azon, az ország nagyjaihoz intézett le-
vélnek, melyet a bulla említ : a kifejlődött gyakorlat és 
a Szent István utódai által is követett eljárás mégis kö-
vetkeztetni engedik, hogy e kegyúri jogok nagymérvűek 
lehettek. 

S noha az idők folyama alatt ezen joggyakorlat 
sok fázison ment keresztül ; noha voltak cserék, midőn a 
püspökségek betöltése — a mi a főkegyúri jognak leg-
kiválóbb pontja — Rómából, vagy a király beleegyezé-
sével káptalani választás utján történt ; noha a római 
szentszék és a magyar királyok közt erre vonatkozólag 
számtalan elvi eltérések és viták voltak, mint például 
IV. Béla király, vagy a Hunyad iakkorában ; noha végül 
ezen főkegyúri jog egy időben oly annyira veszélyezett-
nek látszott, hogy állítólag Zsigmond király annak újból 
való megerősítését a konstánczi zsinaton szorgalmazta s 
meg is nyerte : mindazonáltal kétségtelen az, hogy a ma-
gyar királyi főkegyúri jog lényegében mindig az volt, a 
mi ma ; hogy a magyar királyok ezen joguknál fogva 
praeter ius generale oly kiváltságokat birtak, melyek a 
közönséges kegyúri jogokat túlszárnyalták s a melyekhez 
hasonlókat egyik európai fejedelem sem élvezett. 

Ebből önként következik az is, hogy a magyar ki-
rályi főkegyúri jog megítélésénél különbséget kell tenni 
azon jogok közt, melyek a ius generale szerint minden 
kegyurat megilletnek és ama kiváltságok közt, melyekkel 
a magyar királyok felruházvák. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jul. 6. A nagy vita a főrendiházban, — 

a melyet Vaszary Kolos hgprimás nagy szónoki talentuma 
vezérelt, tegnap, látszat szerint eredmény nélkül, befeje-
ződött. Látszat szerint mondom, mert valójában ez a 
parlamenti tusa czélt ért. Be van bizonyitva s az egész 
ország láthatja, mily óriás mulasztást követett el a kor-
mány, hogy a hgprimás által, a pápa és a király bele-
egyezésével előterjesztett, minden érdeket lehetőleg kimélő 
javaslatot visszautasította, sőt a nyilvánosság előtt, mintha 
tudomással sem bírt volna felőle, ignorálni igyekezett. 
Másodszor kitűnt és bebizonyult, hogy mivel a 10 millió 
katholikus magyar honfi ellenére ezt az országot korma-
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nyozni nem lehet, hát itt nincs más mód, mint megnyug-
tatni a katholikusokat, a kiknek lelkipásztorai, kezdve a 
pápától le egész a legutolsó falusi segédlelkészig, egyhangú-
lag azt hirdetik, hogy az 1868. 53. t.-czikk 12. §-ának 
uralma alatt, ugy a hogy azt a kormány jelenleg értelmezi, 
megélni nem lehet. A mit a hgprimás a kormánynak 
proponált, az a minimum abból, a mivel az ország a 
katholikus vallásnak tartozik. Az csak tűrhető (tolerari 
potest) helyzetet biztositana nekünk, koránsem valami 
Eldorádót. Es még azt a tűrhető helyzetet sem akarja 
megadni a jelenlegi kormány. Helyzetünk tehát igazán 
tűrhetetlen. Vagy enged ennél fogva a kormány, re-
konstruálva magát uj szellem által, vagy folytatni leszünk 
kényteleuek a harczot — minden jogos és alkalmas téren, 
minden illetékes eszközzel. Vaszary K. herc?Pgprimás és 
Schlauch püspök beszéde, valamint a püspöki kar egy-
hangú támogatása s a katholikus főrendek lelkes csatla-
kozása — oly felvonulást jelent, a melytől el nem ma-
radhat a hatás és a siker. A mostani kormányon uralkodó 
szellem máris eljutott eredeti álláspontjának az ellentétes 
végletéig. Eddig ugy bánt az 1868. 53. t.-czikk 12. 
§-ával mint valami megváltozhatatlan őröli törvénynyel. 
Nem ismert vele szemben más kötelességet, mint a végre-
hajtást . Legújabb főrendiházi beszédében a szakminiszter 
már, nem minden biztatás nélkül, sietett konstatálni, hogy, 
de bizony, azt a törvényt az egész vita alatt senki sem 
merte megváltoztathatatlan alaptörvénynek jellemezni. A 
jég tehát meg van törve ; az — olvadni fog tovább. 
Vaszary Kolos herczegprimás e jégolvasztás főmestere ; 
övé az ország valláspolitikai nyugalma veszélyeztetésének 
elhárításában a főérdem. Az ország hálája kiséri üdülése 
helyére. Szónoki babérjaira, parlamenti fellépésének mél-
tóságára és hatalmára mindnyájan büszkék vagyunk. ? ? 

VEGYESEK. 
*** A király szava — döntött. Hir szerint a fő-

rendiház keddi ülése alatt távirat érkezett a királytól gróf 
Szapáry miniszterelnökhöz, azt óhajtva, hogy a vallásügyi 
vitát a főrendiház siessen befejezni. A király czélzását 
mindenki megértette. 0 felsége nem akarta, hogy Szilá-
gyi miniszter a kényes ügyet felszólalásával ismét csak 
még jobban elmérgesitse. Ennek a királyi intésnek ha-
tása alatt áll tehát a kormány és az egész ország. Vagy 
puhulnak tehát az emberek őszig, vagy . . . ! 

— Az erdélyi püspöki megye területén az 1891. év 
folyamán a születések száma 12,220, a halálozásoké 8114. 
Köttetett 2156 tiszta és 240 vegyesházasság. A kath. hit-
től eretnekségre tértek száma 163, az egyház kebelébe 
tévhitről visszatértek száma 322, ezek száma tehát a hit-
hagyókét 159-el múlja felül. (Közm.J 

— X I I I . Leo pápa püspök-jubileumi miséjének sti-
pendiumára az eddigi kimutatás szerint 100,125 lira gyűlt 
össze. 

— Drohobeczky Gyula körösi püspök ur fölszente-

lése Ungvárt t f. hó 11-én, a gör. katholikusok sz. Péter 
és Pál-ünnepén fog végbe menni. Consecrálni fogja dr 
Firczák Gyula munkácsi püspök, dr Vályi János és Pável 
Mihály püspök urak segédlete mellett. 

— Pápai consistorium lesz, a ,Moniteur de Rome" 
jelentése szerint, f. hó 11-én. 

— Vasárnap délután 5 órától 8-ig tartó püspöki 
konferenczia volt a herczegprimás budavári palotájában. 
Samassa, Vancsa, Pável, Dulánszky és Lönhart kivételé-
vel az ország valamennyi főpásztora jelen volt. Mindnyá-
jan csatlakoztak a hgprimás főrendiházi beszédjének állás-
pontjához. 

— Vaszary Kolos hgprimás tegnap, kedden, Bala-
ton-Füredre utazott, nyári üdülésre. Az ország fő- és 
székvárosába csak szent István napjára tér vissza. 

— Egy tudós megtisztelése. — Svájcz szövetség-
tanácsa kérdést intézett dr Huber hallei egyetemi tanár-
hoz, vájjon hajlandó volna-e Svájcz polgári törvénykönyvé-
nek tervezetét megirni? 

1 w Előfizetésre való felhívás. 

Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-
ményei hazánkban mindinkább a „Religio" programmjá-
nak igazolása körül tömörülnek. E szerint minden törek-
vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 
békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 
Innen van, hogy a ,Religio" a harczok leghevesebb 
tusáiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi, a győ-
zelem legbiztosabb garancziájának, a higgadtság, meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen van az is, hogy mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar kath. sajtó körében, emelkedet-
tebb álláspontról a csaták és ütközetek technikai és 
taktikai intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de elkerülhetetlen tusáiba, a vezér-
karral együtt le nem ereszkedik; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a katholika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, 
ha a püspöki kar a csatatéren a szuronyharczba beleke-
veredik. 

Más lapok programmja nem egyéb, mint Ígéret, r e -
mény s több-kevesebb sikerűit zsákmány ; a Religio 
programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hivjuk meg t. olvasóközönségünket, első 
sorban Magyarország katholikus papságát, kérve az elő-
fizetés megújítását, illetve megprőbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésüket a lap iránt helye-
sebben nem tanúsíthatják, mint, ha azt ismerőseik köré-
ben ismertetik és terjesztik. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvashatók. 
Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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Budapesten, j u l iu s 9 3. II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyoh: Nmélt . és főt. Schlauch Lőrincz beszéde. — A királyi főkegyúri jogról. — Irodalom: Dr 
Schuster-Holzammer Bibliai Történetek Magyarázata. — Vegyesek. 

Nmélt. és ft. Schlauch Lőrincz beszéde. 
— Elmondta a főrendiház jul. 4-iki ülésén. — 

Nagyméltóságú Elnök, Méltóságos Főrendek ! 
A vallások, illetőleg a vallásfelekezetek és a 
magyar állam közti viszony törvényes szabályo-
zása ma nincsen napirenden ; de a kérdés, mely 
két év óta hullámzásban ta r t j a a kedélyeket, 
azt érinti és azért, de más tekintetben is, ké-
nyes természeténél fogva, nagy óvatosságot igé-
nyel, nehogy a pillanat hatása alatt , vagy az 
államhatalom tekintélyének előtérbe állítása által, 
vagy partialis érdekek részrehajló megitélése, 
vagy éppen a megtorlás czimén az oly térre 
fördittassék, a melyen a gordiusi csomót tán 
ketté lehet vágni, de a metszés hosszú időkre 
tátongó sebhelyet képezhetne a magyar állam 
testén. 

A mai beteges vergődés csak szimptoma, a 
betegség gyökerei mélyebben feküsznek. Logikai 
hatása ez egy elvnek, mely mivel természet-
ellenes, végfejlődésében csak konvulziókat okoz-
hatott . 

Az elv, mely a mai kényelmetlen állapoto-
kat felidézte, a bajnak gyökerei az 1868-iki 53-ik 
törvényezikkben vannak. 

A mondott törvény ugyanis ideiglenesen 
szabályozza a keresztény vallásfelekezetek közti 
viszonyt és a 12. §. szerint, a vegyesházasságok-
ból származó gyermekek közül a fiuk atyjoknak 
és a leányok anyjoknak vallását követik. 

Ugyané szakasz második bekezdése kizárja 
a szülőknek szabad egyezkedési jogát, tehát az 
államhatalom nevében megköti azoknak szabad 

akaratát , szabályozza a családi gyermeknevelést, 
mely pedig a szülőknek Istentől adott joga ; a 
gyermekekre reáparancsolja a vallást és igy 
belenyúl nemcsak a család, hanem a lelkiismeret 
szentélyébe is, a mi pedig a törvényhozás jog-
körén áll és a mit az állami rendelkezés jogkö-
rén kivül állónak tekintet tek Európának minden 
müveit nemzetei, mert egyiknek törvénykönyvé-
ben sincsen hasonló rendelkezés. 

A szomszéd Ausztriában például ugyancsak 
az 1868-iki május 25-ikén hozott törvény a szü-
lőknek szabad elhatározási jogát biztosit ja; ná-
lunk a félévvel későbben hozott törvény őket e 
joguktól megfosztja. Ott a jog szabadságában 
fejlődés, nálunk ugyan e téren az 1790—91-iki 
törvény ellenében visszaesés. 

Poroszországban a neveléshez tartozik egy-
szersmind a vallásoktatás. E fölött elvileg az 
határoz, a ki a gyermeknevelést jogositva van 
intézni. Vegyesházasságokban közjogilag azon elv 
lett elfogadva, hogy mindkét rendbeli gyermek, 
mig az „annus discretionis"-t (14. év) be nem 
tölti, az anyának vallásában neveltessék. Azon-
ban ez csak azon esetben áll, ha az atya ellen-
kező szándékát nem nyilvánitotta oly cselekede-
tek által, melyek arra vonatkoznak. Ide tartozik 
p. o. ha gyermekeit legalább egy évig más val-
lásban nevelte, vagy keresztség által más val-
lásnak át nem adta. 

I t t tehát, mint általában a német biroda-
lomban, elvül el van fogadva, hogy vagy az 
atyának, mint családfőnek joga érvényesüljön, 
vagy pedig a szülők szabad elhatározási joga 
meg legyen óva. A nem szerinti külön választás 
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vallási tekintetben csak mint subsidiarius rend-
szabály alkalmaztatik, tehát első sorban állanak 
a szülők és csak másodsorban az állam. 

Igy jelesen: 
Az atyának szabad elhatározása szerint ne-

veltetnek a gyermekek : Poroszországban, Hanno-
verben, Kurhessenben, Bádenben, Brauuschweig-
ban és Svájczban. 

Szabad szerződési jog (tehát reversális is) esetleg az 
atyának akarata határoz : Hessenben, Lippe-Detmoldban, 
Szászországban. Waldeckben és Württembergbeu. 

Szabad elhatározás, esetleg nem szerinti elkülönítés 
létezik: Bajorországban. Mecklenburgban, Nassauban, 
Schleswigben és Schwerinben. 

Eltekintve az eltérésektől, melyek egyes részleteket 
illetőleg egy vagy más országban előfordulnak, általában 
a vallási nevelésnek súlypontja, hogy ne mondjam kizá-
rólagossága Németországban a családban van. 

És daczára annak, hogy a polgári házasság lett be-
hozva, daczára annak, hogy az anyakönyvek el lettek 
államosítva, daczára az uj jogiskola azon elvének, hogy 
„Der Staat ist die einzige Quelle des Rechts" (Ihering 
17.) az állam a vallást illetőleg nem intézkedett paran-
csolólag a családok irányában, ugv hogy állíthatni, mi-
szerint ide számitva Európának összes müveit nemzeteit, 
sehol az állam kényszerítő hatalmat e tekintetben nem 
gyakorol, csak is Magyarországon, a hol pedig a szabad-
elvüség dicsőítése ma hangosabban nyilvánul, mint bár-
mikor. 

Zavarba jön a komoly gondolkozó, ha hallja, hogy 
az 1868-iki törvény védelmével a szabadelvüségre történik 
hivatkozás. 

A szabadelviiség, nézetem szerint, nem czél, hanem 
eszköz, melylyel az emberiség a művelődésnek azon ma-
gaslatára törekszik, ahol az ember erkölcsi személyisége 
tiszteletben tartatik, a hol természeti és Istentől adott 
jogait érvényesítheti, a hol a suum cuique elve uralkodik, 
a hol mindenki jogokat gyakorolhat a nélkül, hogv má-
sokat jogaikban megsértsen, a hol tehát a jogkölcsönösség 
tiszteletben tartásával a jogbiztonság mindenki számára 
megőrizve legyen. 

A szabadelvüség tehát attributuma az emberiség 
ideális törekvéseinek. 

Hogy mily ideális törekvés nyilvánul abban, hogy 
az állam, mint kényúr, két vallást parancsol a családra; 
kettészakítja azt, a minek a természet szerint egynek 
kell lenni ; hogy érdes kézzel harmóniát akar alkotni ott, 
ahol csak az atya és anya bensősége birja azt teremteni, 
megőrizni és fentartani, hogy rendőri kémkedéssel a rideg 
jog üszkét a családba dobja, hogy ott soha se honosuljon 
meg az odaadó bizalom, hogy ott a béke soha se legyen 
biztosítva az illetéktelen külbeavatkozás ellen, hogy mind-
ezekben miben nyilvánul a szabadelvüség ? erre még fele-
letet nem hallottam. 

A szabadelvüség legyen erény, de ne legyen erő-
szak, erőszak pedig az. ha a modern állam a szabadelvü-
ség nevében beavatkozik az emberi létnek legszentebb 

sphaerájába, a családba, és hatalommal rendelkezik ott, 
a hol a magasztos érzelmek csiráit csak a gyengéd kéz 
őrizheti meg. 

Nem szabadelvű az. aki másnak szabadságától fél, 
vagy aki a szabadságot sérti ott, a hol annak még a 
legviharosabb időkben is egyedüli menhelye van, a csa-
ládban. 

Mintha most is felhangozni hallanám Dantonnak a 
franczia konventben mondott szavait: „Ideje* — i g y kiált 
fel — „hogv visszaállíttassák azon nagy elv, melyet ugy 
látszik félremagyaráznak, hogy t. i. a gyermekek a köz-
társaságé, minekelőtte a szülőké volnának." 

Ez nem a szabadelvüségnek szózata, ez az állam-
mindenhatóság kikiáltása. 

A szülőknek joguk van gyermekeik erkölcsi nevelé-
sében mindazon eszközöket felhasználni, melyeket nekik 
a társadalom nyújt és senkinek sincsen joga őket ebben 
megakadályozni ; ha ez mégis megtörténik, akkor ez 
sérelem az atyára, sérelem a gyermekekre, sérelem a csa-
ládra ; szabadon marad a test, de lesz igázva a lélek. Az 
állam önkényüleg a szülők helyét foglalja el, a gyermek-
nek oly vallást ad, a milyet ő akar. olv morált ad, a 
milyet ő akar, — és mivel a lélek fórumában a kényszer 
sikert nem arathat, előáll a veszedelem, hogy a gyermek 
mindkettő iránt megzavarodik, vagy éppen elveszti mind-
kettőt, a mint ezt a tapasztalás is bizonyítja az által, 
hogy a vegyesházasságok legnagyobb részben előmozdít-
ják a vallási közönyösséget. 

Ha azon elv állíttatik fel, hogy az államnak joga 
van a családokban a vallást uiegállapitani, akkor legyen 
az illetőknek bátorságuk levonni a logikai következtetést, 
legyen bátorságuk e gondolatot végig gondolni. Ha az 
állam a család irányában ennyi hatalommal rendelkezik, 
akkor ezen elvben rejlik az is : hogy vallás, morál, tán 
maga az Istenben való hit is az állam akarata alatt áll. 
A mit tán a legszabadelvübb lelkiismeret seui lesz haj-
landó elfogadni. 

De visszatérek az 1868-ki törvényre. 
E törvénynek kihirdetése után, katholikus elvek sze-

rint, minden vegyesházasságnak megáldatását katholikus 
részről be kellett volna tiltani, mivel a mindkét nembeli 
gyermeknek a katholikus vallásban való neveltetése kel-
lőleg biztositva nem lehetett. 

Azonban miután ugyanazon törvénynek 14. szakasza 
a gyermek vallásának végleges meghatározását a 7-ik 
évig függőben tart ja, a mennyiben a nem katholikus szü-
lét feljogosítja áttérés esetében a 7 éven alóli gyermeket 
magával átvinni ; — miután továbbá az ugyanazon 1868-iki, 
a népiskolai közoktatás tárgyában hozott törvény 6-ik 
szakasza a szülőknek megengedi, hogy gyermekeiket 
„bármily vallású magán és nyilvános intézetben neveltet-
hessék," — neveltethessék — ismétlem a törvény szavait 
— a mihez keresztény felfogás és általában az egész 
Európában divó meggyőződés és törvények által biztosí-
tott gyakorlat szerint a vallás is tartozik ; ennek követ-
keztében az egyház az addig követett gyakorlatán mit 
sem változtatott, hanem ahol a szülők közös elhatározás-
sal mindkét nembeli gyermekeik katholikus neveltetését 
megígértek, nem vonta meg tőlük az egyház áldását. 
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Protestáns polgártársaink ebben sérelmet láttak ; 
pedig eltekintvén attól, hogy ugyanazon eljárási mód. 
ugyanazon szabadság nekik is biztosítva lehetett, elte-
kintve mondom ettől, a katholikus egyház nem tett 
egyebet, mint a mit Poroszországban a szigorú lutherá-
nusok tettek. 

Ugyanis a midőn ott a polgári házasság be lett 
hozva, ők 1880-ban maguknak külön egyházi törvényt 
alkottak, melynek a 12-ik szakaszának 4-ik pontja igy 
szól: egyházilag egybe nem adha tók: „oly vegyesházas-
ságok, melyeknek megkötése előtt, az evangelikus rész 
összes gyermekeinek a katholikus vagy más nem evange-
likus vallásban való neveltetését megígéri." 

Ezt az egyházi törvényt I. Vilmos király és császár 
az államminiszter meghallgatása után 1880. julius 27-én 
szentesitette, az Poroszországban ma is érvényben van, 
és ott azt senki sem tar t ja az állam-törvények elleni 
sérelemnek és a roppant kisebbségben levő katholikusok 
az ellen nem panaszkodnak. 

Magyarországon más felfogás uralkodott. 
A katholikus egyház gyakorlata ellen mind sűrűb-

ben felmerülő panaszok az 1879-iki 40. t.-cz. 53. §-ának 
megalkotására vezettek, a hol más büntetés alá vonatik 
az, a ki az 1868-iki 53. t.-cz. ellenére valakit 18 éves 
kora előtt más vallásba felvesz. 

A törvénynek ez az intézkedése logikailag az 1868-ki 
törvénynek csak 1 — 8. §-aira vonatkozhatik, mert e sza-
kaszok szabályozzák az áttérési és átvételi formaságokat ; 
de már a törvényjavaslatnak országgyűlési tárgyalása alatt 
mindenki azon meggyőződést nyerte — amit azután a 
tapasztalás is bebizonyított, — hogy e törvény értelme-
zése oly térre fog sodortatni, a hol a legveszedelmesebb 
következményeket vonhatja maga után, t. i. hogy be fog 
hatni a vallás belügyeibe, a lelkiismeretek fórumába és 
fel fogja eleveníteni a multaknak keserű küzdelmeit. 

Magam is részt vettem e magas házban, a mondott 
törvényjavaslat tárgyalásában, elleneztem az 53. §-nak 
megalkotását és az akkor itt e helyen nyilvánított sejtel-
meimet az események keserűen igazolták. Szórói-szóra 
ezt mondottam: „e törvény számtalan rosszakaratú üldö-
zésekre, beláthatatlan zavarokra fog alkalmat szolgáltatni." 

Ugy is történt ! 
A 53. §. nem sorolván el az áttérési illetőleg átvé-

teli eseteket, a törvénynek magyarázata csakhamar eltérő 
nézeteket és téves felfogásokat mutatott, melyek mind-
inkább szaporodván, a lelkiismereteket nagymérvben nyug-
talanították. 

Ezek közt leginkább a keresztség kiszolgáltatása és 
az ezzel kapcsolatban hozott anyakönyvezési ügy hozták 
hullámzásba a kedélyeket. 

Bátor leszek mindkettőre röviden reflektálni, mert 
a hosszú vita alatt a fogalmak meglehetősen tisztultak, a 
nélkül azonban, hogy a kérdés gyökeres megoldása iránt 
a kedélyek meg volnának nyugtatva. 

Katholikus tanitás szerint ugyanis mindenki, a ki 
érvénvesen meg van keresztelve, legyen az bárki által 
megkeresztelve, a katholikus egyház jogkörébe lép, pasz-
sziv minőségben, ha különvált keresztény felekezethez 

tartozik, aktív jogosultsággal, ha a különvált keresztény 
felekezetből, hitvallás által, az egyház joghatóságának 
magát tényleg alárendeli. A keresztség tehát — katholi-
kus felfogás szerint — egy és ez katholikus ; elkereszte-
lések tehát szorosan véve nem is léteznek, mert a ke-
resztség a katholikusok közt és más keresztény felekeze-
tek közt „punctum discriminis"-t nem képez. 

Az anyakönyvi bejegyzések e katholikus elvet nem 
alterálják. 

Aggodalmat, illetőleg lelkiismereti esetet e bejegy-
zések vagy az azokból készült kiadványok csak akkor 
képeznek, ha p. o. az állam vagy bárki más ezekkel a 
katholikus elvek infrakczióját követelné ; ha kényszerítené 
a kath. papot arra, hogy ő maga tagadja meg egyházá-
nak hitelvét, hogy maga ismerje be, miként a keresztség 
más is lehet, mint katholikus : hogy maga közreműködjék 
mindahhoz, a mit akár a házi, akár az iskolai nevelés-
ben, akár az élet más nyilvánulásaiban egyházára nézve 
károsnak tart. 

Az anyakönyveket a katholikus egyház a tridenti 
zsinat meghagyása folytán vezette mindig és mivel az 
államnak anyakönyvei nem voltak, egyesek, családok, 
maga az állam az egyházi anyakönyvi kivonatokat magán 
és közügyekben használták. 

Magyarországon a katholikus egyház államvallás 
lévén, de azon szoros viszonyból folyólag is, mely a fő-
kegyúri jognál fogva az egyház ügyeire és igy természe-
tesen az anyakönyvekre is, mélyreható befolyást gya-
korolt. 

Igy történt, hogy már a mult században kanczellá-
riai és helytartósági rendeletek, e században pedig az 
1872-iki 23. t.-cz. intézkedtek az anyakönyvek helyes 
vezetése i rán t ; az 1878. V. t.-cz. világosan kimondja, 
hogy az anyakönyvek és az azokból kiadott hiteles alakú 
kivonatok és bizonyítványok közokiratot képeznek és az 
anyakönyvek vezetőit e tekintetben közhivatalnokoknak 
kivánta tekinteni. 

Mindez intézkedéseken, tekintve az anyakönyvek ter-
mészetét, két domináló eszme vonul át. Az első az, hogy 
az anyakönyvek az egyházaké, a közvetlen rendelkezési 
jog a püspököké vagy a felekezeti főhatóságoké. Az egy-
ház erkölcsi tekintélyével födi az anyakönyvek hiteles 
voltát, az állam pedig ezeket a közokiratok tekintélyével 
ruházza fel, meghatározza a közokirat kellékeit és ebből 
folyólag az anyakönyvek mikénti berendezését illetőleg 
kezelését, — tehát azokra befolyást gyakorol. A másik 
az: hogy ez intézkedésekben majdnem 150 éven át az 
államhatalom soha sem kényszeritette az egyházat arra, 
hogy az anyakönyveket elveinek megtagadásával önmaga 
ellen használja vagy használtassa. 

Sokan azt hiszik, hogy a mai, éppen az anyakönyv-
vezetés szempontjából támadt kellemetlen helyzeten az 
által lehetne segíteni, ha az állam saját anyakönyveit 
saját közegei által vezettetné. 

Nem akarom kétségbe vonni azt, hogy az államnak 
ehhez joga van, csak azt hiszem, hogy ez a mai szituáczión 
semmi változtatást nem fog tenni, sőt még nagyobb bo-
nyodalmakat fog szülni. 

3* 
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Én azt hiszem, hogy senki sem él már ma csaló-
dásban az iránt, hogy itt nem az anyakönyvek konkrét 
voltáról, sem a statisztikai adatok pontosságáról vagy 
pontatlanságáról van szó. Mert az államra, mely magát 
felekezetnélkülinek vallja, nagyon közönyös lehet az. hogy 
ki melyik anyakönyvbe van bevezetve, csakhogy be legyen 
vezetve, ez reá nézve lényeges. 

A katholikus anyakönyvekben a gyermekek vallásá-
ról semmitéle rovat nem létezik, hanem igen létezik 
rovat, mely kitünteti a szülők vallását, ugy, hogy ha 
valaki meg akar győződni arról, mely valláshoz kell tar-
toznia az 1868-iki törvény szerint valamely gyermeknek, 
azt pillanatnyi betekintés után azonnal felismerheti, tehát 
az úgynevezett „elkeresztelés" által legalább a katholikus 
anyakönyvekben az anyakönyvek korrekt vezetésén semmi 
csorba nem ejtetik. De másrészről, bárha én igen nagy 
fontosságúnak tartom a statisztikai kimutatások pontos-
ságát, mégis azt hiszem, hogy azok, a kik a kultur tör-
ténelemmel foglalkoztak, be fogják ismerni, hogy semmi-
féle statisztikai kimutatás nem fog dicsekedni olv részletes 
és tüzetes pontossággal, hogy hiányok nem mutatkozná-
nak. A népességi, a morál, a kriminál statisztika többé-
kevésbbé kisebb-nagyobb hibát tüntetnek föl. 

Ha ez ugy van — a mint hogy ugy van — akkor 
bátor vagyok azon kérdést felvetni : létezik-e indok, me-
lyet az államérdek szempontjából alaposnak lehetne mon-
dani, mely pusztán a statisztikai adatok kisebb vagy 
nagyobb hitelessége czimén rést üt egy százados szerke-
zeten, melynél fogva az anyakönyvek vezetése a feleke-
zeteknél volt és ez által is az egyház és állam közti 
benső viszony mintegy láthatólag kifejezést nyer t? — 
tanácsos-e kezdeményezőleg oly térre lépni, melyen az 
első lépés oly felette könnyűnek látszik, de a hol végzet-
szerűen egyik rendszabály maga után vonja a másikat, 
melyeknek természetét, határát és következményeit a 
nemzet életére a jelen kormányon ülő férfiak, bármily 
jeles szellemi tulajdonokkal is legyenek felruházva, tán 
nem is se j thet ik? 

Az állami anyakönyvek már e sajátságuknál fogva, 
azaz, mert minden vallási jelleget nélkülöznek, konsta-
tálni fogják a születést, de nem a keresztelést, mert ez — 
legalább a más államok példájára — kötelezővé lenni 
megszűnik és igy támadni fog a magyar államban egy 
ujabb dissolvens elem : a felekezetnélküli, a vallástalan 
embereknek eleme, a mi aligha kívánatos. 

A keresztelés megszűnik ugyan kihágás lenni, de 
fenmarad az 1879. t.-cz. 53. §-a, mely, mivel semmit 
sem részletez, az áttérés és átvétel fogalmak pedig ruga-
nyosak, csakhamar fognak uj átvételi minősitések támadni 
és folyni fognak a denuncziácziók, folyni fog a harcz és 
ha az 1868. és 1879. törvények fenmaradnak, fenn fog-
nak maradni az ellentétek és az állami anyakönyvek ez 
ellentételeket nem fogják kiegyenliteni. Tehát az anya-
könyvek, bárha csak részletes államosítása a mai állapo-
tokon nem fog segiteni. 

Fentartom magamnak egyébiránt a bővebb hozzá-
szólást akkorra, a midőn az erre czélzó törvényjavaslat 
napirenden lesz. 

A mai elég kényelmetlen állapotokat az 1868. és 
1879. törvények szülték. 

Már pedig, midőn valamely törvénynek alkalmazása 
a közéletre zavarólag hat és igy czélját el nem érte, vagy 
a hol annak konzekvencziái éppen a lelkiismeret fórumát 
sértőleg érintik, akkor tán elérkezett az idő, hogy a 
törvényhozás fontolóra vegye a törvénynek megfelelő 
módosítását és pedig oly irányban, hogy a kedélyeket 
megnyugtassa. 

Mert egy tévesztett törvényhozási intézkedésnek 
rideg assertioja az élet követelményeivel szemben sem 
jogi, sem erkölcsi szempontból nem igazolható. 

Áll ez az 1868. LIII. törvényczikkre. de még inkább 
áll ez az 1879. törvényczikkre, mely büntető szankczióval 
támogatja az 1868-ki törvényt. És itt két eset áll e lő: 
vagy kihágásnak minősített az 1879. törvényhozás által 
oly cselekedet, mely egy magasabb törvény által paran-
csoltatik ; avagy téves a magyarázat, mely az akkori 
törvényhozás intenczióin tulment. Akár az egyik, akár a 
másik vétetik, mindkettő ellentétben áll a lelkiismeret 
szabadságának törvényeivel. Már pedig általános büntető-
jogi szabály, hogy nem szabad oly cselekedetet büntetni, 
mely egyszersmind kötelesség és a mely természeti vagy 
vallási törvény által parancsolva van. 

A magyar büntető törvénykönyv szakférfiak Ítélete 
szerint az európai kódexek közt kiváló helyet foglal el. 
A humanitárius elvek, melyek abban le vannak fektetve, 
a műveltségnek oly tanúságai, melyekre a magyar nemzet 
büszke lehet. De a harmonikus egységben, mely annàk 
elveiben és szerkezetében uralkodik, az 1879-iki XL. t.-cz. 
53'. §-a képezi disliarmóniát, mert e szakasz emlékeztet 
oly időkre, melyeknek felidézését müveit ember nem 
óhaj t ja , mert e szakasz oly elsentéleket tűntet fel, melye-
ket kiegyenliteni nem lehet. 

Mer t : 
A vallásegyenlőséget hirdetni és tényleg egy vallás 

előnyére karhatalmat nyújtani a más vallásúak lelkiisme-
retének vezetésével ; lelkiismereti szabadságot biztositani 
és belenyúlni a szabadságba és ott a szülők jogait pa-
rancsolólag vagy büntetőjogilag is megszorítani; kultur-
államot létesíteni akarni és a börtönt és a pénzbírságot 
a vallási üldöztetésnek színezetével a büntető törvényben 
fentartani ; mindezek oly ellenmondások, melvek csak a 
magyar törvényhozás fönkelt szellemében találhatnak ki-
egyeztetést illetőleg orvoslást. 

A felekezetek közti egyensúly fentartására szüksé-
gesnek állíttatik e két törvénynek fentartása. 

Én azt hiszem, hogy erkölcsi tényezőkben az egyen-
súly nem a számarányban, hanem a jogelosztásban van. 
Ha a gyengébb oly arányban és oly terjedelemben gya-
korolhat jogokat, mint az erős, és ha e joggyakorlatot a 
törvény védi, akkor az állam megtette azt, amit a jog-
védelem tekintetében megtenni köteles. 

A magyar állam, mint minden é.ő organizmus, tör-
ténelmi fejlemény levéu, annak minden konstitutív ténye-
zői, tehát a különféle vallások is, vele együtt fejlődtek. 

E vallásoknak az államhoz és egymáshoz való vi-
szonya nem ideális felfogás, vagy elvont elméletek alap-
ján, hanem az élet követelményei szerint alakult és bármi 
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ellentétek léteztek legyen a múltban a vallások közt, ma 
nem mondhatja senki, hogy p. o. protestáns polgártár-
sainknak annyi szabadság ne lenne biztosítva, hogy ennek 
helyes felhasználása mellett erkölcsi erejöket teljesen ki 
ne fejthessék. 

Az egyenlő jogok kritériuma azon szabadságban 
van, mely szerint mindenki különleges czéljaira töreked-
vén, azokat zavartalan működésében el is érheti. Ha 
pedig a szabadságban van az erő, akkor tekintvén azt, 
hogy az evangelikus felekezetek a magyar állam összes 
lakosainak csak egy ötödét, a szorosabban vett Magyar-
országnak nem is egv negyedét képezik, és összehason-
lítván ezt azon állással, melyet ma mindenütt, elfoglal-
nak, akkor az egyeulőség, vagy egyenlőtlenségnek ezen 
iránybani definicziója reájok nézve nem lehet kedve-
zőtlen. 

Mit kérünk mi katholikusok tulajdonképpen? Tán 
gyermekeink neveltetesére kiváltságokat, vagy előjogokat 
a más vallásúak rovására? Nem! Mi azt mondjuk : „adják 
meg a szülőknek, legyenek azok katholikusok vagy pro-
testánsok, azon jogot, hogy gyermekeiket azon vallásban 
neveltessék, melyhez a vegyes házasságokban az egyik 
vagy a másik tartozik, az állam csak akkor avatkozzék 
be, ha a szülők megegyezni nem tudnak. 

Méltányosabb kívánalom ennél még alig intéztetett 
az államhoz ; és ha az önállóságokat és önjogosultságo-
kat kiküzdött evangelikus polgártársaink jogaikat védik, 
akkor ők az e nemű törekvésben nem akadályozhatják a 
más ez országban létező vallásuakat sem. 

Az állam ma felekezetnélkülinek vallja magát, te-
hát egyenlő jóakarattal tartozik viseltetui minden vallás 
iránt. A kisebbségnek, a gyengeségnek ürügye alatti 
támogatására igen messze menő konzekvencziákra ve-
zethetne. 

Ha az állam a katholiczizmust és protestantizmust 
egyenlő hasznos tényezőknek veszi a haza javának elő-
mozdításában, ha mindkettőt vallási, erkölcsi, hazafiúi és 
kulturális szempontból egyenlően tiszteletre méltónak 
tart, akkor az állam érdeke az által nem érintetik, sőt 
az államra nézve teljesen irreleváns az : vájjon a katholi-
czizmus vagy a protestántizmus évenként néhány száz 
taggal szaporodik vagy csökken. Ilyen hullámzások, da-
czára minden coercitiv rendszabályoknak mindig voltak, 
mindig lesznek, de az arány nagyban és egészben nem 
változik. 

A westphaliai béke óta változott-e Európának val-
lási térképe? Éppen nem! A mely államok és országok 
akkor katholikusoknak deklaráltattak, azok ma is katho-
likusok, a melyek protestánsok voltak, azok protestánsok 
ma is, Magyarországban a mióta a két evangelikus egy-
ház teljes konszolidáczióra jutott , a számarány köztük és 
a katholikusok közt nem változott. Ha az áttérés vagy 
keresztelés által ma a katholiczizmus néhány százalékkal 
gyarapodik, vagy csökken, holnap pedig ugyanaz történik 
a protestantizmussal, mennyiben van itt sértve az állam 
érdeke ? Mi jogczimen indíthatja az államot arra, hogy 
belevegyüljön ily természetű proczesszusba, kény szertör-
vények által igyekezzék szabályozni azt, amit csak az élet 
szabályozhat ? 

Nem jó szolgálatot teszen az államnak, az ország-
nak az, aki e két vallási tényező közt, akár tiltó, akár 
parancsoló, akár pedig büntető törvények által felidézi a 
harczot, felidézi éppen azok közt, kik kiválólag hivatva 
vannak összetartás által fentartó elemei lenni a magyar 
állameszmének az igen czentrifugál elemek közt. Nem 
lehet tehát észszerű politika az, mely az egyiket vagy 
másikat gyengíti, mialatt az államellenes elemek erő-
södnek. 

Az is lett felhozva, hogy az 1868-iki és 1879. tör-
vényeket ellenünk a protestánsok védelmére kivánják 
fentartani. 

Tán veszélyesek lettünk mi katholikusok ma az 
államra, kiknek elődjei az államot megalkotni segítették ? 
Dogmáink, tanításunk, erkölcstanunk, katholikus életren-
dünk tán ma sértik az államérdeket, kik az állam érde-
keivel nyolcz századon át szolidaritásban állottunk ? Vagy, 
mivel az 1868-diki törvények kihatásai által magunkat 
hitbeli meggyőződésünkben sértve érezzük, mi vagyunk-e 
okai. hogy a törvényhozás oly eszközökhez nyúljon, mely 
a magyar államéletet oly irányba terelje, melynek esélyei 
kiszámíthatatlanok ? 

Méltóságos főrendek ! Magyarországnak van tradi • 
cziója, hosszú tradicziója, és e tradiczióban nekünk ka-
tholikusoknak diszes helyet tartott fen a történelem. 

Ott voltunk az ország bölcsőjénél, a nemzet viszon-
tagságainak közepette a nemzettel küzdöttünk és szen-
vedtünk. Nincsen oly történelmi tény, nincsen fejlődési 
pha8Ís, nincsen mivelődési fénypont és ellenben nincsen 
nemzeti szerencsétlenség, a hol tevékenyen vagy szenve-
dőleg részt nem vettünk volna. Mohácsnál ott nyugosz-
nak püspökeink, a küzdelemben voltak martyrjaink, a 
szabadságban voltak hőseink, a tudományban voltak 
fénylő csillagaink, a kulturában voltak előharczosaink, a 
haza és nemzet szeretetében voltak példányképeink, a trón 
iránti hűségben pedig mindig elsők voltuk. 

A multaknak ez érdemeit nem osztjuk meg senki-
vel, más tevékenységünknek pedig középpontja édes ha-
zánk és ezt szívesen megosztjuk más vallású polgárainkkal, 
hogy vállvetve nagvgyá tehessük e hazát, dicsővé a nem-
zetet. — Szabad fejlődési jogot kívánunk evangelikus 
felekezetű polgártársaink számára, de legyen megengedve, 
hogy ezt a magunk részére is követelhessük. 

Ne méltóztassanak dicsekvésnek venni a multunkra 
történt hivatkozást. De midőn látni kényszerülünk, hogy 
híveink vallási érzelmeinek megsértésével, családunk szel-
lemének veszélyeztetésével jövőnk is veszélyeztetik ; mi-
dőn egy reánk merev non possumussal találkozunk: 
akkor talán indokolt oda mutatni, hogy hü vándortársai 
voltunk nemzetünknek s vallási meggyőződésünk egész 
teljével közreműködtünk nemzetünk fejlődésében, haladá-
sában s hogy jogos azon kívánalmunk, miszerint akiknek 
atyái annyiszor segitették megóvni mások lelkiismereté-
nek szabadságát, azoknak fiai ne fosztassanak meg egy 
sérelmes törvény fentartása által, hogy jogosan kérjük 
a törvényhozást, hogy adassék vissza lelkiismereti sza-
badságunk. 

Azért én és velem együtt püspöktársaim — akiknek 
felhatalmazásából ezt tenni szerencsém van, — csatlako-
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zunk a bgprimás Főméltóságának azon nyilatkozatához, 
hogy az 1868-iki törvény okvetlenül megváltoztatandó 
vagy legalább oly értelemben magyarázandó és alkalma-
zandó, hogy annak 12 ik szakasza nem imperativ, nem 
cogens, hanem csak declarativ, — vagyis, hogy a szülők 
nem kényszeríthetők gyermekeiket az e szakaszban ki-
mondott elv szerint nevelni. 

A költségvetést elfogadom. 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a szent László 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

(Folytatás.) 

A százados joggyakorlatnak, és e gyakorlat termé-
szetének megállapítására legyen szabad Verbőczyre, az 
egykori országbíróra hivatkoznom, ki a Corpus jurisban 
ötszáz éves joggyakorlatról teszen említést; továbbá 
legyen szabad rámutatnom azon törvényekre, melyek 
utána három század alatt e tekintetben hozattak. 

Ugyanis Verbőczy előrebocsátván, hogy a pápa az 
ideiglenesen megüresedett egyházi javak adományozása 
körül semmi jogot sem gyakorol, a megerősítés hatalmán 
kívül, mely szövegezésben — közbevetőleg legyen meg-
jegyezve — a javak adományozása (collatio beneficii) és 
a megerősítés (canonica institutio) közt határozott kü-
lönbség van téve : a királyi főkegyúri jogot a következő 
okokra vezeti vissza : 

a) minthogy királyaink egyházakat alapítottak „ezen 
alapítás által minden pártfogói, kinevezési, választási és 
javadalomadományozási hatalmat maguk szereztek és ma-
guknak tulajdonították." Ezen tény a közönséges jog 
szabályai szerint is a kegyurakra jogszerzési czimet 
képez. 

b) mivel Szent István, mint egy apostol a nemzetet 
a keresztény hitre téritette, „legelőször az országban 
alapított püspökségeket, apátságokat és prépostságokat s 
mindezen egyházak főpapságait és javadalmait a pápa 
beleegyezésével ő maga osztogatta, a kiknek akarta," 
a miért is Szent István „szentsége jeléül" a pápa aján-
dékából kettős keresztet kapott, minek folytán „a ma-
gyar nemzet kettős keresztet szokott czimeréül tartani és 
viselni." 

c) mivel királyaink Szent István király uralkodásá-
nak ideje óta több mint ötszáz éven át „az ily egyházi 
javak adományozásának mindig valódi és békés gyakor-
latában és birtokában voltak" — s igy az elévülés ideje 
több izben is túlhaladva volt ; 

d) mivel „az országnak ezen szabadsága a javadal-
mak adományozására nézve hajdan Zsigmond király ide-
jében a konstanczi zsinaton eskü szentségével is megerő-
síttetett. " 

Verbőczvnek ezen tanúságára hivatkozás történik az 
1715. LX. t.-cz.-ben, a hol szó szerint ez ál l : „0 szent 
felsége, mint legkegyelmesebb atyjának legkegyesebb fia 
és az atyai erények örököse és élő példája, a Szent István 
király II. könyve I. fejezete és a Hár. könyv I. részének 

11. czime értelmében ezen apostoli országban Isten egy-
házának legfőbb kegyura." 

Verbőczy, miután a főkegyúri jog eredetének és 
jogosultságának forrásait előadta volna, igy zárja be 
okoskodását: „íme, világosan kitűnik, hogy ő és nem 
más valaki nevezett ki az általa épített és adományozás 
által javadalmazott egyházak kormányzóivá igaz és hű 
főpapokat, miként ez öz ő történetéből s az egyházak 
alapítása- és adományozásáról készített számos oklevelek-
ből is kiviláglik. Ugyanezt többen a római és egyházi 
jogmagyarázók is könyveikben írva kifejtették." 

Fölösleges volna hosszas idézetekkel bebizonyítani 
akarni azt, hogy királyaink főkegyúri jogokkal bírtak, 
azokat gyakorolták és gyakorolják ma is ; hogy ezen 
jogokat és joggyakorlatot a római szentszék ismerte, ha-
tározataiban azokra súlyt fektetett, hogy mint az ősi 
hagyományok leghivebb őre, ezen jogok és kiváltságok-
nak is igaz tisztelője lévén, azokat kétségbe nem vonta ; 
s ha mégis a kivitel és a részletes intézkedések jogos, 
vagy jogtalan volta iránt eltérő felfogások merültek fel, 
azokat a kir. főkegyúri jogok csorbítása nélkül intézte el. 
Sikerült tehát azokat mindig azon czimen fentartani, a 
mely czimen keletkeztek. 

De valamint kétségtelen az, hogy királyaink a fő-
kegyúri jog czimén oly mély befolyást gyakoroltak a 
magyar kath. egyházra, mint sehol Európában egyetlen 
fejedelem : éppen ugy kétségtelen az, hogy azt mindig 
teljes szolidaritásban az egyetemes egyházzal és különö-
sen annak fejével tették. 

Maga Szent István király egész terjedelemben gya-
korolta ugyan a kegyúri jogokat és ha — mint némelyek 
hiszik, — azok pusztán az ő személyes kiváltságát ké-
pezték volna is : még is ezen jogok mikénti gyakorlásá-
ból következtetést lehet vonni azok természetére nézve. 
Ugyanis a király intézkedéseiben, alapitványaiban nem az 
önjogosultság öntudatával járt el, hanem kir. hatalmának 
hangsúlyozása mellé oda állitja az egyházi felhatalmazás 
mozzanatát. A pécsi püspökség alapító levelében például 
maga a király állitja, hogy a pápától nyert légyen en-
gedélyt : „cum consensu Sanctissimi Apostolid et in prae-
sentia eius nuncii." A pécsváradi apátság alapító levelé-
ben „cum consensu et confirmatione Auctoritatis Apostoli-
cae" intézkedett. 

Szent István tehát főkegyúri jogainak gyakorlatában 
a római szentszék felhatalmazására hivatkozik, egyéb in-
tézkedéseiből is a legszorosabb szolidaritás az egyházzal, 
tűnik ki. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Dr Schuster-Holzammer Bibliai Történetek 

Magyarázata. Az ötödik német kiadás után fordította Végh 
Kálmán, egri főegyházmegyei áldozópap. I. kötet. 0 szö-
vetség. I. rész I —LXV. 1—449. Miskolcz, Wesselényi és 
König könyvnyomdája. 1992. 

Schuster „Handbuch zur Biblischen Geschichte" czimü 
müve, mely dr Holzammer által át és átdolgozva a német 
eredetiben mult évben az ötödik kiadást érte meg, s 
melynek magyar fordításából az első rész fenti czim alatt 
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a napokban lön a közönségnek átadva, oly munka a 
bibliai tudományok köréből, mely nem annyira szaktu-
dósok számára irva, bárki által is élvezettel olvasható, s 
mind a mellett nem nélkülözi a komoly tudást és ala-
posságot, a miknek hiánya a .mindkét nembeli ifjak és 
öregek" részére készült tudományos munkákat jórészben 
jellemezni szokta. Csak a külföldi legjelesebb közlönyök 
Ítéletét ismétlem, midőn azon nézetemnek adok kifejezést, 
hogy e műnek minden katholikus — intézeti vagy magán 
— könyvtár szükséges kiegészitő részét kell képeznie, 
Nemcsak az egyházi férfiaknak és tanítóknak, kiket e 
mii ismerésére hivatásuk utal, hanem általán minden mü-
veit katholikusnak megbecsülhetetlen mü ez, melyben rö-
viden és világosan egybegyűjtve feltalálható mindaz, a 
mi a bibliával összefüggő tudományos kérdések meg-
ítéléséhez s azokról a helyes vélemény megalkotásához 
szükséges. 

Ha áll Vörösmarty mondása, mely szerint Shakspere 
műveinek jó fordítása felér a leggazdagabb szép literatu-
rának legalább is felével, ugy nem kevesebb jogosult-
sággal. s az ellenmondás félelme nélkül koczkáztathatunk 
hasonló Ítéletet akkor, midőn egy-egy sikerült fordítás a 
külföldi tudományos irodalom némely elsőrendű termé-
nyeit ülteti át hazai nyelvünkre. Nem kevesebb jogosult-
sággal, mondám, mert végre is egy szépirodalmi mü vagy 
iró viszonylagos értékének meghatározásánál, a dolog 
természeténél fogva, sokkal több, s talán elháríthatatlan 
akadályokkal találkozunk ; azonkívül egy szépirodalmi 
remek bármily sikerült fordítása is az eredetinek csak 
gyönge visszhangja lehet : mig másrészről, egy feltűnést 
keltő tudományos munka — éppen a tudomány nemzet-
közi jellege folytán — sohasem képezheti az illető nem-
zetnek oly majdnem kizárólagos tulajdonát, mint a szép-
irodalmi termékek, s azoknak jó fordítása az eredetit 
teljesen pótolja. 

Nemzeti tudományos irodalmunk bármennyit haladt 
is ujabb időben egyéb tudományszakokban, — a theolo-
gia, s különösen ennek egyik legszebb ága, a szentirási 
tudományok ápolása, hazánkban még alig akadt kiválóbb, 
önálló művelőre. Nagyobb, önálló munka e szakban, — 
mely a külföldi hasonló müvek mellett előkelő helyet 
foglalna el — Dankó müvein, s különösen Introductio-ján 
kivül még nem jelent meg. S e mü is, mély, alapos tu-
dománynyal, klaszikus latin nyelven megírva, írójának 
megszerezte ugyan a külföld elismerését, s a „magyar 
Cicero" disz nevet, de éppen azért, mert nem hazai nyel-
vünkön van irva, szorosan vett magyar biblikus irodal-
munkban helyet alig foglalhat. 

Ily körülmények között — bár távol állok azoknak 
véleményétől, a kik minden, valóban önálló gondolkodásra 
valló, eredeti magyar tudományos munkát már eleve 
kicsinyléssel fogadnak — azt hiszem, elismeréssel, mél-
tánylással kell üdvözölnünk a t. forditó fáradozásainak 
jelen gyümölcsét, s szerencsésnek tartanunk választását, 
hogy idejét és jeles képességét ezen kitűnő, a bibliai 
kérdéseket olv kiváló szakértelemmel fejtegető műnek e 
nemű irodalmunk kopár mezejére való átültetésére hasz-
nálta fel. 

Az eredeti munka két kötetből, illetve négy félkö- 1 

tétből áll, melyeknek két elseje az ó-szövetségi, két utói-
sója az uj-szövetségi történetet tárgyalja. A most meg-
jelent I. félkötet tartalma rövidet) a következő. Mintegy 
bevezetésül az egész műhöz szolgál a biblia teremtés-
történetének hitvédelmi fejtegetése, melyben a szerző 
mindazon látszólagos ellenmondásokat, melyeket egyrészt 
a Szentírás elbeszélése, másrészt a természetbuvárlat, tör-
ténelem és anthropologia állítólagos eredményei között a 
tévedés vagy rossz akarat felfedezni vélt, röviden, a leg-
jelesebb tudósok müvei nyomán eloszlatja. Ezen előre-
bocsátott apologeticus részen kivül jelen félkötet felöleli 
az egész őstörténelmet, a hatnapi teremtéstől a bábeli 
torony építéséig ; továbbá a zsidó nép specziális történe-
téből : Ábrahám meghivatásával bevezeti a pátriárkák tör-
ténetét József Egyptomba költözése és haláláig; s végül 
előadja Mózes felléptét és működését azon időpontig, 
midőn ő a Sinainál népének a vallási és polgári törvé-
nyeket megadta. Ezen törvények és intézkedések magya-
rázata zárja be az első félkötetet. 

A nagy műnek fordításából eddig megjelent eme 
részt végig tekintve, bátran előlegezhetjük bizalmunkat a 
többi három, még készülő félkötethez is; valamint, még 
mielőtt e kötet napvilágot látott volna, — ismerve a t. 
fordítónak az egyházi irodalom terén eddigi munkásságát 
— bizalommal néztünk a megjelenendő fordítás elé : s 
nem a rmagasztalás őszinteségével", hanem a legtisztább 
meggyőződéssel állítom, hogy e bizalomban nem csalat-
koztunk. A szöveg mindenütt ügyesen van áttéve ma-
gyarra, s ha itt ott talán — igen ritka esetekben — ön-
kénytelenül is az eredeti német kifejezés cseng az olvasó 
fülében, véleményem szerint ez oly jelenség, mely egy 
nagyobb mü lefordításánál ugy\ szólván kikerülhetetlen. 
A mi a könyv külső kiállítását illeti, ugy a nyomás, 
mint a t. forditó által nagy áldozattal megszerzett 
illustratick (e félkötetben mintegy negyven, két térkép-
pel) méltó repraesentálói a belső tartalomnak. 

Tájékoztatásul az előfizetési felhivásból a követke-
zőket látom szükségesnek közölni. A négy vaskos fél-
kötetben megjelenendő egész mü ára 11 forint leend; 
mely összeg vagy egyszerre küldendő be szerzőhöz (Végh 
Kálmán, róm. katholikus segédlelkész, Miskolcz, Alsó-
Plebánia) vagy legalább is első negyedre, 2 frt 75 k r ; 
ellenkező esetben utánvétel mellett fog a mü szétküldetni. 
Áldozároknak az ösmeretes módon is meg van könnyítve 
a mü beszerzése. 

Megvallom, midőn az előfizetési felhivásból a t. for-
ditó szándékáról értesültem, nem csekély aggodalom tíj-
madt bennem a mü megjelenhetése iránt, éppen azon 
akadályoktól való félelem folytán, melyeket ő a haáai' 
irodalmunk terén most uralkodó „örvendetes áramlat" 
által mellőzhetni remélt. Reménye részben már eddig 
tel jesült : s a hazai tudományos irodalom áldozatra kész 
pártolóinak ügyszeretete engem is feljogosít a reményre, 
hogy „nem rettenve vissza a kötetek számától, tudnivá-
gyólag fogják senkenteni az irodalom anyagi ojdälai 
miatt szorongó kebellel várakozó írót a tovább hala-
dásra." • H . 
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VEGYESEK. 
— Rampolla államtitkár által XIII. Leo pápa 

Schlauch Lőrincz váradi püspöknek és mindazoknak, kik 
a nagyváradi ünnepélyességekben résztvettek, táviratban 
áldását küldötte. •'"tT""*^ \ 

— Császka György kalocsai érsek 300 ir tot küldött 
az E. M. K. E.-nek a Bethlen Gábor gróf egyesületi el-
nökhöz intézett következő levél kíséretében : „Mennél 
több alkalmam volt hazánk felső vidékein 17 éven át 
viselt főpásztori hivataloskodásom alatt közvetetlen ta-
pasztalás utján meggyőződni arról, hogy vegyes ajkú 
vidékeken mily rendkivül fontos missziót teljesitenek a 
hazafias irányú, jól szervezett és bölcsen vezetett kultur-
egyesületek : annál jobban tudom az E . M. K. E. kiváló 
jelentőségét megbecsülni és a magyarság érdekében tett, 
fennállásának rövid ideje daczára igen nagy szolgálatait 
méltányplni. Ezen tudat, valamint azon körülmény, hogy 
étseki joghatóságom területe az E. M. K. E. áldásos 
működésének szinterére is kiterjed, kettős kötelékkel 
fűznék engem ezen jeles egyesülethez és fokozott mérték-
bén tart ják bennem ébren az iránta érzett rokonszenvet 
és érdeklődést. Orvosi parancs következtében már a leg-
közelebbi napokban egy az ország határain kivül eső 
gyógyfürdőt kényszerülvén felkeresni, nem lehetek azon 
szerencsés helyzetben, hogy ez időszerint az egyesület 
küldöttségét személyesen elfogadhassam; miért is arra 
kérem méltóságodat, hogy az idezárt 300 frtot, mint az 
E . M. K. E. iránti érdeklődésem első tanújelét, az egye-1», 
siííet uazaiias czéijainak némi előmozdítására szívesen 
fogadni méltóztassék. Egyébként az egyesület közhasznú 
működésére Isten bőséges áldását kívánván, kiváló tiszte-
lettel maradok méltóságodnak alázatos szolgája : Császka 
György, kalocsai érsek." 

— Dulánszky Nándor pécsi püspök a pécsi apáczák 
polgári iskolájának felállításához 10,000 frt, a pécsi káp-
talan 9600 fr t adománynyal járult . 

— Uj kath. egylet. Méltó nagy örömmel olvassuk a 
hivatalos lap mai számának következő tudósitását : Az 
endrődi róm. kath. olvasókör alapszabályai, a m. kir. 
belügyminiszter által f. évi 49,851. szám alatt a bemuta-
tási záradékkal elláttattak. —- Melegen üdvözöljük az uj 
egyletet s annak alakitóit, Isten bőséges áldását kérve az 
u j egylet működésére. 

— Az osztrák katholikusok nugygyiilése ezidei f. évi 
augusztus 8—12. napjain fog megtartatni Linzben. 

— Pápai káplánná neveztetett ki dr Robitsekkel 
egyidejűleg dr Komlóssy Ferencz volt országgyűlési kép-
viselő, a „Népnevelés" buzgó szerkesztője. 

— A ivashingtoni kath. egyetem most adta ki leg-
első hivatalos Értesítőjét, a mely egyenesen a pápának 
van ajánlva. 

— Szent Péter és Pál apostolok napjára a pápa 
minden évben emlékérmet veret, a lefolyt év legneveze-
tesebb eseményének megörökitésére. XIII. Leo pápa ural-
kodásának XV-ik évét oly éremmel örökité meg, a mely 

a munkások érdekében kiadott Herum novarum kezdetű 
encyklika hatásait tünteti fel. Jövőre ezt az érmet tüze-
tesebben is leirjuk. 

— Kanibáli élvezet az a dicséret, melyben Bogus-
lawski német altábornagy a háborút „Der Krieg in sei-
ner wahren Bedeutung für Staat und Volk" cz. röpiratá-
ban részesiti. A háborút ez a megrögzött katona-lélek 
az emberi természettől elmaradhatatlan „Urelement"-nek 
tart ja . A rajongó generális odáig ragadtatja magát, hogy 
ki merte nemcsak mondani de nyomtattatni is, hogy a 
lelkesedésnek csakis a hadi dicsőség adja meg az igazi 
hátteret és támaszt. 

— Extrema se tangunt. Berlinben igy dicsekedett 
egy tábornok a hadi dicsőséggel ; a modern császárságok 
életelemével. Brüsszelben az alatt egyetemi rektorrá vá-
lasztották dr Denis sociál-demokrata vezért, a ki rettene-
tes ellensége minden népöldöklő háborúnak. Az igazság 
a kettő között az aranyos középúton vezérli a józan el-
mék millióit. 

— A 3. spanyol katholikus kongresszusra, a „Movi-
miento Catolico" jelentése szerint, eddig 3242 katholikus 
egyházi és világi férfiú jelentkezett az értelmesség kö-
réből. 

— Chinában, mig a vidéken kegyetlen üldözés dü-
höngött a katholikus missziók ellen, az alatt a birodalom 
fővárosának katholikus hivei ernyedetlenül építették to-
vább az uj fényes székesegyházat és azt 17 hónap alatt 
el is készítették, 800,000 frank költséggel. Az építést 
Farier J . t. atya vezette. A templom stylje gót, torony 
nélkül, mert ezt a chinaiak nem tűrik. Féltik tőle az 
esőjüket és levegőjüket. 

Előfizetésre való felhívás. "WŒ 

Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-
ményei hazánkban mindinkább a „Religio" programmjá-
nak igazolása körül tömörülnek. E szerint minden törek-
vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 
békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 
Innen van, hogy a „Religio" a harczok leghevesebb 
tusaiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi, a győ-
zelem legbiztosabb garancziájának, a higgadtság, meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen van az is, hogy mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar kath. sajtó körében, emelkedet-
tebb álláspontról a csaták és ütközetek technikai és 
taktikai intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de elkerülhetetlen tusáiba, a vezér-
karral együtt le nem ereszkedik; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a katholika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, 
ha a püspöki kar a csatatéren a szuronvharczba beleke-
veredik. 

Más lapok programmja nem egyéb, mint Ígéret, re-
mény s több-kevesebb sikerült zsákmány ; a Religio 
programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hivjuk meg t. olvasóközönségünket, első 
sorban Magyarország katholikus papságát, kérve az elő-
fizetés megújítását, illetve megpróbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésöket a lap iránt helye-
sebben nem tanúsíthatják, mint, ha azt ismerőseik köré-
ben ismertetik és terjesztik. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvashatók. 
Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és ffelelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. { 
Előfizetési dij : { 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 Irt. 

Szerkesztő lakása:B\íd*- : 
pest, VI., Bajza-utcza : 
14., hova a lap szellemi : 
részét illető minden kül- : 

deménv czimzendfi. - : 

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

ÖTVENEGYEDIK 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. | 

Vaszary Kolos herczegprimás második 
parlamenti beszéde. 

— Elmondta a főrendiház jul. 5-iki ülésén. — 

Személyes kérdésben kérek szót. Nagyméltó-
ságú Elnök Ur ! Méltóságos Főrendek ! 

Nem lévén jelen, csak ő méltósága Szász 
Károly ur beszédéből értesültem arról, hogy 
tegnapi beszédem egyik passzusa aposztrofálta-
to t t ő méltósága, Papp Gábor által. 

Én javaslatom előterjesztése alkalmával nem 
akartam azt a törvényt emliteni, amit ő méltó-
sága ma felemiitett, t. i. Lutherani comburantur. 
Beszédemben ott van e kifejezés ; de van nekünk 
más törvény akárhány, a mely soha végre nem 
haj ta to t t . 

És az emiitett „Lutherani comburantur" 
törvény Magyarországon tudtommal 1791-ig bár 
nem módosí t tatot t , de végre sem haj ta to t t . 

Hisz már 1608-ban törvénybe ikta t tuk azt, 
hogy a legfőbb méltóságra — a nádori méltó-
ságra — protestáns emelhető. Ekkor választatott 
meg először nádornak Illésházy, kinek csakha-
mar bekövetkezett halála után szintén a protes-
táns vallású Thurzó György lett megválasztva. 

Mutasson fel nekem valaki a történelemből 
egy példát erre, hogy más országban ez tör tént 
volna? Abban az alkotmányos, szabad Angliában, 
a mit megadott a születés, a rang — megaka-
dályozta a vallás. Katholikus nem lehetett fő-
rendiházi tag, de még kép viselő választási joggal 
sem bir t ; hazánkban ellenben a mi akadályozva 
volt a születés, a rang által, nem volt akadá-
lyozva a vallás által. 

És hallottam ő méltóságának Papp Gábor 
urnák egy másik, rám vonatkozó megjegyzését 
is. Azt mondotta ugyanis, hogy én egy oltárról 
emlékeztem meg, a melyen közösen áldozhatunk. 
Igaz, de ugyanebben a beszédemben azt is mon-
dottam, hogy két esküt t e t t em: az egyiket egy-
házamnak, a másikat hazámnak. (Helyeslés.) 
Egyik eskümhöz sem lehetek hűtlen. Nem lehe-
tek hűtlen egyházamnak te t t eskümhöz, melynek 
oltárán hitelveinknél fogva csak hitsorsosaimmal 
áldozom, de nem fogok hűtlen lenni másik es-
kümhöz sem, a melyhez képest a haza és szere-
tet oltárán többi vallásfelekezetü polgártársaim-
mal együtt áldozom. (Elénk éljenzés és tetszés.) 

Ugyancsak ő méltósága méltóztatott emli-
teni a szabadelvüséget is. Bocsánatot kérek, 
talán erről már nem szólhatok, (Halljuk ! Hall-
juk !) de ha meg méltóztatnak engedni, egy né-
hány perczig még igénybe veszem szives türel-
müket. (Halljuk! Halljuk!) 

Eszembe jut , méltóságos főrendek ! hogy egy 
kidobott szólam bármily hamis legyen is, sok-
szor annyira meggyökeredzik az egész világ szi-
ben, hogy onnét alig téphető ki. 

Egy történelmi tényt hozok fel. Mindenki 
tudja, hogy Kopernikus, aki 1173-ban született 
és 1543-ban halt meg, állapitotta meg a nap-
rendszert, amelyben kimondta, hogy a föld mo-
zog, forog; s mégis azon szólam, hogy „azért is 
mozog a föld," Galilei nevéhez fűződik; neki tu-
lajdonítják a föld mozgásáról felállított té tel t , 
aki sokkal később, 1654-ben született. 

Ily szólam az, hogy az 1868. évi 53-ík t.-cz. 
módosítása a szabadelvüséggel ellenkezik, jólle-

4 
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het, az igazi szabadelvüség az, hogy megadjuk 
mindenkinek a magáét egyenlően mérve. 

Nem kell nekünk mostani helyzetünkben, 
m élt. főrendek, egyik törvényesen bevett vallás-
felekezetnek sem védelme, ótalma. Nem hivat-
kozom én arra, a mi mindegyikünk előtt isme-
retes: volt-e valaki, én legalább soha sem vol-
tam abban az érzelemben, midőn először e ma-
gas házba léptem, hogy azt nézzem, ki annak 
az elnöke, vagy azt nézzem, milyen vallású a 
miniszterelnök, megtar tot tuk mindig azt a kö-
teles tiszteletet és hódolatot azok iránt, kiket 
a törvényhozás többsége által felséges urunk 
arra a magas helyre helyezett és meg fogjuk ezt 
tar tani ezután is. 

Mi, méltóságos főrendek, nem lehetünk hü-
telenek elveinkhez. 

Ha méltóztatnak megengedni, egy-két észre-
vételt tennék (Halljuk!) Szász Károly ő méltó-
ságának azon megjegyzésére, hogy Eötvös meg-
engedte magát győzetni, az 1868. törvény által. 
Bocsánatot kérek, Eötvös felkelt védelmére az 
általa beterjesztett törvényjavaslatnak, és pedig 
saját pártjának rosszalása között. Az tény, hogy 
ő azt védelmezte, és mégis nem keresem, mi-
csoda oknál fogva ment keresztül a mostani 
törvény. 

Azt méltóztatot t mondani, hogy 1791-ben a 
törvény egész más alakban nyert kifejezést; az 
is kétségtelen. Méltóztassék figyelembe venni az 
akkori viszonyokat. Magyarországban a katholi-
czizmus akkor államvallás volt s igen természe-
tes, hogy mindegyik államvallás saját törvényeit, 
saját instituczióit, az állami, az ui-alkodó vallás-
sal azonositani törekedett és mc.st is, mint pél-
dául Angliában, azonositani törekszik. Hol került 
volna nálunk elő az, hogy most, a tizenkilencze-
dik században, midőn Bipon kineveztetett India 
alkirályává, akkor az a nagy világlap, a „Times" 
azt mondta : hogyan lehet egy katholikust oly 
magas helyre kinevezni? 

Mikor volt szüksége védelemre a protestán-
soknak ? Hiszen az 1791-iki országgyűlés, mint 
tegnap bőven kifejtettem, minden legkisebb fel-
hívás nélkül, maga adta meg a vallás és lelki-
ismeret-szabadságot azoknak, kik kisebbségben 
voltak. Ezt a vallásszabadságot a. protestáns Po-
roszország szintén megadja a katholikusoknak. 

Hogy a protestánsok kánonjoga megválto-
zott a kor viszonya szerint, — bocsánat — gya-

korlatilag talán még sem egészen ugy van. Mert 
a m'int nekem tudomásom van és talán hivata-
losan be is tudnám igazolni, a másik részen a 
dolgok éppen ugy történnek, mint a mi ré-
szünkön. 

Azok a felszólítások, hogy csak azon eset-
ben fogja megáldani az egyház, illetőleg megadni 
a felmentést mindkét lelkész, ha a jegyes hit-
elveikkel megegyező ígéretet tesz. Már most mi 
történik méltóságos főrendek ? Odajön az egyik 
és oda megy a másik lelkészhez, mindakettőnél 
becsületszavára fogadja, hogy igy meg ugy fog 
tenni. Hisz magát azt az Ígéretet tevő jegyest alá-
zom le azzal, hogy egyik igéretét okvetlenül meg 
kell neki szegnie. Éppen ez okból a szabad meg-
egyezést javaslom. 

Ázt mondta ő méltósága Szász Károly ur, 
hogy többségben lévén i t t a katholiczizmus, 
szükséges volt a mostani törvény. Hát Erdély-
ben, mely velünk oly szoros összeköttetésben 
van, hát ot tan a protestantizmus nincs túlsúly-
ban ? Miként tudott száz éven át megélni a 
legjobb békességben a két felekezet? Miért? 
Megegyeztek abban, hogy a szülőknek legyen 
szabad egyezkedési joga, gyermekeik nevelését 
illetőleg. 

A mi azt illeti, hogy ez megzavarná a bé-
két a családban, ellenkező nézetben vagyok. Hi-
szen, hogyha egy vallásban fognak a gyermekek 
neveltetni, akkor csak egy lelkész jut be a csa-
ládba, de ha két vallásban fognak neveltetni, 
akkor mind a két lelkész fogja befolyását a 
családban érvényesíteni akarni s éppen ezáltal 
fog a béke megzavartatni, nem pedig azáltal, 
hogy a gyermekek egy vallásban fognak nevel-
tetni. 

lS39-ben megjelent protestáns szerzőtől egy 
könyv, mely azt mondja, hogy a gyermekek ne-
velése csakis egy vallásban állapittassék meg, 
nem pedig nemök szerint elkülönítve. Ezen ál-
láspontra helyezkedett báró Eötvös József is, 
kivel ő méltósága Szász Károly, mint emlité, 
szoros összeköttetésben állott s igy bizonyára 
ismeri Eötvösnek 1840-ben ta r to t t egyik beszé-
dét, melyben kijelentette azt, hogy nem volt s 
nem hiszi, hogy a jelen században is akadna oly 
iró, a ki a gyermekek jó nevelésére szükséges-
nek és czélszeriinek vélné, hogy azok két val-
lásban neveltessenek. 

Ezt ő levezette szépen 1840-ben tar to t t be-
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szédében és másutt is kijelenti. S ha ily tör-
vényjavaslat kerülne szőnyegre, én a katholicziz-
mus védelmére fogok kelni legnagyobb örömmel. 

Méltóztatott mondani, hogy jogállamban 
mindenkire nézve egyenlő törvények vannak. 
Hisz igyekeztem tegnap kifejteni, méltóságos 
uraim, hogy az a javaslat, melyet én előterjesz-
tettem, legkevésbé sem érinti az állam tekinté-
lyét, de nem sérti más vallásfelekezetek érdekeit 
sem. Határozzák el a szülők, melyik vallásban 
akarják neveltetni gyermekeiket, de éppen ab-
ban van a szabadság megszorítása a szülőkre 
nézve, midőn egy nő oda jön s azt mondja: En 
azon feltétel alatt fogok hozzád nőül menni, ha 
az egyház áldásában részesülhetek. 

Nekem most van ily esetem, kimondom 
nyiltan, Selmeczbányán, ahol évtizedek óta soha 
diszpenzáczió nem adatot t és ahol egy nő igy 
nyilatkozott. Ott van nálam a férjnek Írásbeli nyi-
latkozata, melynek alapján a diszpenzácziót meg-
kaptam, de éppen ezen 12. §. veszi el a jogot 
-— nem én tőlem — hanem a jegyestől, hogy 
az egyház áldásában részesülhessen. Én, mint ő 
excziájának, a kultuszminiszternek megirtam, 
egyházamat nem féltem, annak örök fenállására 
isteni igéret adatott , de ezen isteni igéret nem 
adatot t meg hazámnak. — Mi lesz abból, ha a 
vallás és polgári békétlenség, sőt mint most 
napról-napra értesülünk, a vallásihoz majdnem 
hasonló nemzetiségi békétlenség is lábra kap ? 
(Ugy van !) Tehát ő tőle veszem el lelkiismerete 
szabadságát, a jogot gyermeke vallása fölött 
szabadon határozni, mely szabadság a jogállam 
egyik lényeges föltétele. 

Beöthy ő méltósága azt méltóztatot t mon-
dani, hogy a törvény fentartása a törvényhozás 
hatalma. Én, méltóságos főrendek, tárgyalásaim 
alatt, melyek pedig majdnem nyolcz hónapig 
tar tot tak, sohasem vontam kétségbe a törvény-
hozásnak ezt a hatalmát, soha! Megvallom most 
is nyiltan, hogy jogában van a törvényhozásnak 
fentartani, de jogában van meg is változtatni 
azt a törvényt. Nekünk, kik i t t a főrendiházban 
összegyűlünk, valamint a töi'vényhozás másik 
faktorának szoros kötelessége megvizsgálni azon 
okokat, levonni a következtetéseket a múltból 
és megállapítani a teendőt a jövőre; mert tény 
az, hogyha egyszer valami törvénynyé lesz, a 
görögök amaz istennője szerint a törvény értei 
mében a biró bekötöt t szemmel itél. De a tör-
vényhozásnak nem szabad bekötött szemmel i t t 

ülnie, hanem Argus szemének, száz szemének 
kell lennie, hogy semmiféle, akár magán, akár 
felekezeti érdeket ne sértsen. (Éljenzés.) 

Fel méltóztatott hozni bizonyos theoriákat, 
melyekből Szász Károly ő méltósága igen szépen 
levezette a következményeket. Mind megengedem 
ón azt, hogy az államnak anyagi tekintetekben 
lehet hatalma, lehet joga intézkedni, hogy, mint 
méltóztatott megjegyezni, a legkülönfélébb fog-
lalkozásra nézve is törvényszerüleg rendelkezhe-
tik. Hanem akkor, hogy analog esetet hozzak 
fel, a törvényhozásnak akként is lehetne intéz-
kednie, hogy az országnak anyagi fejlődését 
illetőleg, i t t és itt, erre meg erre van szükség, 
tehát a szülők e szerint neveltessék gyermekei-
ket, egyik bírónak, egyik technikusnak, egyik 
iparosnak stb. Ugyan mi történik, ha az állam 
ezt is a kezébe veszi? Pedig ehhez nagyobb joga 
van! 1830-ban a juliusi forradalom idejében 
összejöttek Európa jogtudósai Belgiumban és 
kitűzték azt a határvonalat, melyen a vallási 
téren tulmenni nem lehet, és Belgiumnak egyik 
nagy embere és igazi liberális államférfia, 
Notbomb azt mondta : a világi törvényhozásnak 
annyi joga van a valláshoz, mint a geometriához. 

Az méltóztatott mondani, hogy az 1868-ki 
törvény a békét fenn fogja tartani , tegnapi be-
szédemnek az az utolsó mondása, hogy a jövő 
kedvezőtlen eseteire, a felelősségtől mentnek 
érzem magamat, éppen erre vonatkozott. Hiszen, 
méltóságos főrendek, a ki figyelemmel kisérte a 
folyton újra szőnyegre kerülő tárgyalásokat, 
meggyőződhetett arról, hogy nem abban a február 
2(5-ki rendeletben van a baj, sőt maga a kul-
tuszminiszter ur kijelentette a mult május hó-
napban t a r to t t egyik beszédében: „Azért bocsá-
tot tam ki e »rendeletet, hogy a háborúságnak — 
e szót használta ha jól emlékszem — véget 
vessek." 

Hát mi okozta a háborúságot, ha azért adta 
ki a miniszter ur a rendeletet, hogy véget ves-
sen a háborúságnak1?! Hát volt háborúság! Mi 
okozta tehát? Az 1879. XLIX. t.-cz. 53. §-ának 
szankcziója? Azt a bíróságok nem alkalmazták. 
Hát miben keresendő a háborúság oka? Kere-
sendő a forrásban, a honnét ez a békétlenség 
fakad t. i. az 1868-iki törvény 12. §-ban. 

0 méltósága mondja, hogy a nyilvános ne-
velés a harmadik évben az óvodában kezdődik, 
vagy a hatodik esztendőben, midőn a nyilvános 
iskolába lép. Ekkor csakugyan Lykurgus törvé-

4* 
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nye lép életbe. Csakhogy ez anyagi volt ; az 
kiválasztotta a gyermeket: a gyöngét nem ta r to t ta 
életben. 

Most vallásilag akarják elválasztani a ka-
tholikus és a protestáns gyermekeket. Az csak 
nagy különbség, hogy amit a szülő otthon meg-
kezdett, azzal az állam ellentétes állást foglaljon 
el. Én csodálom, méltóságos főrendek, hogy oly 
sokan vannak a törvényhozók közül édes apák, 
a kik saját jogukat nem védik és abban a téve-
désben vannak, mintha mi magunk hitelvét s 
nem ezen szülők, ezen jegyesek jogát védnök? 
Nem akarok ezen dolgokkal, a melyek felhozha-
tók, hosszasabban foglalkozni, talán a vita mái-
be is fejeztetett volna, de ezeket elmondani 
kötelességemnek ta r to t t am és ezúttal én is arra 
hivatkozom, a mire hivatkozott ő méltósága 
Papp Gábor ur, hogy a béke, a szeretet által 
intézzük el ezt a dolgot; mert az kétségtelen, 
hogy akárhány deklaratorius törvény van Ma-
gyarországon, igy az általa felhozott „combu-
rantur," a mely soha végre nem haj tatot t , mint 
a február 26-iki rendelet sok helyütt. 

Hogy esetet mondjak: több vegyesházasság 
van egy városban; a protestáns lelkész átküldte 
az extraktust a katholikus plébánoshoz hivata-
losan, ki azt visszaküldötte, irván : „Tartsa meg 
főtisztelentőséged az általa megkereszteltet, csak 
azt ne kivánja, hogy az általam megkereszteltet 
én is odaadjam." 

Fölhozhatnám magát Budapest fővárosát, de 
minek? talán olyanokba mennék, a melyek a 
rekrimináczió vádját keltenék fel, ezt pedig tenni 
nem akarom ; ugy teszek, mint ő méltósága 
Szász Károly u r : ezeket adjuk át a feledésnek, 
egyesüljünk a szeretetben és békében, adjuk 
meg minden vallásnak a maga hitczikkelyei sze-
r int i élhetést, mert csak az a vallási jogegyen-
lőség, csak az a vallási viszonosság, melyet az 
1848. XX. t,-cz. kifejt. (Éljenzés.) 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a szent László 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

(Folytatás.) 

Utódai is ily értelemben fogták fel főkegyúri jo-
gaikat és hogy az általuk kinevezett püspökök nem gya-
korolhattak megyéjökben jogokat, mielőtt a római szent-
széktől meg nem erősíttettek volna, erre világos bizonyíté-
kul szolgál az 1550. XIV. t.-cz., melyben a rendek kérik 

ő felségét, hogy mivel a kir. felségtől mind azelőtt, mind 
a közelebbi időkben hivatalokra megválasztott több püs-
pököt az apostoli szentszéktől megerősítve nem volnának 
és annálfogva mindazok véghezvitelére, melyek hivata-
lokhoz tartoznak, képtelenek, méltóztassék ő felsége egy 
külön követet Rómába küldeni ezen megerősítés kiesz-
közlésére, hogy az így megerősített püspökök pásztori 
tisztöket szabadabban gyakorolhassák. 

E törvény kettőt bizonyít. Egyik az, hogy a király 
által megválasztott püspök megerősítés nélkül nem jár-
hatott el tisztében ; a második, hogy a megerősítés többet 
foglalt magában, mint egyszerű tudomásvételt vagy hely-
benhagyást, hanem, hogy ez valóban a legfőbb jogható-
ságnak gyakorlása volt, mert a megerősítő bulláknak ez 
képezi a legfontosabb részletét. 

Sem Szent István, sem utódai, sem végül a magyar 
törvényhozás e királyi főkegyuraságot nem kontemplálták 
elszakítva eredeti forrásától, az egyháztól, nem tekintették 
felségi (jus majestaticum), annál kevésbé állami jognak. 
Mert a jus majestaticum nem foglalhat magában olyan 
jogokat, melyek nem az államban birják gyökerüket ; de 
a souverain állam ismét nem abszorbeálhatja az egyházat 
és ennek eredeti ősi jogait. 

És itt egy körülményre kell a figyelmet felhívnom. 
A kath. vallás Magyarországban szintúgy, mint más 
európai államokban, államvallás volt. A szoros viszony, 
mely ez által az egyház és állam közt mindenütt kifej-
lődött, előidézte a jogkörök összezavarását, de másrészről 
oly intézkedéseket is eredményezett az állam részéről, 
melyek a kegyúri jogokból meg nem magyarázhatók és 
igy e két fogalmat : államvallás és kegyuraság nem sza-
bad összetéveszteni. 

Az egyházi hatalom mélyen belenyúlt a polgári 
ügyekbe és viszont az egyház törvényei az államiság jel-
legét viselték. Az államfő hivatásának főpontja volt az 
egyházi életet fejleszteni, azt a szakadástól megóvni s ez 
által is az államegységet feltüntetni. Szent István, Szent 
László, Kálmán királyok decretumai nagyobbára zsinati 
határozatokat tartalmaznak. 

Későbbi törvényeink és ezek nyomán keletkezett 
kir. legfelsőbb és kormányszéki rendeletek 1848-ig nem 
ritkán hasonló szelleműek és irányzatúak. 

Szent István például elrendelte, hogy a püspökök 
Magyarországban a kánonok szerint Ítéljenek ; törvényeink 
kiközösitési, tehát egyházi büntetést rendelnek oly ügyek-
ben, a hol ma az állam testi vagy egyéb büntetést ren-
delt ; kiközösítik a kir. tekintély ellen fellázadókat; a 
püspököket kényszerítik a helyben-lakásra ; a lelkészek-
nek megtiltják a templomon kivül a misézést. Az arany-
bulla a pápához küldetik, ut ipse in regestro suo con-
scribi jubeat. 

Törvényeink az isteni tisztelet körül intézkednek, a 
papoknak megtiltják, hogy világi ruhában járjanak stb. 

Ki fogja mindezeket a főkegyúri jogokból származ-
tatni ? 

Hasonló intézkedésekre találunk más európai álla-
mokban is, a hol pedig a főkegyúri jog sohasem volt 
meg, pl. Francziaországbau. Talán sehol sem volt az 
egyház államhatalomnak aunyira alárendelve. Mielőtt még 
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a hires gallikán szabadságok törvényes alakba öntettek 
volna: a királyok és államférfiak politikája már oda 
irányult, hogy meglazitsák az összeköttetést a római szent-
székkel és függetlenné tegyék a franczia egyházat, kö-
vetvén egyik franczia államférfiunak szavait : meg kell 
csókolni a pápa lábait, de meg kell kötni kezeit. A 
franczia királyok nem törekedtek kegyúri jogokra, ha-
nem a főfeliigyeleti jogot annyira tágították, hogy az 
egyházat teljesen békóba verjék. 

A főkegyúri jog, éppen a római szentszékkel való 
összeköttetése folytán, megőrizte volna az egyház szabad-
ságát ; az államban gyökeredző felügyeleti jog azt leron-
totta. A pápának csupán külső tiszteletet adtak, jogokat 
adni nem akartak. Következményei a legsúlyosabbak vol-
tak. A parlamentek például zsinatok módjára jártak el 
•és a bíróságokkal együtt beleavatkoztak a tisztán egy-
házi ténykedésekbe, befolyásolták a szószéket és a gyón-
tatókat. A püspökök kénytelenek voltak tapasztalni, 
hogy még a legutolsó faluban is a községi elöljáróság 
az ő jogaikba avatkozik, mert a nem engedelmeskedő 
papoknak jövedelmeit is zár alá vehette. Vizsgálat alá 
vonták a parlamentben ugy. mint a biróságok a szentsé-
gek kiszolgáltatásának módját ; rendezni akarták a zár-
dák beléletét, elöljárókat neveztek, és a törvényeseket 
hivataluktól megfosztották ; a püspökök által felfüggesz-
tett papokat visszahelyezték, a papokra ráparancsoltak, 
kiket oldhatnak fel bűneik alól ; az egyházi beszédeket 
bírálták, azoknak irálya, tartalma és iránya felett Ítéletet 
mondottak és büntettek. S mindez azon a czimen történt, 
hogy a katholikus vallás államvallás volt. 

A százados elnyomatásnak következményei azonban 
nem maradtak el. A kitörés rettenetes volt. A szálak, 
melyek az egyházat az államhoz köték, erőszakosan 
elszakitvák és a század elejétől a mai napig tartó küz-
delem sem volt képes az egyház és állam közt a békét 
helyreállítani. 

Azonban, valamint abból, hogy régente az egyház 
befolyásolta és néha vezette az állam ügyeit, hogy szel-
lemével azt annyira áthatotta, hogy az állam mintegy a 
theokracziában elmerülni látszott, senki sem fogja azon 
következtetést vonni, hogy az állam nem birt volna ön-
álló törvényhozói, birói vagy kormányzói joggal. Ugy 
senki sem lehet feljogosítva azon tényből, hogy az állam 
az egyházi ügyekben, akár a századok alatt létesült szo-
ros viszonynál fogva, akár a főfelügyeleti jog tulhajtásá-
val intézkedett, azon következtetést levonni, mintha az 
egyház állami intézménynyé vált volna. 

A kath. vallás, daczára a szoros összeköttetésnek 
az állammal, individualitását, önállóságát soha sem adta 
fel, sőt autonom jogait éppen oly határozottan védte az 
állammal szemben, mint ez utóbbi a magáét az egyházzal 
szemben. Az egyház, mondja Bluntschli, fennállása óta 
mindig hajlandó volt a vallásnak függetlenségét az állam 
akarata és rendelkezése ellenében megóvni. Ebben ő az 
isteni igazságon kivül saját önállóságát az állammal 
szemben felismerte. Ha tehát léteztek is későbben állam-
vallások, ezen szó mégis más értelemmel birt, nem volt 
állami, vagv nemzeti vallás többé. Igaz voltát és értékét 
nem az állam törvényeiből származtatta. Államvallás tehát 

csak azon értelemben volt, hogy az állam azt igaznak 
ismerte és elismerte, nem ő szorult az állam tekintélyére, 
hanem megforditva. 

Az államvallás fogalmát, intézményét és ennek ki-
hatásait az egyházpolitikai viszonyokra nem szabad tehát 
a kegyúri jog fogalma alá vonni. A kegyúri intézmény 
nem állami, hanem egyházi. A jog nem eredeti, hanem 
adott, szerzett, átszármazott jog, mely az egyház iránti 
különös érdemek miatt adományoztatik. Kiváltság (privi-
légium) az ; tehát a jog szabályai szerint a legszorosabb 
értelmezés alá esik és mint az általános törvényen ejtett 
sérelem, csak azon jogkörben és korlátok közt gyakorol-
ható, a melyhez eredetileg tartozik. 

Ha a kegyúri jog vagy hogy e jognak legpregnán-
sabb oldalát feltüntessem, ha a püspök kinevezési jog 
állami jog volna : akkor, a mint az állam elvont fogal-
mából önként következnék, gyakorlatilag mindenütt azonos 
volna, a mi nem áll. 

A szicziliai királynak például V. Pius pápa a kegy-
úri jogot 1607-ben csak az illető király életére enged-
ményezte. A luccai köztársaság a székesegyház számára 
tizezer darab aranyat ajándékozott, hogy a püspökválasz-
tási jogot megszerezhesse. XIV. Benedek pápa csak a 
hármas kijelölési jogot engedélyezte s midőn a luccai 
polgárság ebből kegyúri jogot csinált, XIII. Kelemen 
pápa 1764. február 4-iki leiratában őket rendreutasította. 
Francziaországban 1516. óta a X. Leo és I. Ferencz közt 
kötött konkordátum alapján gyakorolták a királyok a püspök-
kinevezési jogot, fentartatván ezenfelül mindig a római 
szentszék megerősítése és legfőbb joghatósága. E nélkül 
a hatalmas XIV. Lajos király alatt sem foglalhatták el 
püspöki székhelyeiket azok, kiket a pápa, mert a gallikán 
szabadságokat elfogadták, visszautasított ; ezek száma 
35 volt, az üresedés pedig hat évig tartott . A franczia 
államfőnek mai kinevezési joga az 1821-ben kötött kon-
kordátumon alapszik. A konkordátum 5-ik czikkében 
pedig a római szentszéknek joga világosan ki van kötve 
„l'institution canonique sera donné par le Saint Siège." 
(a kánoni behelyezés a szentszék által fog történni.) 
Egész Németországban a püspök-választás a káptalanok 
utján történik több-kevesebb megszorítással és itt-ott a 
fejedelem veto-joga mellett ; de mindenütt konkordátumok 
alapján. Angolországban, Amerikában a pápa szabadon 
nevezi ki a püspököket. 

Felséges urunk és királyunk, mint Ausztria császára 
az osztrák tartományokban gyakorol ugyan kegyúri jo-
gokat, de eltérőleg és nem oly terjedelemben, mint ná-
lunk. Az olmützi és salzburgi érsekeket az illető kápta-
lanok választják, a császár csak megerősíti. A sekaui és 
lavanti, valamint a gurki herczegpüspököket a salzburgi 
érsek felváltva a császárral nevezi ki. A lembergi ör-
mény érseket a papság választja ugy, hogy hármat föl-
terjeszt a császárnak, kik közül a császár egyet Rómába 
terjeszt. 

Állami nemzeti vagy országos kegyúri jog tehát 
nem létezik s azért is királyaink ezen jogot „ius reserva-
tissimum" gyanánt kezelték, másoknak át nem engedték ; 
sőt a kisebb javadalmak kegyurai csak királyi adományo-
zás, illetve királyi felhatalmazás utján gyakorolhatták 
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ebbeli jogaikat. A király, mint íőkegyur volt minden 
kegyúri jog forrása Magyarországban, valamint maga a 
kir. főkegyúri jog az egyházban birta eredetét. 

Szakittassék el e jog az egyháztól és megszűnik 
kegyúri jog lenni, átváltozik főfelügyeleti joggá, melylyel 
a király minden, az országban létező más egyházak 
felett bir, de a mely szűkebb korlátok közt mozog, 
mint a főkegyúri jog, és a mely kinövéseiben sokkal 
nagyobb kárt okozhat, mint a kegyúri jognak bármily 
tág magyarázata. 

Igy fogták fel királyaink a főkegyúri jogot, igy 
fogta fel a törvényhozás. S azon föltevés, mintha e jog 
az állam tulajdonává lett volna, mely ismét a királyban, 
mint az állami fenség hordnokában, nyert volna kifeje-
zést, semmi által sem igazolható felfogás. Királyaink azt 
nem tették függővé az országgyűléstől, de az ország-
gyűlés sem vonta azt hatalmi körébe. E jogból kifolyólag 
intézkedtek királyaink egyházi és az egyházzal kapcsola-
tos ügyekben, mint például az iskolákban és alapítványi 
ügyekben ; intézkedtek alkotmányunk törvényeinek oltalma 
alatt és azok keretében majd legfelsőbb rendeletek utján, 
majd az udvari kanczellária, majd a helytartótanács, majd 
az ország herczegprimása, majd saját elhatározásukból 
felállított közegek közbenjöttével. Tették pedig ezt min-
denkor a főkegyúri jogra való hivatkozással ; s mindezt 
tudta az ország, látta a nemzet, ismerték az országgyű-
lések ; és nem találkozott senki, a ki királyainkat e jog-
gyakorlatban akadályozni, abban osztozkodni vagy őket 
e jogtól megfosztani akarta volna. Az 1848: III. t.-cz. 
7. §-a is határozottan mondja : „az érsekek, püspökök, 
prépostok és apátoknak . . . kinevezési joga . . . mindig 
az illető felelős magyar miniszter ellenjegyzése mellett 
egyenesen ő felségét illeti." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f V E R B J Á K . P Á L , 
rozsnyói kanonok 

A rozsnyói székeskáptalan szomorodott szívvel jelenti 
ugy a maga, mint a megboldogult édesanyja és testvére 
Verbjár Péter jolsvai alesperes-plebános nevében szeretett 
tagjának Verbjár Pál sz. Benedekről nevezett sámsoni 
czimz. prépost, székesegyházi őrkanonok, rozsnyói plébá-
nos, az irgalmas nővérek leánynevelő intézete s a Kósa-
Schopper kór- és árvaház igazgatójának, a zsinati vizsgáló 
és középiskolai hit tanárokat képesítő bizottság tagjának, 
sz. Yincze-egyleti elnöknek, megyei bizottsági tagnak, 
f. hó 8-án reggel 3 órakor a haldoklók szentségeinek 
példásan töredelmes felvétele után élte 52-dik, áldozársága 
28-dik évében bekövetkezett halálát. A jobblétre szende-
rült tetemei f. hó 10-én délután 4 órakor a plébánia 
épületben történt beszentelés után a székesegyház sírbolt-
jában a föltámadás boldog reményében helyeztettek síri 
nyugalomra. A székeskáptalan szeretett tagtársát, a rozs-
nyói plébánia mindenkitől szeretett s mindhalálig köte-

lességtudó, papi erényekben gazdag lelkipásztorát, a sze-
gények barátjokat, a tudományok igazi kedvelőjüket 
siratják a megboldogultban. 0 . v. f. n. 

Budapest, jul. 9. A budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem katholikus jellegéről — a főrendiházban a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetési tör-
vényjavaslatának részletes tárgyalásakor f. hó 5-én, a 
következő nagy érdekű felszólalások történtek : 

Csúszka György érsek : Nagyméltóságú elnök ur ! 
Méltóságos főrendek ! — A Pázmány Péter bibornok, eszter-
gomi érsek által 1635-ik évben Nagyszombatban alapított, 
később Lósy Imre és Lippay György esztergomi érsekek 
által ujabb alapítványokkal ellátott és végre Mária Te-
rézia királynő által a földvári és pécsváradi apátság 
javaival gazdagított, 1777-ik évben Nagyszombatból Bu-
dára áttett, onnan pedig II. József király által 1784-ik 
évben Pestre áthelyezett magyar királyi tudománvegye-
tem, tekintettel az imént felsorolt alapítványokra, kath. 
eredetű lévén, a mennyiben annak a fennevezett érsekek 
alapitványaiból és ingatlan vagyonából származó évi jö-
vedelmei az imént felolvasott tétel tanúsága szerint újból 
az állami költségvetés rendes bevételei közé és pedig ez 
évben 370,983 frtcál felvétettek : erre nézve saját és püs-
pöktársaim nevében, ugy a mint ez a mult években is a 
költségvetési tárgyalások alkalmával mindenkor megtör-
tént, felszólalni és kijelenteni kötelességem, hogy midőn 
a jelen költségvetési törvényjavaslatot részleteiben is el-
fogadjuk és megszavazzuk, ezt csak is azon fentartás 
mellett teszszük, hogy ezen szavazatunkból, valamint a 
fentemiitett tételben foglalt tisztán katholikus eredetű 
jövedelmeknek az állami költségvetésbe való felvételéből 
magának az egyetemi alapnak katholikus jogi természe-
tére nézve semminemű hátrányos jogi következtetés le ne 
vonassék és hogy ezen jelszólalásunknak nyoma és em-
léke a jelen tárgyalás során megőriztessék. 

Kérem a méltóságos főrendeket, hogy ebbeli ki je-
lentésünket ez alkalommal is tudomásul venni méltóztas-
sanak. 

Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Mikor ezelőtt egy pár évvel legelőször volt szerencsém a 
nagyméltóságú házban a vallás- és közoktatásügyi tárcza 
költségvetését képviselni, kötelességemnek tartottam a 
hasonlóképen felvetett kérdésre részletesen válaszolni. 
Elmondottam akkor a történelmi tényeket és eseménye-
ket, a melyek folytán az egyetem, a mely eredetileg 
katholikus jellegű főiskola volt, állami jellegű főiskola 
lett. Azt gondolom, méltóságos főrendek, hogy nem szük-
séges ezeket ismételnem és elégséges azt mondanom, a 
mit a mult alkalmakkor, a legközelebb mult években el-
mondottam, hogy tudnillik az egyetem ez idő szerint 
állami jelleggel biró főiskola, hogy azonban ez semmiben 
sem foglalja magában azt, mintha el akarnók tagadni 
az egyetem eredetét, keletkezését, vagy mintha ezzel 
prejudikálni akarnánk ezen eredet esetleges következ-
ményeinek. Méltóztassék a válaszomat tudomásul venni. 
(Helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. : Csatlakozik Császka érsek nyilat-
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kozatához. Fá j a mi szivünknek —• úgymond — fáj az 
nekünk katholikusoknak, midőn azt látjuk, hogy a kath. 
érdekek és a katholikus vagyon sok esetben miként 
kezeltetnek. Hiszen van példa rá, hogy azért, hogy va-
lami plébánost vagy papot hajl i thatóbbá tegyenek, annak 
törvényes jövedelmét, annak kongruáját lefoglalják, ami 
éppen olyan, mint hogyha valami jegyzőnek a magán 
vagyonát foglalnák le azért, hogy a közadót be nem 
hajtot ta . Hiszen ez dotácziója a papnak, ebből kell 
megélnie. Ezt nem a miniszter úrtól, hanem patrónusá-
tól kapta. 

Én ezen eljárást felettébb sérelmesnek tartom és 
nem a magam védelmére hozom ezt fel, nem önérdekből, 
mert hála Istennek vagyok abban a helyzetben, hogy 
ezen plébánosnak e részben eredő csorbáját magam is 
kiköszörülhetem, (Éljenzés jobbfelől.) hanem azért, mert 
ez nem egy magában álló eset, ez a miniszteri önkény-
nek túlkapása a kath. egyház érdekei és az annak szolgái 
iránt tartozó tisztelet mellőzésével. (Éljenzés egyfelől. 
Mozgás másfelől.) 

Csàky Albin gr. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! (Halljuk ! 
Halljuk !) Méltóztassanak megengedni, hogy az imént 
hallottakra csak egész rövid megjegyzést tegyek. (Hall-
juk ! Halljuk !) Nem fogok vitatkozni gróf Zichy ő ex-
czellencziájával a felett, hogy a volt katholikus egyetem-
nek jövedelmei miképen jutot tak a költségvetésbe, miképen 
nem? En a magam részéről csakis konstatáltam a fényt. 
A múlt" alkalommal felemlítettem, hogy miképpen történt 
az. hogy a katholikus főiskolából állami egyetem let t ; 
most pedig újra hangsúlyozom, hogy a katholikus főis-
kola állami egyetemmé történt átalakítása nem változtatja 
meg a főiskolának eredetét, habár megváltozott időköz-
ben annak a jellege és hogy az által, hogy ezen alapnak 
jövedelmei ide a költségvetésbe bevétettek, semmiképpen 
sem prejudikálnak az egyetem tulajdonképpeni eredeté-
nek. Ami a gróf Zichy által felhozott másik körülményt 
illeti, sajnálom, hogy gróf Zichy nem interpelláczió, vagy 
panasz formában járul t a törvényhozáshoz, hogy arra 
azután a maga részéről megfelelhetett volna. (Éljenzés 
balfelől.) 

Gróf Zicliy Nándor kijelenti, hogy egyszerűen fel-
vetette a kérdést, vaijon van-e ez eljárásnak jogi alapja ? 

IRODALOM. 
*** Szent László király fejereklyéjének törté-

nete. Szent László király szentté-avatásának hétszázéves 
jubileumára a győri Szent-László-Társulat megbízásából 
összeállította dr Balics Lajos. Győr, 1892. 8-r. 34 1. 

A Győr nagy kincséről szóló becses füzet tartalma 
ez : Szent László fejereklyéje Nagyváradon. Szent László 
fejereklyéje Győrött. A fejereklye és mellszobor-ereklye-
tartója. Mellékletek. Elül a mellszobor-ereklyetartó képe. 
E füzet megjelenése nélkül szent László király jubiláris 
emlékünnepe hiányos lett volna. Hálás elismerés illeti 
meg érte a győri Szent-László-Társulatot. 

-f- Liliomok. Költeményfüzér. Ir ta Mátké Miklós. 
Ungvárit , 1892. 16-r. 190 1. 

Szerzőnek, ki a kath. irányú irodalomban már több év 
óta szerepel, keblében van költői hangulat, nyelvében van 
zengzetesség. Költeményeinek e figyelemre méltó füzérét 
püspökének, mélt. és ft. dr Firczák Gy. munkácsi püspök 
urnák ajánlotta. Jótékony czélt is tűzött ki magának a 
kiadással. Mindenesetre tehát megérdemli a pártolást. A 
díszes mű ára diszkötésben 2 frt, fűzve 1 frt . Megren-
delhető a szerzőnél Szabolcs-Pazsonyban, a hol ideigle-
nesen tartózkodik. 

— A Lackenbacher-féle alapítványból 15—20 bibliai 
versnek héberből arabra készítendő legjobb fordításáért 
945 o. ért. forint tűzetik ki jutalmul. A feltételek kö-
vetkezők : 1. Mózes öt könyvének mindenikéből (a leszár-
mazási lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből 
álló hely szemelendő ki, mely héberből arabra fordítandó. 
Arab szótár használandó ugyan, azonban két egyenlően 
jó fordítás között, a szótár nélkül készülté az előny. Leg-
jobb fordításul az tekintendő, mely a londoni Polyglotte-
hoz legközelebb áll. 2. A versenyben azon belföldiek 
vehetnek részt, kik a hittudományi tanfolyamot a bécsi, 
prágai vagy budapesti egyetemen a jtjlen vagy a leg-
közelebb lefolyt tanévben, vagy pedig 2, legfeljebb 6 
évvel előbb végezték és a katholikus presbiteratust fel-
vették. Egyenlően jó fordításoknál az elsőség azé, ki a 
hittudományi tanfolyamot legközelebb fejezte be. 3. A 
verseny a bécsi, a prágai és budapesti egyetemen tar-
tandó, s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. Rövidebb 
időköz viszonlagos előnyül szolgál. Ezen díjért a verseny 
Bécsben f. évi november hó 25 ére, Budapesten és 
Prágában pedig f. évi november hó 30-ára tűzetik ki. 
A pályázók kötelesek képességöket az illető egyetem hit-
tudománykari dékánjánál legalább egy nappal előbb okmá-
nyilag igazolni. 

— Felhívás előfizetésre. Esztergom kies és festői 
vidéke dicsőségben és gyászban egyaránt gazdag törté-
nelmi múltnak színhelye. Ösi várának maiglan fennálló 
romjai — mint nagy és emlékezetes múltjának megannyi 
bizonyságai — kegyelettel emlékeztetik a mai nemzedé-
ket az ősök viselt dolgaira, ama majd fényes, majd ziva-
taros századokra, melyek a magyar Sión felett elvihar-
zottak. Közel másfél százada, hogy az enyészet pusztító 
lehe nehezedik Esztergom várának egykoron annyi vész-
szel és viharral büszkén daczoló ormaira. Tisztelettel 
alulirt e zivataros mult záró kövét képező események 
köréből lebbenti fel egy kissé a feledés fátyolát, midőn a 
rendelkezésére álló adatokhoz képest — leirja 1. Eszter-
gom-megye és város közállapotát a török járom alól 
való felszabadulását követő első három évtizedben, vagyis 
1684—1714-ig (I. Esztergom-megye újjászületése és szer-
vezkedése. II. Esztergom kir. város u j betelepülése és 
szervezkedése. III. A szolgalmi (jobbágy) néposztály 
helyzete. IV. Közgazdasági állapotok. V. Közművelődési 
és társadalmi viszonyok.) 2. Elbeszélik Esztergom utolsó 
hadtörténeti szereplését a II . Rákóczy Ferencztől elneve-
zett fölkelés idejében 1708—17 11-ig. (I. A felkelés okai 
és első fejleményei megyénk területén. II. Esztergom 
utolsó ostroma s a felkelés ügyének hanyatlása. III. A 
felkelésben részes megyei és városi lakosság (utóbbi név-
szerint) ; e lakosság nehéz helyzete és károsodása. IV. 
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A szathmári béke és következményei. E két fejezetet két 
képmelléklet egésziti ki, melyek elseje : Esztergom utolsó 
ostroma a törökök részéről és a táthi csata (1685); a 
másik pedig Esztergom 1706. évi utolsó kettős ostromát 
tünteti fel. A munka végén függelékül Esztergom-megye 
(1700-ból) és város (1712-ből) lakosságát közöljük név-
szerint ; továbbá néhány leltárat s több czéhszabályt. A 
körülbelül 20 ivnyi munka (nyolczadrét) szeptember 
hóban fog megjelenni. Előfizetési ára 2 f r t ; az előfizeté-
sek beküldését f. é. julius hó 15 éig kérjük. Azon tisztelt 
irodalompártolók, kik e munkára előfizetnek, a mult év-
ben megjelent „Néhány lap Esztergom város és megye 
múltjából" (3. szép képmelléklettel) czimü munkát ked-
vezményi áron vagyis 2 frt helyett 1 frt 50 krért szerez-
hetik meg. A két munka mintegy kiegészíti -egymást. 

A mindkét munkára előfizetőknek bérmentve tel-
jesít jük a megrendelést. Gyűjtőknek 10 példány után egy 
tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Az előfizetések közvetle-
nül a szerző czimére küldendők be. Az Esztergom múltja 
iránt érdeklődők szives figyelmébe ajánlja a munkát 
Esztergom, 1892. jun. 1-én. Villányi Szaniszló főgymná-
ziumi igazgató. 

VEGYESEK. 
Mindenld nagy jelentőséget fog tulajdonitani 

annak, hogy gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, mielőtt nyaralni ment volna, meglátogatta mult 
vasárnap Balaton Füreden Vaszary Kolos herczegprimást. 
A közeledés legyen igazi és teljes közeledés ! Az egyház 
a minimumnál kevesebbel be nem érheti. 

— Dr Samassa József egri érsek ur ő exja a mult 
vasárnap, f. jnl. hó 10-én, székvárosába haza érkezett. 

— A szent Collegiumot nagy veszteség érte. Bat-
taglini Ferencz bibornok, bolognai érsek, folyó hó 8-án 
elhunyt. Szül. 1823. márcz. 13-án. Nagy thomista, filozóf 
és theologus hírében állt. A magyar kath. tanférfiak 
római zarándokai emlékezhetnek nemes alakjára, mert a 
tiszteletükre rendezett tudós társaságok diszülésén Battag-
lini bibornok is megjelent. Püspök volt 1879, érsek 1882, 
bibornok 1885 óta. Ny. b. ! 

— Szent László szobra. A Nagyváradon felállítandó 
Szent László-szobor ügyében serényen folynak az elő-
készületek. A szobor felállítását a ft. nagyváradi káptalan 
vette a kezébe. Körülbelül 12 — 13 ezer forintba fog a 
szobor kerülni, a költség felét Schlauch Lőrincz nagy-
váradi püspök ő nmga viseli. A szobor mintázásával Tóth 
István fővárosi akadémiai szobrászt bízták meg. A talap-
zatot Rimanóczy Kálmán fogja készíteni. A szerződést a 
legközelebbi napokban fogják kötni. 

— Devics József veszprémi apát-kanonok ur 20,000 
forintot adományozott a veszprém-egyházmegyei papság 
nyugdijalapjára, a szent-Domonkos-alapra. Igy készül a 
nagylelkű férfiú, kihez a Religiót is a tisztelet és hála 
kötelékei fűzik — aranymiséjére, a melynek napja f. évi 
október 28-ára esik. 

— Templomszentelés. Leányfalu a legközelebbi na-
pokban fényes ünnepségeknek néz elibe. Az ottani nya-
ralók hitbuzgalma két év lefolyása alatt egy oly katho-
likus templomot létesített, mely e vidéken ritkitja párját . 
A nyaraló hely legszebb pontján diófák és hársfák által 
szegélyezett parkban építették fel a leányfalusiak román 
stylü kath. templomukat. A templom egészen kész, belül 
is stylszerüen van kifestve. Az épitő bizottság elnöke 
Siitteő Rudolf kúriai biró és Hummer Nándor jegyző e 
napokban kérték fel a székesfehérvári püspök dr Steiner 
Fülöp ő méltóságát, mint a kinek egyházmegyéjéhez tar-
tozik Leányfalu, — hogy a templomot magas személyé-
ben felszentelni kegyeskedjék. A megyés püspök levele 
már megérkezet t ; a főpásztor elismeréssel s köszönettel 
adózik a templom létesítőinek hitbuzgalmukért, a felszen-
telés napjául julius hó 31-én tűzte ki, s hivatalosan érte-
sítette a bizottságot, hogy e szép templomot személyesen 
fogja felszentelni. A bizottság mindent "megtesz, hogy 
főpásztorának lekötelező figyelmét meghálálja s a temp-
lom felszentelésének napját ünneppé tegye. 

— A „Prot. egyh. és isk. Lap.u abból az esetből 
indulva ki, hogy egy ref. lelkész egy kath. menyasszonyt 
a kath. esküminta szerint eskettetett meg, korholólag 
azt mondja, hogy katholikus ember tehet esküt protes-
táns formula szerint, de protestáns lelkész nem eskettet-
het meg katholikus embert katholikus eskü-mintát kö-
vetve. Ad primum : distingvo ; ad secundum : azt intézzék 
el a protestáns atyafiak maguk az ő legfőbb hitelvökkel, 
a mely szerint kiki hihet, tehát tehet is, a mint neki 
tetszik, ugy a hogy tudják, ha tudják a logika megsér-
tése nélkül. 

0 T Előfizetésre való felhívás. 
Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-

ményei hazánkban mindinkább a „Religio* programmjá-
nak igazolása körül tömörülnek. E szerint minden törek-
vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 
békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 
Innen van, hogy a „Religio" a harczok leghevesebb 
tusáiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi. a győ-
zelem legbiztosabb garancziájának, a higgadtság, meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen van az is, hogy mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar kath. sajtó körében, emelkedet-
tebb álláspontról a csaták és ütközetek technikai és 
taktikai intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de elkerülhetetlen tusáiba, a vezér-
karral együtt le nem ereszkedik ; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a katholika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, 
ha a püspöki kar a csatatéren a szuronyharczba beleke-
veredik. 

Más lapok programmja nem egyéb, mint igéret, re-
mény s több-kevesebb sikerült zsákmány ; a Religio 
programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hivjuk meg t. olvasóközönségünket, első 
sorban Magyarország katholikus papságát, kérve az elő-
fizetés megujitását, illetve megpróbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésöket a lap iránt helye-
sebben nem tanúsíthatják, mint, ha azt ismerőseik köré-
ben ismertetik és terjesztik. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvashatók. 
Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

OTYENEGYEDIK EYFOLYAM. 

E l ő f i z e t h e t n i 
minden : 

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

ben, intézendök. i 

Budapesten, j u l iu s 16, 5. II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Katholikus őrtüzek. — A világi kath. főrendiek beszédei az u. n. elkeresztelési vitában. — 
A kirá lyi főkegyúri jogról. — Egyházi Tudósítás: R ó m a : A „Rerum novarum". — K a t h . Egyesületi Élet : Megnyitó beszéd az erd. róm. 

kath. irod. tá rsu la t gyűlésén. — Irodalom : Noviczius Gaudenczius. — Iskolai értesítők. — Hivatalos. — Vegyesek. 

K a t h o l i k u s ő r t ü z e k . 

I. 

Midőn a keresztény időszámítás ötödik szá-
zadának második felében Atilla körülsuhogtatta 
Európa félkeresztény, félbarbár népei fölött az 
„Isten ostorát," akkor arról volt a szó, hogy 
keresztények maradjanak-e, egy fényes czivilizá-
czió minden reményével, vagy visszasülyedjenek 
a barbárság örvényébe Európának már akkor 
megkeresztelve volt népcsaládjai. 

Atilla, a pogányság képviselője és vezére, 
meghátrálva a Rómában székelő pápaság szelle-
mi fensőbbsége elől, egész erejével Galliára 
vetette magát. A lángeszű barbár, — nagy 
Sándor, Napoleon, szóval a legnagyobb katona-
államférfiakéhoz hasonló politikai elmeéllel, 
— a keresztény czivilizáczió ölébe került 
európai népcsaládok politikai testegységének 
egyenesen a szivébe akarta döfni a vasat. És 
lőn, egyfelől is másfelől is, nagy felvonulás, nagy 
mérkőzés. Nem légiók vagy zászlóaljak, hanem 
egész népáramlatok indultak egymás ellen meg-
vívni a nagy élet-halálharczot. A catalaunumi 
síkságon találkozott a világnak minden időket 
összevéve talán két legnagyobb néphadserege. 
Aëtius volt a kereszténynyé lett római biroda-
lom s a vele szövetséges népek, Atilla a hunok 
és az általok leigázott népfajok fővezére. A töb-
bit tudjuk. Napestig t a r t o t t az öldöklő világ-
harcz, látszólag eldöntetlenül. Az összeverekedett 
tömegeket nem a diadal vagy legvőzetés büszke 
vagy szomorú de világos tudata, hanem csakis 
a beállt éj sötétsége kényszerité megállni ott, a 

hol a rájok borult homály szemeknek látását 
elvette vala. A tör ténet elbeszélése szerint mind 
a két táborban egész éjen át óriás erővel fúj ták 
a harczi kürtöket, annak jeléül, hogy mind a 
két oroszlán mély sebet kapot t ugyan, de ébren 
van s erőt gyűjt a — dolog bevégzéséhez. A 
hajnal világosságot hozott a helyzetbe. Atilla, 
mivel babért nem aratott , kudarezot pedig nem 
akart vallani, az éj homályában ot t hagyta a 
csatatért s egyszerűen visszavonult. 

Nem folytatjuk tovább a történetet . Átme-
gyünk az applicatióra. 

Az államomnipotenczia, ez a barbár nagy-
hatalmasság, pusztitó háborút inditot t hazánkban 
kath. hitünk szabadsága ellen. Vezérül Atillát, az 
„Isten ostorát" volt szerencsés megnyerni e had-
járatban. Isten ostora suhogott felettünk, igazán, 
e hadjáratban, mert lőn közöttünk katholikusok 
között a támadásra éktelen konfúzió, roskadozás 
és a szenvedélyeknek saját diszeinket foszlány-
nyá tépdeső versengése. Tiltakozásaink, peti-
czióink tömör csatasorokban vonultak fel az 
ellenség hadállásai ellen, siker nélkül. Halom-
számra omlott vissza nyakunkba minden táma-
dásunk. Ellenségeink gúnyolódva gázoltak tilta-
kozásainkban s peticzióinkat hátba rugdalva 
dobták egy tömegben vissza. Hja, sokáig tesped-
tünk az állami hatalom „atyai" kormányzásának 
altató mámorában; elfeledtük a harezok módját 
és fogásait; vezérünk sem volt igazán jó darabig 
s csak néhány altábornagy kommandirozott, hol 
haugosabban, hol halkabban, in partibus csupán. Az 
est homályában azonban egyszerre kitűnt , hogy 
Róma a sastekintetü Aëtiust adta a végső pillanat-
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ban vezérünknek. Ez összegyűjtve maga körül a leg-
jobb erőket, uj támadást készített elő és intézett 
kath. hitünk szabadságának ellenségei ellen. A 
csata eldőlése előtt, — mert bizony a legújabb 
támadás már jó későn jött létre, — ránk borult 
az éj homálya. Mind a két fél megtartot ta állá-
sait . Az államomnipotenczia táborában állandóan 
fenyegetőleg szól a harczi riadó a tervek sötét 
leple alatt. Mi szintén készen állunk virradatkor 
újra felvenni a csatát. Készen állunk, mert le-
győzhetetleneknek ta r t juk azt a zászlót, mely 
csatasoraink előtt lobog. Mi nem burkolózunk 
sötét éjhomályba. Őrtüzeink, melyek táborunk 
fekvését jelzik. — örömtüzek, vezércsillagaink. 
Világítanak és melegítenek, mert azok örök elvek, 
világokat mozgató napok. Az ellenfél táborából 
csak a harczi riadó hallatszik á t ; de világos 
munka onnan nem látszik egy körömnyi sem. 
Lehet, hogy Atilla módjára, mivel babért az 
egész eddigi magyar kulturharcz alat t nem arat-
tak, teljes kudarczot vallani pedig nem akarnak, 
egyszerűen visszavonulnak a keresztény hit 
ostromlásától s hagyják a ker. szabadságot bé-
kében járni a maga utján. Lehet azonban az is, 
hogy az időt, az éj homályát, egyre hitegetve 
bennünket, nem visszavonulásra, hanem tervök 
kivitelére, végső támadásra akarják felhasználni 
ellenünk. Az emberek furfangját semmi esetre 
sem szabad kihagyni .a számításból. Nem is ma-
rad az ki a számításból ebben a magyarországi 
kulturharczban részünkről katholikusok részéről 
többé soha. Positióink erősek, bevehetetlenek ; 
vezérünk Atilla-verő ész fölött rendelkezik; szerte 
szét portyázni szerető csapataink egységes had-
sereggé kezdenek megfegyelmezve lenni a tábor-
nagyok által; őrtüzeink pedig ott égnek minden 
magaslaton — vezércsillagok gyanánt. Minden 
dogmánk egy-egy őrtűz; minden jogunk egy-egy 
bevehetetlen fellegvár, bevehetetlen hegyor-
mokon. 

Majd meglátjuk, hogy az államomnipoten-
eziának lesz-e annyi esze, mint a világverő 
Atillának, — a tisztességes visszavonulásra. 

Mert emberi furfang meg nem ejtheti azt, a 
kiről irva vagyon : 

„Nec portae inferi praevalebunt 

A világi kath. főrendiek beszédei az 11. 11. 
elkeresztelési vitában. 

— Julius 4-én. — 

Gróf Esterházy Miklós Móricz. 

Nagyméltóságú elnök! Méltóságos főrendek! A 
parlamenti gyakorlat és a törvényhozó testület tagjait 
megillető alkotmányos jogból kifolyólag a budgetvíta 
alkalmával szoktunk magunknak a budget rideg szám-
mennyiségeiből oly általános képet alkotni, amely vissza-
tükrözi a nm. kormány működését és kitünteti azon 
elveket, amelyek nyomán haladva működését folytatni 
készül. Es ha a mai alkalommal bírálatunk tárgyává 
teszszük az 1892-ik évi budgetet, lehetetlen tagadnuuk 
azt, hogv minden államháztartás alapja — a pénzügyi 
viszonyokat értem — oly szilárd alapra van fektetve, 
hogy jogosan kifejezést adhatunk azon reményünknek, 
miszerint éppen ezen rendezett pénzügyi viszonyaink kut-
forrásává lesznek a magyar állameszme fokozatos meg-
erősítésének. 

És noha nem kételkedem, hogy ezen czél elérése fő 
igyekezetét képezi és a jövőre is képezni fogja a nm. 
kormány tagjainak, nem titkolhatom el aggodalmaimat 
azon irányt illetőleg, melyet a kormány választott, hogy 
ezen czélját elérje ; és sajnálattal kell tapasztalnom, hogv 
figyelmen kivül hagyatnak az országnak oly tényezői, a 
melyek müköd'ésének eredménye is megteremti azon ér-
dekközösséget, melyet „államnak" nevezünk. És bár 
tagadhatatlan az, hogy a megszilárdult pénzügyi viszo-
nyainkból kifolyólag üdvös lendület tapasztalható az em-
beri működés terén, nem hiszem, hogy tartós és fokozatos 
haladás lenne képzelhető e téren, a nélkül, hogy a nagy-
méltóságú kormány nagyobb gondot ne fordítana azon 
egyének sorsára, és anyagi helyzetük biztosítására, kik 
az ipar és mezei munka mind nagyobb kifejlődése által 
az emberi társadalomban napról-napra nagyobb befolyást 
nyernek. 

Nem tartanám üdvös eljárásnak azt, ha a nm. kor-
mány szórványosan és egymástól független intézkedések 
által érvényesítené időközönkint ezen osztályok iránti 
figyelmét ; de igenis üdvös változást csak akkor remél-
hetek, ha a törvényhozás bírálata alá bocsájtja a törvé-
nyek úgyszólván egész lánczolatát, mely magában felölelné 
mindazon hiányok orvoslását, melyet ezen érdekelt körök 
hazánkban — a külföldtől eltérőleg — még csak némán 
kérnek. De szerény nézetem szerint szükséges lesz, hogy 
a nm. kormány ezen intézkedései hozatala alkalmával ne 
csak a munka azon képviselőit venné figyelembe, kik 
ezen kérdések fejtegetésekor rendesen első helyen említ-
tetnek, a gyári és kézipar munkásait, de hogy hazánk 
specziális viszonyait mérlegelve, az ország nagy műhelyé-
nek munkásait, a mezei és erdei munkások anyagi hely-
zetét vegye tekintetbe s ugy a cselédtörvény revíziója, 
valamint a mezei munkások betegsegélyző-pénztárai és 
országos nyugdijalap létesítése által megszüntesse azon 
visszás és szomorú állapotokat, melyeknek naponkint 
szemlélői vagyunk. 

De engedjék a méltóságos főrendek, hogy ezen 
alkalmat megragadva, azon nyilatkozatot tegyem, hogy 
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e tekintetben is csak akkor fogom a nagyméltóságú kor-
mányt támogatni, lia ezen törvények alkotásánál azon 
irányt fogja követni, a mely szerepet biztosit az érdek-
köröknek és az érdekképviseletet biztosítja oly módon, 
hogy a társadalom tényezői természetes hivatásukat gya-
korolhassák és hogy véget vet azon iránynak, a melyet 
nálunk szokás a végletekig követni, mely nem egyéb — 
a mint már egyszer ezen teremben hangoztatni alkalmam 
volt — mint azon folytonos összetévesztése az állam-
tekintély ellenőrző hivatásának a kormányhatalom gya-
korlásával. Es mily káros következményekkel jár ezen 
elfogadott irány : kitűnik azon visszás helyzetből is, a 
mely jelenleg nagy mérvben foglalkoztatja a kedélyeket 
és a mely nyugtalanságot szül az állem és a társadalom 
egyik sarkalatos tényezőjében, a családban. 

Látjuk, méltóságos főrendek, hogv az állam kény-
szert gyakorol oly téren, a melyet kiválóan oltalmazni 
hatása volna és a paragrafusok rideg szava dönt most 
akkor, holott a szülők természetes jogát érvényre juttatni 
faladata volna. Az 1868-ki törrény 53. törvényczikkének 
12. § a megállapítja, hogy a gyermekek nembeli beosztás 
szerint kövessék szüleik vallását. Az állani ezen intézke-
dése által, mélt. főrendek, a szülők azon kényszerhelyzetbe 
jutnak, hogv vagy a hazai törvények ellen cselekedjenek, 
vagy lemondjanak azon természetes jogukról, a melylyel 
felruházva vannak és a melyet Lykurgus óta senki sem 
tagadott meg : hogy t. i. gyermekeiket maguk neveljék. 

Mert ámbár az idézett törvény gyakorlati fontosság-
gal bír, akkor, midőn a fiu vagy leány valamelyik tan-
intézetbe felvétetik : a szülők ezen jogukat nem érvénye-
síthetik. — mert még bebizonyítani nem sikerült, hogy 
a tanítást a neveléstől elkülöníteni lehetne ; a nevelés 
alapja azonban a vallás. (Élénk helyeslések.) 

Egy államférfi a birodalom másik részében előfor-
dult nemzetiségi viszályok megbeszélése alkalmával mondta, 
hogy a nemzetek életében számbaveendők még oly iun-
ponderabiliák is, melyek épp oly nagy fontossággal bír-
nak akár más határozottan körvonalozott tényezők. És 
kérem, méltóságos főrendek, meggyőződve lenni, hogy ez 
áll a népek életében a vallásos érzületről is. (Helyes-
lések.) 

Nem a vallás maga — világosan meghatározott 
tanaival — tartozik ehhez: de igenis a vallásosság, mely 
a vallásból ered, és amely nélkül vallásos nevelés nem 
képzelhető egyrészt, de másrészt oly szoros kapcsolatban 
van az emberi természettel, hogy annak figyelembe nem 
vétele az állami egyensúly veszélyeztetésével jár. És bár-
merre tekintünk is, méltóságos főrendek, bármilyen ország 
törvényhozását tanulmányozzuk, nem találkozunk egyik-
ben sem az állami tekintély érvényesítésének oly magya-
rázásával, amely a szabad akaratot szük korlátok közé 
szorítaná ott, hol a természeti jog az irányt megadja. 

Felhozatott gyakran, hogy az 1868-iki törvény a 
felekezeti viszályok megszüntetése végett alkottatott. A 
jelen helyzet megczáfolja ezen állítást; és az ország min-
den vidékéről felhangzó panaszok igazolják állításomat, 
hogy az állami egyensúly fentartására az állam hivatva 
van közegeit úgyszólván odakölcsönözni azon érdekcso-
portnak, melyek a közjó előmozdítására működnek akkor, 

midőn azon veszély forog fenn, hogy ezen működésükben 
gátoltatnak és ellenőrizni, hogy hatáskörüket tul ne lép-
jék, — de hogy viszont az állam ezen határvonalat túl-
lépi, midőn ezen érdekcsoportok tisztét kizárólagosan maga 
gyakorolja s megragadja. Nem én mondom ezt, de hivat-
kozom p. o. Macaulay könyvére „Glatstone an Church 
and State." 

Egy ízben, méltóságos főrendek, a „törvény" defini-
czióját kerestem és két bölcsész müveiben találtam. Az 
egyik igy szól: „a törvény az általános akarat kifejezése." 
Na már én azt hiszem, hogy szükségtelen magyaráznom, 
mennyire téves ezen állítás, ámbár a bölcsész tanai igen 
elterjedettek : neve Jean Jacques Rousseau. A másik böl-
csész tanait idézni nem divatos : definicziója igy hangzik : 
„Lex est ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo, 
qui curam communitatis habet promulgate." „A törvény 
a közjót czélzó észszerű rendelkezés, kiadva az által, ki-
nek a társadalomról gondoskodnia kötelessége." 

Szerzője Aquinói Tamás — mi sz. Tamásnak hív-
juk. — Ajánlom a nm. kormánynak és csatlakozom ő her-
czegsége inditványához. (Zajos éljenzés és helyeslés.) 

Gróf Széchen Antal. 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Azok után az érdekes előterjesztések után, amelyeket 
hallani szerencsénk volt. szerény véleményem előadásának 
csak igen szük keretet szabok. Részemről a kérdést min-
dig felette fontosnak tartottam, mert ez nem a rendes 
tárgyalás eredménye, hanem eredménye oly szituacziónak, 
amely a rendes tárgyaláson kívül áll. Nem az egyes kér-
dés, nem annak feszegetése az a kiinduló pont, amelyből 
a dolgokat csekély véleményem szerint tekinteni kell, 
hanem maga a helyzet az, mely a kedélyek izgatottsága 
következtében a törvényhozást épp ugy, mint a kormányt 
arra hivja fel, hogy intézkedései által a békét mozdítsa 
elő s a kedélyek lecsillapításához hozzájáruljon. E kiin-
duló pontom azzal van összefüggésben, hogy szerintem 
mi oly tárgyról diskutiálunk, melyben az állam minden-
hatósága nagy szerepet játszik. 

Határozottan nyilvánítom, hogy én a most dívó és 
mint Schlauch ő exczellencziája emiitette, bizonyos német 
tudósoktól hirdetett állami mindenhatóságnak leghatározot-
tabb s legmeggyőződöttebb ellensége vagyok. (Éljenzés.) 
Ha az állam mindenhatósága abban áll, hogy a közér-
deknek túlnyomónak kell lennie az egyes érdekekkel 
szemben, hogy mindenki a maga szabad erejét a nemzet, 
az állam s haza javára használja fel ; meghajlom ez elv 
előtt s annak alkalmazását a polgári társadalom fenn-
állása lényeges feltételének tekintem. De, ha e határon 
tul az állam, mint absztrakt fogalom jelentkezik, mely a 
hatalmat magában egyesíti, csak ezt tekintem döntőnek ; 
azt hiszem, ily felfogás mellett, sem az egyéni, sem a 
politikai szabadság egyátalán meg nem áll. 

Ezt felemlíteni bátorkodtam, mert véleményem az. 
hogy itt épp oly tárgy forog fenn, melyben az állami 
mindenhatóság tulment azon a határon, melyet neki a 
dolgok természete szab. (Helyeslések.) Törvény által ha-
tározni meg — a szülök jogainak kizárásával— a gyerme-
kek nevelését ; ez az én, talán téves meggyőződésem sze-
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rint, egyszerűen az állami uzurpáczió. Megemlitette a 
kultuszminiszter ur, hogy a mostani törvény bizonyos 
biztositékot nyújt, mert a magánnevelésben nem zárja ki 
a dzülök természetes jogát. 

Megvallom, részemről nem vagyok képes felfogni 
azt, hogyan lehet a szülők természetes jogát a család 
körében ugy irányítani, hogy az ellenkező irányban nyil-
vánuljon, de amint a gyermeket iskolába küldik, ott másra 
tanitják, mint a mit a családban tanult. Micsoda szellem 
ez, és micsoda eredménye lehet ily intézkedésnek, azt a 
méltóságos főrendek bölcs belátására bizom és Ítéletére. 
(Élénk helyeslések.) Az is felemlittetett, hogy ez a tör-
vény annak idejében nem keltett nagyobb figyelmet és 
ellenzést. Ez azonban inkább e törvény ellen szól, mert 
ha egy kérdés, amely a maga természetében igen nehéz 
és igen kényes, könnyen és bővebb megfontolás nélkül 
eldöntetik, akkor ez bizonyitéka annak, hogy abban a 
pillanatban az illető kérdésnek súlyát és jelentőségét a 
törvényhozás fel nem fogta. (Igaz ! Ugy van !) 

Nem akarván továbbra is igénybe venni a méltósá-
gos főrendek türelmét, részemről csak azt nyilvánítom, 
hogy ő herczegségének, a prímásnak előterjesztéséhez 
teljes meggyőződésemmel hozzájárulok, egyszersmind annak 
is adva kifejezést, hogy az eltérő nézetek daczára a kul-
tuszminiszter ur végszavaiban oly irányzatot láttam, mely-
ről remélni akarom, hogy idővel a dolgok szerencsés 
megoldására és megnyugtatására fog vezetni. (Élénk él-
jenzés.) 

Gr. Szápáry István. 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
Mindenek előtt kinyilatkoztatom, hogy a költségvetést 
általánosságban elfogadom. Mikor ezt teszem, egyszers-
mind csatlakozom ő exczellencziája, a herczegprimás né-
zetéhez és bölcs nyilatkozatához. (Helyeslés.) Teszem ezt 
nem felekezeti szempontból, mert itt a családi jog kérdé-
séről van szó, a melynek konfiskálását egyenlően kell 
elkerülni, ugy a katholikus, cuint a protestáns és más 
felekezetre nézve. Amiben e tekintetben főként nehézsé-
get látok, nem épp a törvény, melyet magában véve, sok 
éven át mint főispán, zavarokat előidézőnek nem láttam, 
hanem nehézségeket látok ama magyarázatban, melyet 
éppen a miniszteri rendelet adott ennek a törvénynek, 
melyet ugy akartak érvényesíteni számos esetekben, mi-
dőn t. i. a szülők között per támadt, hogy biróságnak 
kellett ebben Ítélnie. 

A nagyméltóságú miniszter ur rendelete alapján 
vádlóknak ismertettek el, nem a szülők és az illetékes 
személyek, hanem harmadik személyek, kik általában ez 
ügyben, mint a családhoz nem tartozók, be nem folyhat-
nak, és a család megállapodása ellenére nem határozhat-
nak. Neheztelem ebben a rendeletben még most is, mi 
főként , abban áll, hogy a közigazgatási bíráskodás utján 
büntetési szankcziót akarnak a törvénynek szerezni, 
szankcziót oly módon, hogy büntetéssel rendelik fenye-
getni azon egyházi egyéneket, kik kötelességüket teljesi-
tik, mikor a keresztelés szentségét kiszolgáltatják. Ez 
pedig nem volt nálunk szándékban, mert a törvénybe 
szankcziót nem foglaltak és mégis a biróság elé kerültek 
ily vádlottak, de ez a legnagyobb részüket felmentette. 

A nehézségek sokkal későbben kezdődtek és a bonyoda-
lom sokkal későbbi keletű, mint a törvény megalkotása. 

Ha fentartatik az, hogy az állam egy vagy más 
irányban a család szentélyébe beavatkozzék, ez okvetle-
nül elvi vihart keltene, s igen szívesen szeretném, ha ez 
elkeriiltetnék. Annál inkább, mert azt tartom, hogy a 
törvény egészen végre nem hajtható, mert a vagyonosab-
bak kibújhatnak alóla, ha a törvény gyermekeiket oly 
iskolába akarná küldeni, hol meggyőződésükkel ellenke-
zőleg tanítanak. Egyszerűen kivándorolnak külföldre, ott 
neveltetik gyermekeiket, és ha bizonyos kort elértek, visz-
szahozzák őket és igy a törvény ki van játszva. 

Nem ugy a szegény osztály, mely osztálytól a gyer-
mekeket elvonják és az iskolákba belekényszeritik, ahol 
oly tanokra tanit ják, melyeket a szülők lelki üdvökre 
veszedelmeseknek találnak. (Élénk helyeslés.) Ennek kö-
vetkeztében én is bátor vagyok a szabadság nevében fel-
kérni a kormányt, hogy ezt figyelembe vegye és a csa-
ládi szentélyben ne erőszakoskodjék. Azt hiszem, van 
elég indok, hogy e szempontot figyelemre méltassa. 
(Élénk helyeslés.) (Folytatjuk). 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a szent László 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

(Folytatás.) 

Királyaink számtalan ügyben az országgyűléstől 
függetlenül intézkedtek. A kinevezéseket a pápa meg-
erősítésének fentartásával eszközölték. A püspökök a 
királyi kinevezés és az eskü letétele után azonnal a 
javadalom élvezetébe léptek, mig másutt ez csak a be-
iktatás tényével van összekötve; de a joghatóságot csak 
Rómából nyerték. És ez lehet értelme azon kifejezések-
nek : „rex non praesentat. sed nominat, dat, donat, con-
fer t ; " azaz a kisebb javadalmasok csupán a püspök meg-
erősítése és az institutio canonica után húzhatják a 
jövedelmet, tehát a javadalom élvezetének kezdete össze-
esik az institutio canonicával, mig a király által kinevezett 
püspök még Róma megerősitése (praeconisatio) előtt lép 
javadalmának élvezetébe. 

Királyaink szabad elhatározással alapítottak uj püs-
pökségeket, emeltek zárdákat, eltörölték ezeket, az eltö-
rölt, vagy elpusztult egyházi javadalmak vagyonát más 
kegyes czélokra, vagy katholikus iskolákra fordították. 

A törvényhozás mindezekbe pozitive nem avatkozott, 
nem avatkozott a kegyúri jogok gyakorlásiba. Intézke-
dései inkább negatív természetűek voltak és inkább kér-
vény, mint dictale conclusum alakjában kerültek a trón 
elé. Az országgyűlések intézkedtek ott, a hol e jognak 
gyakorlása a köz- vagy magánjogot érintette, de a jogot 
magát sohasem gyakorolta; elhárította az akadályokat, 
de maga nem okozott nehézségeket ; tiszteletben tartotta 
azt, mint királyi jogot és csak arra ügyelt, hogy az al-
kotmány keretében gyakoroltassék. 

A mi e felfogásnak még nagyobb súlyt kölcsönöz : 
ez azon körülmény, hogy ez az egyházjog értelmében 
is a királynak személyes joga, a koronához kötött jog, 
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melyben más senki, még az országgyűlés sem osztoz-
kodott. 

Már fentebb idéztem volt Verbőczyt. Az idézésben a 
személyes jog világosan foglaltatik. Az egyik idézésben 
mondja: , ezen egyházak méltóságait és javadalmait 
egyedül ő (a király) a pápa engedelméből, a kiknek 
akarta, adományozta („harum ecclesiarum praelaturas et 
bénéficia solus ipse ex nutu summi pontificis, quibus ma-
luit, contulit), másutt pedig ezeket mondja : (ime világo-
san kitűnik, hogy ő és nem más valaki tett az általa 
épitett és ajándékokkal gazdagitott egyházak kormány-
zására igaz és hü főpapokat." 

A Part. I. tit. 11. §. 1. egyenesen kimondja, hogy 
királyaink minden kegyúri jogot önmaguknak szereztek 
meg. A királynak ebbeli személyes jogát fentartja az 
1471 : XVIII. törvényczikk, minden egyéb kegyúri jog-
nak, melyeket netán mások gyakorolnának, kutforrásául 
tekinti a királyi főkegyúri jogot az 1569 : XXXVI. tör-
vényczikk. 

Kovachich György „Codex iuris decretalis" czimű 
munkájának 144. lapja 1. §-ban egy törvényt idéz, me-
lyet fontossága miatt ide iktatok: „Bárki — legyen az, 
gróf, báró, vajda vagy más kir. tisztviselő, akármilyen 
állású, nevezetű vagy méltóságú is legyen — a püspöki, 
érseki, apát- és prépostsági, vagy más egyházakat, me-
lyekre nézve a király kegyúri jogánál fogva intézkedhe-
tik, továbbá ezek állományát, tartozékait, tizedeit és fekvő 
birtokait, a melyek tisztségének határaiban feküsznek, a 
király különös parancsa nélkül ne merészelje elfoglalni, 
vagy azokban részlegesen vagv egészben beavatkozni." 
(„Nullus, comes, baro, vojvoda, seu alius officialis regius, 
cujuscumque conditionis. denominationis et dignitatis 
existât, ecclesias episcopales, archiépiscopales, abbatiales 
et praepositurales et alias quascunque regio jure patro-
natus disponendas earundemque tenuta, pertintatias, déci-
mas a possessiones intra terminos et limites honoris sui-
seu officialatus absque speciali mandato regio occupare 
aut se eisdem partialiter aut totaliter ingerera audeat.") 

Megjegyzendő, hogv e törvény azon 24 czikkelynek 
egyikét képezi, melyeket Zsigmond király dekrétumában 
hozott és a melyek annyira fontosak voltak, hogy Mátyás 
király azoknak II. Endre és I. Lajos törvényeivel ugyan-
azon erőt tulajdonította, s a melyekről Kelemen magyar 
jogtudósunk azt mondja, „hogy a mai jogtudományban 
is érvénynyel bírnak." 

Törvényhozásunk gondoskodott, hogy a király fő-
kegyúri joga azon hét vármegyében is fentartassék, me-
lyek 1622-ben Bethlen Gábornak, majd később Rákóczi 
Györgynek voltak átengedve. (1622. XXIA'. t.-cz. 8. §. 
1647 : XXX. t.-cz. 5. §.) 

Az előrebocsátottakból korolláriumként a magyar 
kir. főkegyúri jog a következő alapelveken nyugszik : 

A magyar királyok főkegyúri joga az egyházi tör-
vényekben gyökeredzik és a mennyiben a közönséges 
kegyúri jogoknál nagyobb terjedelemmel bír, kiváltság; 
de mint ilyen is egyházi természetű és nem állami j o g ; 
azért is annak gyakorlásában az egyházi törvények tar-
tandók szem előtt. 

A magyar koronához van elválaszthatlanul kötve 
s ennélfogva közjogunknak egyik sarkalatos részét képezi. 

Kizárólagos királyi személyesjog, következőkép nem 
nemzeti, nem országos, tehát semmiféle népfelség vagy 
demokratikus intézménynek a kifolyása, ezekre át nem 
ruházható a pápa beleegyezése nélkül. 

Ezen alapelvek szerint fejlődött ki Magyarországban 
a kath. egyház és állam közti viszony. Századok műve 
ez ; történelmi fejlődés, mely mélyreható szálakkal fűzte 
össze e két, a közéletet szabályozó tényezőt. Azért is ide 
nem alkalmazható sem az államjogi elméletek, sem az 
analógia, mely talán más államok példáját venné zsinór-
mértékül. Különlegesség ez, mely csupán Magyarország-
ban található, a mely kihatásaiban egész más természetű 
volt, mint azon államok intézményei, melyekben a vallás 
államvallás volt. Az államvallás rendszerint irányában és 
következményében az egyház elnyomására vezetett, holott 
Magyarországban ez nem történt, nem történt pedig 
azért, mivel éppen a korona beavatkozása az egyházi 
ügyekbe nem nélkülözhette az egyházi mozzanatot. Nem 
a parancsoló állam érdes keze nyúlt be az egyház 
ügyeibe, hanem a korona mérséklő közbelépése tette 
lehetetlenné az ellentétek kiélesifését. Az egyház kor-
mányzása az egyháznak, mint vallási testületnek, elide-
genithetlen joga. Ezt kérdésbe helyezni annyit tenne, 
mint megtagadni tőle azt. a mit az állam a legcseké-
lyebb asszocziáczióval szemben sem vonhat kétségbe. Ez 
az ő fennállásnak elválaszthatlan követelménye és tes-
tületi joga, azért mint ilyen nem az állam, hanem a 
természetjog védelme alatt áll. Ez szabadságának és 
önállóságának biztositéka, sőt ez képezi ismertető jelét, 
mely őt más hasonnemü társulatoktól megkülönbözteti. 

Es e tekintetben a magyar kath. egyház a királyi 
főkegyúri jog gyakorlásában nem talál akadályokat, annál 
kevésbé, minthogy a kegyúri jog fogalmában a védelem 
maga bennfoglaltatik. Már Szent István elrendelte „hogy 
a püspököknek hatalmukban álljon a kánonok erejénél 
fogva az egyházi ügyeket ellátni, igazgatni, kormányozni 
és elintézni." (II. könyv 2. fej.) Autonom maradt az egy-
ház kormányzatában, autonom biráskodásában, autonom 
iskoláiban, alapitványainak megőrzésében mindig a fő-
kegyúr védelmében részesült. Ha mélyebbre ható, az 
egyházra nézve sérelmes intézkedések történtek is, ezek 
nem a kegyuraság, hanem az államnak az államvallás 
felett gyakorolt hatalmi fogalmából származtak, mint pél-
dául a placetum regium. A kegyúri jog fogalmában az 
egyház őrizete és védelme rejlik ; a placetum a féltékeny-
ségnek, ha tán nem a lenyügözés szándékának gyümölcse. 

Az államvallás kinövései Magyarországban ritkán 
jelentkeznek. Különleges állást foglalt el az egyetemes 
egyházban, de sohasem lett nemzeti egyház. Rómától, 
vallási életének kutforrásától sohasem szakadt el, sőt attól 
törvényeink sem tiltották el. Püspökei és papjai nem 
tekintettek államhivatalnokoknak. A főkegyúri jog soha 
sem öltötte magára a cesaro-papismus látszatát. A püs-
pökök Rómából nyerték a jurisdictiót in spiritualibus ; 
sőt Róma engedélye nélkül nem is voltak fölszentelhetők, 
e nélkül a papság és a hivek is őket intrususoknak 
tekintették volna. 
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Éppen azért Magyarország nem látta azon küzdel-
meket, melyeket Róma fenhatóságának megtagadása maga 
után vont. Egész országok elszakadtak Rómától és meg-
szűntek katholikusok lenni ezen szempontok félreismerése 
miatt. A főkegyúri jog éppen egyházi természeténél fogva 
megakadályozta ezt nálunk. 

Szent István az esztergomi érsekségen kivül még tiz 
püspökséget alapított ; tehát ezeket, mint Szalay László 
mondja, mind a magáéból, mint Koppány, Gyula, Keán, 
Othusa és a bukottak legyőzése után a hadi zsákmányok-
ból oly dus adományokkal látta el, hogy azokat a fekvő 
birtok szempontjából is megillethette az elsőség. Az egy-
házi birtok jogalanyai ratione bonorum temporalium a 
nemesekkel egy színvonalra helyezvék. Az egyházi javak 
kir. adomány erejével birtak, tehát kétségtelen tulajdon-
jogot képeztek. 

Szent István példáját követték utódai. 
Adták pedig királyaink mindezen javakat a főkegy-

úri jogra való hivatkozás mellet t ; adták kegyeletes ala-
pítványképpen, visszavonhatlanul, teljes uri és örökös 
joggal. Hogy az egyház férfiai ekként az országban 
tekintélyes állást nyertek ; hogy az országos ügyekbe 
mélyreható befolyást gyakoroltak ; hogy a kormányzási, 
bíráskodási, sőt hadügyi dolgokban intézkedési jogokkal 
felruházvák és ez által az egyház és állam érdekei sok 
tekintetben egybeolvadtak ; hogy az ország rendei min-
dig hiven őrködtek ezen főkegyúri jogok sértetlen fen-
tartása fe le t t : mindezt történelmünk minden lapja bizo-
ny itja. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma. jul. 5. A „Berum novarum" kezdetű pápai 

encyklikának érczben való megörökitéséről már tettem 
említést. XIII. Leo pápaságának jelenévi érmén egyfelől 
a pápa arczképe látható időszámításunk és az ő pápasá-
gának (XV.) évszámával; a másik oldalon allegorikus ala-
kok jelképezik a Rerum novarum encyklika hatását a 
munkások érdekében. Es pedig a csoportozat közepén elő-
térben a Vallás nemtője áll, jobb kezében az encyklíká-
val, baljával a keresztre támaszkodik, ugy hogy egyúttal 
a kereszt töve egy elnyeléssel fenyegető hydra fejét 
zúzza szét. Ez a hydra természetesen a haszonlesést jel-
képezi. Hátrább balra két alak lép elő, gazdagon redő-
zött ruházatban, adományaikat hozva a Vallásnak. Ennek 
a lábai előtt egy szegény nő látható, a mint éhség által 
gyötört gyermekét támogat ja : jelképe a nyomorba sü-
lyesztett munkásnépnek. Jobbra egy munkás alakja lát-
ható, kit a nyomor még meg nem törött ; erőtől duzzadó 
alak, kezeiben munka-eszközökkel. Tekintete a Vallásra 
van függesztve, mintha mondaná, hogy ebbe van helyezve 
minden reménysége. Ezt az egész, a megszólalásig élénk 
jelenetet, melyet Bianchi mester keze vésett érczbe, mgr. 
Nocellától, ő szentsége titkárjától (brevium pro principi-
bus) a következő körirat keríti körül : Jus dominii ius 
operciriae gentis expertum. Péter és Pál napján osztották 
ki ennek a nevezetes éremnek példányait. Rampolla bi-
bornok 12 arany és tizenkét ezüst darabot adott át belőle 
magának a pápának. Ezüst darabot kaptak belőle a 

bibornokok, a nagykövetek, a követek és a szentszéknél 
megbízott miniszterek, valamint a pápai udvar főbb sze-
mélyiségei egymásután. 

Fényes iskolai ünnepély volt mult hó 22-én a Jé-
zus-társaságiak sz. Ignáczról nevezett templomában. Az 
Universitas Gregoriana egyik legkitűnőbb hittanhallgatója, 
a Collegium germanico-hungaricum növendéke, Hilf rich y 
176 tételt védelmezett super universa theologia mgr. 
Satolli érsek, mgr Tripepi, mgr Fontana és P. Döbling 
franciskánus atya hirneves tudósok támadásaival szemben. 
Jelen volt nyolcz bibornok. Schlözer porosz meghatalma-
zott miniszter az ap. szentszéknél, és több százra menő 
tudós hallgatóság. A disputatio rendkivül fényesen sike-
rült. Ilyet csak Róma szokott produkálni, a hol a legfőbb 
theologiai tudomány, a dogmatika, megfogyatkozás nélkül 
virágzik. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
Megnyitó, 

melyet az erd. róm. kath. irocl. társulat 1892. jul. 5-én tar to t t köz-
gyűlésén elmondott. 

V e s s el y Károly. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Jelen korunk, valamint mindenben, ugy az iro-
dalmi téren is szeret gyorsan cselekedni és mindenek 
fölött kurtán végezni. Nem teremt annyit, amennyit elődjei 
teremtettek, vagy igen csekély számban teremti azon 
hosszú müveket, melyek szerzőiknek egész életét vették 
igénybe. Nem győzzük várni a dicsőség élvezetét, és azt 
tapasztalhatni, hogy Íróink vagy azért, mert szerfelett 
nehezen vélik megszerezhetni a halál utáni hírnevet, vagy 
azért mert félnek, hogy nevetségesekké válnak, ha azt 
reményleni merik, keveset vagy semmit sem gondolnak 
az utókorral. A demokratikus áramlatnál fogva, mely az 
emberi társadalmat magával ragadta, csak kortársaiknak 
akarnak élni. S aztán van egy nagy halmaz könyvünk, 
melyek nem kerülnek sokba, van számtalan monográphiánk,. 
vannak vaskos kötetü gyűjteményeink; könyvtáraink is 
tömve vannak szépen osztályozott, lajstromozott és szá-
mozott oly munkákkal, melyeket a tudomány bármely 
ágában felhasználhatunk. Miért kárhoztatnók tehát ma-
gunkat arra, hogy egész életünkön át homályban ma-
radjunk, hogy nélkülözésekkel küzdjünk oly ivnagyságu 
könyvek alkotása miatt, melyeket csak halálunk után 
fognak olvasni ? Hiszen oly könnyű és kellemes oly 
munkácskákat összeböngészni, melyek hamar és jó áron 
kelnek el ; könnyű és kellemes egy ütéssel dicsőséget is, 
bőséges jövedelmet is és talán még egy széket is a 
magyar tudós akadémiában elnyerni ! A nagy müvek, 
miket századunk teremt, nagyrészt többé-kevésbbé ily 
alkalomszerűséggel, ily ismereti készlettel és ily leik -
ismerettel készült ujra-kiadások. 

Napjainkban nagy zajt ütnek a tudományok hala-
dásával. Pedig sokan éppen azok közül, kik leginkább 
kevélykednek azzal, mit szomszédjok feltalált, kevesebb* t 
tudnak, mint azon szegény barátok a tizenegyedik és 
tizenkettedik századból, kik sem Gáivánit, sem Lavoisier-t r 

sem Kopernikust nem ismerték, kik noha sem a nyelve-
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zetre, sem az irály ékesebb formáira nézve nem vetél-
kedhetnek korunk Íróival, a magasztos és üdvös gondo-
latokban, a helyes okoskodásban jártasabbak voltak, mint 
sokan finnyás tollhőseink közül, és bevégzettebb tudo-
mánynyal birtak, mint divatos szerzőink nagyobb része. 

Az, mit mindenek fölött ama régi Írókban észlel-
hetni, az, hogy hivatásuk öntudatával birtak. Ok jól 
ismerték a könyvnek hatalmát, azért csak nagy munkák 
írásával foglalkoztak. A sajtó és papírgyártás terén foly-
tonosan szaporodó ujitások és tökéletesbitések, a gőz és 
gépek alkalmazása a nyomtatásnál, lassankint a másolá-
sok uralmát idézték elő; az az idő már régen elmúlt és 
nem is tér többé vissza, a mikor — általában véve — 
nem kenyérkeresetből csinálták a könyveket, nem az önző 
vásári verseny folytán gomba módjára keletkezett tel-
hetetlen napi lapok hasábjainak megtöltésére, hanem 
azért irtak, hogy maguk és mások javára derekas müvet 
végezvén, a teljesített kötelesség jó illatát, az ügyes író 
dicsőségét és a becsületes ember emlékét hagyják át az 
utókornak. 

De vájjon nem magunk alatt fürészelem-e el a fát, 
midőn ilv módon kelek ki századunk irodalmi tevékeny-
sége ellen ? Azzal kecsegtetem magam, miszerint sikerülni 
fog kimutatuom, hogy nem. Dicsőségesen uralkodó szent 
atyánk, XIII. LEO pápa. kinek bölcsesége az egész föld 
kerekségét beragyogja, azt a tanácsot adta híveinek, 
hogy az Isten, az egyház és szent hitünk, tehát a valódi 
czivilizáczió, szabadság és haladás ellenségei ellen az ál-
taluk használt harczmodorban szálljunk síkra, nehogy 
ugy jár junk, mint egykor a nehéz mozdulatu németek a 
rájok csapó pogány magyarokkal jártak, kiknek iürge 
lovaikon villámsebességgel intézett támadását, a folytonos 
körülrajzásuk alatt is a kengyelvasban félig felállva ki-
röpített, de biztosan találó nyilait sziklaként meredező, a 
régi rómaiak klasszikusaiból a szerzetesek ut ján megta-
nult és nem ritkán ezek által vezénylett hármas csata-
rendjükkel visszaverhetni vélték. 

Manap, lia a társadalmi téren hatni akarunk em-
bertársainkra, hiába közeledünk nagy vastag pandektákkal 
feléjök. kik a fantaziát kápráztató regények olvasása 
alatt nagy gyönyörélvezettel egy képzelt eldorádóban 
kalandozni szoktak ; kik az emberi természet azon gyar-
lóságánál fogva, mely mindig hajlandóbb a rosszat, mint 
a jót elhinni és az első értesülésnek benyomását még a 
társadalom értelmesb rétegeiben is ritkán képes legyőzni, 
csaknem kárörvendő érzülettel olvassák az egyház és 
szolgáik ellen élezés alakban intézett támadásokat, hogy 
ne is említsem a pornographiának az önző nyerészkedés 
és erkölcsi romlottság révén növekedő terjedését. Ezeknél 
csak ugy remélhetjük a kihallgattatást, ha nekik a 
könnyebb, tetszetősb és a Horácz „miscuit utile dulci"-
féle ajánlat szerint általuk már megkedvelt irányban 
szerkesztett müvekkel kedveskedünk és szent Pál eljá-
rását követeljük, ki a hitben ingadozó korinthusiaknak 
„tejet adott inniok, nem eledelt", (1. Kor. 3. 2.) és ki 
szükségesnek mondá, hogy a megtért ugyan, de megint 
olyanokká lett zsidókat, „kiknek még tej szükséges, 
nem kemény eledel, Isten beszédeinek elemeire oktassa." 
(Zsid. 5, 120 

Igy jártak el németországi hitfeleink közt Bollan-
den, Janssen és jeles társaik az irodalom terén, mig 
áldozáraik az igy elkészített lelkeket Isten beszédeinek 
keményebb eledelével táplálták. Es minő dicső eredmény-
nyel ! Tanúskodik róla a czentrumpárt alakulása, mely 
az ádáz kulturkampf beszüntetését kieszközölte, a hatalmas 
birodalom kormányzására döntő befolyást vivott ki ma-
gának és hazájának a forradalmi, rendbontó és felforgató 
elemek ellen nagyrabecsült, elismert támasza lett. 

Ezen kívánatos, mert egyházunk és magyar hazánkra 
nézve üdvös eredmények gyenge erőnkhez mért kivivására 
való törekvés volt némileg idáig is irodalmi társulatunk-
nak egyik kitűzött czélja. S ha még távol állunk is e 
czéltól, — csak egy kis, igénytelen részét képezvén a 
magyar kath. egyháznak : — a jó szándéknak azt meg-
közelíteni több örvendetes jelét már láthatni. Igy : 

Lapunk t. fő- és társszerkesztőinek dicséretre méltó 
szorgalma és sikeres vezénylete, működő tagtársaink 
folytonos növekedő tevékenysége, kik hol terjedelmesb 
müvekben, mint például dr Lukács Antal, hol komolyabb 
tartalmú értekezésekben, mint például Avédik Lukács, dr 
Czirbusz Géza, Kovács Gyárfás, Kovács János és Tőzsér 
László, keményebb eledelt nyújtanak olvasóinknak, hol 
kötetlen irályu szépirodalmi termékekben, mint például 
Emberi Árpád, Kasleder Ferencz és Prokupek Sámuel, 
hol a költészet Múzsájától ihletve az áhítat és honszere-
lem szárnyain az eszményi világ magasabb régióiba 
emelik lelkünket, mint például Bálinth Gyula. Csiszér 
János, Fejér Gerő, Fülöp Árpád, Imets F. Jákó, Pál 
Antal és Révai Károly, és kis lapunk többi kedves le-
velezői, kikhez már a tanítónők közül is néhányan iró-
társakul sorakoznak, mind a jelzett irány követői közé 
számitandók, el nem feledve a rövid idő alatt társulatunk 
egyik kedvenczévé lett Forster Jánost, ki egyenesen 
Bollanden és több jeles társainak nyomdokába lépve 
„Antonia" és „Klodvig" 1) czimü munkák kiadásával, 
népszerű apológiájának megírásával egészen a szükséges-
nek jelzett működésnek szellemében törekszik szép tehet-
ségeit érvényesíteni. 

Mind ezek azon reményt keltik fél bennem, hogy 
Isten után nagylelkű fővédnökünk, nagyméltóságú főpász-
torunk kegyességének szárnyai alatt és maecenási bőke-
zűséggel nyújtot t segélyezése mellett, tisztelt pártolóink, 
főleg Darvas János és dr Tódor József, kik közül az 
első szerény falusi jövedelmeiből tetemes segélylyel járul t 
társulatunk alapjának gyarapításához, a második a kellő 
biztosíték kieszközlése által a lapunk feje felett függöt-
dámoklesi kardot eltávolítani szives volt, továbbá műt 
ködő és előfizető tagtársaink közreműködésével — a jelölt 
uton még sikeresebben fogunk haladhatni. E reményben 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

IRODALOM. 
= Noviczius Gaudenczius. Papi adomák, ötletek 

és jellemvonások gyűjteménye. III. kötet. (Harmadik fél-
ezer.) Összeszedte Babilc József, egri egyházmegyei áldozó-

') Antonia, vagyis a lyoni vértanuk. Elbeszélés. Ara 45 kr, 
vagy 2 intentio. Klodvig, vagyis a kath. egyház győzelme Arius 
szellemén. Ara 75 kr. Kaphatók Pozsonyban a t. Ferencziek zár-
dájában. 
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pap, tanítóképző tanár. Eger, 1892. 16-r. 288 1. Ára 1 
fr t 50 kr, kötve 2 frt . 

Elég róla azt mondani, hogy Páter Hilárius és 
Fráter Jukundián méltó testvéröcscse. Fráter Josephus 
(Lehoczky József orosházi lelkész) igen sok adomát, ugy 
is mint eigene Compositiont, ugy mínjjSk melynek ő 
kedvessége a tárgya, adott e füzetben Noviczius Gauden-
cziusnak kamatra, a ki az ily szives kölcsönök által neki 
buzdítva, most azzal fenyeget, hogy egy év múlva Pa-
rochus Joviális, Capellanus Joviális, Clericus Joviális 
czimezés alatt egészen u j generáczió fog megjelenni. Jó 
jel, ha valaki nem tud kifogyni a jókedvből. 

Iskolai értesítők. 

1. A zsolnai királyi katholikus gymnasium Értesítője 
az 1891—92. tanévről. Közli Csáka Károly kir. igazgató. 
Zsolna, 1892. 197 1. 

A tulajdonképi Értesítőt vagyis jelentést az 1891 — 
92. tanévről Csáka K. igazgató kiváló becsű értekezése 
nyitja meg (1 — 155. 1.) „Középiskoláink szervezéséről 
Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további 
fejlődéséről vagyis az 1848 előtti középiskoláról," mint 
már negyedik folytatás. A 4 osztályú gymnasium elég 
népesnek mondható. Van benne két párhuzamos I. osz-
tály is. A tanuló if júság száma az év elején 207, az év 
végén 195 volt. Ezek közöl róm. kath. 99, lutheránus 5, 
zsidó 91. 

2. Tizenkettedik Értesítő a szegedi apáeza-iskolák-
ról. Közzé teszi Oltványi Pál prépost, pápai kamarás, a 
Ferencz-József-rend lovagja stb. Szegeden, 1892. 35 1. 

„Küzdelem az életem" jelszó alatt figyelemre méltó 
történeti adatokat közöl Oltványi Pál prépost ur beveze-
tésül a füzet élén az egyház és az iskola érdekei védel-
mére vivott saját legújabb küzdelmeinek a köréből. A 
statisztikai adatokból kiemeljük a következőket: a nép-
iskolában volt az év végén 336 tanuló, az internátusban 
és munkaiskolában volt 171, ismétlő iskolába jár t 56. 

3. Az esztergomi királyi érseki tanítóképző-intézet 
Értesítője az 1891—92. tanévről. Szerkesztette dr Walter 
Gyula igazgató. Esztergom, 1892. 63 1. 

Tar ta lma: I. A tanév nevezetesebb eseményei. II. 
A szorgalmi idő főbb mozzanatai III. Segélyek és jutal-
mak. IV. Az öuképző-kör. V. Az igazgatóság és a tanári 
kar, VI. Anyagi viszonyok. VII. A végzett tananyag. 
VIII. Érdemsorozat. IX. Képesitő vizsgálatok. X. Statisz-
tikai táblázat XI. A jegyek és rövidítések magyarázata. 
XII. Értesítés a jövő tanévre. A három osztály tanulóinak 
létszáma együttvéve volt 72, köztük római katholikus 68, 
zsidó 4. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Stephanovszky Sándor egri főszékesegyházi 
kanonok, zsinati vizsgáló és főegyházmegyei könyvtárnok-
nak, a Boldogságos S^üz Máriáról nevezett pagrányi czim-

zetes apátságot ; Debreczeni János egri főszékesegyházi 
kanonok, papneveidei kormányzó és hittanárnak, a Szent 
Györgyről nevezett gottáli czimzetes apátságot adományo-
zom. Kelt Brünnben, 1892. évi junius hó 30. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa alakja évről-évre erősebben 

domborodik ki VII. Gergely és III. Inczeé mellett, mint 
a ki kora felett igazán uralkodik s a hol csak beavatko-
zik a népek, államok és társadalmak ügyeibe, mindenütt 
átható átalakulás megy végbe lángeszű iniciativája és 
minden akadályt engedni kényszerítő akaratereje által. 
I t t van például apostoli gondjainak jelenleg előtérben 
levő tárgya, Francziaország. Mgr Fava grenoblei püspök-
höz mult hó 22-én intézett levele ismét megmutatta, 
hogy a mit ö kigondol, az élet, a mit tesz, az maga a 
világtörténet megállapított ítélete. Francziaországot Európá-
nak csak ugy lehet megmenteni, ha ez a fényes multu 
és nagy tehetségű nép hajlandó megmenteni magát. Ez 
pedig csak ugy lehetséges, ha a franczia nemzet óriási 
többsége, a hivő katholikusok hatalmukba keritik és ve-
zetésük alá veszik a — respublikát. Minden monarchikus 
aspiráczió, még együttvéve is gyenge és tehetetlen 
Francziaország ujjáteremtésére. XIII. Leo szellemi fen-
sőbbsége oly magas, annak befolyása oly hatalmas, hogy 
minden ellenfele duzzogásnál többre nem viheti, s tehe-
tetlenül a pápai akczióval szemben kénytelen félre vo-
nulni. XIII. Leo pápa bele kiáltá a franczia nemzet 
lelkébe: „Mentsétek meg a vallást, hogy az erőt adjon 
nektek megmenteni hazátokat," — és egész Franczia-
ország hallgat, a francziák óriás többsége egyre készsé-
gesebben indul hajlani a pápa szavára. A mit államférfiak, 
filozófok, sőt egy egész fényes és szentéletü püspöki kar 
saját erejéből nem volt képes megtenni : azt megteszi 
XIII. Leo pápa : befolyása alatt újjászületik Franczia-
ország s Európában meggyökeresedik az egyházat édes 
anyaként tisztelő népuralom. Elmondhatni igazán csodá-
lattal : „Et nunc reges intelligite : erudimini, qui iudicatis 
terram !" 

— A magyar protestánsok meg fognak előzni ben-
nünket hatalmuknak az egyetemi tanításra való kiterjesz-
tésével. Debreczenben a millennium emlékére egyetemet 
szándékoznak állítani, Kolozsvártt pedig az egyetemmel 
szerves összeköttetésben theol. kar felállítását tervezik. 
Már körülbelül 100,000 forint áll rendelkezésökre. Nekik 
tehát két egyetem fölött lesz befolyásuk ; nekünk egy 
fölött sem, — ha nem sietünk az utolsó órában. 

— Az osztrák püspöki kar teljes számban készül 
megjelenni az osztrák katholikusok 3 ik nagygyűlésén, a 
mely augusztus vége felé Linzben fog ülésezni. Hir sze-
rint Galimberti nuntius is jelen leszen s üdvözölni fogja 
a nagygyűlést a pápa nevében. A nagygyűlés főfő tárgya 
az iskola és nevelés vallásos jellegének visszaállítása 
leszen. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza á. sz.) 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. : 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. : 

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

ÖTVENEGYEDIK 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, j u l iu s 20. 6. II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Fehér Ipoly pannonhalmi főapát első top. levele. — A világi kath. főrendiek beszédei az 
u. n. elkeresztelési vi tában. — A királyi főkegyúri jogról. — Egyházi Tudósítás : E s z t e r g o m : Vaszary Kolos hgprimás a vallásos 

buzgóság emelése czéljából. — Irodalom : Iskolai értesítő. — Vegyesek. — Nyil t tér . 

Fehér Ipoly, 
Isten irgalmából s az apostoli szentszék kegyelméből a 
szent Márton hitvalló-püspökről nevezett pannonhalmi szent 
Benedek-rendű főapátság főpásztora, ennek s a magyar 
szent korona alá tartozó ugyanezen rendű összes apátsá-
goknak főapátja s örökös elnöke, Ferencz József-rend 
lovagja, királyi tanácsos és a szerb kir. szent Száva-rend 

középkeresztese 

a pannonhalmi főapátság elkülönített egyházteri'detén 
működő 

ít. lelkipásztorok s az ottlakó keresztény híveknek 

áldást és üdvözletet az Urban ! 

A pannonhalmi főapátság főpásztorának, 
íőméltóságu és ft. Vaszary Kolos urnák az esz-
tergomi érseki székre tör tént kegyelmes kine-
veztetése következtében árvaságra jutott , de a 
jó Isten kegyelme, a rendtársak bizalma és 
apostoli királyunk legfelsőbb elhatározása sze-
mélyemben ismét atyát és főpásztort adott kis-
ded egyházmegyénknek. 

Szivem mélyéből mondok hálát a minden jó 
kegyes Adójának, az örökkévalóság halhatatlan és 
láthatatlan Királyának, az egyedül való Istennek 
(1. Tim., I. 17.) 

Szentséges Atyánk, a római pápa által is-
teni küldetéssel felruházva s apostoli áldással 
ellátva, az Ur szent nevében jövök hozzátok, 
Krisztusban szeretett paptársaim és hiveim, 
hogy tanitója legyek a tudatlanoknak, vigasz-
talója a szomorúaknak, gyámolitója a szegények-
nek, vezére híveimnek és mindene mindenkinek, 
kiket a jó Isten reám bízott. 

Midőn a főapátság keresztény híveinek lelki 
vezetését s az elkülönített egyházterület kor-

mányát átveszem, teljes bizalmamat a jó Istenbe 
helyezem, ki meg fogja adni nekem a szükséges 
kegyelmet, hogy magasztos, de terhes hivatásom 
szent kötelmeit az ő nagyobb dicsőségére és 
halhatatlan lelketek üdvösségére áldásosán tel-
jesíthessem; hogy pedig ez minél sikeresebben 
megtörténhessék, kérlek ti teket is, imádkozzatok 
érettem. 

És most mindenkihez intézek néhány szót 
s elmondom mindazt, ami szivemen fekszik. Az 
Ur Jézus kegyelme s a bold. Szűz Mária pár t -
fogása legyen velünk ! 

* 
* * 

Elsőben is hozzátok szólok, Krisztusban 
kedves paptársaim, kik apostoli működésemben 
első segédeim s az Ur Jézusnak híveitek között 
képviselői vagytok, azon Krisztusnak, ki felol-
doztatott, hoyy sokak bűneit elvegye (Zsid. IX., 28.). 
Ti a megváltás nagy munkáját folytat játok, mi-
dőn híveiteket oktatjátok, őket a kegyszerek 
kiszolgálása által megszentelitek s az örök élet 
ut jain vezetitek. Ismeretes előttetek az újszö-
vetségi papság fenséges feladata. Egy önmegta-
gadásban, fáradozásban s áldozatokban gazdag 
élet a ti osztályrészetek. Naponként bemu-
ta t já tok a szeplőtelen Bárány vérnélküli áldo-
zatát , hogy azt magatokhoz vévén, az ő 
lelkületét, az ő szellemét öltsétek fel, mely 
nem más, mint a készséges áldozati lelkület 
papi hivatástok terhes kötelmeinek buzgó telje-
sítésében. A mi Urunk Jézus Krisztus Atyja 
engedjen megerősödnötök az ö Lelkének erejével; 
Krisztus lakjék hit által sziveitekben, hogy meggyö-
kerezve és megalapítva lévén a szeretetben, betelje-
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tek Isten minden teljességével (Efez. III., 16, 17, 
19.) A pásztorok pásztora írja be neveiteket az 
örökké boldog élet könyvébe azon isteni igéret 
szerint: Ha ki nekem szolgál, megtiszteli az Atyám. 
(Ján. XII. 26.) 

Hozzátok fordulok most, Krisztusban szere-
t e t t hiveim! Minthogy a hit, szent Pál apostol 
szavai szerint, a reménylendö dolgok alapja, a 
láthatatlanok bizonyítása, és hit nélkül lehetetlen 
kedvesnek lenni Istennél (Zsid. XI. 1. 6); mint-
hogy továbbá e szent hit kezdete a mi üdvös-
ségünknek, gyökere s alapja a megigazulásnak, 
mint ezt a tridenti szent zsinat mondja: szivem 
egész melegével kérlek benneteket, ragaszkodja-
tok rendületlenül a szent hithez, maradjatok 
állhatatosak annak megvallásában és kitartók a 
szeretet által élő és munkás hitben. Ezen hit 
azonban csak egy lehet, mert az igazság is csak 
egy. Ezen hitet maga Krisztus Urunk, az élő 
Istennek fia, hirdette e földön; annak igazságát 
kinos halála és dicsőséges feltámadása által meg-
erősitette s annak tani tását a csalhatatlan anya-
szentegyházra bizta. Maga az Isten Fia imádko-
zott a hitegységért, midőn szenvedése előtt igy 
szólott mennyei Atyjához : Tartsd meg őket a te 
nevedben, kiket nekem adtál, hogy egygyé legyenek, 
mint mi vagyunk, s igy elliigyje a világ, hogy te 
küldöttel engemet (Ján. XVII. 11, 21.) A nemzetek 
Apostola, szent Pál is a hitegységből indul ki, 
midőn az efezusi hiveket kéri, hogy a hivatáshoz, 
melyre hivatva vannak, méltólag járjanak s igye-
kezzenek föntartani a lélek egységét a béke köte-
lékével. Egy az Ur, egy a hit, egy a keresztség. Egy 
az Isten és mindenek Atyja, ki mindenek fölött 
vagyon és mindeneken és mindnyájunkban. És 
miután a Krisztus által adott kegyelem külön-
féle ajándékairól szólott, az egyház csodálatra 
méltó szervezetét fejtegeti s elősorolja a sokféle 
hivatalt, melyek isteni rendelésből erednek s 
arra vannak irányozva, hogy a szentek teljes 
kiképzésére, a szolgálat munkájára és Krisztus 
testének épülésére szolgáljanak. Krisztus egyhá-
zának fő feladata azonban, hogy mindnyájan 
eljussunk a hitnek és Isten Fia ismeretének egysé-
gére, tökéletes férfikort érvén, Krisztus teljes korá-
nak mértéke szerint; hogy ne legyünk többé habozó 
kisdedek, és ne hajtassunk ide s tova a tudomány 
minden szelétől, az emberek gonoszsága által, a 
tévedésbe ejtő álnokság által: hanem igazságot cse-
lekedvén a szeretetben, mindenestül növekedjünk 
abban, aki fő: Krisztusban (Efez. IV. 1—15.) 

Mert más alapot senki sem vethet, azon kiviil, mely 
vettetett, mely a Krisztus Jézus, mint ugyanazon 
Apostol mondja (1. Kor. III. 11.) De kéri is a 
római hiveket, hogy vigyázzanak azokra, kik 
visszavonásokat és botránkozásokat támasztanak 
azon tudomány ellen, melyet tanultak, és hogy 
kerüljék őket (Róm. XVI. 17.) 

Hogy az anyaszentegyháznak drága kincse, 
a szent hit eredeti tisztaságában sértetlenül 
megőriztessék, az isteni bölcseség gondoskodott 
alkalmas módról; Krisztus Urunk ugyanis a hit-
egység őrévé szent Péter apostolt tette, őt ren-
delvén az egyház látható fejévé; reá, mint alap-
kőre épitette az anyaszentegyházat és megigérte, 
hogy a pokol hatalma soha sem fog azon erőt 
venni; neki adta a mennyek országának kulcsait, 
hogy amit megköt a földön, meg legyen az 
kötve a mennyekben is, és amit felold a földön, 
fel legyen az oldozva a mennyekben is (Máté 
XVI. 18, 19.) És feltámadása után az Ur való-
ban Péterre bizta az egyház kormányzását s a 
hitegység megőrzését, midőn igy szólott hozzá : 
Legeltesd az én bárányaimat ; legeltesd az én 
juhaimat (Ján. XXI. 15, 16, 17.) Az egyház lát-
ható fejének hatalma Péter halálával nem szün-

; hetet t meg, mei't, mint Bossuet püspök mondja, 
soha sem lehet vége azon intézménynek, mely-
nek feladata, hogy alapja és támasza legyen a 
halhatatlan egyháznak. Szent Péter él és élni 
fog utódaiban, a római pápákban. És valóban 
szent Péter halála után is fenn van és fennma-
rad mindig a római pápákban a csalhatatlan 
tanitói hivatal s a legfőbb isteni hatalom, mely 
a hitegységnek legnagyobb biztositéka. 

Ezen hitegység anyaszentegyházunknak di-
esősége és isteni igazságnak ismertető jegye. 
Óhajtva óhajtom azért, kedves hiveim, hogy azt 
mindannyian jól megismerjétek és becsüljétek; 
hozzá rendületlenül ragaszkodjatok, s azt, mint 
szemetek fényét, bármi áldozat árán is megőriz-
zétek ; mert attól függ örök üdvösségtek, melyet 
Urunk és Üdvözítőnk kinos halála által és drága 
szent vérének árán szerzett számunkra. Ha a 
hitet híven megtartjátok, Isten szent kegyelmé-
vel könnyen fogjátok teljesíthetni azon fontos 
kötelességeket, melyeket egyházi, családi és tár-
sadalmi viszonyaitokból kifolyólag okvetetlenül 
teljesítenek kell, ha i t t a földön megelégedésben 
és jólétben élni, a siron tul pedig örökké bol-
dogok lenni akartok. Ezen kötelmekről is kívá-
nok szólni. (Vége köv.) 
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A világi kath. főrendiek beszédei az u. n. 
elkeresztelési vitában. 

— Julius 4-én. — 

Zichy Antal. 
Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 

Sajnálom, hogy ily késő órában kerül reám a sor. Meg-
vallom, én is nagyfontosságunak találom e tárgyat, ugy, 
hogy a mondottak által kimeritettnek nem látom és azt 
hiszem, még sok szó fér hozzá. 

Meghajolva a nagyméltóságú ház figyelmének lát-
ható lankadása előtt, csak arra kérem az én előttem 
szóló t. barátomat, Szontágh Pált, hogy engemet, régi 
barátját, tisztelőjét ne méltóztassanak mindjárt mai sza-
vazatom után, ahhoz a csoporthoz sorolni, amely tüskön-
bokron vakon meghajol az egyház tekintélye előtt, elle-
nében az államnak. Nem tartozom azok közé, jegyezze 
meg t. barátom Szontágh Pál, akik Canossába mennek 
nemcsak, hanem állandóan ott maradnak a behavazott 
templom lépcsőjén folytonosan vezekelve. 

A még ezután kilátásba helyezett — reméljük — 
igazán szabadelvű javaslatok és intézkedések reánk váró 
tárgyalása alkalmával be fogom ezt bizonyítani; remélem, 
lesz reá alkalom, hogy ennek próbáit adjam. 

Azonban azokhoz sem szegődhetem, bocsánatot ké-
rek t. barátomtól néhai Eötvös Józsefnek velem együtt 
tisztelőjétől, nem tartozom azok közé, akik az állam 
mindenhatósága előtt minden áron, minden kérdésben 
meghajolnak. Van egy nagyobb, magasabb, szentebb ügy, 
és ez az embernek vele született joga, amely lelkiisme-
rete, vallásos meggyőződése teljes szabadságában és nyíl* 
vánithatóságának jogában áll. A törvény ne nyúljon a 
család szentélyébe, mert amely állam oly jogokat arrogál, 
a melyek ellen az emberi érzületek fellázadnak, felbő-
szülnek, az nem igazságos, az nem szabadelvű állam, az 
zsarnok állam es intézkedéseivel bizonyosan a legsúlyo-
sabb következményeket fogja előidézni. 

Mondhatom, rövidre szabhatom felszólalásomat, any-
nyira megnyugtatva érzem magamat a primás ő herczeg-
sége nyilatkozatának különösen ama része által, midőn 
azt méltóztatott mondani, hogy vagylagosan teszi indít-
ványát, tudniillik az 1868. LUI. t.-czikknek vagy meg-
változtatása, vagy olyan magyarázása, amely ebből a 
bonyodalmas kérdésből a kivezetőt békés uton, csendben, 1 

minden megrázkódtatás nélkül, az állam tekintélyének 
veszélyeztetése nélkül lehetővé teszi. 

Es valóban azt, a mit kultuszminiszter ő exczellen-
cziája nyilvánitott és ami igen megnyugtatólag hatott 
reám, megvallom az, hogy ő sem tar t ja valami csalha-
tatlan, változhatatlan alaptörvénynek ezt a kérdéses tör-
vényt, mely a jelen diskusszió tárgyát képezi, sőt szavai-
ból némileg kisugárzott, hogy az önként, magától fog 
módosulni, t. i. az általános polgári törvénykönyvnek 
mindenki által várt és óhajtott behozatala alkalmával. 

Tehát éppen azért, mert ő exczellencziája közel 
lát ja azt az időt bekövetkezni, mikor e nyűg alól az ad-
minisztráczió és az állam fel fog szabadulni, kérdem, 
van-e ok ideiglenesen addig is a kedélyek nyugtalanságát 

lentartani és továbbra vinni ? (Helyeslés.) Van-e ok ar ra , 
hogy az állam egy nagy részének, a nagyobb résznek 
lelkiismerete megnyugtatása iránt, egy más kisegítő mó-
dot és eszközt örömmel két kézzel meg ne ragadjunk ? 
(Elénk helyeslés.) 

Méltóztatnak mondani, Schlauch püspök ő exczel-
lencziája is felhozta, hogy Ausztriához képest is minő 
visszaesés van nálunk. Egy kis szégyenpirral kell igent 
vallanom e megjegyzésre, de egyúttal mindezeknek meg 
van az oka. Ha keresünk, kutatunk a múltban, megta-
láljuk azt. A 40-es évek agitáczióira méltóztassék vissza-
emlékezni, mikor a vegyesházassági izgalom volt ; akik a 
törvényt, melyet most tárgyalunk és megbeszélünk hozták, 
azt hitték, hogy jól cselekednek és hasonló izgalmaknak 
elejét veszik, de fájdalom, azt látjuk, hogy a végrehajtás 
terén nem a törvényhozás, hanem a végrehajtás terén 
tévedtünk azon ösvényre, melyen akkor is az ország nagy 
többsége, vagy legalább ez a nemzeti ellenzék nagy 
párt ja tévedett. Manapság azt hiszem, mindenki belátja, 
hogy a közvéleményt ez akkor felzavarta. 

Méltóztatik emlékezni, hogy szegény plébánosokat, 
akik vonakodtak a legszentebb szellemi presztácziót tel-
jesíteni, mint a vallásos béke háboritóit, mint templom-
rablókat és fosztogatókat büntették. Most pedig a kul-
tuszminiszter ur ő exczellencziája nemes kedélyétől 
vezettetve, vagy csalhatatlan elvnek hódolva, t. i. ha 
törvény van, végre kell azt hajtani, ez oly eszköz, ame-
lyet, megvallom, megdöbbenéssel hallottam említeni, s 
amelynek mielőbbi hatályon kivüli helyezését az ő és az 
ország érdekében legforróbban óhajtam. (Élénk helyeslés) 

Bátor vagyok egy kis inkonzekvencziára is figyel-
messé tenni a méltóságos főrendeket, bocsánatot kérve, 
hogy oly hosszasan veszem igénybe a méltóságos főren-
dek szives türelmét, (Hal l juk! Halljuk!) amely inkonze-
kvencziát a kultuszminiszter ur beszédében megjegyeztem 
magamnak. 0 t. i. azt mondta, hogy nem volna szabad 
interpretálni e törvényt, ellenben ő maga a végrehajtás 
által nemcsak interpretálni, hanem pótolni is bátorkodott 
azt, (Helyeslés) mert hol az 1868: LIII . törvényc/.ikkhez 
a szankczíó ? 

Talán azt hiszi valaki, hogy a törvény megalkotói, 
köztük a halhatatlan emlékű Deák Ferencz is, emlék-
szem, ő ajánlotta azt, ami ismét a régi reminisczencziák-
ban leli psychologikus magyarázatát ; talán azt hiszi 
valaki, hogy a törvény akkori megalkotói feledékenység-
ből hagyták ki ? Ha pedig ezt nem teszszük ki, akkor 
büntethető-e valaki? Nem. S e tekintetben nagy öröm-
mel hallottam a miniszter ur finom disztinkczióját, hogy 
nem oly parancsolólag van szövegezve e törvény, mint 
ehhez hasonló más törvények, mert igenis a parancsoló 
mód s az indikativus közt különbség van. 

Először ezért, másodszor pedig, mert abból a fel-
tevésből indul ki a törvényhozás, nem volt szándéka a 
családi élet szentélyébe behatolni, hanem csak arra az 
esetre vonatkozólag tartalmaz szigorú intézkedést e tör-
vény, mikor a családban a gyermek vallására nézve nem 
tudnak megegyezni, mikor kétely merül fel, halálesetre, 
gyámság, hivatalos nevelés esetében előáll a törvény s 
határoz e tekintetben. 

3* 
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De nem hiszem, hogy a végrehajtó hatalomnak joga 
volna a törvényt nemcsak interpretálni, hanem egyúttal 
az ociosa restrigenda elve szerint egyesekre nézve sértő-
leg interpretálni azt, sőt még pótolni is a szankcziót, 
amely hiányzott, belefoglalva azt rendeleti uton, amely-
nek törvényszerűsége ellen — bárki mit mond is — 
minden embernek skrupulusának kell lennie, már csak 
formai tekintetből is. 

Én örömmel üdvözöltem a miniszter ur ő exczellen-
cziájának sok eddigi kezdeményezését, sőt nem egyre 
nézve szolidaritást is vállaltam vele és szívesen magamra 
vettem a gáncsokat is, amelyeket pl. az egységes közép-
iskolai javaslatra vonatkozólag tettek. Örömmel és büsz-
keséggel azok egyikének vallhatom magam, akiknek 
szerény hozzájárulása folytán a kisdedóvási törvényben 
létező imaszerű fohászt sikerült keresztül vinni, mi az-
után tetszést is aratott s én igénytelen előfutója voltam, 
mint budapesti tanfelügyelő, midőn azt ajánlottam, hogy 
a napimunkát a közös iskolákban fohászszal nyissák meg, 
de nem voltam oly szerencsés, mint ő, mert minden 
oldalról megtámadtattam e miatt. Megtámadtak az atheis-
ták, kik a közös iskolákat, mert közösek, vallástalanokká 
akarták fentartani, 

Ezek után azt hiszem, hogy amaz engesztelő han-
gulat folytán, mely t. barátom Szontagh Pál beszédéből 
is kitetszik, leszámítva abból azt az erőszakos két táborra 
való felosztást, ismétlem, ily engesztelő hangulat után 
reményünk lehet, hogy e kérdést szerencsésen és békésen 
megfogják oldhatni. (Helyeslés.) 

De itt megvallom, szerencsétlen experimentumnak 
tekintem azt — bár nem tudhatom, mit rejteget tárczá-
jában a miniszter ur. 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter : Nem én fogom 
előterjeszteni. (Derültség.) 

Zichy Antal gróf : . . . ha nem is a miniszter ur 
fogja formulázni, hogy egy még nem létező, meg nem 
született javaslat felett kritika gyakoroltatik. Én nem 
merem ezt megkisérleni, mert ez attól függ, hogy mi 
lesz benne, mit fognak a paragrafusok mondani. De min-
denesetre bizalmatlansággal tölt el az, hogy kétféle matri-
kulák lesznek, mert az az egyenlőség jogérzetébe ütközik, 
hogy külön anyakönyvek fognak vezettetni a vegyeshá-
zasságok esetében s ismét külön anyakönyvek a többiben. 
Ebben helytelenséget Iátok, de bátor vagyok arra utalni, 
hogy mivel az állapot ideiglenesnek van elismerve a kor-
mány által is, biztos kilátás van rá, hogy a polgári 
anyakönyvnek behozatala által a baj orvosoltatni fog. A 
mint ő excja magát kifejezte, bizton reméli, hogy ez az 
intézkedés az, amely minden baj t megszüntet, s amely a 
kibontakozás út ját megjelöli. 

Hát ha ez a meggyőződése és a törvényjavaslat 
konceptusban már készen van, és rövid idő múlva ke-
resztül is fogja vinni, akkor mi oka van neki, e rende-
letet addig is fentartani ? Nincs-e több oka arra, hogy 
inkább bevalljuk ezt az egy gyarlóságot, hogy elkövet-
tük a hibát, azt nem akarjuk folytatni? (Helyeslések.) 

Méltóztassanak azt megengedni, hogy ha már eddig 
visszaéltem a t. ház türelmével, még Deák Ferencznek 

egy tréfás adomáját elevenítem fel. Egy szisztémáról volt 
ugyanis szó, amelyhez erősen ragaszkodtak, akik csinál-
ták, de minden ember meg volt győződve, hogy hiába 
ragaszkodnak hozzá, nem tartatik még sem fenn. 

Az öreg Deák azt mondta akkor, hogy : Te, ha a 
mellényedet rosszul gombolod be, nem az első gombon 
kezded, hanem egy másikon, akkor nincs más mód hátra, 
mint kigombolni a begombol tat is és újra kezdeni. (De-
rültség.) 

En részemről igaz lélekkel mondhatom, megnyug-
vásomat nem a kilátásba helyezett anyakönyvben, e hibás 
dolog alkotásában, hanem abban találom, amit a herczeg-
primás ő eminencziája oly bölcsen, mérsékelten és ha-
tározottan előadott. En szívvel csatlakozom előadásához. 
(Helyeslés.) 

Gróf Sztáray Antal. 

Nagyméltóságú elnök ! Méltóságos főrendek ! A her-
czegprimás ur imént előadott nézetéhez csatlakozom és én 
azt teljes szívvel magamévá tettem. Tettem ezt két szem-
pontból : mint katholikus és mint olyan férfi, aki Ma-
gyarországon, nem akarván használni azon hitelvesztett 
szót, hogy „szabadelvű," igazi szabadságot akar találni 
mindenhol, kivált ott, ahol az kezdetét veszi, a szülői 
jognak csorbítása nélkül. 

Ami a budgetet illeti, magam részéről nem fogadom 
azt el. Nem azért teszem ezt, mintha annak szám sze-
rinti tételeiben aggályt találnék, hanem azért, mert ma 
julius 4-ikét írunk s ezen budgetnek már 1891-ben vagy 
ez év kezdetén tárgyalás alatt kellett volna lennie. És 
mert ennek inditó okai nem kívülről jövő nagyobb okok, 
hanem tisztán a kormányban, a minisztériumban s annak 
személyeiben f'ekszeuek s ennek következtében jutot t oda, 
hogy az év harmadik negyedében tárgyaljuk a budgetet. 
A t.. kormány a helyett, hogy ami tekintélyünket, köz-
jogi állami állásunkat elégségesen hangoztatná és kivül-
ről-belülről erősítene, azt inkább visszafejlődni hagyja s 
nem adja meg az országnak azon súlyt, amely kívánatos 
arra, hogy szabadságunk s önállóságunk erősebb és töké-
letesebb legyeu. Azért én a költségvetést a részletes tár-
gyalás alapjául el nem fogadom, fentartva magamnak a 
jogot, hogy annak idején a részletekhez hozzá szóljak. 
(Helyeslések.) 

Gr. Széchenyi Imre. 

Néhány bevezető szó után kijelenti, hogy a költség-
vetést általánosságban a részletes tárgyalás alapján elfo-
fogadja és egész teljességben hozzájárul a herczegprimás 
nyilatkozatához. 

Csak egyet vagyok bátor — igy folytatja beszédét 
— a méltóságos főrendek figyelmébe ajánlani. (Hall juk! 
Halljuk !) Miután az igen t. miniszter ur, ő eminencziája 
a herczegprimás azon szavaira, hogy tulajdonképpen a 
be nem vett vallások azok, a melyek a legszabadabban 
mozoghatnak s a bevett vallásoknak el van vágva a 
szabad mozgása, azt válaszolta, hogy ez nem egészen áll, 
a mennyiben az 1868 : XIII. törvény-czikkben a be nem 
vett vallásfelekezetekről nem történik intézkedés, az 
izraeliták és keresztények közötti házasságról szóló tör-
vény pedig nem létezik, miután az a főrendiházban 
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keresztül nem nient ; igaz, hogv az a javaslat letárgval-
tatott a képviselőházban és az 1883. évi november hó 
30-án tartott 275-ik ülésében harmadik olvasásban is 
elfogadtatott. 

Ezen törvényjavaslat XI. fejezetének 38. §-a pedig 
igy szól: „A polgári házasságból született gyermekek 
vallása iránt a szülők egyetértése határoz : ugy ezen 
szabadsággal ellenkező bármely szerződés, téritvény vagy 
rendelkezés érvénytelen, semmi esetben sem birhat jog-
erővel. A szülők egyetértése hiányában a fiuk az apa, a 
leányok pedig az anya vallását követik. 

Tehát „a szülők egyetértése hiányában." Méltóságos 
főrendek ! En azt hiszem, hogy a főrendiház nem kiván 
mást a keresztény vallások számára, mint a mit ezen 
törvényjavaslat a keresztények és izraeliták vegyes házas-
ságára nézve rendel és ha ez igy van, a jelen kormány 
szintén nem hagyhatja el ezen álláspontot, ha csak újra 
dezavouálni nem akarja az előbbeni kabineteket. (He-
lyeslés.) Igy állván a dolog, ideje már annak, hogy 
ebből a konzekvencziák levonassanak. (Halljuk ! Halljuk !) 
Talán nem szerénytelenség tőlünk, ha azt kérjük, hogy 
az államhatalomnak a családok szentélyébe való illeték-
telen beavatkozásától emanczipáltassunk. Ez egyszer mi 
keresztények kérjük az emanczipácziót. (Elénk helyeslések.) 

(Folytatjuk.) 

A királyi főkegyúri jogról. 
Dr Schlauch Lőrinc z nagyváradi püspök a szent László 
király jubileumán tartott sz.-László-társulati közgyűlés 

megnyitójául. 

(Vége.) 

A kir. főkegyúri jognak ezen kihatását a magyar 
közéletre, még nevelte az, hogy az összes tan- és neve-
lésügy az egyház kezébe volt letéve. 

A községekben a főpapok, főurak saját belátásuk 
szerint rendelkeztek iskoláik felett, kinevezték a tanító-
kat, megállapították ezek létszámát és fizetését, megha-
tározták a tantárgyakat, a tanrendet és az iskolai szabá-
lyokat. A főfelügyelet mindenütt az egyház kezében volt 
nemcsak az elemi, hanem a felsőbb iskolákban is. 0 volt 
általában egész nyugati Európában a művelődés kiinduló 
pontja, hordnoka és terjesztője. 

Erre szolgáltak Magyarországban azon terjedelmes 
javak, melyek a királyi főkegyur bőkezűségéből a tanító-
szerzeteknek adattak. A középiskolák ezek kezeiben vol-
tak ; ők vezették azokat függetlenül. A magyar államnak 
nem voltak középiskolái. S ma is nagyobbára a tanitás és 
nevelés képezi feladatukat, miként századokon át rájuk 
volt bizva. Az összes tanodák a főkegyur védelme alatt 
állottak, mert ennek bükezüségéből nyerték jövedelmeiket. 

De maga a tanulmányi alap is, mely a katholikus 
tanintézetek fentartására van rendelve, a k. főkegyurnak 
köszöni eredetét. Legelső nyoma ennek az 1548: XII. 
t.-czikkben található, a hol a rendek kérik a királyt, 
hogy az elhagyott monostorok, zárdák és káptalanok 
javait az iskolák építésére és helyreállítására, a becsüle-
tes és alkalmas tanítók dijazására, valamint a nagy-

reményű ifjúság oktatására és segélyezésére fordítani 
kegyeskedjék. A felügyelet a püspökökre volt bizva. 
Kútforrása e javadalmazásnak ismét a főkegyúri jog 
volt, a mit legjobban bizonyít az, hogy minden egyes 
alapítványnál hivatkozás történik reá, továbbá bizonyítja 
az, hogy Mária Terézia, midőn 1780. márczius 25-én 
királyi alapító levelében a jezsuitáktól elvett javak felől 
intézkedik, nemcsak főkegyúri jogára hivatkozik, hanem 
egyenesen idézi a fennemlitett 1548-iki törvényt. 

Királyaink tehát nemcsak az egyház, hanem a vele 
szoros kapcsolatban álló iskolák felett is gyakorolták fő-
kegyúri jogaikat. 

És ezen körülménynek köszönhető, hogy a katholi-
kus vallás befolyása a közéletre is a milyen hathatós, 
éppen oly üdvös volt ; hogy a katholikus egyház Magyar-
országban az állameszmének hü hordnoka volt, ma is az. 
Tanügye az utolsó falusi iskolától fölfelé az egyetemig 
nemzeti volt. Az alapítványok hazai kulturczélokra for-
ditvák. A kir. főkegyur iránti hódolata mellett a kor-
mányszékekkel karöltve járt , akadályokat nem gördített, 
hü napszámosként állott a nagy czélok szolgálatában, a 
melyek Magyarország nagyságára és dicsőségére irányoz-
vák. Intézetei világító faroszként állottak az ország 
minden részében, melyek ősi tradiczióikhoz hiven katho-
likusok, de magyarok voltak. 

A kir. főkegyúri jog tehát minden irányban, az 
államélet minden ágában, az egyházi ügyek elintézéséber, 
a nemzet kulturális törekvéseiben mindenkor hatalmas 
tényező volt. 

Mindezekhez járult még, hogy Magyarországban — 
hála őseink bölcseségének — már korán léteztek kon-
szolidált állami viszonyok és erősen kifejlett nemzeti 
önérzet. Király, papság, nemesség, az egyháznak, mint 
államfentartó és művelődési tényezőnek szükségességéről, 
ha néha csak ösztönszerűleg is, át voltak hatva s azért 
az állami életükkel össze is forrasztották. Az egyház és 
állam fogalma egy nemzeti önérzetbe pontosult, mely az 
összeütközéseket ha nem is tette teljesen lehetetlenekké, 
de legalább a lehető minimumra szállította és e minimum-
ban nem csekély, sőt talán kiváló része volt ama körül-
ménynek, hogy a királyi főkegyúri jog szoros kötelékkel 
tűzte a koronához a papságot és átalán a katholikusokat 
s a korona, valamint az ország a papságban mindig hü 
támaszra találtak. • 

E körülményben rejlik talán magyarázata annak, 
hogy királyaink és a törvényhozás a legmesszebbre menő 
féltékenységgel őrködtek a felett? hogy a szerencsés vi-
szony, mely az egyház és állam közt létezett, a mely 
viszonyban az egyháznak szabadsága éppen ugy biztosítva 
volt, mint az állami joga, meg ne zavartassák. S a véde-
lemben nem kevésbbé serények voltak az ország prímásai 
és püspökei is. Az utódok sem lesznek kisebbek elődeik-
nél. Magyarországnak dicsősége az; mind állami mind 
egyházi intézményeiben a jogkör kölcsönös tiszteletben 
tartása mellett a kir. főkegyúri jogban találta ama té-
nyezőt, mely az ellentéteket ki egyenlítette, az egyház és 
állam közti harczot visszatartotta és őszinte eljárás mel-
lett jövőben is lehetetlenné teendi azt. 

Király és főkegyur két hatalom, melynek egy sze-



46 RELIGIO. 

mélyben való találkozása képezte azon erőt, melyet szá-
zadok szerencsétlensége nem volt képes megtörni s az 
egyház és állam közti viszonyoknak legtidvösebb szabá-
lyozója is volt. 

1848 óta a katholikus vallás megszűnt államvallás 
lenni ; de ezzel nem szakadt meg azon külsőleges viszony, 
mely nyolcz századon át az egyház és állam közt fenn-
állott. 

A szálak, melyek a közéletnek e két tényezőjét 
összefűzték, sokkal szorosabbakká fűződtek, hogy sem 
azokat egy rövid törvényhozási intézkedés szétszakíthatta 
volna. 

Századok müvét nem lehet egy tollvonással megsem-
misíteni. Elvek és eszmék, valamint lassan érnek meg, 
minthogy sokszor századok kellenek ahhoz, hogy testté és 
vérré váljanak, hogyha egyszer gyökeret vertek, és egy 
nemzet intézményében megtestesültek, csak veszedelmes 
konvulzió árán szakithatók ki azon talajból, a melyben 
felnőttek és megizmosodtak. 

Tagadhatatlan azonban, hogy miután a társadalmi 
és politikai viszonyok nagy átalakulásokon mentek ke-
resztül, a katholikus egyháznak külső vonatkozásai az 
államhoz sem maradhatnak teljesen érintetlenek. A kér-
déseknek egész halmaza lépett tehát előtérbe, melyeket 
az u j államalakulás következtében ugy az egyház, mint 
az állam érdekében meg kell oldani. De ha e kérdések 
aktualitásba lépnek: óvakodni kell, nehogy elvont állami 
elméletek vagy eszményi velleitások után induljunk, 
hanem oda kell törekedni, hogy alakilag ugyan más, 
de lényegileg ugyanazon jogkölcsönösség és viszonyla-
gosság uralkodjék egyház és állam közt. a mit tudniillik 
azok a királyi főkegyúri jog alapján Szent István óta 
kifejlődtek. 

Az állam ereje nem abban fekszik, hogy mennyi 
hatalmi eszközökkel rendelkezik, hanem abban, hogy 
milyen erősek azon erkölcsi tényezők, melyek őt felada-
tában támogatják ; nem abban, hogy hány intézmény 
függ szolgai módon az államparancs szavától, hanem 
mennyi szabad polgár nyújt ja neki, szabad elhatározásból, 
a karját ; nem abban, hogy hitoktatói vagy erkölcstanitói 
minőségben egyházakat vagy intézeteket kormányozzon, 
hanem hogy ezen intézetek és egyházak az ő védelme 
a l # t teljes erővel működvén, tevékenységüket az állam 
érdekében és az ő üdvére kifejthessék. S azért mi 
katholikusok a királyi főkegyúri jogban véljük látni 
szabadságunk ama tényezőjét, melyhez az egyház és 
országnak számos érdekei fűződnek, melyben az egyház 
és állam közti béke garancziái rejlenek s a mely a ka-
tholiczizmusnak azon páratlanul álló előnyt biztosítja, 
hogy ők midőn magukat egyházuk hü gyermekeinek 
vallják, egyszersmind hazájuknak is hü fiai lehetnek. 

Királyaink az egyház felhatalmazásával, a katholikus 
egyházban úgyszólván egyházi jogokat gyakorolnak és ez 
által a kath. egyházhoz elválaszthatatlanul vannak kötve ; 
de másrészről ugyanegy személyben alkotmányunk hü 
őrei lévén, ezen jogaikat az alkotmány keretében gyako-
rolják. Tehát az egyház feje iránti ragaszkodásunk és a 
király iránti hüségünk egy pontban találkozhatnak ; pápa 

és király, egyház és haza nem ellentétes elvek, mindkét 
eszmének hivei lehetünk, a nélkül, hogy az egyik vagy 
a másik háttérbe szorittassék. Szerencsés dualizmus ez, 
mely lelkiismeretünkben elválaszthatatlanul összeköti az 
egyházi szellemet a hazafisággal. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Esztergom. Vaszary Kolos hgprimás a' vallásos 

buzgóság emelése ezéljából — két kérelemmel fordult, a 
szent szertartások római Congregatiójához : először, hogy 
a szeplőtelen szűz Mária A pparitiójának, másodszor, hogy 
árpádházi boldog Jolántának legújabb időben engedélye-
zett Officiuma és miséje az esztergomi főmegyében az 
istenitisztelet rendjébe felvehető legyen. 0 hge a Congre-
gatio, illetve pápa ő szentsége kedvező válaszát s enge-
délyét, legújabb főpásztori körlevelében, következőleg adja 
a főmegye papságának tudtára : 

„Sua Sanctitatis testantibus sequentibus duobus 
decretis benigne indulgere dignata est, ut duo recenter 
concessa officia de festő Apparitionis Beatae Mariae Vir-
ginis Immaculatae atcjue de Beata .Jolanta in Archi-
Dioecesi Strigoniensi recitari Missaeque celebrari possint. 
Quodipsutn V. Clero Archi-Dioecesano cum eo significo, 
quod officia atque Missas suo tempore percipient. 

STRIGONIEN. 

Rmus Dnus Claudius Vaszary Archiepiscopus Stri-
gonien. et Primas Hungáriáé cupiens ut cultus Deiparae 
Virginis inter Fideles sibi commissae Archidioeceseos 
magis augeatur, Sanctissimum Dominum Nostrum Leo-
nem Papam XIII. supplex rogavit ufc in Kalendario ac 
Proprio ad usum Cleri eiusdem Archidioeceseos die dé-
cima octava Februarii modo libera sub ritu Duplicis 
maioris festum Apparitionis Beatae Mariae Virginis Im-
maculatae inscribi valeat, cum officio ac Missa recenter 
pro Dioecesi Tarbiensi approbatis. Sacra porro Rituum 
Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem 
Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro 
gratia iuxta preces: servatis rubricis. Contrariis non ob-
stantibus quibuscunque. Die 27. Maii 1892. 

f Caj. Card. Aloisi-Masella Praef. m. p. 
(L. S.) 

STRIGONIEN. 

Beatam Jolantam Viduam Poloniae Ducissam ut-
pote e regali Hungarica Stirpe, iampridem Christifide-
les Hungari magna veneratione prosequuntur. Hinc 
exoptans Rmus Dnus Claudius Vaszary Archiepisco-
pus Strigonien. atque Hungáriáé Primas ut eadem Beata 
in sibi commissa Archidioecesi ecclesiastico ritu gaudeat, 
a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII. humil-
lime expetivit ut in Kalendario ac Proprio ad usum 
Cleri Archidioeceseos Strigonien. diei decimae septimae 
Junii sub ritu Duplicis minoris festum Beatae Jolantae 
Viduae affigi valeat cum officio ac Missa Ordini Minorum 
concessis. Sanctitas porro Sua, ad relationem infrascripti 
Cardinalis Sacrae rituum Congregationi Praefecti, Rmi 
oratoris precibus benigne annuere dignata est : servatis 
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Rubricis. Contrariis noil obstantibus quibuscunque. Die 
29. Maii 1892. 

f Caj. Card. Aloisi-Masella Praef. m. p. 
(L. S.) 

Budapestini 10. Junii 1892. 
Claudius Francisons Vaszary m. p. 

Archi-Episcopus." 

IRODALOM. 
I s k o l a i é r t e s i t ő k . 

4. A nagyváradi róni. kath. népiskolának huszonhar-
madik Értesitője az 1891—92. tanév végén. Nagyvára-
don, 1892. 75 1. 

Egy kitűnő szellemű értekezés nyit ja meg ezt az 
Ertesitőt „Az ima az iskolában és a családi körben" czi-
men, Jakobovics Dezső tanitó tollából. Ki kellene nyomatni 
külön s minden katholikus családba bejuttatni. A tanulók 
száma volt az év végén 228. Vallásra nézve: róm. kath. 
210, gör. kath. 2, gör. kel. 7, helvét 41, ágostai 1, uni-
tárius 1. 

VEGYESEK. 
*** Vaszary Kolos herczegprimás főrendiházi fel-

lépéséről a legnagyobb elismeréssel emlékezik meg a 
külföldi kath. sajtó, a mely eddig félre vezettetve némely 
itthoni tünetek hatása által, fukarkodott a Magyarország 
uj herczegprimása iránt való hódolásban. Most a jég 
egyszerre megtörött az elismerés folyamának egész hosz-
szában. „Mesterileg rajzolt képben," igy szól az „Augsb. 
Postzeit." „mutatja meg a herczegprimás, hogy a kath. 
egyház semmi körülmények közt nem foglalhat el más 
álláspontot az u. n. elkeresztelések ügyében, mint a 
melyet ő, a herczegprimás, a legutolsó püspöki konfe-
renczia teljes egyetértésével, elfoglalt. Végre világosság 
lőn, még pedig teljes világosság!" Es a lább: „Csak a leg-
utóbbi püspöki értekezlet, a mely a püspöki kart karöltve 
találta — Magyarországban, u. m , szokatlan látvány ! —• 
hozott a helyzetbe örvendetes tisztulást, és még inkább 
a primás tegnapi (jul. 5-ikén irta czikkét a lap bécsi 
tudósitója) beszéde a főrendiházban, az aztán igazi katho-
likus, nagy jelentősségü megnyilatkozás volt." — Csekély 
véleményünk szerint Magyarország uj lierczegprimásának 
minden nyilatkozata, minden tette, kezdet óta világos 
volt és nagy jelentősséggel birt. Hogy sokaknak csak 
most. hónapok után, kezd megnyílni a világosságra a sze-
mök, annak nem a világosság az oka. 

— A Budapesten alakult Aquinói sz. Tamás-Társa-
ságot a dr Böhm János magas szellemű szerkesztése alatt 
álló „Egri Egvházm. Közlöny" igen melegen üdvözli 
vezérczikkben, a melynek végsorai a következő indit-
ványnyal lépnek elő : „Ezek után csak az a megjegyzé-
sünk, hogy a Budapesten megalakult Aquinói-Szent Ta-
más-Társaságnak azon kell lennie, hogy minél könnyebben 
megszerezhessék az érdeklődők Sz. Tamás munkáit, mert 
tény, hogy Sz. Tamás szellemét, elveit, gondolkozásmód-
ját és tanát legbiztosabban magából a forrásból, Szent 
Tamás munkáiból meritheti az ember." 

— Császka Gy. kalocsai érsek ur. orvosai tanácsára, 
fürdőt fog használni. (K. N.) 

— Ft. dr Hopf János kanonok ur ő nga, 75 évnek 
tisztes, de egyszersmind terhes korától testben megtörve, 
éveken át nagy tudománynyal párosult buzgalommal 
viselt két hivatalától — a nagyszeminariumi prodirektor-
ságtól és a középtanodai hittanár-képesitő bizottság el-
nökségétől — felmentését kérelmezte. 0 exja, kiméivé az 
egyház javára szentelt munkában megőszült kort, a leg-
szebb elismerés és köszönet kifejezése mellett engedett 
ő nga kérelmének. — Fr. dr Városy Gyula kanonok ur 
ő ngát, ki 12 éven át volt a kalocsai növendékpapoknak 
hitben, erényben, tudományban elüljárója és példányképe, 
s jelesül az utóbbi években a nagyszemináriumi rektori 
széket árasztotta el tudós szellemének szelid, meleg fé-
nyével, ő exja oldalkanonokává nevezte ki. Ugyancsak őt 
nevezte ki nagyszemináriumi prodirektornak és a közép-
tan. hittanár-képesitő bizottság elnökének. (Kai. Népi.) 

— A pápai és pápavidéki Kath. Kör már szétkül-
dötte aláírási iveit. Tagok lehetnek egész községek s 
testületek is. Az aláírás három évre kötelező. A tagok 
lehetnek alapítók, a kik egyszersmindenkorra 100 frtot 
fizetnek ; a pápai illetőségű rendes tag évi dija 4 frt, 
azzal a megjegyzéssel, hogy két írttal is vesz fel a kör 
rendes tagokat, de e fölött esetről-esetre a választmány 
határoz; a vidéki tag 2 fr t évi dijt fizet; a pártoló tag 
50 kron felüli tetszés szerinti összeget. Isten áldása legyen 
a kör működésén! 

— A jézustársasági főgymnáziumban Kalocsán, a tanév 
ünnepélyes bezárása junius 27-én volt. Ha tó rakor vo l t a Te 
Deum, utána a díszteremben felolvastattak azok nevei, 
kik az egyes osztályokban viselet-, szorgalom- és elő-
menetelben kitűntek. Az érdemesültek keblére a kitüntető 
kereszteket és érmeket ft. Majorossy János püspök ur 
őmlga tűzdelte fel. A kitüntetésekből a kalocsai fiuk is 
jó részt vettek ki, különösen az alsóbb osztályokban. 
Ugyanezen alkalommal osztották ki az elismerő okmá-
nyokat is azon husz tanuló között, kik az előző napon 
tartot t tornaversenyen győztek. 

— Fotentes potenter agunt. Berlin és Páris, a néme-
tek és francziák versenyre keltek egymással, azzal a gon-
dolattal, hogy melyikök fog e század végére fényesebb 
világkiállítást rendezni: Berlin-e vagy Páris? A nehánv 
lustrum óta inkább évődő mint haladó Magyarországot ez 
a verseny két világkiállitásért meglepte, de észre nem 
téritette mitid ekkoráig. Annyira tönkre ment közttink 
minden lelkesedés és nagyratörekvés, hogy még országos 
kiállításra is alig akarnak az emberek áldozni időt, pénzt 
és munkát. Csak kinek-kinek jól menjen a dolga : a köz-
ügy, a haza, akár elpusztulhat a szégyentől, az iparban, 
alkotásban való szegénységtől. A 4—5 millió lakossal 
biró Belgium túltett raj tunk élelmesség dolgában. Látta, 
hogy világkiállítást a szó teljes értelmében nem lehet 
rendeznie : rendezett tehát korlátolt keretben — világ-
versenyt . Átható gyakorlati észszel, az egész világ alkotó 
munkáját versenyre hivta fel, dijakat tűzve ki, hogy a ki 
valami ujat, vagy az eddigieknél jobbat tud felmutatni 
az emberi munkálkodás bármely ágában, az küldje be 
müvét a Belgium fővárosában rendezett világverseny 
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kiállítására. Igy a kis Belgium, néhány millió jutalom-
díj árán, a mibe egy országos kiállítás is belekerül, szem-
lét tartott az egész emberiség anyagi és értelmi haladása 
felett és letejfölözte az egész világ haladását, ugy intézve 
a maga jubiláris kiállítását, hogy a találmányok világ-
versenyéből ö huzza az első ol;ulás hasznát, a mi a leg-
nagyobb haszon. Hát mi ilyet — nem» tehetnénk ? ! 

— Pályázat. A kegy es-tanitór end a jövő 1892 — 3. 
tanévben is alkalmaz egyik-másik vidéki gymnasiumában 
világi tanárokat. Akik ilyen állást óhajtanak, jelentsék 
magukat akár személyesen, akár levél ut ján Budapesten, 
(IV. Városház-tér 4. sz.) a rend főnökségénél. Feltétel : 
róm. kath. vallás, tanári oklevél, ennek hiányában elvég-
zett szak- vagy alapvizsgálat. 

— A német katholikusok 39-ik nagygyűlésére meg-
jelent a felhívás Mainzban, junius végén. Az ott ad hoc 
alakult helybeli bizottság adta ki Löwenstein hg bele-
egyezésével, ki a németországi kath. nagygyűlések állandó' 
gondnoka vagyis megbízottja. Ha az ember ezt a felhí-
vást és az aláirt neveket elolvassa, azonnal kitűnik a német-
országi katholikus nagygyűlések sajátságos jellege, a mit 
tőlük okvetetlenül el kell sajátítanunk, ha képesekké 
lenni akarunk katholikus nagygyűlések tartására. Az alá-
irók, a szervezők és intézkedők óriási többségökben mindig 
világiak. Pap az egészben három szerepel, ezek közül is 
az egyik mint a helybeli káptalan, a másik mit a hely-
beli lelkészkedő papság képviselője. Ez világosan mutatja, 
hogy ezek a német katholikusok nagygyűlései — világi 
katholikusok összejövetelei, melyeken a papság, hogy az ő 
szava se hiányozzék, jelen van ugyan, de a világi katho-
likusokat hagyja előre menni. A második, a mi ezeken a 
német kath. nagygyűléseken feltűnő, az a következetesség, 
a melylyel zászlójukhoz félszázad óta ragaszkodnak. A 
mit e zászlóra 1848-ban felírtak, azt látja raj ta minden 
generáczió : csak a keresztény vallás, és pedig a mint azt 
a kath. egyház, az igazság oszlopa és támasza, őrzi és 
terjeszti a világon, képes segíteni az emberiség minden 
baján ! Persze, hogy ennek átért.éséhez a világi katholi-
kusokban mély theologiai ismeretek szükségesek. S ez 
Németországban — megvan. Nálunk világi híveink most 
kezdik megszerezni. De a dolog még most is lassan halad. 

N Y Í L T T É R . 
Szózat a magyar nemzethez! 

Bizonyára örömmel és hazafiúi megnyugvással érte-
sült nemzetünk minden igaz fia arról, hogy az aradi köz-
művelődési ,Kölcsey egyesület" egy Aradon felállítandó 
,Szabadságharczi ereklye muzeumu létesítésén fáradozik. 

A kezdet nehézségein már tul estünk ; lelkes honfiak 
és honleányok becses emléktárgyakat már oly nagy meny-
nyiségben küldtek be, hogy a gazdag és nemzetünk egyik 
gyöngyét, büszkeségét képező muzeum, mely már másfél 
ezernyi emléktárgygyal bir, 1893. évi márczius hó 15-én 
országos ünnepélylyel megnyitható lesz. 

Gyönyörűséggel és igaz kegyelettel szemléljük a 
drága ereklyéket, de bár mily becsesek is ezek, elborul 
szivünk, ha elgondoljuk és látjuk, hogy az alig 43 év 

előtt a szabadságot szerető nemzetek rokonszenvével és 
csodálatával kisért dicső küzdelmek hőseitől csak egy-
egy foszlányt, töredéket, elmállott papirszeleteket gyűjt-
hetünk egybe s hagyhatunk szent ereklyeképen utódaink-
nak örökül. 

Vétkezett a nemzet, hogy az ereklyék egybegyűjtését 
nem kezdte meg akkor, midőn szent István koronája a 
dicsőn és az egész nemzet tántorithatlan ragaszkodása 
mellett bölcsen uralkodó fejedelem fejére té te tet t ; midőn 
felséges apostoli királyunk a szabadságharcz rokkantjainak 
100 ezer darab aranyat adományozott. Mulasztottunk, s 
időközben a feledés és közönyösség penésze az ereklyék 
java részét megemésztette. 

De tegyünk most, tegyünk ha elkésve is, hogy 
mulasztásunkért bocsánatot munkánk eredményében ta-
láljunk. 

Gyűjtsünk egybe minden emléktárgyakat : zászlókat, 
lobogó-maradványokat, fegyvereket, ruhaneműt, a katonai 
felszerelés egyes tárgyait, arczképeket, csataképeket, kéz-
iratokat, nyomtatványokat — szóval minden még teljesen 
szét nem omlott csekély darabját annak a harczias és 
politikai világnak, melyet ezer év óta ért meg nemzetünk. 

Az ereklye muzeum Aradot illeti, igy nyilatkozott 
Kossuth Lajos hozzánk intézett levélben. 

Aradot illeti, mert Arad mellett nyerte befejezését 
a nagy nemzeti utolsó t ragédia; A 13 tábornok Aradon 
szenvedte vértanú halálát ; az aradi várban 600 honvéd 
börtönben nyögött ; itt vált meg a kormánytól és nem-
zetétől Kossuth. 

Az idő eljár, évről-évre fogynak, vesznek s egy év-
tized multán végkép kihalnak amaz ősz férfiak, kiknek 
ősi múltja, babérja gyújtott lelkesedést, adott eszmét s 
önzetlen munkánkhoz anyagot. Ha megkondul a lélek-
váltság egy-egy agg honvéd fölött, tudjuk, hogy ügyünk 
egy apostolát temetik. Tehát nem holnapra bízni, hanem 
késedelem nélkül tenni kell. 

Hazafias, önzetlen és messze századokra kiható 
ügyünk érdekében felkérjük és meghatalmazzuk Szabó 
János urat, szabadságharczunk gránátos osztályának pa-
rancsnokát, hogy ereklyéket gyűjtsön azokat átvegye s 
muzeumunknak az adományozó neve alatt — Isten aka-
ratának örök időkön át leendő megőrzés végett beszol-
gáltassa. 

Szabó Jánost, e lelkes, fáradhatatlan és szabadság-
harczunkban magasztalt hősiességgel küzdött aggastyánt, 
ügyünk apostolát, oktató és buzdító felolvasót, minden 
hatóságnak és minden hazafinak bizalmába, pártfogásába 
és jóakaratába ajánljuk. 

Aradon, 1892. évi márczius hó 1-én. 
Szőllősy János m. k. titkár. 

Varjassy Árpád m. k. 
az aradi „Kölcsey-egylet" alelnöke, Arad-

megye kir. tanfelügyelője. 

(P. H.) 
Lendvay Sándor m. k. bizottsági pénztárnok. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVIN A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA 

AD ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS 

EX HISPANIA ITALIA ET UTRAQVE AMERICA 

DE CRISTOPHORO COLVMBO 

VENERABILTBVS FRATKIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 

EX HISPANIA ITALIA E T VTRAQVE AMERICA 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S ! 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Quarto abeurite saeculo, postea quam homo 
Ligur ad ignotas trans Oceanum Atlanticum 
oras, Deo auspice, primus appulit, gestiunt ho-
mines et memóriám rei grata recordatione cele-
brare et auetorem extollere. Nec sane facile 
reperiatur, quae permoveat animos studiaque 
inflammet, caussa ulla dignior. Res enim per se 
omnium est, quas ulla aetas unquam ab homi-

nibus effectas vidit, maxima et pulcherrima: is 
vero qui fecit, pectoris ingeniique magnitudine 
post natos homines cum paucis comparandus. 
Eius operâ. ex inexplorato Oceani sinu alter 
emersit orbis : centena mortalium millia ex obli-
vione et tenebris in communem humani generis 
societatem restituta, ex fero cultu ad mansuetu-
dinem atque humanitatem tradueta ; quodque 
est longe maximum, eorum communicatione bo-
norum, quae Iesus Christus peperit, ad vitam 
sempiternam ab interitu revocata. — Europa 
quidem, subitae rei novitate et miraculo tunc 
attonita, quid Columbo debeat, sensim postea 
cognovit, cum nimirum deduetis in Americam 
coloniis, comrneatu assiduo, mutatione officiorum 
dandis aeeipiendisque mari rebus, ad naturae 
cognitionem, ad communes copias, ad opes in-
credibilis est accessio facta, unâque simul Euró-
páéi nominis mire crevit auetoritas. — In hac 
igitur tam multiplici signiticatone honoris, atque 
in hoc velut concentu gratulantium, omnino 
silere non decet Ecclesiam, quippe quae more 
atque insti tuto suo, quidquid usquam honestum 
laudabile videatur, probat libens ac provehere 
nititur. Honores illa quidem singulares et ma-
ximos reservat praestantissimis in genere morum 
virtutibus, qua saluti aeternae animorum cohae-
rent : non idcirco tarnen spernit aut parvi aesti-
mat ceterum genus: immo vero magna voluntate 
favere honoremque semper habere consuevit 
egregie de civili hominum coniunctione meritis 
atque immortal i tatem apud posteros consecutis. 
Mirabilis enim Dens est maxime in sanetis suis; 
sed divinae virtutis eius in iis quoque apparent 
impressa vestigia, in quibus eluceat vis quae-

7 
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dam animi ac mentis excellens, quia non ali-
unde in homines lumen ingenii atque excelsitas 
animi, nisi a parente procreatore Deo profici-
scuntur. 

Sed praeterea alia est caussa. eademque 
prorsus singularis, quamobrem recolendum nobis 
memori gratulatione putemus immortale factum. 
Nimirum Columbus noster est: quandoquidem si 
paulisper spectetur qua potissimnm caussa con-
silium cepit fenebrosum more conquirere, et qua 
ratio ne consilium conatus est exequi, dubitari 
non potest, plurimun in re suscipienda perficien-
daque potuisse fidem catholicam, ita ut non 
parum hoc etiam nomine universum hominum 
genus debeat Ecclesiae. 

Fortes quidem atque experientes vi ri, cum 
ante Christophorum Columbum tum postea, nu-
merantur non pauci, qui ignotas terras, igno-
tiora maria pertinaci studio exquisierint. Quorum 
memóriám fama hominum, beneficiorum memor, 
jure praedicat, praedicabit, propterea quod scien-
t ia rum atque humanitatis propagavere fines, 
communemque prosperitatem auxere: idque non 
levi negotio, secl per summám animi contentio-
nem, nec raro per summa pericula. — Est ta-
men, quod hos inter atque eum, de quo loqui-
mur, magnopere différât. Videlicet haec praecipue 
ncta Columbum distinguit, quod emetiendo re-
metiendoque immeusa Oceani spatia, maius quid-
dam atque altius quam ceteri, petebat. Non 
quod nihil il le moveretur honestissima cupiditate 
sciendi, beneque de hominum societate merendi; 
nec quod gloriam contemneret, cuius acriores in 
magnis pectoribus soient esse rnorsus, aut spetn 
utilitatum suarum funditus aspernaretur : verum 
prae his humanis rationibus universis longe in 
illo ratio valuit religionis avitae, quippe quae 
sine ulla dubitatione et eam mentem volunta-
temque homini dédit, et in summis saepe diffi-
cultatibus constantiam cum solatio praebuit. 
Hanc enim praecipue sententiam atque hoc pro-
positum eius insedisse animo constat; aditum 
Evangelio per novas terras novaque maria pâte-
facere. 

Id quidem parum verisimile videri eis po-
test, qui in hanc rerum naturam, quae percipi-
t u r sensibus, cogitatione omni curâque contracta, 
recusant intueri maiora. Sed contra in maximis 
ingeniis hoc fere existit, ut malint altius assur-
gere ; sunt enim ad concipiendos divinae fidei 
instinctus afflatusque optime omnium comparata. 

Certe studium naturae cum religionis studio 
Columbus coniunxerat, atque haustis ex intima 
fide catholica praeceptis mentem conformarat. 
Hac de caussa cum ex astronomica disciplina et 
veterum monumentis comperisset, trans noti 
orbis terminos magna terrarum spatia etiam in 
occidentem patere, nulli hominum ad eam diem 
explorata, obversabatur animo multitudo ingens, 
miserandis circumfusa tenebris, vesanis ritibus ac 
Deorum inanium superstitionibus implicita. Mi-
serum agresti cultu ferisque moribus vivere : 
miserius carere notitia rerum maximarum, atque 
in unius veri Dei ignoratione versari Haec igi-
tur apud animum euum agitans, primum omnium 
expetivit, christianum nomen, christianae béné-
ficia caritatis in occidentem extendere: quod 
to tâ rei gestae história abunde comprobatur. 
Sane cum a Ferdinando et Isabella Hispániáé 
regibus primum petiit, rem suscipere ne grava-
rentur, plane exponit caussam, fore ut ipsorum 
gloria ad immortalitatem, cresceret, si nomen ac 
doctrinam Iesu Christi in ferre in regiones tam 
longe dissitas instituissent. Nec multo serius com-
pos votorum factus, contendere se a Deo testa-
tur ut regis divina eius ope gratiâque velle per-
gant novas oras nova litora Evangelio imbuere. 
Ab Alexandro VI Pontifice maximo viros apo-
stolicos matura t per litteras petere, in quibus 
ea est sententia; sacro-sanctum Iesu Christi no-
men et Evangelium quam latissime disseminare 
me aliquando posse, Deo adiutore, conßdo. Atque 
efferebatur, putamu3, gaudio, cum Raphaeli San-
chesio primum ab India redux Olisipone scribe-
ret, agendas Deo immortales gratias, quod sibi 
successus tarn prosperos benigne dedisset : gaudere 
ac triumphare Iesum Christum in terris aeque ac 
in caelis oportere. proxima iam gentium innume-
rabilium, quae antea ad interitum ruerent, salute. 
Quod si Ferdinando et Isabellae auctor est ut 
novum orbem adiri commerciaque cum indigenis 
institui nisi a christianis catholicis ne sinant, 
eam affért caussam, quod incepto conatuque sua 
nihil petivit aliud, quam religionis christianae in-
crementnm et decus. Idque Isabellae, quae summi 
viri mentem introspexerat ut nemo melius, opti-
me cognitum : immo idem plane propositum 
pientissimae et ingenio virili magnoque animo 
feminae constat fuisse. Illa enim de Columbo 
affirmarat, futurum ut in vastum Oceanum se 
animose daret, rem effecturus, divinae gloriae caussá, 
magnopere insignem. Et ad ipsum Columbum se-
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Clin do reducem, optime collocatos, scribit, quos 
ipsamet in expeditiones Indicas fecisset, quosque 
esset factura, sumptus : inde enim amplificationem 
catholicae rei consecuturam. 

Alioqui praeter caussam hum ami, maiorem, : 
unde erat ille constantiam animique robur hau-
sturus ad ea perferenda, esse coactus est usque 
ad estremum perferre 1 contrarias intelligimus 
eruditorum sententias, virorum principum repulsas, 
furentis Oceani tempestates, assiduas vigilias, 
quibus u.sum luminum plus semel amisit. Acces-
sere proelia cum barbaris, amicorum et sociorum 
infidelitates, consceleratae conspirationes, invi-
dorum perfldiae, obtrectatorum calumniae. im-
positae innocenti compedes. Omnino necesse 
homini erat laboribus tantae molis ac tan to 
concursu succumbere, nisi se ipse conscientiâ 
sustentasset pulcherrimi facti, quod noinini chri-
stiano gloriosum, atque infinitae multitudini 
salntare perspiciebat fore. — Quod quidem 
factum ipsa temporis adiuncta mirifice illustrant. 
Siquidem Américain Columbus aperuit quo tem-
pore prope erat ut magna in Ecclesiam procella 
incumberet. Quantum igitur ex rerum eventis 
divinae providentiae vias existimare homini li-
cet, vere singulari Dei consilio natus videtur 
ille Liguriae ornamentum ad ea, quae catholico 
nomini ab Europa impenderent, detrimenta sar-
cienda. 

Yocare Indorum genus ad inst i tuta C h r i -

stiana, erat profecto Ecclesiae munus atque opus. 
Quod illa munus statim a principio inchoatum, 
insistere perpetuo caritatis tenore perrexit, i tem-
que pergit, ad ultimam Patagoniam novissimo 
tempore progressa. Columbus tarnen certus prae-
currere ac munire vias Evangelio, penitusque 
hac in cogitatione defixus, omnem operam suam 
ad id retulit, nihil fere aggressus nisi religione 
duce, pietate comité. Res commemoramus vulgo 
compertas, sed ad mentem animumque viri de-
clarandum insignes. Scilicet coactus a Lusitanis, 
a Genuensibus, infecta re, abire, cum in Hispa- ! 

niam se contulisset, intra parietes religiosae 
domus ad maturi tatem alit meditatae conquisi-
tionis grande consilium, conscio ac suasore reli-
gioso viro, Francisci Assisiensis alumno. In 
Oceanum, circumacto septennio, denique egres-
surus, quae ad expiandum animum pertinent, 
curat in procintu : caeli Reginam precatur ut 
coeptis adsit cursumque dirigat: nec prius vela 
solvi, quam implorato numine Trinitatis augu-

stae, imperat. Mox in altum provectus, saeviente 
mari, vocit'erante remige, tranquillam mentis 
constantiam tuetur, fretus Deo. Propositum ho-
minis ipsa loquuntur imposita insulis novis nova 
nomina: quas quidem ubi singulas attigit, Deum 
omnipotentem supplex adorat, neque possessionem 
earum init, nisi in nomine Iesu Christi. Quibus-
cumque appulsus oris, non habet quicquam aiiti-
quius, quam ut Crucis sacrosanctae simulacrum 
defigat in l i tore: divinumque Redemptoris no-
men, quod toties aperto salo cecinerat ad soni-
tum murmurantium fluctuum, in novas insulas 
primus inferfc: eamque ob caussam ad Hispa-
niolam aedificandi initiuin a molitione templi 
facit, popularesque celebritates a sanctissimis 
caerimoniis exorditur. 

En igitur quo spectavit, quid egit Colum-
bus in regionibus tanto maris terraeque t ractu 
indagandis, inacessis ad earn diem atque incultis, 
quarum tamen humanitas et nomen et opes 
celeri cursu in tantam amplitudinem, quantam 
videmus, postea crevere. Qua tota in re magni-
túdó facti, et vis varietasque beneficiorum, quae 
inde consecuta sunt, grata quidem recordatione 
atque omni honoris significatione celebrari ho-
minem iubent: sed primum omnium agnoscere 
ac venerari singulari ratione oportet aeternae 
mentis numen atque consilium, cui sciens paruit 
atque inservivit novi inventor orbis. 

Quo igitur digne et convenienter veritat i 
solemnia Columbiana agantur, ad celebritatum 
civilium decus religionis adhibenda sanctitas est. 
Proptereaque sicut olim ad primurn facti nun-
tium grates Deo immortali, providentissimo, 
publice actae sunt, praeeuute Ptntifice maximo : 
ita nunc in renovanda auspicatissimi eventus 
memoria idem arbitramur faciendum. Edicimus 
itaque ut die XII Octobris, aut proximo die 
Dominico, si Ordinarius loci ita expedire censue-
rit, in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis ex 
Hispania, Italia, atque ex utraque America, post 
Officium diei, solemni ritu Missa celebretur de 
Sanctissima Trinitate. Quod, praeter nationes-
quae supra memoratae sunt, apud ceteras quo-
que confidimus fore ut idem, Episcopis auctori-
bus, peragatur : quod enim omnibus profuit, id: 
convenit pie grateque ab omnibus celebrari. 

Intérim divinorum munerum auspicem et 
paternae Nostrae benevolentiae testem, vobis, 
Yenerables Fratres, et Clero populoquo vestro 

7* 
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apostolicam benedictionem peramanter in Do-
mino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XVI 
Iulii An MDCCCXCII, Pontificatus Nostri Deci-
moquinto. 

LEO PP. XIII. 

Fehér Ipoly, 
Isten irgalmából s az apostoli szentszék legyeiméből a 
szent Márton hitvalló-püspökről nevezett pannonhalmi szent 
Benedek-rendü főapátság föpásztora, ennek s a magyar 
szent korona alá tartozó ugyanezen rendű összes apátsá-
goknak főapátja s örökös elnöke, Ferencz József-rend 
lovagja, királyi tanácsos és a szerb kir. szent Száva-rend 

középkeresztese 

a pannonhalmi főapátság elkülönitett egyházterületén 
működő 

lt. lelkipásztorok s az ottlakó keresztény hivefcnek 

áldást és üdvözletet az Urban ! 
(Vége.) 

A családi élet az első és legfontosabb vi-
szony, s azért azt az Ur Isten már a paradi-
csomban megáldotta, annak alapját pedig a 
házasságot, Krisztus Urunk megszentelte, midőn 
azt a szentség méltóságára emelte és felbontha-
tat lanná tette. Mert nagy t i tok rejlik abban, 
Krisztusra és az anyaszentegyházra nézve; a 
férfi és nő között fennálló szent frigy ugyanis 
jelképe azon belső és szent összeköttetésnek, 
mely Krisztus és az anyaszentegyház között 
létezik. Ezen szent összeköttetésből kifolyólag 
akarja szent Pál apostol, hogy az asszonyok en-
gedelmeskedjenek férjeiknek, mint az Urnák ; mert 
a Jérfiu feje az asszonynak, mint Krisztus feje az 
anyaszentegyháznak. De mint az anyaszentegyház 
engedelmeskedik Krisztusnak : ugy az asszonyok is 
férjeiknek mindenbtn. A nőnek ezen alárendel-
tetése azonban korántsem szolgai, hanem köl-
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csönös szereteten és becsülésen alapuló; a miért 
is az apostol komolyan inti a férfiakat, hogy 
szeressék feleségeiket, mint Krisztus is szerette az 
anyaszentegyházat és önmagát adta érette, hogy azt 
megszentelje . . . . Ugy kell a férfiaknak is szeret-
niük feleségüket, mint önnöntestüket. Aki feleségét 
szered, önmagát szereti. Mert soha senki a maga 
testét nem gyűlöli, hanem táplálja és ápolja azt, 
mint Krisztus is az anyaszentegyházat (Efez. V. 
.22—23.) Hogy a hitestársak kölcsönös kötelmei-
ket hiven teljesíthessék s egymáshoz mindha-
lálig hivek lehessenek, arra a házasság szentsé-
gének kegyelme segiti és képesiti őket. 

Á házas életnek fő feladata, hogy abból 
gyermekek szülessenek, kik miután e földön 
Istennek szolgáltak, a jövő életben üdvözülje-
nek. Ez az oka annak, hogy a házasság nem 
egyszerű szerződés, hanem szentség; következő-
leg az anyaszentegyház jogkörébe és Istentől 
vett hatalmához tartozik annak kiszolgáltatása, 
valamint annak sürgetése, hogy a gyermekek 
első sorban a szülők által teljesitendő vallás-
erkölcsi nevelésben részesüljenek. Ezt teszem én 
is, midőn titeket, keresztény szülők, intve kér-
lek, szeressétek és neveljétek gyermekeiteket az 
Ur félelmében a mennyország számára; zsenge 
koruktól kezdve szoktassátok őket az engedel-
mességre az Ur Jézus példája szerint, ki enge-
delmes volt szűz Máriának és nevelő atyjának, 
szent Józsefnek ; legyen gondotok arra, hogy 
naponként veletek együtt imádkozzanak, vasár-
és ünnepnapokon szent misére járjanak, s annak 
idejében a szentségekhez járul janak; szóval és 
jó példával buzdítsátok őket minden jóra ; a 
házi nevelés mindenben megegyezzék az iskolai 
neveléssel; és végre, ha a gyermek eltér a jó 
útról, és ha a szép szó nem használ, ne ingerel-
jétek ugyan őt haragra, mint az Apostol mondja, 
hanem neveljétek öt az Ur tanításában és fenyíté-
kében (Efez. VI. L.), vagyis ha kell, büntessétek. 

Ti pedig, kedves gyermekek, szeressétek 
édes szülőiteket, nemcsak bensőleg őszinte von-
zalommal, hanem külsőleg is, raj tok szükségeik-
ben tőletek kitelhetőleg segítvén ; tiszteljétek és 
becsüljétek őket, mint ezt az Ur Isten paran-
csolja, és készségesen engedelmeskedjetek nekik 
minden jóban ; mert ez kötelesség, mint szent Pál 
mondja, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek 
szülőiknek az Urban. (Efez. VI. 1.) 

Titeket is kérlek, keresztény katholikus 
tanítók, kik a gyermeknevelésben s oktatásban 
a szülőknek helyettesei s a lelkipásztoroknak 
segédei vagytok, hogy fönséges hivatástokat 
nagyra becsüljétek, fontos kötelességeiteket buz-
gón teljesítsétek ; mert csak igy lesztek méltók 
azon jutalomra, melyet maga a Szentlélek Ur 
Isten ígér azoknak, kik másokat az igazságra taní-
tanak, fényleni fognak örökké, mint az égnek 

I csillagai (Dán. XII. 3). 
Szeretett hiveim ! Mi nemcsak az egyháznak 

vagyunk alárendelve, hanem a világi hatalom-
nak is, melynek képviselője a koronás király; 
tisztelet illeti meg az ő fölkent személyét és neki, 
a hatalom kezelőjének engedelmességgel tartozunk; 
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mert, mint az Apostol mondja, nincs hatalmas-
ság, hanem csak Istentől, a melyek pedig vannak, az \ 
Istentől rendeltettek. Aki tehát ellene áll a hatal-
masságnak, Isten rendelésének áll ellene; az ellen-
szegülők pedig maguknak szereznek kárhozatni. . . 
Isten szolgája ő, hogy boszut álljon büntetéssel azon, 
ki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség, hogy 
engedelmeskedjetek, nem büntetés miatt, hanem a 
lelkiismeretért is. (Róm. XIII. 1 — 5.) 

Ha az emberi társadalmat tekintjük, a földi 
birtokra nézve nagy aránytalanságot látunk : a 
kisebb rész gazdag s a nagyobb rész szegény; 
ennek tudata sokaknál elégedetlenségre ad okot 
s ami több, az még a társadalmi rendet is ve-
szélylyel fenyegeti. Az isteni gondviselésbe he-
lyezett hit e látszólagos rossznak elejét veszi. 
Krisztus Urunk szent taní tása szerint minden 
Istennek tudtával s akaratából tör ténik; amit 
pedig az Ur Isten akar ós rendel, az mind 
javunkra szolgál, ha abban teljesen megnyug-
szunk. Az egyház a gazdagokat jótékonyságra, a 
szegényeket pedig béketűrésre inti. Azért, t i 
gazdagok, ne ragaszkodjatok a mulandó földi 
vagyonhoz, hanem adjatok abból a szűkölködők-
nek, mert ez szent kötelességtek, és csakis akkor 
fogtok irgalmasságot találni az ítélet napján, 
ha t i is irgalmasságot gyokoroltok a szegények 
iránt. Alamizsna-adás által szerezzetek maga-
toknak barátokat és gyűjtsetek érdemet az örök 
életre. 

Ti pedig, kik földi javakban szűkölködtök, 
tűr jé tek békével a szegénység terheit és ne fe-
ledjétek, hogy gazdagok lesztek Krisztusban, ha 
mindenekelőtt az Isten országát s az ő igazsá-
gát keresitek. Kérjetek és adatik nektek. Imád-
kozzatok buzgón, dolgozzatok szorgalmasan és 
bízzatok a jó Istenben; mert aki az égi mada-
rakat táplálja, az rólatok sem fog megfeled-
kezni. Boldogok a lelki szegények, akik nem vá-
gyódnak gazdagság után, mert övék mennyeknek 
országa, mondja az Ur (Máté V. 8.) 

Ti hozzátok is van vigasztaló szavam, akik 
keserűségben és szenvedésben töltitek napjaito-
kat. Boldogok, akik sirnak, mert ők megvigasztal-
tatnak. (Máté Y. 5.) Kereszt a mi osztályrészünk 
a földön. Maga az Üdvözítő a keresztviselésre 
hiv fel bennünket, midőn igy szól: Ha ki utá-
nam akar jönni, tagadja meg önmagát és vegye 
föl keresztjét és kövessen engem. (Máté XVI. 24.) 
A szenvedésnek maga Krisztus Urunk adta meg 
igazi ér tékét ; 0 kinos halála által egy egész 

világot váltott meg; te pedig, szenvedő atyám-
fia, kinos fájdalmaid árán örök boldogságot szer-
zesz magadnak a mennyben, ha i t t a földön 
Krisztussal egyesülve békés tűréssel viseled szen-
vedéseidet. Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék mennyeknek országa. (Máté 
Y. 10.) Nagy kegyelem, ha az Ur Jézusért és 
Jézussal szenvedhetünk; a szenvedésben meg-
tisztul a lélek, mint az arany a tűzben; a ke-
reszt, a szenvedés ut ja mennyországba vezet. 
Örüijetek azért s adjatok hálát a jó Istennek, 
mert nektek adatott a Krisztusért nemcsak hogy 
higyjetek 0 benne, hanem hogy szenvedjetek is 
érette. (Filipp. I. 29.) 

Az igaz, a valódi keresztény hitből és hit 
szerint él ; e szempontból is áll az, amit az 
Apostol mond, hogy hit nélkül lehetetlen kedves-
nek lenni Istennél. A hit jó cselekedetek nélkül 
holt, valamint a test is lélek nélkül meg van 
halva. A hitet a jó cselekedetek éltetik. Az élő 
hit a szeretet által munkálkodik. (Gal. V. 6.) Azért, 
ha lelketek örök üdve sziveteken fekszik, bővel-
kedjetek jó cselekedetekben. Gyakoroljátok buz-
gón a kei'esztény áj tatosság szent te t te i t ; imád-
kozzatok á j ta tosan, imádkozzatok szüntelen, 
mindent Isten dicsőségére cselekedvén, mert 
szükség mindig imádkozni és meg nem szűnni 
(Luk. XVIII. 1), mondja az Ur, és szent Jakab 
apostol szerint sokat ér az igaznak állhatatos kö-
nyörgése. (V. 16.) Szenteljétek meg a vasár- és 
ünnepnapokat a szent mise becsületes meghall-
gatása s a szolgai munkától való tartózkodás 
által ; legyetek jelen e napokon a szent beszé-
den ós keresztény tanításon, mely által maga az 
Ur szól igazságot éhező és szomjazó lelketekhez 
s az igazság az ő szavai szerint megszabadít 
benneteket. Tartsátok meg a paraucsolt böjtö-
ket lelkiismeretesen ; mert minden áldozat, min-
den önmegtartóztatás reánk hozza a jó Isten 
áldását és nem marad jutalom nélkül, amit 0 
érette teszünk. Járul ja tok gyakran a peniten-
cziatartás és az oltári szentség vételéhez, mert 
e két szentség egyesit bennünket legbensőbben 
az Ur Jézussal úgyannyira, hogy 0 él miben-
nünk és mi élünk 0 benne; de különösen szive-
tekre kötöm, hogy legalább a húsvéti szent 
időben egy se találkozzék hiveim között, ki el 
ne végezné a szent gyónást és áldozást; ezen 
kötelesség teljesítésétől függ nemcsak örök üd-
vösségtek, hanem még földi jólétetek is; mert 
ugy áld meg bennünket az Ur Isten, amint neki 
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szolgálunk, és valamint a bűn teszi szegényekké 
a népeket: ugy az igazság, a jóság fölemeli, jólétre 
segiti a nemzetet (Példab. XIV. 34.) A jó halál, 
a mindvégig való állhatatosság kegyelmét is 
ugy nyerjük el, ha azért folytonosan imádko-
zunk és ha szüntelen vigyázunk magunkra, ne-
hogy kiessünk Istennek kegyelméből; mi annyi 
ezer és ezer lelki veszély között könnyen meg-
történhetik, hacsak gyakori gyónás és áldozás 
által nem erősítjük magunkat ellenségeink meg-
támadásai ellen. 

Krisztusban kedves lelkipásztorok ! Midőn a 
keresztény híveket ezeknek követésére intem, 
t i teket is kérlek: Legeltessétek az Ltennek rátok 
bízott nyáját, gondot viselvén nem kényszerűségből, 
lianem szabad akaratból Isten szerint ; sem a rut 
nyereség kedvéért, hanem jó szándékból ; sem ugy 
mint uralkodók az Ur örökségén, hanem pé'dája 
levén a nyájnak szívből. Es mikor megjelenend a 
pásztorok fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervad-
hatlan koszorúját. (I. Pét. V. 2—4.) 

Ti pedig Krisztusban szeretett hiveim ! Em-
lékezzetek meg elöljáróitokról, kik nektek az Isten 
igéjét hirdetik (Zsid. XIII. 7.) Tiszteljétek és sze-
ressétek őket; engedelmeskedjetek és hódoljatok 
nekik; mert ők örködnek, mint akik számot fognak 
adni lelkeitekért, hogy ezt örömmel cselekedjék és 
nem nyögve, mert ez nektek nem használna. (U. o. 
17. v.) 

A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja és az 
Isten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen 
mindnyájatokkal. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az Ur 1892-ik évében 
junius 5-ikén, pünköst ünnepén. 

t J p o l y , 
főapát. 

A világi kath. főrendiek beszédei az u. n. 
elkeresztelési vitában. 

— Julius 5-én. — 

Gróf Zichy Nándor. 

A hol panaszos van, megbüntettetik az illető azért, 
mert az anyakönyvi kivonatot nem adta át annak, a 
kiről azt állítjuk, hogy őt anyakönyvi kivonat megilleti. 
Micsoda alapon? Az 1868-iki törvény egy szót sem szól 
az anyakönyvekről. A magyar törvényhozás és biróság 
soha sem tekintette az ügyet ugy, hogy azért, mert 
egyik vagy másik lelkész elkeresztelt, az a gyermek a 
törvény értelmében egyik vagy másik egyházhoz tartoz-
nék. A magyar törvényhozás kimondotta, hogy az ő sze-

mében az apa gyermekei, ha íigyermekek, az ő vallását,, 
ha nőneműek, az anya vallását követik. 

De hogy melyik anyakönyvbe legyenek bevezeten-
dők, arról a törvény sohasem szólott. Tehát mit értünk 
el ezen egész rendelettel ? Azzal, hogy az a gyermek 
egyik vagy másik anyakönyvbe van bevezetve, az ő ne-
velése, hitbeli hovatartozása, az 1868-iki törvény végre-
hajtása érdekében nem tettünk semmit, a miniszteri 
rendelet tehát még ezen anyakönyvek átadását és átírását 
sem eredményezi, hanem tényleg csakis a papnak birsá-
goltatását. Es ezen semmi eredmény kedveért a katholi-
czizmus — és nem a mint méltóztatik feltételezni, néhány 
egyházi személy — a katholiczizmus. a katholikus világ, 
mi mindnyájan a kik katholikusok vagyunk, a mi lelki 
meggyőződésünkben sértetünk, mert a mi lelkipásztorunk 
oly cselekményekre kényszeríttetik, mely az ő kötelessé-
gével és lelkiismeretével ellenkezik. (Ugy van ! Ugy van ! 
Helyeslések.) 

De kérem, ha az 1868-iki törvényt végre kívánják 
hajtani, hisz akkor nem kell panaszt keresni, akkor a 
tényeket kell keresni és minden esetben hivatalból eljárni. 

Azt méltóztatik mondani, egyik vagy másik egyház 
körében az a vélemény uralkodik, hogy e részben a pol-
gári törvény uralkodó, és hogy az ő lelkiismeretüket az 
eljárás nem feszélyezi, ha a gyermeket arra a vallásra 
keresztelik és nem azon anyakönyvbe vezetik be, amely-
nek ők lelkipásztorai. De hát kérem az esetben csakugyan 
nagy volna az erkölcsi felelősség, ha a törvénynek azon 
lelkipásztorok nem engedelmeskednének, mert akkor csak-
ugyan, ha lelkiismereti konfliktus nincs; ez határozottan 
a törvény elleni engedetlenség. 

Hanem én azt hiszem, minden lelkész a maga hivei 
iránt tartozik azzal az egyenes hitüséggel és őszinteség-
gel, hogy amely gyermeket bona fide egyházába hoznak, 
azt megkereszteli és azzal a bizalommal vissza nem élhet, 
azt a gyermeket a keresztelés ténye után ő nem szolgál-
hat ja ki egy más felekezetnek (Igaz ! Igaz !), ezt én min-
den vallásfelekezet részére megkövetelném (Elénk helyes-
lés.) íme ez a kérdés. Mi katholikusok Magyarországban : 
a herczegprimás, az egyház feje legilletékesebb képvise-
letében ; a magyarországi episcopatus ; mi világi katholi-
kus főrendek és velünk együtt a többi, hasonlóképpen a 
méltányosság érdekében velünk együtt érzők és egyet 
óhajtók kifejeztük ezen tárgyalás folyamán azon óhajtá-
sunkat, hogy a herczegprimás javaslata szerint az 1868-ki 
törvény törvényhozási uton akként változtassák meg vagy 
interpretáltassék, hogy az a katholikus hitelvekkel, a 
katholikus egyház szabadságával, illetőleg a szülőknek 
hitük szerinti eljárásának szabad gyakorlata érdekében 
módosittas8ék, vagy magyaráztassék. 

Nem kivánok ezen kérdés részletezésébe ereszkedni, 
nem kivánok polemizálni az előttem szólókkal, hisz nem 
az a czélunk, hogy a más szempontból ítélőket meggyőz-
zük az iránt, hogy a mi szempontunk a helyes. A kérdés 
az, hogy mit parancsol a katholikusoknak lelkületük és 
hitük (Ugy van) és ezen feltevés, hogy ezen hit máról 
holnapra változhatik, vagy hogy ezen hitnek elvei és 
tanai bármily szempontból is Magyarországon mások 
lehetnek, mint egyebüt t : az szerintem oly feltevés, mely 
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lyel komolyan foglalkozni nem érdemes. (Ugy van! Ugy 
van !) De igenis ezen hit és lélekbeli meggyőződésünknek 
fényes és nyomatékos kifejezést adott ezen főrendiházi 
tárgy alás. 

Bizonyítékát adja annak, hogy ezen főrendiháznak 
jelentékeny többsége ezen meggyőződéstől van áthatva. 
(Ugy van ! Elénk helyeslés.) Es csakis a politikai hely-
zetnek méltánylása, csakis azon meggyőződés, hogy itt 
nem egynehány szavazati többség vagy kevesebbségről 
van szó, hanem azon millió katholikusoknak óhajáról, 
hitéről és az ő hitük követelménye kielégítéséről, mely 
magának az államnak is nagy érdekében áll : ezt a világ 
előtt, a haza előtt kimutatni, ennek súlyát azon elhatá-
rozások mérlegébe fektetni, melyek ezen ügynek elintézé-
sében irányadók lesznek ; ez volt ezen gyűlésnek feladata 
és ugy hiszem, hogy ezen kötelességünknek ez alkalommal 
meg is feleltünk. (Tüntetésszerü lelkes helyeslés és éljenzés.) j 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jul. 22. Vaszary Kolos nyilatkozatai a 

f 'rggő egyházpolitikai kérdésekre nézve. — 
A „Pesti Hir l rp" Balaton-Füreden időző tudósítója 

állítólag szerencsés volt a herczegprimástól a napirenden 
levő egyházpolitikai ügyekre nézve több kérdésre, beszél-
getés közben, felvilágosító választ kapni. Ab argumentis 
internis tekintve a jelentést, a dolog megtörténte való-
színűnek látszik, s ezen az alapon mi is közöljük ezt a 
legújabb egyházpolitikai dialógust. 

Az első kérdés ez vol t : 
— „ Az 1868. LIII. törvény megmaradásával van-e 

remény a bázis megoldására az elkeresztelési kérdésben? 
Vagy: herczegséged a felsőházban tartott nagy beszédében 
kimondta-e az utolsó szót?11 

A herczegprimás komoly arczczal s nagy érdeklő-
déssel. de csendes hangon következőkép válaszolt : 

— „Szerkesztő ur feltett kérdésére álláspontom 
egyházi, közjogi — illetve hazai szempontból következő : 
Két kérdés van hozzám intézve. Van-e remény a békés 
megoldásra ? Es a felsőházban tartott beszédemben ki-
mondtam-e az elkeresztelési kérdésben az utol-ó szót? 

Az egv pont alatt foglalt két kérdés tőlem látszik 
függővé tenni a békét! 

Erre nézve megjegyzem, hogy én, — mint már más 
alkalommal is megmondtam — harczot egyáltalán nem 
akarok, mert a mit liarczczal tudnék megnyerni, azt a 
harczban el is veszthetem. 

Midőn a tavasz mentén Rómában voltam, e békés 
szándékomat kijelentettem a szent atya előtt is, igy szól-
ván: „Támadni soha sem fogok; hanem ha támadnak, 
igen is védekezni." 

És a szent atya mindenben helyeselte elvemet, 
mondván : 

— Optime facies. 
Én békével, igen is békével (hangsúlyozta a hgpri-

más), ügyünk igazságának meggyőző ereje által akarom 
a nagyfontosságú kérdést megoldani. 

Igaz, hogy a magyar lapok mind harczias hangu-
latot látnak beszédemben és nem helyeselték ; (a herczeg-

érsek a főbb politikai lapokat nagy figyelemmel maga 
olvassa át naponkint), pedig az szerintem minden tekin-
tetben teljesen objektiv volt; én csak azon esetben oszta-
nám a lapoknak ezen helytelenítő véleményét, ha meg-
győznének arról : hogy tételeim igazolására felhozott 
indokaim alaptalanok. 

A második kérdésre, hogy a főrendiházban tartot t 
beszédemben kimondtam-e az utolsó szót? 

Megjegyzem : az utolsó szót nem mondtam ki ; 
nem mondtam ki akkor, ha bárki az enyimnél, a sző-
nyegen forgó fontos országos ügyben jobb megoldást, 
módot ajánl. 

Azt hiszem azonban, hogy javaslatommal elmentem 
a legvégső határig, a meddig csak mehettem, mert azt 
csakugyan nem lehet állítani, hogy fokozat ne volna az 
LIII. törvény-czikk 12. §-ának eltörlése, megváltoztatása 
és magyarázata közt ! 

A Pap Gábor püspök ur által idézett törvény-czikk 
„Lutherani comburantur" (A lutheránusok égettessenek 
meg), a lehető legerősebb érv elfoglalt álláspontom és 
javaslatom mellett. 

Igen, a legerősebb érv ! 
Mert bár a törvény ugyancsak imperativ, paran-

csoló, még sem magyarázta azt ugy senki, hogy azt 
végre kell hajtani, a mint hogy nem is hajtatott az 
végre soha ! 

Hiszen az evangélikusok már 1610-ben — bár a 
törvény fennállott — Zsolnán tartott zsinatukon egyhá-
zilag szervezkedtek ! 

Nekem, igen természetes, feladatom lesz, hivatalos 
adatokkal bebizonyitani azt — a mint hogy be is bizo-
nyítom : hogy a szóban forgó 12-ik §-t hat-hét évig soha 
végre nem hajtot ták. 

Ki dobta a szikrát a gyúlékony anyagba ? Nem 
kutatom ! 

A baj megvan ; a kérdés tehát az : hogyan lehet azt 
orvosolni ? 

Azon kérdésre: van-e remény a békés megoldásra 
az elkeresztelési kérdésben ? 

A herczegprimás válasza ez volt : 
Midőn gr. Csáky Albin közoktatásügyi miniszter ur 

s a vele vele szolidaritásban álló magas kormány az 1890. 
február 26-iki rendeletet „bona fide" kibocsátotta, azt 
hitte, hogy a súrlódásnak azáltal véget vet. Éppen ellen-
kezője történt. 

Hol van az a hatalmas, az a bölcs, az a tudós em-
ber, a ki meg tudná határozottan mondani: mi történik 
vele egy óra alatt ? 

Én sem láthatok a jövőbe, legfeljebb következtetek 
ekkép: 

A baj forrása az 1868. törvényczikk, mely mint 
ok ha fenmarad : fenmarad az okozat, a békétlenség is. 

Igaz, hogy a tervezett polgári parcialis anyakönyv-
vezetés megmenti ugyan a lelkészeket a zaklatásoktól, a 
pénzbirságtól, esetleg a börtöntől ; de mig egyrészt a 
szülőket (hangsúlyozta erősen és nyomatékkal a herczeg) 
továbbra is megfosztja kettős, vagyis természeti és val-
lási joguktól, másrészt a zaklatásokat, esetleg a pénzbir-
ságolást is a szülőkre terjeszti ki. 
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Mert vájjon kellemes dolog lesz-e a szülőkre nézve, 
hogy téli, vagy zivataros időkben, sokszor a legnagyobb 
munka idején, legtöbbször a messze levő bíróságokhoz • 
kellessék menniök, fáradva, költekezve? 

É n azt hiszem nem ! 
Fennmarad tehát a mostani állapot, melynek illusz-

trálására egyetlen példát idézek csak ezúttal a nagy sok 
közül : 

Egy családban, a hol a fér j protestáns, a nő katho-
likus volt, egy tisyermek született. Történt az a gyász-
eset, hogy a férj, midőn gyermeke hat éven alul volt, 
meghalt. A gyámoltalan szegény anya bevitte gyermekét 
az árvaházba. 

S mi történik a gyermekkel? 
A protestáns lelkész tiltakozott a gyermek ottléte 

ellen s kivitette az árvaházból. Dicséretére legyen mondva 
az illető prot. lelkésznek, e szavakkal: „Sajnálom, de meg 
kell tennem, mert a törvény parancsolja." S a gyermek 
kénytelen volt az árvaházat elhagyni. 

íme a családban a vallási és természeti jog mélyen 
érintve ! 

íme a zaklatás !" 

Második kérdés a következő volt : 
„Ha a kormány beadja a polgári anyakönyvről a 

törvényjavaslatot as országgyűlésen a regyesházasságból 
születendő gyermekekre nézve, s a nagy többség elfogadja, 
— mi a nézete herczegségednek : hogy fog az fogadtatni a 
a papság és nép által?" 

— „Soha sem tagadtam — válaszol a herczeg — 
hogy a törvényhozásnak joga és hatalma van törvényeket 
hozni, föntartani, vagy megváltoztatni ; e szerint nem 
tagadom azt sem, hogy az államnak joga van a született 
polgárokról anyakönyvet vezethetni. 

De a törvények alkotásánál nem téveszthetem szem 
elől a czélt, melynek elérésére hozatnak. Igy a részletes 
polgári anyakönyvnek mi a czélja? 

Az általam sérelmesnek tar tot t 1868-diki t.-czikknek 
ezen uton való eíFektuálása, végrehajtása. Különben a 
kérdésre már fentebb válaszoltam." 

További kérdés ez volt : 
— „ IIa az elkeresztelési nagy kérdés a kormány 

intentiói szerint nem menne keresztül a felsőházban, lehető, 
hogy a vallásszabadság és a polgári házasság behozatalá-
val felel az alsóház; mi a véleménye herczegségednek a 
viszonyok ily alakulása esetéire? 

A válasz következő vol t : 
— „Erre nézve a magyar kormánynak vélemé-

nyemet már előterjesztettem és ezúttal többet nem mond-
hatok." 

Utolsó kérdés ez volt : 
— „Ha Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter polg. 

törvénykönyve s benne a családi jog napirendre kerül, — 
mit fog tenni a klérus a felsőházban és az életben ?u 

A válasz igy szólt: 
— „A törvényjavaslat szerkezetétől fog függni, hogy 

micsoda álláspontot foglalunk el irányában." 

IRODALOM. 
4 - A keresz ténység é s korunk. I r ta Bougaucl 

Emil lavali püspök. Szerző engedélyével fordították Dobos 
Lajos és Szentannai (Spett) Gyula 1. sz. nagyváradmegyei 
áldozárok. III. köt. III. kiadás. Gyoma, Szentannai 
(Spett) Gyula gyomai plébános kiadása. 1892, 12-r. 532 
1. Ára 2 frt . 

Szól a „Hiszekegyéről, ismeretes megragadó módon. 
— Búcsúsok könyve. Szűz Mária kegyhelyeire 

zarándoklók ájtatosság! kézikönyve. Osszeirta egy plébános. 
Budapest, Wajdits N. „Szent Család" cz. kath. könyv- és mü-
kereskedése, 1892, 16-r. 137 1. A r a félvászonkötésben 35 
kr, keresztkötési bélyeg 5 kr. 

— A pap két áldozata. Egyházi beszéd, melyet 
Páger lm , JO»iiadegyházmegyei áldozópap első szent-
miséje alkalmából 1892. julius 17-én a makói r. kath. 
pleb. templomban tartott dr Kiss János. Budapest, 1892, 
8-r. 15 1. 

VEGYESEK. 
*** A franczia klérus az ékesszólás művészetében 

nem áll hátul, s mégis Richard bibornok párisi érsek 
teljes igyekezettel azon fáradozik, hogy a Sorbonneon az 
egyházi ékesszólás művészete számára tanszék nyíljék 
meg. Tanárul Monsabré atyát vagy Brettes kanonokot 
emlegetik. 

— Tanügy. A herczegprimás egyházmegyéjének nép-
nevelés-ügyét mélyreható reformokkal akarván emelni, 
egyházmegyei főtanfelügyelővé s különösen a kisdedóvás 
szervezésére dr Komlóssy Ferencz volt orsz. képviselőt és 
muzslai plébánost nevezte ki. 

— Samassa József egri érseknél, ki a wörishofeni 
gyógyhelyről visszaérkezett székhelyére, a Szent-István-
rend nagykeresztjével való kitüntetése alkalmából a mult 
héten tisztelgett testületileg a főkáptalan Pánthy Endre 
v. püspök, nagyprépost vezetése alatt, azután külön-külön 
Hevesmegye tisztikara, élén Zalár József helyettes alis-
pánnal, Eger város tisztikara s a polgárság küldöttsége 
Grónay Sándor polgármester vezetése mellett s végül 
a katonatiszti kar Boxicsevich ezredessel. Az üdvözlő 
beszédekre az érsek meleg szavakban válaszolt azzal a 
beszéddel, mely a napi lapoknak annyi szószaporitásra 
szolgált tárgyal Visszatérünk az egész ügyre. 

— Félrebeszélni — ez már megrögzött szokása a 
napisajtónak mindenfelé. Most is, hogy Schlözer porosz 
meghatalmazott miniszter a szentszéknél elhagyja állását 
és nyugalomba vonul, a német szabadelvű sajtó ezt onnan 
magyarázza, hogy ez azért történik, mert XIII. Leo 
pápa franczia politikájával a hármas szövetség ellen mű-
ködik s azt akarja neki a német császár tudtára adni, 
hogy nem tetszik neki. Gyermekes gondolkozás. A 
pápa se franczia, se német politikát nem követ s nem 
fog követni soha. Egyébiránt az egész szimatolás Róma 
körül azt mutatja, hogy ez a mi dicső pápaságunk még a 
politikában is igen nagy faktor, a melyre nagy súlyt 
fektetnek még a legnagyobb nagyhatalmak is. Kár, 
hogy Magyarország kormánya ilyenekre nem igen látszik 
ügyelni. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza á. sz.) 
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A Szent Család egyetemes im a-társulatáról 
pápai alapítólevél. 

LEO PP. XIII. 
AD PERPETUAM KEI MEMÓRIÁM. 

Neminem fugit rei privatae et publicae 
faustitatem a domestica potissimum institutione 
pendere. Quo enim altiores domi egerit radices 
virtus, quo solertius parentum voce et exemplo 
fuerint puerorum animi ad religionis praecepta 
informati, eo uberiores in rem communem fruct.us 
redundabunt. Quapropter summopere interest 
ut domestica societas non solum sancte sit 
constituta, sed sanctis etiam regatur legibus; 
in eaque religionis spiritus et christianae vitae 
ratio diligenter constanterque foveatur. Hinc 
profecto est quod misericors Deus cum humanae 
reparationis opus, quod diu saecula expectabant, 
perficere decrevisset, ita eiusdem operis rationem 
ordinemque disposuit, ut prima ipsa eiusdem 
initia augustam mundoexhiberentspeciemFamiliae 
divinitus constitutae, in qua omnes homines 
absolutissimum domesticae societatis. omnisque 
virtutis ac sanctitatis intuerentur exemplar. 
Talis quidem Familia extitit Nazarethana illa, 
in qua, antequam gentibus universis pleno lu-
mine emicuisset, Sol iustitiae erat absconditus: 
nimirum Christus Deus Servator Noster cum 
Yirgine Matre et Ioseph viro sanctissimo, qui 
erga Iesum paterno fungebatur munere. Minime 
dubium est quin ex iis laudibus, quae in socie-
ta te et consuetudine domestica ex mutuis cari-
tatis offieiis, ex sanetitate morum, ex pietatis 
exercitatione proficiscuntur, maxima quaeque eni-
tueri t in sacra illa Familia, quae siquidem 

earum futura erat ceteris documento. Ac propterea 
benigno providentiae consilio sic illa constitit, 
ut singuli christiani qualicumque conditione vel 
loco, si ad earn animum advertant, facile possint 
cuiuscumque virtutis exercendae habere cauesam 
et invitamentum. Habent revera patresfamilias in 
Ioseph vigilantiae providentiaeque paternae prae-
clarissimam normám: habent matres in San-
ctissima Yirgine Deipara amoris, verecundiae, 
submissionis animi perfectaeque fldei insigne 
specimen : filii vero familias in Iesu, qui erat 
subditus illis, habent divinum obedientiae exem-
plar quod admirentur, colant, imitentur. Qui 
nobiles nat i sunt, discent a Familia regii san-
guinis quomodo et in édita fortuna se tempe-
rent, et in afflicta retineant dignitatem : qui 
dites, noscent ab ea quantum sint virtutibus 
posthabendae divitiae. Operarii autem et ii om-
nes, qui, nostris praesertim temporibus, familia-
rum rerum angustiis ac tenuiore conditione tarn 
acriter irr i tantur, si ad sanetissimos illius do-
mesticae societatis consortes respectent, non 
deerit eis caussa cur loco, qui sibi obtigit, de-
lectentur potius quam doleant. Communes enim 
cum sacra Familia sunt illis labores : communes 
curae de vita quotidiana: debuit et Ioseph de 
mercede sua vitae rationibus consulere; imo 
ipsae divinae manus se fabrilibus exercuerunt. 
Nec mirum sane est si sapientissimi homines 
divitiis affluentes, eas abiieere voluerint, sociam-
que cum Iesu, Maria et Ioseph sibi eligere pau-
pertatem. Quibus e rebus iure meritoque apud 
catholicos sacrae Familiae cultus mature inve-
ctus maius in dies singulos incrementum capit. 
Id quidem probant tum christianorum sodalita-

8 
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tes sub invocatione Sacrae Familiae inst i tutae 
singulares honores ei redditi, tum potissimum a 
decessoribus Nostris ad excitandum erga earn 
pietatis Studium impert i ta privilégia et gratiae. 
Huiusmodi cultus magno in honore habitus est 
iam inde a saeculo decimo septimo, lateque per 
Italiam, Galliam et Belgium propagatus, totam 
f'ere Európám pervasit : deinde praetergressus 
vastos Oceani tractus, in America per Canaden-
sem regionem. cura praesertim atque opera Ve-
nerabilis Servi Dei Francisci de Montmorency-
Laval primi Quebecensis Episcopi, et Venerabilis 
Servae Dei Margaritae Bourgeois, sese extendit, 
faustisque effloruit auspiciis. Postremis hisce 
temporibus dilectus filius Franciscus Philippus 
Francoz Societatis Iesu piam Consociationem a 
Sacra Familia Lugduni fundavit, quae fructus 
laetos atque uberes, Deo iuvante, de se pollice-
tur. Consociationi tam auspicato conditae illud 
est salutare propositum; nimirum f'amilias Chri-
stianas arctiori pietatis nexu Sacrae Familiae 
devincere, vel potius omnino devovere, eo etiam 
consilio, ut i scilicet Iesus, Maria et Ioseph fa-
milias sibi deditas tamquam rem propriam tuean-
tur et foveant. Qui sociorum in numerum sunt 
adsciti, debent ex instituto cum iis qui do mi 
commorantur, in unum .convenire, coram ima-
gine Sacrae Familiae décréta pietatis officia 
praestare : providere, ea opitulaute, ut inter se 
colligatis fide mentibus, caritate voluntatirbus in 
amore Dei atque hominum, vitam ad proposi-
tum exigant exemplar. Piam hanc consociatio-
nem Bononiae ad instar Lugdunensis insti tutam 
decessor Noster felicis recordat ions Pius IX. 
similibus litteris approbavit, deinceps Epistola 
die V. Ianuarii MDCCCLXX. ad pium auctorem 
data, singularis laudis praeconio est prosequu-
tus. Ad Nos quod att inet , cum summopere cure-
mus et diligamus quaecumque ad animarum 
salutem iuvandam maxime valent, noluimus de-
siderari laudem et commendationem Nostram ; 
datisque ad dilectum Filium Nostrum Augusti-
num S. R. E. Cardinalem Bausa, ex dispensatione 
Apostolica Archiepiscopum Florentinum, litteris 
earn Consociationem utilem ac salutarem, no-
strisque temporibus valde accommodatam esse 
significavimus. Quas vero Nostra sacrorum Ri-
tuum Congregatio, suffragante dilecto Filio 
Nostro Caietano S. R, E. Presbytero Cardinali 
Aloisi-Masella eidem Congregationi Praefecto, 
consecrationis christianarum familiarum formu-

lám, et precationem coram imagine Sacrae Fa-
miliae recitandam Nobis proposuerat, probavimus, 
et utramque ad locorum Ordinarios transmitteu-
dam curavimus. Deinde veriti, ne germanus ine-
moratae devotionis spiritus tractu temporis 
oblanguesceret, eidem Nostrae Sacrorum Rituum 
Congregationi mandavimus. ut Statuta concin-
naret, quibus in universo catholico orbe piae 
consociationes Sacrae Familiae instituendae adeo 
inter se coniunctae forent, ut unus omnibus 
praeficeretur praeses, qui eas auctoritate summa 
regeret et moderaretur. Statuta post accuratum 
examen ab eadem Sacra Congregatione eXarata, 
sunt eadem quae subscribuntur. 

Statuta. 
A názárethi szent csatád oltalmába ajánlott csalá-

dok egyetemes ajtatos társulatának alapszabályai. 
1. Ennek az ajtatos társulatnak czélja, hogy a ke-

resztény családok a názárethi szent családnak ajánlják 
magokat, tiszteletűk és követések jeléül, tisztelve azt 
mindennap szent képe előtt ima által és mintául véve 
ama fenséges, erényeket, melyek által a szent család pél-
dája lőn minden társadalmi osztály, de különösen a mun-
kás osztálynak. 

2. Ez ajtatos társulatnak középpontja Rómában 
van ő szentsége pro tempore általános helynökénél, ki a 
társulatnak védnöke. 0 elnöke a társulatnak. Támogatják 
pedig e hivatalában a ritusok sz. Congregatiójának titkára 
és két más, általa választott praelatus, valamint egy ue-

: gyedik egyházi személy titkári minőségben. A társulatot 
az egész világon igy ő kormányozza, arra vigyázva, hogv 
az, alkotásának szellemét és jellemét hiven megtartsa, és 
napról-napra jobban elterjedjen. 

3. Minden egyházmegyében vagy apostoli vicariatus-
ban, a főpásztor, hogy hivei közt e társulatot mennél 
jobban elterjeszsze, tetszése szerint való egyházi férfiút 
igazgató czimmel a társulat gondozásával biz meg. 

4. Az egyházmegyei igazgatók összeköttetésbe 
lépnek a lelkipásztorokkal, a kik egyedül kapnak meg-
bizatást arra, hogy a családokat hitközségök területéről 
a társulatba beirják. Minden év május havában, a lelki-
pásztorok az egyházmegyei igazgatóknak, ezek pedig, a 
főpásztorok iránt való alárendeltségben, a római központ 
nak, jelentést fognak tenni a társulatba belépésre ujonnau 
jelentkezett családokról. 

5. A családok felajánlása (consecratiója) a XIII . Leo 
pápa által helyben hagyott és előirt formula szerint tör-
ténik. Ezt a formulát minden család külön-külön is elvé-
gezheti, vagy végezheti egyszerre több család együttesen, 
saját lelkipásztoruk vagy ennek megbízottja előtt. 

6. A názárethi szent család képének a csatlakozott csa-
ládok mindenikénél meg kell lenni, és az ily családok 
minden tagja minden nap legalább egyszer, vagy ha lehet 
este is, imádkozni fognak a szent család képe előtt kö-
zösen. E czélra ajánlatos a jelenleg uralkodó pápa által 
jóváhagyott imaszöveg, valamint az ismeretes, következő 
három röpima: 
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Jézus, Mária, J ó z s e f , n e k t e k adom szivemet és 
életemet ! 

Jézus, Mária, József, segítsetek halálom óráján ! 
Jézus, Mária, József, legyen az én halálom békes-

ségesen a ti társaságtokban ! 2 ) 
7. A szent család képe, melyről itt szó van, vagy 

az lehet, a melyről b. e. IX. Pius 1870. évi január 5-én 
kelt levelében van szó, vagy akármely más kép, a mely 
Urunk Jézus Krisztusnak, az ő édes anyja a bold. Szűz, 
és nevelő atyja, a bold. Szűz szeplőtelen jegyese, sz. Jó-
zsef társaságában töltött, elzárkozott életét ábrázolja. 
Egyébiránt az egyházmegye főpásztorának mindig meg-
van a joga, a tridenti zsinat szabályai szerint, eltiltani 
oly képeket, melyek ezen társulat sajátos felfogásával 
nem egyeznek meg. 

8. A társulatba beirt családok részesei a pápák által 
engedélyezett búcsúknak és egyéb lelki kedvezményeknek, 
a mint ez a beiratkozást biztosító czédulán olvasható. 

9. A Cardinalis protector tanácsával egyetértésben 
szabályokat fog alkotni és kihirdetni, a melyekben rész-
letes intézkedések lesznek arról, a mi ez ajtatos társulat-
nak javára szolgálhat, különösen a társulat ünnepei lesznek 
kijelölve, u. m. a társulati védszent ünnepe, a fejajánlás 
évenkirti megújításának napja, a társulati összejövetelek 
napja stb. 

Quae quidem Statuta, cum de iis supradictus 
Cardinalis Praefectus ad Nos retulisset, compro-
bavimus et Apostolica Auctoritate Nostra ra ta 
habuimus et confirmavimus, derogatis abrogatis-
que quae super hanc rem scita actaque sunt, 
nominatim Apostoliéi s Litteris die III. Octobris 
anno MDCCCLXV, datis, et omnibus actis, quae 
ad primariam Lugdunensem Consociationem spe-
ctant. Volumus autem, iubemus ut Consociatio-
nes omnes Sacrae Familiae cuiuscumque tituli, 
quae nunc existunt, in hanc unicam et univer-
sam coalescant. Excipimus tarnen religiosas Con-
gregationes huius tituli, quae constitutionibus 
u tantur ab hac S. Sede adprobatis, et Confra-
terni tates proprie dictas, dummodo canonice 
sint erectae, et ad régulas et normas dirigantur 
a Romanis Pontificibus praescriptas, nominatim 
a d e m e n t e VIII. in Constitutione Quaecumque, 
die VII. Decembris anno MDCIV. Hae vero Con-
fraterni tates ac religiosae Congregationes, quae 
fortasse adscribendis familiis operam hactenus 
dederunt, in posterum ab huiusmodi cura, quae 
solummodo Parochis commissa est, prorsus ab-
stineant. Haud tarnen necesse est ut familiae 

') A franczia szövegben, a mely előttünk fekszik, a sorrend 
a nevekre nézve ez : „Jézus, József, Mária." Mi magyarok ezt ugy 
megszoktuk „Jézus, Mária, Józse f -nek mondani, hogy erről nehéz 
volna leszokni. Egyébiránt a pápai levélben is a mi sorrendünk van. 

2) Toties quoties a három röpimáért 300 napi buosu jár , és 
100 napi külön-külön mindegyikért. Engedte pedig e búcsúkat 
VIT. Pius pápa 1807. év ápril havában. 

iam alicui Consociationi adscriptae, pro indul-
gentiis aliisque muneribus spiritualibus obtinen-
dis i terum adscribantur, dummodo servent ea 
quae in novis hisce Statutis praescripta sunt. 
Consociationis universae Praesidern eligimus, re-
nuntiamus Nostrum in hac alma Urbe Vicarium 
in spiritualibus generalem pro tempore, atque in 
perpetuum Patronum damus cum omnibus iuri-
bus et facultatibus, quae nimirum potestatem 
gerenti iudicentur necessariae. 

Ilii autem Concilium adesse volumus Urba-
norum Antisti tum, in quibus Secretarius pro 
tempore Nostrae Sacrorum Rituum Congregatio-
nis. Quod superest, Nobis spes bona est omnes, 
quibus est animarum crédita salus, maxime Epi-
scopos, studii huius Nostri in hac pia Consocia-
tione provehenda socios ac participes sese factu-
ros. Qui enim cognoscunt et Nobiscum déplorant 
christianorum morum demutationem et corrupte-
lam, extinctum in familiis religionis et pietatis 
amorem, et accensas supra modum rerum ter-
restrium cnpiditates, ipsi siquidem vei maxime 
optabunt to t tantisque malis opportuna afferri 
remedia. 

Et siquidem nihil m agis salut are ant effi-
cax familiis christianis cogitare potest exemplo 
Sacrae Familiae, quae perfectionem absolutionem-
que complectitur omnium virtutum domestica-
rum. Quapropter curent ut familiae quampluri-
mae, praesertim operariorum, in quas insidiarum 
vis maior intenditur, piae huic Consociationi 
dent nomen. Cavendum tamen est, ne a propo-
sito suo Consociatio deflectat, neve spiritus im-
mutetur ; sed quae et quomodo decretae sunt 
pietatis exercitationes et precationes integrae 
serventur. Sic implorati inter domesticos parie-
tes adsint propitii Iesus, Maria et Ioseph, cari-
ta tem alant, mores regant. ad virtutem provo-
cent imitatione sui, et quae undique instant 
mortales aerumnae, eas leniendo faciant tolera-
biliores. Decernentes haec omnia et singula uti 
supra edicta sunt, firma rataque in perpetuum 
permanere, non obstantibus constitutionibus, 
litteris Apostolicis, privilegiis, indultis Nostris, 
et Cancelleriae Apostolicae Regulis, ceterisque 
contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo 
Piscatoris, die XIV Iunii MDCCCXCII. Pontifica-
tus Nostri Anno XV. 

S. Card. VANNUTELLI. 

9* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Eger. Az érseknél hazajövetele alkalmából volt tisz 

telgésekról — a helybeli „Eger" czimü lap a következő 
jelentést közölte. A napilapok alarmjaira jó lehütő : 

„Ama legmagasabb kitüntetés, melyben dr Samassa 
József egri érsek ur ő exja közelebbről részesült, midőn 
király ő felsége által a Szent-István-rend nagykeresztjével 
diszittetett föl, mint a valódi, elévülhetetlen érdemek 
fejedelmi elismerése, hazaszerte általános, osztatlan, s 
igaz, őszinte örömet szült. 

Ez öröm, az egri egyházmegye, Hevesvármegye, s 
Eger város közönségének szivében, mely a magas szel-
lemű, szeretve tisztelt főpásztor hazafiúi, s emberbaráti 
érdemeinek messze kiható áldásaiban legközvetlenebbül 
részesül, — oly lelkesedéssel párosult, mely ellenállha-
tatlanul készté, hogy ünnepélyesen megnyilatkozzék. 

Alig tért vissza érsek-főpásztorunk ő exja a távol-
ból, hová megtámadott egészsége helyreállítása czéljából, 
üdülésre vonult, — székvárosába, azonnal megragadtuk ! 
az alkalmat, és siettünk mindnyájan, hogy e királyi leg-
magasabb kitüntetés fölött való örömünknek, lelkesedé-
sünknek, s a szeretve tisztelt egyházfő iránt érzett mély 
hódolatunknak, s törhetetlen ragaszkodásunknak, testüle-
tileg, diszküldöttségek által ünnepélyes kifejezést adjunk. 

Ersek-főpásztorunk ő exja az ez alkalomból előtte 
megjelent diszküldöttségeket mellén a Szent-István-rend 
nagy csillagával, — a mult szerdáu, f. hó 13-án, a déli 
órákban fogadta. 

A tisztelgő testületek sorát az egri méltóságos fő-
káptalan nyitotta meg, élén Pánthy Endre püspök nagy-
prépost ő mlgával, ki érsek-főpásztor ő exját, a fő-
káptalan nevében, körülbelül a következő szavakkal 
üdvözölte : 

Ismeretes a főkáptalan előtt érsek ő exjának szigorú 
erkölcs-philosophiai iránya, mely szerint az ember er-
kölcsi ténykedésének zsinórmértékét a kötelességérzetben, 
s a kötelesség hü teljesítésében tűzi maga elé, s önmaga, 
fénylő példa gyanánt, nagy fontosságú működésének s 
nemes tetteinek jutalmát egyedül a kötelesség hű telje-
sítésének tudatában keresi s találja fel, jelszava levén 
az Ur intelme: „Servi inutiles sumus; quod debuimus 
facere, fecimus." 

Es mégis a köztudat, a communis naturae sensus a 
kötelesség teljesítésében is megtalálja az érdemet, — az 
érdem számára pedig követeli az elismerést és jutalmat. 
Hiszen maga Üdvözítőnk azt a pohár vizet is, mit kö-
telességből, mert a felebaráti szeretet parancsából nyuj-
tunk a szomjazónak, érdemesnek és jutalomra méltónak 
hirdeti. 

A közérzet e követelményének hatása alatt nagy 
megelégedéssel s élénk örömmel vette tudomásul az egri 
főkáptalan ama kegyet, melynél fogva király ő felsége 
érsek ő exját legkiválóbb rendjével kitüntetni kegyeske-
dett, azon rendjével, mely császárok és királyok mellét 
disziti, mely mindenkor magas becsünek ismertetett, mely-
nek fényéből egy sugár esik a főkáptalanra is, szeretett 
íőpásztorát diszitvén az. 

Szóló e fölött való örömének, a főkáptalan nevében 

is lelkes s/avakban adván kifejezést, üdvözlő beszédét a 
szeretve fisztelt érsek-főpásztor éltetésével végzé. 

Püspök-nagyprépost ő mlga s az egri mélt. főkáp-
talan üdvözlésére érsek ő exja, amennyire ugy ezen, mint 
egyéb válaszait emlékezetből megjegyezhettük, körülbelül a 
következőleg válaszolt: 

Főkáptalanának mindenkor tapasztalt kegyeletes 
ragaszkodásáról ez ünnepi alkalommal is meggyőződnie 
jól esik lelkének. Ha a főkáptalan a legmagasabb kitün-
tetés fényéből önmagára is ragyogni lát egy sugarat : 
bizonyára egy értelemben és érzelemben van ő vele arra 
nézve is, hogy — amint a szónok is kiemelé — csak a 
kötelesség teljesítésének buzgó igyekezetére mutathatunk 
életünkben, a mely pedig jutalmakra méltó érdemet nem 
képezhet. E meggyőződés hatja át a fejedelmi kegy ki-
tüntető tanúságával szemben is, mely előtt hódolattal 
meghajolt , nem engedhetvén meg egy pillanatra is még 
látszatát sem a vádnak, mintha királya iránti loyalis hű-
sége nem uralkodnék lelke összes érzései fölött. — Nem 
marad jutalom nélkül az Ur szavai szerint, igaz, egy 
pohár viz sem; de e jutalom az örökkévalóságban adatik 
meg. Földi elismerés, földi jutalom előttünk nem is le-
beghet kötelességünk betöltésénél, mi főleg a papságra, 
kivált e napokban, midőn erény és bűn egykép üzlet 
tárgya, hivatásával járó legfőbb feladat. Igyekszik Isten 
segítségével ezentúl is e feladatnak élni, miben főkápta-
lanát továbbra is hiven oldalánál állni teljes bizalommal 
kéri es reméli. 

Másodsorban Eger város 14 tagu küldöttsége jelent 
meg, Grónay Sándor polgármester vezetése mellett, ki 
ünnepelt érsekünk ő exjához a következő meleg hangú 
üdvözlő szavakat intézte : 

„Nagyméltóságú érsek ur ! Kegyelmes urunk ! Azon 
legmagasabb kitüntetés alkalmából, mely exczellencziádat, 
Eger városának is népei soha nem lankadó hódolatában 
a legmélyebb tisztelet és legbensőbb szeretettel övezett 
főpapját, legfelsőbb helyről a Szent-István-rend nagyke-
resztjével diszitette fel : üdvözlöm exczellencziádat Egei-
város közönsége nevében, nem csak kötelességérzetből, 
de az odaadó tisztelet, hála és szeretet egész bensősé-
gével. 

Exczellencziád jelenléte hivei között, és magas sze-
mélyének birása folytonos tápot nyúj t ugyan sziveinknek 
a mindenkori megnyilatkozásra: ezen kiváló alkalmat 
mégis örömmel ragadja meg e város közönsége, hogy 
szeretett főpásztora iránt táplált érzelmeinek nyilváno-
san is ujabb és soha nem szűnő tanúbizonyságát adja. 

Ha minden érdem kitüntetésben részesülne, exczel-
lencziádnak a haza, az egyház és társadalom felemelésében 
tett áldásos tevékenységét és ahhoz fűződő érdemeinek 
kitüntetését folyton ünnepelnünk kellene ; ámde exczel-
lencziádnak mindemez érdemei lelke tudatában találják 
meg a nyugvó pontot, s hivei ragaszkodó szeretetében az 
igazi kitüntetést. 

Még csak azt kívánjuk felemlíteni, hogy az a gond-
viselő Isten, a ki exczellencziádat megingatott egészségé-
nek gyógyitó út jából ujult erőben visszavezérelte, adja 
meg nekünk is azt az örömet, hogy ezen legmagasabb 
kitüntetés jelvényét, amelynek dicsőségéből kilövellő fény-
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sugarak, mint a napfénybe emelkedő porszemekre, mi-
reánk is oly áldásosán áradnak, — exczellencziád meg-
zavarhatlan boldogságban, mindnyájunk lelke óhajtása 
szerint, igen sokáig viselhesse. — Kérjük exczellencziádat, 
tartsa meg városunkat továbbra is változhatlan főpásztori 
kegyeiben." 

A polgármester beszédére érsek ö exja körülbelül 
ezeket válaszolta : 

A városi tisztikar és polgárság ez alkalomból is 
kimutatott jó érzelmeiért, ünnepies üdvözleteért legben-
sőbb köszönetre lekötelezve érzi magát. Meglepte a leg-
magasabb kitüntetés, mert életében nem lát, nem talál 
érdemet, a ki mindenkor csak a kötelességteljesítés utján 
igyekvék haladni, aminek tudata a léleknek vigaszt, erőt, 
és a rossz napokban az élet keserűségei s izgalmai ellen 
szent menedéket nyúj t ; — de ha a kötelesség mulasztása 
bűn is, annak teljesitése nem érdem. E városba első be-
lépésétől kezdve is mindenkor mint annak polgára pol-
gártársi kötelességének igyekvék eleget tenni a város 
javára irányzott tetteivel. Es keblében ma is e város 
javáért égő szív dobog, lelkében érette a szeretet hatal-
ma honol, melyet semmi más hatalom nem korlátozhat, 
nem szabályozhat. Kéri továbbra is a város polgárainak 
bizalmát, jó szándékú törekvéseinek támogatását. 

Ezután Hevesmegye tisztikara következett, Zalár 
József megyei tiszti főjegyző, s alispáni helyettes veze-
tése mellett, ki, a megyei tisztikar nevében is, rövid, 
magvas bevezetésben adván kifejezést örömének az üdülve 
visszatért érsek királyi magas kitüntetése fölött, körül-
belül a következőleg folytatta ő exjához intézett üdvözlő 
beszédét : 

Azok az Isten- és természettől egyaránt kiváltságolt 
férfiak kik a szellemi s erkölcsi előkelőség oly magas-
latán állanak, hogy az ország mind a négy határának 
legmélyebb pontjairól is egyszerre megláthatok, s oly 
nagy irántok a hosszú érek próbái által megedzett pol-
gári tisztelet és hazafiúi bizalom, hogy midőn a legne-
hezebb és legkényesebb kérdések kiegyenlítéséről van szó, 
egyszerre minden szem feléjök fordul s még a pártok 
zászlói is meghajolnak előttök : az ily férfiak a nemzet 
ezen közérzése- s elismerésében már birják azt a kitün-
tetést, mely eszményiségük és ambicziójuk méltó koro-
náját képezi, s minden más kitüntetést bizvást nélkülöz-
hetnek. 

De ha ezen közérzést és elismerést a maga részéről 
a hatalom is kívánatosnak találja s jónak látja a legki-
tüntetőbb jellel sanctionálni : ezt megelégedéssel vehetik 
tudomásul mindazok, kik e tényben a közvélemény res-
pectálását látják ; de megnyugvással azok is, kik ugy 
gondolkoznak, mint Észak-Amerika azon polgárai, kik a 
már-már életbe léptetett Cincinnátus-rendet az utolsó pil-
lanatban mégis jobbnak látták életbe nem léptetni. 

Fogadja nagyméltóságod ez alkalommal is régi igaz 
érzelmünknek, hazafiúi mély tiszteletünknek és bizalmunk-
nak ismételt kifejezését, és minden jót magába foglaló 
szerencse-ki vánatunkat. 

Zalár alispáni helyettes üdvözlő beszédét érsek ő 
exja körülbelül a következő szavakkal viszonozta: 

Élete legszebb nyereményei közé számitá mindig 

azon szivélyes viszonyt, mely érseki székének tizenkilencz 
év előtti elfoglalásától őt Hevesmegyéhez, ennek tiszti-
karához fiizi. 

Ez okból kétszeres örömet érez, hogy viszonti jóin-
dulatukról ez alkalomból is meggyőződni szerencsés. 

A mi a legmagasabb kitüntetést illeti, mely csekély-
ségét é r t e : nézetei ismeretesek, nyilvánvalók; kifejezést 
adott azoknak már egyik legkedvesebb papja (Szmrecsá-
nyi Pál) püspökké szenteltetésekor is, midőn az érdemeit 
magasztaló szavakra kijelenté, hogy mindenkor csak kö-
telességét teljesité, vagy inkább, minden hivalkodás nél-
kül szólva : teljesíteni becsülettel igyekezék, ekkép az 
érdem minden látszatát, a kitüntetést, magasztalást elhá-
rítva magától. 

Az érdemek igaz, jogos, komoly alapja nincs is. 
Mert ha valamikor igazat mondott Kossuth, bizonynyal 
igazat mondott akkor, midőn azt mondá : az érdem ott 
kezdődik, a hol a kötelesség végződik. A kötelesség tel-
jesítésének pedig csak az emberi hiúság és kegyhajhászat 
szempontjából van határa, de valódi értelemben nincs. 

Es ha az egyszerű polgár mellett, ki kötelességét 
becsülettel teljesiti, elhaladnak milliók, a nélkül, hogy 
bár ki is észrevenné, megemelné előtte kalapjá t : miért 
lenne kivétel éppen ő? 

A kötelességteijesités terén mindig változatlanul 
ugyanaz törekedett lenni — semper idem; — ugyanaz 
ma is, midőn sem agyában több ész, sem lelkében ma-
gasztosabb érzelem nem lakozik ; — s pályáján a nagyok 
tetszésével csak azért jö t t sokszor ellenkezésbe, mert 
egyedül meggyőződése szerinti kötelességének igyekvék 
eleget tenni. 

Nem is téritheté, téritheti el a kötelességek útjáról 
semmi tekintet, semmi előny vagy hátrány ; nem, még ha 
azt látta volna is, hogy élete végén a vesztőhely várt 
volna rá, és nem, amint történt, a Szent István-rend nagy 
keresztje. 

Feladatának egyedül azt tekinté, hogy a haza jo-
gait, igazait, szabadságát, függetlenségét, a jókkal kezet 
fogva, védelmezze ; s Istentől erőt, tántorithatlan kitar-
tást kér, hogy Hevesmegye tisztikarával egyetértőleg 
tovább is munkálkodhassék ez irányban, oly alkotásokat 
hagyva az utókorra, hogy ennek áldása szálljon a mun-
kálkodóknak még poraira is. 

Végül az egri helyőrség tisztikara tisztelgett testü-
letileg érsek ő exjánál. A tisztikar élén Boxicsevich ez-
redes, a 60. sz. csász. és kir. Appelgyalogsorezred pa-
rancsnoka, üdvözölte, a tisztikar nevében is, katonás, de 
szellemes rövidséggel érsek ő exját, ki az üdvözlésre 
hasonló szellemben válaszolt. 

Az egri kir. törvényszék élén Hunyor Sándor tör-
vényszéki elnökkel, az egri kir. pénzügyigazgatóság, Czil-
lich J . kir. pénzügyigazgató vezetése mellett, s egyéb 
testületek, s egyletek, folytatólag a következő napokon 
tisztelegtek érsekünk ő exjánál. 

* * * 

Részünkről, kik ez üdvözléseknek nagyrészt közvet-
len tanúi valánk, nem mulaszthatjuk el megjegyezni, 
hogy mindeme tisztelgéseknek, — a feszesség és chablon-
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szerűség teljes kizárásával, — volt valami, — a főpásztor 
és hivei, mintegy az atya és szerető gyermekei közt évek 
hosszú során át kölcsönösen táplált s megszilárdult 
őszinte szeretet-, tisztelet-, bizalom-, becsülés- és ragasz-
kodásból önkéntelenül is kifejlett bensőségteljes, mond-
hatnók : családias jellege, melyet még bensőbbé tett az 
ujult erőkben székvárosába megtért érsek-főpásztor üde 
arczvonásainak örvendetes szemlélése, s még inkább de-
rült kedélyhangulatának a tisztelgések során gyakori 
élénk megnyilatkozása, melyeknek észlelésénél a visszatért 
érsek-főpásztorban mindent újra feltaláltunk, mikkel mind-
eddig ő exja annyira meghódított s lebilincselt bennün-
ke t ; — csak egyet nem találtunk sem beszédeiben, sem 
föllépésében : azt, ami csupán valamely sötét szemüvegü 
vagy sanda nézésű hirlapiró agyában születhetett meg: 
— „az elkeseredett egri érseket 

Katholikus Tanügy. 
Évzáró beszéd. 

Mélt. és ft. dr Mayer Béla v. püspök, egyházme-
gyei főtanfelügyelő, Kalocsán, a Miasszonyunkról nevezett 
szegény Iskolanénék nőnöveldéjében az isk. évet követ-
kező mintaszerű beszéddel zárta be : 

Kedves Növendékek ! 
Az ilyen záró ünnepség, minden vig tulajdonsága 

mellett, nagyon komoly jelentőséggel bír. Ének, zene, 
szavalás mind arra valók, hogy a vidámságnak és öröm-
nek érzetét keltsék fel bennünk s a mennyiben természe-
tes hatásuk elől nem zárkózhatunk el, sőt annak szives 
örömest át is engedjük magunkat, kedélyderitő czéljukat 
el is érik. Növendékek s hallgatók külsején az öröm és 
boldogság mintegy elömleni látszik, — és én legalább 
nem voltam volna soha gyermek, ha nem tudnám, hogy 
ínily nagv boldogság az, midőn egy hosszú év után a 
gyermek ismét szinről-szinre látja jó szüleit s néhány 
perez múlván már oda is borulhat az édes anyai szivre, 
melynél jobbat az Isten nem teremtett. A szülők, roko-
nok, ismerősök, az egész hallgatóság osztozik az ártatlan 
gyermeki sziv eme örömében s feledve a gyermekneve-
léssel járó sok gond, aggodalom s költség nyomasztó 
hatásait, önkénytelenül, pillanatnyira legalább szintén 
boldogoknak érzik magukat. 

Ámde nincsen öröm üröm nélkül, boldogság zavar-
talanság nélkül. A gondolat, hogy e kedves hajlékot el 
kell hagyniok, néhányan örökre, — a szülői gondosság, 
mely perezre sem szűnik meg önök bizonytalan jövője 
felé töprengve tekinteni, — a válás pillanatjában észre-
vétlenül is megszorongatja a sziveket, — elűzi a szemek 
öröm mosolygását s könyeket csalogat belőlök, oly kö-
nyeket, a melyek nem e boldogság forrásából fakadnak. 
Es a meghatottságnak ez a neme az, mely a záró ünnep-
séget különös fontossággal, sőt nagy jelentőséggel is 
felruházza. 

A kik innen végleg távoznak : átlag véve három 
évet töltöttek itt. Három év nagy idő az ember életében 
— és mégis oly kevés a nevelés nagy munkájával szem-
ben, melyet három év alatt legfeljebb megkezdeni igen, 
de befejezni éppen nem lehetett. It t a zárdában csak 

alapját vetették meg önök nevelésének, azt folytatni és 
befejezni az élet maga vagyon hivatva. 

Kedves Növendékek ! 
Tegnap és tegnap előtt folytak le önök vizsgálatai, 

s mi, kik jelen voltunk, örömmel, néha bámulattal is 
néztük és hallgattuk : hogy mi mindenfelét, szükségeset, 
hasznosat, szépet tanultak itten. Az elfogulatlan szemlélő 
kénytelen megvallani, hogy sok, igen sok az, amire 
önöket itten három év alatt megtanitották. Ha az itt 
szerzett ismereteket hiven megőrizhetnék emiékezetökben, 
azokból semmit sem felejtenének el, — akár tudós nők-
nek is beillenének a társadalomban. — De hát az nem 
ugy leszen. A tapasztalás legalább bizonyitja, hogy sokat 
fognak abból felejteni, mit itt tanultak. S habár akárhány 
ismeretnek tökéletes elfelejtése fölött is én önök helyze-
tében sem tudnék vigasztalhatatlan lenni, még is meg 
kell jegyeznem, hogy nagy részt kárba veszett idő és 
munka az, mely a szerzett ismeretekből a jövőre alig 
valamit, néha semmit sem tud biztositani. Amiért is 
nagyon óhajtandónak találnám, hogy az itt tanultak lé-
nyegének megőrzése végett a zárda falain kivül is tör-
ténjék legalább annyi, a mennyit a női műveltség azon 
körökbeu múlhatatlanul megkíván, a hova önök is tar-
tozni szándékoznak. Es én meg is vagyok győződve, hogy 
a szülői szeretet ezen útmutatásomat nem fogja gondos-
sága keretéből kihagyni. 

De még inkább hiszem, hogy az általunk megkez-
dett nevelést is kedves szüleik folytatni és befejezni fog-
ják. Az ismeretekből akármennyit is lehet felejteni a 
valódi műveltség minden kára nélkül, de abból amire 
neveltük, nemcsak felejteni nem szabad semmit, hanem 
azt a folytonos gyakorlás által úgyszólván vérükké kell 
átváltóztatniok, — hogy önkénytelenül is örömest s szí-
vesen cselekedjék azt, amire itt önöket rászoktatni nagy 
fáradsággal igyekeztek. S erre annál inkább kell töre-
kedni, mert különben az egész zárdai nevelésből nem 
marad egyéb, mint az emlékezet, no meg a divat által 
szentesitett kérkedési czim, hogy a zárdában nevelődtek, 
amivel ugyan akárhányan dicsekszenek, anélkül, hogy a 
zárdának is oka volna különösen örülni, hogy oly sokat 
emlegetik azok, kik a zárdai nevelésből már egészen ki-
vetkőztek. 

Egy ilyen alkalmi beszédnek keretén tul mennék, ha 
itt a zárdai nevelést egész valójában s minden részletében 
fejtegetném, de a kitűzött czél kedvéért annak legalább 
is lényegére rá kell mutatnom. 

A vallásosság és honleányi erények ápolásán kivül 
a zárdai nevelésnek alapját és lényegét képezi a ker. 
szeretet, mely forrásául szolgál főleg a családi élet kü-
lönféle viszonyaiban olyannyira szükséges türelemnek, le-
mondásnak, nemes egyszerűségnek, munkásságnak, amely 
erények nélkül a családi élet boldogsága nem is képzel-
hető. Általában nagy tévedése az embernek, ha a hivatá-
sok bármely ágában és nemében zavartalan állandó bol-
dogságról álmodozik. Nincs az az állás, nincs az a foglal-
kozás, hol az elnézés és türelem nem képezné az embernek 
úgyszólván mindennapi kenyerét. Csak a regényekben 
rajzolnak oly idilli állapotokat, hol örökös tavasz virit, 
s az égboltozat derűjét felhők sohasem homályositják el. 
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Perde nevelésre vallana : ha ki ilyesmit a valóságban is 
komolyan keresni tudna. A családi élet pedig az ő ezer 
apró és nagy kötelességeivel, gondjaival, aggodalmaival 
és elmaradhatatlan fájdalmaival naponkint bizonyságot 
tesz arról, hogy elnézés, türelem s a keresztény lemondás 
erényei sehol sem szükségesek annyira, mint éppen ott, 
hol az ifjúság önámitó csalódásaiban csak örömeket és 
gyönyöröket vél találhatni. Nem tud az még gondolkodni 
és helyesen Ítélni, ki saját édes anyja foglalkozásaiban, 
nélkülözéseiben, töprengéseiben nem ismerte még föl a 
női hivatásnak komolyságát éppen a családi élet körében. 
Az aggodalmak és fájdalmak pedig gyakran oly mérték-
ben jutnak ki, milyenben csak egy édes anya képes azokat 
elszenvedni. 

Mi azt talán elképzelni tudjuk, de megmondani csak 
€gy édes anya képes, mennyi türelemre volt szüksége, 
midőn egész éjjeleket virrasztott gyermekének bölcsője 
fölöt t : mennyit szenvedett akkor, midőn aggodalommal 
hallgatta beteg magzatának nyöszörgését, kinos fájdalom-
mal kisérte minden lélegzését, szivének teljes szereteté-
vel s szeretetének egész hevével melengette fagyoskodó 
tagjait és bánatos könyeivel áztatta párnáit. Ha a 
kérlelhetetlen halál kiragadta karjaiból szeretett gyerme-
két, én rem, de még az édes anya sem tudná megmon-
dani mekkora volt fájdalma akkor ; — mert vannak szen-
vedések, melyeket csak érezni lehet, de elbeszélni senki 
sem tud. 

És ezek még csak az apró bajok. Ha a gyermek 
megmarad s növekszik, növekszenek vele együtt a gondok, 
az aggodalmak, és nem ritkán az igazán keserű fájdalmak 
is. Különösen akkor, ha a „kis angyalból" nagy ördög 
válik ! Nem is kísérlem meg a szülői sziveket ekkor 
marczangoló fájdalmakról szólni, hisz erre ugy sem érzek 
magamban elég képességet, aztán meg az élet maga elég 
alkalmat fog nyújtani majd az ő komoly megismerésökre. 
En csak azt akarom itt intelmül is megjegyezni, hogy 
egy hosszú enberi kor tizedrészben sem elegendő arra, 
hogy ugy hálálja meg a gyermek szüleinek jóságát, mint 
amennyire azt főleg az édes anya az ő aggodalmaival és 
szívfájdalmaival kiérdemelte. 

Türelemmel és lemondással, önfeláldozással és igen 
sok nélkülözéssel jár tehát a családi élet nehéz feladatainak 
komoly teljesítése. És mindezen erényekre csak az az 
igazi keresztény szeretet képesít, mely a zárdai nevelés 
alapját képezi. De ez a szeretet egyben azon erény is, 
mely a nőt, az ő reá nagyon is ingerlő hatással bíró 
hiúság kisérteteiből megmenti. És itt lép érvénybe azon 
nemes egyszerűség, melyre szoktatni akartuk önöket ma-
gukviseletében, társalgásukban és ruházkodásukban. 

Nem ismerek visszatetszőbb jelenséget, mint midőn 
tapasztanunk kell, hogy vannak olyanok s manap mái-
igen sokan, kik többet akarnak mutatni, mint a mennyit 
bírnak a valóságban. Az emberrel ugyan vele született 
hiúság: hogy egyéniségével s tetteivel kitűnni törekszik. 
Szereti, ha elismeréssel, dicsérettel találkozik azon kö-
rökben, hol megjelenik s munkálkodni hivatva van. Egy 
bizonyos fokú hiúság nem csak a megengedett, hanem a 
szükséges dolgokhoz is tartozik. Van nemes hiúság is : 
mely a kötelességek lelkiismeretes teljesítésén tul is még 

többet tenni igyekszik. E nélkül nemes elhatározások, 
nagy dolgok soha sem történtek volna. De ez a nemes 
hiúság is csak akkor tartozik az erények közé, ha annyit 
mutatunk, amennyit érünk, annyira törekszünk, amennyi 
erőnktől telük, annyinak akarunk tartani, ammenyit kí-
vánni valóban jogunk is van. És a tetszésvágynak ezen 
neme még mindig erényszámba is jöhet. 

Ámde homlokegyenest ellenkezik vele az a nagyzási 
hóbort, melytől társadalmunknak már majdnem minden 
rétege át van hatva, és nevetséges, sokszor pedig szomorú 
áldozatait sokkal sűrűbben szedi, mint sem gondolnók. Ma 
már a különféle társadalmi osztályok külsőleg természe-
tesen ugy elmosódnak hogy szabad szemmel alig lehet 
őket egymástól megkülönböztetni. Az alsóbb osztályok 
versenyre kelnek a felsőbbekkel, akár telik erejökből, 
akár nem. Ha telik, csak nevetségesnek tartom azt az 

I úrias kiöltözködést ott, hol a belső műveltség nem felel 
meg a külső megjelenésnek, nem felel meg az állás a 
módnak. Ha nem telik, az már bűn számba megv. Végre 
ott a családi boldogságnak s a biztos existencziának is a 
legtöbb esetben, hol a nő maga a számot vetni nem tudó 
pompahajhászás kísértéseinek ellenállani nem tud. Ennek 
aztán nagyon szomorú következményei vannak. Nem rit-
kán az erény siratja meg azon eszközöket, melyekkel 
sorsukon és állásukon tul emelkednek, de erkölcseikkel 
még önmaguk alá is sülyednek. 

Nincs nagyobb szerencsétlensége a családnak, mint 
a szerény körülmények közé helyezett nőnek nagyzása. 
Szerencsétlen annak a környezete, de még szerencsétle-
nebb ő maga. A nagyzás elhomályositja tiszta látó érzé-
két, nem lát, nem hall, nem ítél semmit helyesen, átlép 
minden határt szerencsétlen vakságában, s csak megv 
őrületes ábrándja után — addig, mig beléront saját és 
családjának vesztébe. Nem látja az a munkától verejté-
kező, gondoktól barázdátl homlokát a családfőnek, nem 
érzi meg a nehéz munka értékét a kezébe kapott kraj-
czárokon, sőt még nem is veszi észre a fölpiperézett 
mamácskát bámuló gyermek elhanyagoltságának szégve-
nitő szemrehányását. Az erején való túlköltekezés, adósság-
csinálás, hűtlenség, sikkasztás s fájdalom már nem ritkán 
öngyilkosság is igen sok esetben természetes folyományai 
az idegen fényben való sütkérezés határtalanul elterjedt 
nyavalyájának. 

Igy lesz az egész család megölője az, kinek ott az 
őrangyal szerepe lett kijelölve. így lesz összetiporva az 
a szép, az Isten oltárán lekönyörgött boldogság, melynek 
— családi élet a neve. A nőnek szerény, de nagyfontos-
ságú, áldásthozó munkálkodása, gondossága, takarékos, 
helyesen beosztó működése helyett sokszor egy eszeveszett 
démon rettentő zsarnokoskodását látjuk abban, kinek a 
földön a legtiszteletreméltóbb czimet — az anyáét, adta 
maga a jóságos Isten. 

Nem csekélyebb veszedelem fenyegeti a családi 
tűzhely nyugalmát és boldogságát, ha maga a képzelt 
műveltség szolgál a nagyzás tárgyául és okául. Képzelt 
mondom, mert a valódi műveltség nem lehet nagyzó. j^n 
nem ismerek szebb e rény t , a nemes egyszerűségnél-, a 
keresztény alázatosságnál. Épp azért mi sem lehet vissza-
taszitóbb mint az a henczegés, pöffeszkedés, mely az 
iskolában elsajátított ismereteivel és készültségével kér-
kedni szokott. Pedig valljuk meg őszintén, hogy a leg-

1 nagyobb tehetség és szorgalom is, az iskolában csak a 
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tudomány asztaláról lehulló morzsákat gyűjtögethette 
össze, — a melyekkel sem az ész jóllakni, sem a sziv 
táplálkozni nem képesek. Még az igazi tudományosság és 
a legmagasabb műveltség is csak a szerénység keretében 
nyeri meg tetszésünket ; — a tudálékosság és félműveltség 
pedig annál kevésbbé tarthat igényt rokonszenvünkre, 
minél inkább hajlandó a fenhéjázás bizonyos nemével föl-
lépni. Karöltve szokott aztán ve'e járni az olvasottsággal 
való kérkedés. Tárgyát persze rendesen olyan regényféle 
férczmüvek képezik, a melyek az elmét kételkedésekkel, 
a szivet pedig kielégíthetetlen, vagy csak az erény árán 
kielégíthető vágyakkal töltik el. Az ilyen olvasmányokon 
tovább képződő és művelődő kedélyek aztán mindenütt 
jól érzik magukat, csak otthon nem a családi tűzhely 
körül. Magasabb műveltségükkel nem igen fér össze a 
gondos anya kötelességeinek teljesítése gyermekeivel 
szemben. Ezeket inkább cselédeire bizza. míg ő Ohnet 
vagy Zola Emil tanulmányozásában elmedül, vagy válto-
zatosság kedvéért, zongoráját gyötörgeti az egészséges 
hallóérzékek nem csekély rémülésére. 

Kétségtelen, hogy ilyen lények sokat tudnak, önma-
guk vélekedése szerint : mindent tudnak, — de semmihez 
sem értenek. Vizenyős érzelgéseikkel világfájdalmat, élet-
untságot szenvelegnek — de minden mulatságnál ott van-
nak ; a divatnak, ha mindjárt a legizléstelenebbnek, kö-
vetelményeihez a legnagyobb lelkiismeretességgel alkal-
mazkodnak: de a háztartás rendes vezetésével mit sem 
törődnek; napjában négyszer, ötször öltözködnek s nem 
egy öltözködésük nagyon hasonlít a vetkőzéshez ; a sza-
badabb érintkezés és társalgás sikamlós udvarlásaiban 
szellemességet látnak, de a templomi szt. beszédek er-
kölcsfenyitő szavain módfelett megootránkoznak ; hódítani, 
tetszeni mindenkinek akarnak, de a sziv tisztasága iránt 
nincs fogékonyságuk. Sütni, főzni nem szeretnek, vagy 
ha mégis megteszik, nincs, aki megtudná enni. 

Ezt igy még tovább is lehetne folytatni, de tab-n 
ennyi is elég belőle. Ezt is csak azért említettem, hogy 
egyrészt a zárdai nevelés alaperényeinek szépségét s a 
gyakorlati életben is folytatásuknak szükségességét kimu-
tassam, másrészt pedig rámutassak azon ferdeségekre és 
veszélyekre, melyek a családi élet boldogsását szétdúlni 
képesek, ha a szivből hiányzik a keresztény szeretet, a 
lelkekből pedig kivesznek a türelem, a lemondás, az ön-
feláldozás s a nemes egyszerűség erkölcsei és erényei. 

Nem is kételkedem azon, hogy az itt nyert nevelés 
elveihez és tanaihoz mindig hiven ragaszkodni, s a most 
megértett intelmeimet megszívlelni és egész életükön át 
irányadóul tekinteni fogják. 

Ebben a reményben mai ünnepségöket bezárom, de 
mielőtt ezt még megtenném, én is szónokuk példáját kö-
vetve a hála érzelmeivel fordulok mindazok felé, kik ér-
demeikkel s munkásságukkal hálánkra jogos igényt tart-
hatnak. S itt lelki szemeim mindenelőtt azon megdicsőült 
férfiak felé tekintenek, kikben ezen intézet nagynevű 
alapitóit, a kegyelet vallásos érzületével tiszteli. Ha a 
rideg önzés a holtakat a feledésnek átadni képes : mi az 
ilyen példát nem követhetjük és annál szivesebben emlé-
kezünk azokról, kiket haláluk után is magasztalni a hi-
zelgésnek még látszatát is kizárja. Ha elgondolom, hogy 
e megdicsőült férfiak, irgalmas cselekedeteikkel ezrek 
és ezrek könyüit felszárították ; az egyház és haza oltá-
rain, főleg a népnevelés és nőnevelés érdekében, milliónyi 
áldozatokat hoztak, és évszázadokra terjedő alkotásaikkal 
a késő utódoknak hálás megemlékezését is kiérdemelték : 
— ha ezt elgondolom, meg vagyok győződve, hogy ők 
bizonyára elnyerték már azt a jutalmat, melyet a jóságos 
Isten még egy pohár vízért is szokott adni ott, hol már 

nem szorulnak annyira a mi hálás emlékezésünkre, mint 
amennyire mi az ő imájuknak közbenjárására. 

Ha van, mi a mennybéliek örömét is fokozni képes, 
az csak azon tudat leliet, hogy földi alkotásaik itt lenn jó 
kezekre van bízva. Örömükben osztozik a mi hálaérzetünk 
a Gondviselésnek azon kedvező intézkedése fölött, hogy 
legméltóbb utódjuk az érseki széken, a mi kegyelmes fő-
pásztorunk, legfőbb föladatai közé számítja különösen a 
nőnevelés még nagyobb fölvirágzását eszközölni. Fenkölt 
szellemétől és jóságos szivétől biztosan remélhetni, hogy 
elődeinek magasztos szándéklatai saját versengő, sőt fölül-
múlni Ígérkező nagy alkotásaiban oly módon fognak való-
sulni, hogy a kalocsai főegyházmegye e téren már is kiví-
vott jó hírneve még szélesebb körökben fog elterjedni. E 
czélból kegyelmes főpásztorunknak minél hosszabb életet s 
állandó jó egészséget óhajtunk ! Éljen ! 

Hasonló kívánsággal fejezzük ki hálánkat az intézet 
összes elüljárósága iránt is. Áldja meg a jóságos Isten 
különösen ezen anyaház és a vele kapcsolatos tartomány 
szerencsés kormányzásával elévülhetetlen érdemeket szer-
zett ft. fejedelemasszonyt. Egy minél hosszabb és zavar-
talan egészséggel boldogított élet adja meg neki azt az 
örömet, hogy elüljárói bölcseségének, anyai szeretetének 
és fáradhatatlan munkásságának .immár harminczkét évre 
terjedő áldásait majdan egy - ; félszázados jubileumban 
ünnepelhesse meg mindannyiunk legnagyobb örömére. 
É l j en ! Áldja meg e zárda intézeteinék. kiváló szakérte-
lemmel és ritka tapintatossággal ékeskeáő^igazgatóját — 
az épp oly sikeresen mint szívesen és. fáradhátatlanul 
működő jeles tanári karral együtt. Éljenek ! De áldja 
meg főleg azon jámbor testvérületet, mely a m. t. isko-
nővérek személyeiben a keresztény önmegtagadás és ön-
feláldozó buzgóság legnehezebb, de legszebb erényeit is 
untalanul fölragyogtatja. Él jenek! Isten áldjon meg mind-
annyiunkat ! 

VEGYESEK. 
— A rozsnyói egyházmegye dísze, ngos és ft. Szekeres 

János nagyprépost ur, f. hó 22-én ülte meg 50 éves 
áldozópapi jubileumát, csendes elvonultságban, Budapes-
ten, a császárfürdőben, hova évenkint néhány heti üdü-
lésre szokott lerándulni. Mely tisztelettel csatlakozunk a 
hódolók fényes sorához, szivünkből kívánva ad multos 
annos-t. 

— Aranymise a szervitáknál. F. hó 26-án végezte 
arany miséjét Budapesten, a szervita atyák templomában, 
Pauer Imre, a nagyérdemű, kedves, szelíd rendtag. Isten 
éltesse még sokáig. 

— A köztisztelet nagy arányokban készül megnyi-
latkozni Budapesten f. hó 28 án. Ekkor tar t ja ugyanis a 
szűz Máriáról nevezett sz. Ferencz-rendi provinczia egyik 
legnépszerűbb tagja, a IV. ker. budapesti fer. r. zárda 
nagyérdemű főnöke, ft. Bán Sándor, áldozópappá történt 
szentelésének ezüst jubileumát. A jubiláns szerzetes ál-
dozópapi életének java részét Budapestnek, s itt különö-
sen a Ferencz-városnak szentelte, s mint fáradhatatlan 
lelki atya és mindig hatásosan beszélő szónok, sok ezer 
hivő ragaszkodását és hálás tiszteletét biztositotta magá-
nak. Ezüst jubileuma alkalmából innen is sietünk gratu-
lálni, csatlakozva sok ezer sziv áldáskivánásaihoz. 

Szerkesztőségi telefon. 
S. J. kanonok Győr. Mihelyt a mellőzhetetlen a f a j t a köz-

lemények sorai megri tkulnak, azonnal sürübb tömegekben j e l e n -
hetnek meg a más fa j t a közlemények. Várjuk. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

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

ben, intézendök. 

Budapesten, ju l ius 30. 9. II. Fé lév . 1892. 
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község." — Iskolai értesítők. — Vegyesek. 

E g y k o r s z e r ű m o z g a l o m . 

A görög műveltség emlőin nagyra nőtt 
latin remekirodalom a római birodalom hanyat-
lásával épp oly sorsnak nézett eléje, mint az 
asszír, egyiptomi s más ó-kori kultura, melyeknek, 
szórványos maradékait, a XIX. század nagy nyelv-
tudósai fáradságos munkával s bámulatos türe-
lemmel kiássák vala a régi nagy birodalmak 
romjai alól a rég letűnt nemzetek sirjából. A 
latin nyelv s műveltség azonban túlélte a világ-
hódító nagy nép uralmának bukását, sőt uj 
virágzásnak indult, mert a katholikus egyház 
elfogadta szertartásos nyelvének és általánosan 
használatba vet te a szent s profán tudományok 
müvelésén abban a korban, mikor ő vala a 
tudományok s irodalom egyedüli őre s ápolója 
hosszú száz éveken át, mialat t Európa népei 
ifjú koruk forrongó pezsgésében a harcz terén, 
és nem a tudományok mezejón keresték a di-
csőséget. A papság nevelése s kiképzése, vala-
mint az egység s egyetemlegesség érzete egészen 
természetesen rávezettek a dolgok ez állapotára, 
és amidőn lassankint a világi elem más dolgok 
i ránt is érdeklődni kezdett, mint a bajvívás 
iránt, már megállapodott szokást talált , amely-
hez nagyon könnyen idomult. 

A latin, a kath. szertartásos nyelv csakha-
mar a tudományos és a politikai világ általános 
nyelvévé lőn. Minden tudós latinul i r t és igye-
kezett igénybe venni a megbecsülhetlen jótéte-
ményt, hogy az egész müveit világgal megértet-
hette magát. A nemzetközi szerződéseket, a 
fejedelmek által adott törvényeket, a közigaz-
gatás s igazságszolgáltatás kódexeit, egy szóval 

minden politikai okmányt latin nyelven szer-
kesztettek; és egészen természetes vala. hogy az 
egész keresztény világ használatba vette az egy-
ház nyelvét, minthogy ez az egyház volt a kö-
telék, mely a nemzeteket egymás között egye-
sitette. 

A hitszakadás nagy csapást mért a meg-
állapodott rendre. Csatakiáltássá lőn, hogy az 
egységes világnyelv helyébe a nép nyelvét kell 
uralkodóvá tenni és a keresztény egységes anya-
szentegyház helyébe elkülönített ós egymástól 
elszigetelt úgynevezett nemzeti egyházakat fel-
állítani, pedig minden nemzet politikai művelő-
dési tör ténete bizonyítja, hogy a latin mellett 
a nép nyelve is ápolásra talált ós hogy a ka-
tholikus egyetemességben a nemzetek külön-
állása az egyházi téren teljes érvényesülést nyert 
— mint a magyar egyház állapota kézzel fog-
hatólag tanúsí t ja — és végül, hogy a tudomány 
szövétnekének világítása gyorsabb s könnyebb 
módon terjedt el az egész világon nemzetközi 
nyelv használatával — mely a nemzeti nyelv 
ápolásával igen jól összefér — mint ha orszá-
gok határai megakasztják termékenyítő útjában 
és jól rosszul sikerült fordításokban mintegy 
átfestésen kell ú t j á t népről-népre folytatnia. 

Veszedelmes elmélet volt ez, sőt ma is az, 
mely hátravetet te a népeket a művelődésben és 
a gyakorlatban foszlányokra szakgatta az embe-
riség közösségének érzetét. Mily jogosultnak s 
hazafiasnak látszék amaz óhaj, hogy mindenki 
anyanyelvén dicsőítse Istenét és ünnepelje a fel-

r 

séges t i tkokat ! Ámde az egyház magasabb át te-
kintésével tovább látott és nem engedett az 

9 
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ujitók rohamainak ; ahol pedig a hituji tás mégis 
felülkerekedett, ott az egységes szertartásos 
nyelvnek elnyomása oly kibontakozhatatlan zűr-
zavart eredményezett a nemzeti egyházak keblé-
ben, mely ugyanegy nemzetet három, négy vagy 
öt, egymással versengő és egymást legszentebb 
érzelmeiben kiközösitő részekre tépet t széjjel, 
ahelyett, hogy a hitérzelem közösségére alapi-
to t ta volna a nemzeti egységet. Az evangeliumi 
tan ujitóinak dölyfe sokkal nagyobb vala, mint 
azoké, kik a bábeli tornyot épiték vala : a nyelv 
egységét, mint a közös megérthetőség eszközét 
újból megbontották, aminek következményei 
borzasztók valának. Talán az utolsó fölvonását 
éljük át ennek az epopeának és már is hallhat-
juk — qui habet aures audiendi. audiat — a 
kitörést jelző morajt annak a testvérgyilkos 
harcznak előhirnöke gyanánt, aminőt a világ 
még nem látott . A Krisztusban való testvérisé-
get megtörte a hitszakadás, mely ma élesebb, 
mint valaha, ós amely létre hozta a gyűlöletben 
való testvériséget, ezt az alapelvét a magának 
jövőt s uralmat követelő anarchizmusnak. 

A nyelv közösségének megszűnése az iroda-
lom s tudományok terén lényegesen hozzájárult 
ahhoz, hogy a népek kölcsönösen elidegenedtek 
egymástól és hogy a fajok közt annyira kiéle-
sedett az antagonizmus, hogy egyik a másiknak 
teljes leveretésében lát ja saját üdvét, úgyszólván 
létezésének czélját; másfelől pedig még sem 
idézte elő minden nemzet kebelében ugyanazokat 
a baleredmónyeket, melyek a hitegység megbon-
tásával másutt oly nagy pusztításokat okoztak. 

Sőt a latin nyelv ellen folytatott emez ádáz 
harczban van valami shakespeare-i komikum. A 
latin ugyanis ellenségnek tekintetet t , mert az 
egyház nyelve, a hitegység nyilvános tanúsága. 
Az összes ujitások az állandóság eme védbás-
tyáját ostromolták: a forditással módositani 
lehet a formát és a formával lerontani a szel-
lemet. Azért ha j rá! le a lat innal! Ámde ugyan-
csak ez a latin vala az ó-kor nagy pogányainak 
is a nyelve, ez a latin volt az elengedhetetlenül 
szükséges kulcs a pogányság kincsesládájához, 
melylyel meg akarták mételyezni az emberi 
szellemet. Hogyan kelljen kilábolni ebből a di-
lemmából ? 

Ezt a modern paedagogia bámulatos cso-
dáival sikerült lassanként elérniök és pedig oly 
módon, hogy a tanuló ifjúság fejébe csak annyi 

latin nyelvismeretet vernek be, amennyi éppen 
szükséges, hogy megértsék a pogány szerzők iratait 
s azokból magukba szívják a gyorsan ható mérget, 
de korántsem annyit, hogy beszélhessenek s Írjanak 
is e nyelven. 

A latin, mint tudományos nyelv ellen foly-
t a to t t harcznak eredménye mindnyájunk szeme 
előtt áll és mindenki — qui habet oculos videndi 
— napról-napra láthatja annak vészes követ-
kezményeit. Ami egy népfaj értelmi világában 
történik, az zárt könyv marad a tudományos 
körök mérhetetlen többségére a többi nópfajok-
nál, legfölebb annyit tudnak felőle, amennyit 
bizonyos speczialisták jónak látuak közölni be-
lőle és ezek a specziálisták vajmi gyakran azzal 
a különös specziálitással birnak, hogy a legbo-
szantóbb hibákba s tévelyekbe vezetik olvasói-
kat. Ugyan ki nem tapasztalta amaz olasz köz-
mondás igazságát, mely szerint „a forditó : 

! hamisitó s áruló." Tradutore, traditore. 

A nemzetközi tudományos kongresszusok, 
melyek oly szükségesek korunkban, lépten-nyo-
mon fennakadnak a nehézségen, melyet a nyelv 
legyőzhetetlennek bizonyult különfélesége okoz. 
A legelső s legnevesebb tudósok azokból ugy 
szólván ki vannak zárva, és nagyobbára a dii 
minores, sőt gyakran minimi szokták képviselni 
valamely ország értelmi dicsőségét. Ámde ez 
nem is lehet másképpen. Mennyi nagybecsű idő 
vész el a tudományra nézve, ha több nyelvnek 
teljes ismeretét is meg kell szereznünk. Az em-
beri élet oly rövid és a tudomány azt egészen 
igénybe veszi, ha valaki egészen be akar hajolni 

I annak szentélyébe. 

Egyébiránt a nyelvek eme zavarának haba-
réka mindinkább szaporodik, amelybe különösen 
Németországban, valamint a latin népfajnál az 
egyes vidékek büszkesége is belevegyül, hasonló 
jogokat követelvén a tájszólásoknak, miat a 
milyenekkel a nemzet főnyelve bir és máris he-
lyet vivott ki magának az irodalom terén mind-
azoknak helyeslésével, akik a helyi s vidéki 
patriotizmusban lát ják érdekeik s képzelt nagy-
ságuk alapját. 

A latinnak, mint egyetemes nyelvnek eltöi--
lése szintén a franczia véres forradalom müve, 
és csakugyan büszke is reá, mint a szabadság, 
egyenlőség s testvériség jelszójára, mely magasz-
tos elv, mint azt most láthatjuk — a gyakor-
latban a militarizmusra, szoczializmusra, anar-
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chizmusra s nihilizmusra vezet. Azért már sokan 
vannak, akik gondolkozóba estek és megállapí-
tot ták annak szükségét, hogy az általános hely-
zet javulására egyik elengedhetetlen föltétel az 
is. hogy az emberek megérthessék egymást köl-
csönösen. A kereskedelem, az ipar, sőt maga a 
bankokráczia, elzsidósodott századunknak ez az 
aranyborjúja, fészkelődni kezd. Ha már a pénz-
világ is patiaszkodik, akkor remélhető a válto-
zás. Nincs már szó a tudós csőcselékről, de a 
zsidóság magas báróiról, kik előtt majdnem min-
denki térdet-fejet hajt . 

A volapük-ben vélik föltalálni a mentő-
deszkát. Tizenkilenczedik század nagy fölvilágo-
sodása, hová lyukadt ki fennen dicsőitett újkori 
haladásod: el kellett törölni a Cicerók s szent 
Ágostonok nyelvét, hogy a volapük-öt emeljék 
az egyetemes világ közös nyelvévé. 

Ugy látszik azonban, hogy a volapük nem 
felel meg ama nagy feladatnak, mely ily világ-
nyelvvel megoldandó volna, mert komoly ellen-
áramlat jelentkezik a nyugat irodalmi s tudo-
mányos köreiben, mely különösen Angliában, 
Francziaországban s Belgiumban behatóan fog-
lalkozik azzal, hogy a latin nyelvnek visszaadja 
régi előjogait. Ez országokban ugyanis már ta-
valy kezdtek foglalkozni ez ügygyei ugy egyes 
kongresszusok alkalmával, mint szakfolyóiratok-
ban, és az idén a gyakorlati érzékű angol tudó-
sok fölhívására már megalakult egy nemzetközi 
egyesület, mely az idézett országokon kiviil 
egyebütt is magához vonzotta a tudomány fejeit 
és meg is kezdte nehéz bár, de érdemes felada-
tát. Jellemző azonban, hogy, ha a csatlakozás 
nem is általános, a tiltakozások a terv s czélja 
ellen nem igen nyilvánul, legfőlebb hogy a 
nemzeti szellem tartózkodó állást foglal el és 
azt követeli, hogy a régi jogaiba visszahelyezett 
latin nyelv az ő nemzeti géniuszának megfelelő 
fogalmak és szókötés szerint alkalmaztassák. 
Ámde azt aligha követelné valaki, hogy igy be-
széljünk: „ego me ambulatus sum super boule-
vard;" és nem is lelkesedhetnénk például a régi 
magyar konyhai latinság újjászületéséért, mely 
egyik XV. százévbeli történeti okmányban olyan 
szólásformákat produkált, min t : extraassaverunt 
ex bombardo globulum — kisütötték az ágyúból 
a golyót. 

Azok a gyönge óhajok mindamellett alig 
jöhetnek komolyan számba, habár előrelátható, 

hogy a túlhevült nemzetiségi szellem még egye-
beket is fog fölhozni a tudás s műveltség nem-
zetiségi elaprózása mellett. A fődolog annál 
érdekesebb, hogy ugyanis a latin, mint közvetitő 
általános tudományos s irodalmi nyelv egyre 
több pártolóra s müvelőre talál és igen óhaj-
tandó, hogy a mondott egyesület, a londoni 
Plioenix állal meginditott nagy vállalkozás tel-
jes sikert arasson. Nem ringatjuk magunkat 
ugyan hiu ábrándokban s jól tudjuk, hogy az 
nem lehet egy esztendő, de még nem is a vé-
géhez közeledő XIX. százév müve; annyi azon-
ban bizonyos, hogy az eszme egészséges és meg-
valósítására a viszonyok kedvezők. 

Valóban különös iróniája az úgynevezett 
sorsnak, hogy, miután százéven keresztül irtó-
háboru folyt a latin, mint egyetemes nyelv ellen, 
most viszont küzdeni kell régi jogaiba való visz-
szahelyezéseért. Ez is bizony a modern haladás 
egyik jellemző tünete, mely ujabban bizonyítja, 
hogy az egyház ellen forralt gyűlölet vajmi so-
kat ledöntött, amit az öntudatára ébredt emberi 
szellem később nemcsak hasznosnak, de nélkü-
lözhetetlennek is felismer és visszaállítani siet. 

r 

Es mégis, a „haladás" szóval hány embert 
vezetnek még lépre olyanok, kiknek egyedüli 
rugójuk a megátalkodott gyűlölet a keresztfán 
megváltott emberiség ellen. 

Fráter Laicus. 

Iskola és jellemképzés. 
— Eszmetöredék. — 

„Az emberek legnagyobb része nem 
a kellő ismeret, de a jellem hiánya 
miatt válik szerencsétlenné." 

Eötvös J. báró. 

I. Az emberi szellemnek a tudomány, ipar és mű-
vészet különféle téréin egymást érő, mindig szebb s di-
csőbb vál tozatokban előtörő nagyszerű alkotásai , melyek, 
megannyi tanuiul az erők s tehetségek tervszerű műkö-
désének, a fokozatosan növekvő tökély nyomai t viselik 
magokon , — méltó bámula t ra r a g a d j á k még a bölcsel-
kedő elméket is. Hisz törekvései nagymérvű czélzatainál 
a lángész leleményességével versenyez nála a létesítés 
lázas tevékenysége és fá radha ta t lan ki tar tása. 

Hogy a természet és mennyiségtani ismeretek sza-
kadat lan fejlesztése, a föld, lég, gőz s villany majd egy, 
majd más t i tkairól lebbenti föl a fá tyol t ; hogy az ered-
mény oly óriási, az á ta lakulás is oly meglepő, miszerint 

I a közel le tűnt évtizedek rendszerei alig ismernének egy-
másra, bá r a törzs, melyből a régibb s u jabb lombozatok 
fakadtak, ugyanaz ; hogy, a természeterőnek fölfedezése s 
meghódí tása által, a haladás szülöttei , a számláihatat lan 
ta lá lmányok, nemcsak a kényelem s élvezet u j abb nemeit 

9* 
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teremtik elő. de az élet sokszerü igényeinek betöltésére 
is olcsóbb, könnyebb módokat és eszközöket nyújtanak ; 
hogy a szapora sajtó, a gőz és villany gyorsította közle-
kedési vonalakon, egy pár óra vagy nap alatt, messze 
országokba röpíti el a haladásnak, az emberek nagy 
egyetemét izgalomba hozó s az elméket erősen foglal-
kodtató. olv termékeny elemét — az eszméket, miszerint 
milliók agyában uj gondolatok, milliók szivében uj érzel-
mek keljenek föl a művelődés lánczolatának tovább való 
fűzésére; mindezek kétségbevonhatatlan bizonyítékul szol-
gálnak az ujabb kultura hóditó hatalmáról, korunknak a 
csodával határos előhaladásáról, és még bátrabb hala-
dásra ösztönző szelleméről. 

Es az uton-utfélen egy-egy „heureká"-ról büszke 
önérzettel hangzó, szinte phrenetikus tapsvihar, mely az 
embernek, igazi Prometheusként küzdő dolgozó szelleme 
merész vállalatát, áldozatos faradalommal kivívott szép 
győzelmeit kiséri, a lelkesült közöröm, mely föltalálási s 
fölfedezési szenvedélyéről hires napjaink u j vívmányairól 
sugárzik, hiven tükrözi vissza a közjólét és boldogság 
már fölkelt biboros hajnalának valóban létező öntudatát. 

Csak az a kérdés : vájjon mind arany-e, ami fénylik, 
cizctz az életben, a gyakorlati téren megfelel-e a látszat a 
valónak, a szó a tettnek ? . . . 

Hogy egyelőre csak általános kifejezéssel éljünk, 
kimondjuk, hogy mi ellenemondunk ama létező öntudat-
nak, mely az ábrándozókat, a kényelmes gondolkodókat 
avval ámítja, hogy rövid időn az óhajtott „Eldoradó"-hoz 
jutnak. — Ugyan, de hogyan, fogja kérdezi egynémely 
olvasónk, mi hibáztatjuk, megrójuk azt a világra szóló, 
bámulatos haladást, melyet időnk az ipar művelődés terén 
kifejtett, és még kifejteni erőködik ? Nincs különben. 
Korunk fényköre mögött egy ijesztő árnyék is terjeszke-
dik, melv korunk annyira fölkapott jelszava, a haladásnak 
oly zajjal-garral hirdetett dicsőségét nagyon elhomályosítja, 
és a kilátásba helyezett fényes remények valósulásatól 
mind távolabb e j t . . . 

Azonban magyarázzuk ki magunkat. — A gőz s 
villany által a távolságot és az időt annyira korlátok 
közé szorító, sőt az akadályoknak még fogalmát is le-
rontani törekvő ipar és ernyedetlen igyekvés, a vállalatok 
ezer nemei, minden jobbára csak az érzékiség előnyö-
sitésére, az anyagi, a földi jólét, haszon, érdek, szóval az 
eudaemonismus tovább fejlesztésére i rányul ; ellenben a 
magasabb világrend fogalmainak, az igazi éltető erőnek, 
a fönnenről kelt és a legfönségesebb felé lendítő valódi 
rendeltetés eszméjének, mindinkább feledésével, az erköl-
csi akaraterő, a lélek nemesítésének ügye, a természetünk 
legdicsőbb tulajdonságát, jellemvonását képező tökélye-
sedhetés, könnyelműen mellőztetik, elhanyagoltatik. 

Sok, nagyou sok szomoritó dolgot hozhatni föl, me-
lyek az ábrándozást és önhitegedést nem tűrő köztapasz-
talaton alapuló állitásunkat bizonyítják . . . Elég legyen 
azonban ama napról napra ismétlődő tényekre utalnunk, 
melyek azt minden kétségen fölül helyezik. Figyeljünk csak, 
es lépten-nyomon láthatjuk, hogy igen sok ember, ki a 
nevére érdemes tudományt csak hiúság czégéreül keresi, 
és a „testvér" ösztönei, nem pedig fensőbb sugalmak sze-
rint méltatja, — mihelyt a műveltség köntösével íödte 

be halandó tagjait , esze, ereje s élességében elbizakodva, 
minden következetes philosophiát félre dobva, önmagát 
ülteti a csalhatatlanság trónjába, és földi érdekeinek, — 
a mammonnak, — melynek bármit kész áldozatul hozni, 
ő maga előtt is rejtélyes uri botját kezébe vévén elitéi s 
lábbal tapod mindent, még azt is, a mi az emberiség 
öntudatának évezredek és századok szakadatlan lán-
czolatán keresztül nyilatkozó elévülhetetlen bizonyságain 
nyugszik. 

Hogy pedig ez csakugyan igy van, szomorú és szo-
moritó tanú rá a minden felől jajkiáltásk>'nt fölhangzó 
panasz a miatt, hogy nincs elv, mely pedig szabályozó 
zsinórmértékéül volna tekintendő a gondolkodás és cselek-
vésmódnak. a lölhangzó panasz a miatt, hogy nincs 
intézvény, bármily szent, bármily üdvös legyen is az, 
mely majd egy, majd más téren, é!ő vagy irott szóban, 
minden igazságot s illemet nélkülöző diomedesi támadá-
sokkal ne találkoznék, illetőleg gnnyos non chalance-szal 
ne vétetnék tol lhegyre; hogy egyeseknek, családoknak, 
nemzeteknek jóléte ellen, a féktelen indulataiban dühöngő 
emberszörny kannibáli vadságával, ma itt, holnap ott, 
kisebb-nagyobb merénylet el ne követtetnék, vagy leg-
alább is ne terveztetnék. Romlik az emberiség, és a mi a 
legnagyobb szerencsétlenség, nem veszi észre, hogy saját 
magának ássa a sirt, melyet egyes embertársának nyitott 
meg jobb ügyre méltó buzgalommal. Hisz oltár, haza, 
trón, házasság, tulajdon — mind nem elég magasan állók 
arra : hogy az ügyességgel párosult szenvedélynek, a 
sophistikával szövetségre lépett rosszakaratnak, hogy a 
szellemmel egyesült legszenvedélyesebb gyűlöletnek alat-
tomos vagy nyilt megrohauásai elől mentek lehetnének; 
szóval rettenetes veszélynek vannak kitéve mindazon ja-
vak, melyeket az emberiség mindeddig általán szenteknek 
tartott, a melyeknek birtokába jutni, és melyeket, ha már 
elérte azokat, megtartani, sőt gyarapítani a legnagyobb 
erőfeszítéssel, az élet föláldozására is kész elszántság 
egész hevével törekedett. 

Avagy nem kell-e mindennek keserű valóságáról 
saját tapasztalatainknak napról-napra növekedő számából 
is meggyőződnünk, midőn látni kényszerülünk, hogy akár-
hányan mindegyre szabadságot hangoztatnak és mégis 
Darwin majomelméletét a tudomány vívmányaként ma-
gasztal ják; teljes függetlenség van ajkukon, és a folyton 
hullámzó emberi vélemények, tekintetek előtt görnyedez-
nek : szavaik az igazság tiszteletétől áradoznak, és tetteik 
az alakoskodó szeszélynek, változó gondolatoknak, lenge 
vágyaknak, csapodár indulatoknak, önkényes szenvedel-
meknek, ingadozó divatnak hatásat nagyon is elárulják; 
meggyőződésük szilárdságával állanak elő minduntalan, 
és alacsony érdekből, kicsinyes félelemből az elvnek zász-
laját, zsebre dugják ; még folyton egész odaadással hódol-
nak az uj korszak téveteg irányú áltekintelyének, addig 
a családi, állami és társadalmi lét alapja — az igazi te-
kintély, még pedig a hit és erkölcsi élet különös tiszte-
letet érdemlő isteni tekintélye ellen is, a magán, vagy 
nyilvános életben önhitten, az érzéki gőg pöffeszkedésé-
vel, gúnyolódva kelnek ki. 

És midőn az ily gondolkodás és cselekvésmód fel-
tűnően terjed, fájlalni igen, de csodálkozni nem tudunk, 
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hogy midőn mind merészebben lép föl, sőt létjogot kö-
vetel magának az önkény s számba kiván vétetni a ken-
dőzött elvetemültség, eszélyesség, ügyesség színében akar 
láttatni a csalás és hazugság, — a szellem eltompulása, 
az erkölcsök ziláltsága s elvadulásán, a gyönyörvágynak, 
pazarlás, káromkodás s egyéb szertelenkedés vagy förtel-
meskedésnek s általán mindannak, a mi a népeknek, nem-
zeteknek öldöklő mirigye, elpuhultságán s vadulásán, a 
fényűzésnek mind nagyobb mérvű elhatalmasodásán ? 
Természetes innét az a mind sűrűbben mutatkozó leverő 
jelenség, hogy maga a munka, az életpályáknak legkü-
lönbözőbb neme, sőt minden erkölcsi s hazafiúi tekinte-
tek félretételével, — maga az élet is alacsony czélnak 
szolgálatába szegődik. Tapasztalhatjuk is, hogy nem ke 
vés családfő, kik még az idők, a vallásosság és hazasze-
retet szent tüzét oly éber gonddal ápolák, éleszték ma-
gok s környezetök szivében, ma nem egyebek, mint a 
hitetlenségnek s azon honszeretetnek apostolai, mely a 
haza oltárára csak akkor visz egy kis áldozatot, ha tel-
hetetlenségét abból megfelelő haszonnal kecsegtetheti. Avagy 
nem látjuk-e, hogy e tanok, melyeket, — bár ellenök 
a vallás, alapos tudomány és az emberiség egyaránt föl-
támadnak, — napjaink kiégett szivü, „erős", „szabad" szel-
lemei, a kik szerint jogosult, ha „sua cuique deus fit dira 
cupido" (Verg. Aen. IX, 185), — vallanak, s ezek az erkölcsök 
hatják át egész politikai, társadalmi állapotunkat, s hogy 
ezek, mint a malomkő a búzát, őrlik meg. pusztítják el 
a legszebb erkölcsi jellemeket ? Nincs-e napi renden, hogy 
a pártok valóságos hajszát tartanak a gyönge lelkeknek 
ez éldelgő vágyára, hogy hizelegnek érzéki ösztöneiknek, 
csakhogy önös czéljaiknak akár a hazának is, melynél 
nem titkolják szánakozásukat olyanok fölött, kiknek szive 
még annak nevére is sebesebben dobog, romjain meg-
nyerhessék, csakhogy nemtelen érdekeik számára kizsák-
mányolhassák. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 30. A hangulat a protestáns tábor-

ban a főrendiházi vita után. I. — 
Minthogy minden czélra törekvő embernek köteles-

sége nemcsak arra ügyelni, hogy esetleg mit és hogyan 
mond ki a világnak, hanem arra is, hogy micsoda hatása 
van a kimondott szónak s az ellenfél az általunk meg-
kezdett akczióval szemben miféle állást mutatkozik el-
foglalni: nekünk tehát itt e lapban a lezajlott főrendiházi 
valláspolikai vita után elmulaszthatatlan kötelességünk 
körültekinteni a protestáns egyházi sajtó körében és a 
látottakról és hallottakról jelentést tenni a mi táborunk 
nagyjainak s az egész hadseregnek. 

Mindenek előtt szabad legyen kifejeznem abbeli 
meggyőződésemet, hogy az ismeretes természetellenes 
68-iki törvény erőszakolása a magyar protestantizmus 
részéről és a természetellenesség e protestáns erőszakolá-
sával szemben a katholiczizmus országos önvédelmi har-
cza a vallástalanságban, s a mi evvel egyre megy ki, 
hitközönyösségben kimúlni indult magyar nemzet életé-
ben szerintem az isteni Gondviselés kegyes intézkedései 
folytán történik. Hatalmasokká engedte fejlődni az ő 

szent hitének ellenségeit, hogy bennünket zaklatásaik 
által hivatásunk és kötelességeink tudatára ébreszszenek. 
Megengedte megaláztatásainkat, hogy alkalmat adjon a 
kötelességek magaslatára való emelkedésnek — a száza-
dok mulasztásait pótolni hivatott munkára. Az, hogy mit 
védünk mi katholikusok, és mit forçiroznak a protestán-
sok ; továbbá az, hogy micsoda szellemben, mily módon 
s mely eszközök használatba vételével teszszük mi a mit 
teszünk, s teszik a protestánsok a mit tesznek, kimond-
hatatlanul fontos és jelemző dolog a — jövő tekintetében. 

Nálunk a herczegprimás képviseli lelkület és hiva-
tás szerint legtermészetesebben a katholikus szellemet : 
csupa szelídség, békeszeretet, békéltetés és felvilágosítás 
által meggyőzni akarás az egész ember. S mit tapasz-
talunk a protestáns részről? A főrendiházban elmondott 
protestáns „püspöki" beszédek még csupa szelid házi 
állat ahhoz a sok ragadozó vadállathoz, ahhoz a féket 
nem ismerő szenvedélyességhez, melyet a protestáns egy-
házi sajtó szabad pórázra eresztett. Csökönyös ragaszko-
dás a megrögzött felfogásokhoz s különösen ez esetben 
a legviszásabb természetellenességhez ; sehol semmi haj-
lam a szelidülésre, a meggondolásra, az engedékenységre ; 
csupa lutheri „stat pro ratione voluntas" az egész pro-
testáns tábor. Mert ezt fújja léptetőül az egész protestáns 
tábornak a protestáns egyházi sajtó most még jobban 
mint valaha. 

Két protestáns egyházi lapra szándékozunk ezúttal 
olvasóink figyelmét irányítani. Az egyik, a „Sárospataki 
Lapok", beküldte maga magát nekünk, természetesen 
avval a szándékkal, hogy figyelembe vegyük. A másik, a 
fő protestáns egyházi lap, a budapesti „Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap", az rendesen jár s azt a szives szol-
gálatot teszi nekünk, hogy hétről-hétre tájékoztat a pro-
testáns mozgalmak felől. Nem vitatkozni akarunk most 
t. laptársainkkal, hanem csupán a mi katholikus hitfe-
leinket, kivált pedig vezéreinket akarjuk informálni a 
protestáns tábor hangulatáról, a melyről már most elül-
járóban elmondható a közmondássá vált Ítélet: „harag-
szol, tehát nincs igazad " Mind a két lapban a megcsö-
könyösödött protestáns szellem oly hangon, oly szenve-
délyek előtérbe tolásával nyilatkozik, hogy velők szóba 
állni és tárgyalni lehetetlen. Őket csak meghallgatni 
lehe t : hogy megtudjuk hányat ütött a protestáns tábor-
ban az óra, hogy égnek ott az őrtüzek, hogy szólnak a 
harczi sípok és harsonák. 

Lássuk mindenek előtt a két czikk bevezetőjét. A 
„Sárospataki Lapok" czikkét „A herczegprimás „modus 
vivendi"-je czimmel dr Fi'ikey Ferencz, a „Prot. Egyh. 
és Isk. Lap"-ét „Az a modus vivendi" czimmel dr 
Aristophanes irta. ? ? 

Budapest, julius 29. Egy szerény szerzetes ezüst-
miséje. -

Bán Sándor ferencz-rendi házfőnők áldozópapságá-
nak 25-ik évfordulója (f. hó 28-án) Budapest fő- és szék-
város társadalmi és hitéletében nevezetes ünneppé fejlődött 
ki, a melyben messze földről jöt t üdvkivánatokkal a vidék 
is sürüen részt vett. A köztisztelet és szeretet igazán 
megható módon, s monumentális alakban nyilvánult e 
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nap a lkalmából a fá radha ta t lan ferencz-rendi házfőnök 
személye i ránt . A ferenczvárosiak, a hol a nagyérdemű 
férfiú tel jes 19 éven át önfeláldozóan teljesité a segéd-
lelkészi kötelességeket , gyönyörű ezüst szobormüvei lep-
ték meg feledhetet len volt káp lán joka t . Ez azt a jelene-
tet ábrázol ja , midőn Jézus a keresztről lehajolva johb 
ka r j áva l magához öleli assisi szent Ferenczet , a ki lábá-
val el taszi t ja magá tó l egy fö ldgömb képében a világot. 
A megmozdulás ig hü alkotás ; méltó egy szerzetes lelke-
sitésére. Fel i ra ta ez : Bán Sándor atyának, szent Ferencz 
buzgó fiának, a vallásosság és hazafiság lelkes szónokának, 
ezüstniiséjére, 1892. jul. 28-án, a Ferenczvároshan töltött 
tizenkilencz éves működése elismeréseiil. — Belvárosi s 
másut t lakó tisztelői ugyanez alkalomból gyönyörű szin-
aranv kelyhet cs inál ta t tak a jubi lánsnak evvel a felirat-
tal : Bán Sándor, szent Ferenezrendi atyának, a budapesti 
IV. kerületi zárda hitbuzgó főnökének, 25 éves áldozári 
jubileumára; fővárosi barátai és tisztelői, 1892. jul. 28. — 
A szobor Mátrai La jos szobrász müve, a kelyhet S turm 
műépítész tervezte és H e r p k a Károly ötvös csinálta. Mind 
a ké t a jándékot ket tős fényes küldöt tség adta át a jub i -
lánsnak a jubi leum előestéjén. 

A jubi leum napján zsúfolt a j ta tos közönség je lenlé-
tében celebrálta a jubi láns ezüstmiséjét, a melybe, evan-
gélium után, az ünnep szónoka, Kudora János hont-
viski plébános klasszikus csínnal kidolgozott remek al-
kalmi beszédet szőtt közbe, a melyre még visszatérünk. 
A derék szerzet által adot t vendégszerető ebéden szebbnél-
szebb felköszöntések és üdvözlések hangzot tak fel. Fel-
tűnően meleg és magasztaló volt Budapest fő- és 
székváros törvényhatóságának üdvözlő át irata, szép és 
megragadó Székesfehérvár polgármesterének és Bogisich 
budapest i ker. esperesnek táviratos üdvözlése. Nem tehe-
tem, hogy ide ne iktassam azt az üdvözlést, melylyel a 
rendház másodfőnöke Bóder F lo ren t atya, szerzetes társai 
nevében, a rend szokása szerint minden vendéget meg-
előzőleg, az ebéd elején, lat inul üdvözölte, — kivánva, 
hogy a kedves rendtársak és az összes tisztelők kívánsága 
tetézve tel jesül jön. 

queis in ter fuere diversorum s ta tuum devoti, Ipsius Mystae 
perquam veneranda mater, soror et cognati , cultores porro 
s incerr imique amici, tesseram suae erga I l ium venerationis 
in cordibus suis reclusam adferentes. — Sed quaero, an 
necesse est, ut Jubi lan t i s méri ta — circa cultum divinum, 
inst i tut ionem scholasticae juventut is , charismatum sacro-
rum elargit ionein Conventusque nostri sapiens a tque mite 
regimen — in die tam laeto mihi notem calculo candi-
dissimo ? Ast superí luum videtur omnino recensere i l la ; 
nam facta loquuntur , a tque orator sacer coram numerosa 
audi torum mult i tudine justissimis, quae decebant, conde-
coravit ilia laudibus. 

H incnomine cunctorum Eidem pie obstr ic torum votis 
longaevo — cbalybeam incolumitatem, constans et firmum 
corporis robur , ad rite deinceps quoque obeundas et im-
plendas regiminis par tes , et perficiendos caeteros labores, 
Dei gra t iam. vi tám prol ixam, t empóra secura, domum 
tutam, subditos probos et obedientes — precor, ut in 
tanta temporum asperitate onus humeris imposition impo-
nendumque strenue sustineat, ac diu salvus et omnimode 
beatus existât. 

„Currat et ad votum melior Ipsi quando recurra t . 
Candidus amotis nubibus iste d ie t !" 
Deus autem, a quo omnia procedunt bona, vota 

meo ore depromta ad op ta tum deducere dignetur effectum, 
Dixi ! 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Török és keresztény. 
E czim alat t : „Egy rózsaünnepély Konstant inápoly-

ban" Ach te rnberg Vincze a következőket i r ja (Alte und 
neue W e l t " 1890. évf. 30. o ld . ) : „A ki a kath. vallást 
szabadon akarja gyakorolni, annak Törökországba kell 
mennie." E g y konstant inápolyi rózsaünnepély lefolyását 
beszéli el, amaz ünnepét , mely a keresztény f lot tának a 
török ha jó ra j f e l e t t 1 ) a lepantói vizeken ara to t t győzel-
mének (1571.) köszöni létezését. Lei r ja nekünk az ünnepie-
sen feldíszített galatai u t a t , melyen a processio, a török 
katonaság oltalma alatt kiket ilyen a lka lmakkor a leg-
készségesebben bocsáj tanak a keresztények rendelkezésére, 
végig hul lámzik. Majd magá t a processiót, melynek élén 
török ka tona lépked u j d o n a t u j egyenruhájában , akit az 
érdemekben gazdag szt. Vincze nővérek vezetése alat t 
álló „Mária gyermekek* o l ta lmára szoktak kirendelni. — 
Magasztalólag veti egybe azt a tisztelet nyilvánítást , me-
lyet a „barbár" törökök eme nővérekkel szemben tanúsí-
tanak, azokkal a je lenetekkel , melyeket ő az európai 
kul tur-á l lamok pályaházaiban átélvezett, a hol ezeket a 
védteleneket, és hazá jukból erőszakkal elüzötteket , a leg-
közönségesebb módon gúnyol ták ki olyan urak, akik a 
művel tségre igényt t a r t o t t ak , s megjegyzi , hogy a török 
s vele együt t mindazok, kik a keleti viszonyokkal némi-
leg is ismerősek, vallási kötelme gyakorlatában minden 
egyes embernek teljes szabadságot hagynak . 

') Melyet a keresztény Európa leigázására küldött volt ki 
II. Selim. 

1892. 28 Julii . Occasione Jubilaei Sacerdotii quinque 
lustrorum A. V. P. Alexandri Bán, Guard. 

Admodum Ven. P . Definitor et Guardiane h. Conv. 
Dignissime ! 

Mystes a rgentee ! 
Honorat issimi Hospites, Ven. in Christo famí l ia ! 
Signa distinctae laetit iae cohibere j am amplius ne-

queo, quin hodie nomine totius religiosae familiae pa te r -
nis Tuis curis concreditae sincera palam faciam vota . 

Teste experientia non solum apud Veteres, sed etiam 
apud Ecclesiasticos, imo et in foro civili, longiora tempo-
ris spatia laete recolebantur . Moderno aevo, ubi genus 
humánum non adeo longaevum est, sic dicta jubi laea in 
qu inque sunt reducta lustra . 

Nost ra in domo quoque Superior Conventus dignis-
simüs quinque lus t rorum jubi laeum célébrât a suscepto 
presbytera tus gradu. 

Divina opi tulante gra t ia sacra j am l i tabat myster ia , 
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Ha Achtenberg ehhez a vázlathoz még azt a kije-
lentést is hozzá teszi, hogy : „ Éppoly hatalmas tisztelet 
szállja meg az embert a török barbárság, mint undor a 
modern műveltség iránt,* akkor e kijelentéshez mi is 
hozzá járulhatunk, mert Német-, de különösen Poroszor-
szág nem ismer semmi tekintetet, kiméletet sem a mások 
vallásos érzései iránt. 

Egy egészen elszigetelt kort élünk. Ki hitte volna, 
hogy a keresztény vallás csaknem 2000 évvel fennállása 
után a keresztény államokban üldöztetéseknek lesz kitéve, 
hogy az Istenben való hitet, mely még a vad népekben is él, s 
azóta létezik az emberekben, mióta ezek a földön élnek, 
a modern tudomány emberei kiirtani akarják ? 

Ki hitte volna egykoron, hogy a keresztény álla-
mok kormányai lesznek ennek a tudománynak a támaszai 
és előmozdítói, s kölcsönösen fognak túltenni elvakultsá-
gukban egymáson abban, hogy eme tudomány előtt, mely 
a trónokat megdönteni fogja, meghódoljanak. 

A mit Európa és az egész világ a keresztény val-
lásnak, főleg pedig az egyháznak köszönhet, azt nagyon 
szívesen odadobnák a feledékenység martalékául, ha azt 
az összes századok nagy szellemeinek el nem kellett volna 
ismernie. 

Mivé lett volna Európa a művészet, tudomány és 
művelődés terén az egyház nélkül? 

A szerzetesek voltak azok, akik az erdőségeket, a 
kopár pusztaságokat és feneketlen mocsarakat termékeny 
vidékekké változtatták, az eke szarvát vezették, földmü-
veléssel és kertészettel foglalkoztak, tanitottak, a maguk 
kolostorait felépítették és a mechanikus mesterségeket 
elterjesztették. 

Ok találták fel a mi alfabetünket és Írásmódunkat, 
az ó-világ irodalmi kincseit másolataikkal számunkra 
megőrizték és számos iskolákat alapítottak. Az egyház 
volt a népiskola szülőanyja s alapitója igen sok kolostori 
iskolának és egyetemnek, melyeknek száma Európában a 
reformátió előtt 70-et tett, (1. Wetzer és Welte, Kirchen-
lexikon 11. köt. 442. old.), s melyeken a nagy hírre jutot t 
4-es fakultás magas virágzásban volt. A történelmet 
majdnem kizárólag az egyház ápolta ; de a természettu-
mányi szaknak is meg voltak a maga búvárai, — II. 
Sylvester, Nagy Albert, Bacon Roger, Auklizes Konstantin 
(Schwarz Berthold), Cuza Miklós stb., s a mennyiség- és 
természettan, valamint a vegytani tudományok terén ezek 
az emberek kortársaikat mindig nagyon megelőzték. 

Bacon Rogerről igy nyilatkozik Göthe : „Ha ez a 
tisztes korú szerzetes az én munkaszobámba lépne és 
arra kérve engemet, hogy őt azokkal a felfedezésekkel, 
melyek az ő kora óta a tudományok és művészetek kö-
rében történtek, megismertessem, szégyenkezve állanék 
meg előtte és nem tudnám mit válaszoljak ő neki." 

Humboldt A. is nagy tisztelettel emlékezett meg 
Bacon Roger természettudományi problémáiról (Kosmos 
II. 284. old.) 

Herder elismerte, hogy a benediktinusok az iroda- j 
lom összes műfajaiban nagy dolgokat végeztek, s nélkü- i 
lök az ó-világ müveinek legnagyobb része veszendőbe 
ment volna. 

A jezsuitákról el lehet mondani, hogy ő előttük a 
tudománynak egyetlen ága sem volt ismeretlen. Iskoláik-
ból került ki a legtöbb nagy ember. Igy pl. a „Magia 
universalis '-t, Schott Gáspár S. J . müvét, egy igen szép 
encylopaediai munkát, az akkori természettani stb. tudo-
mányok állása szerint, még ma is sokszor forrásul hasz-
nálják az illető tudományokra nézve. 

Kirscher Athanáz, S. J . presbyter, müvei igen híre-
sek. A .Grosse Kunst vom Licht und Schatten" 10 kö-
tetben jelent meg, „Orientalische Pest" czimü munkája 
és „Mundus subterraneus"-a különös érdekkel bír a 
modern bacteorologusokra és egészségügyi búvárokra. 
Kirchert tekintik ujabban a pathologia animata megala-
pítójának is, melynek csak a legújabb időkben vetették 
meg tudományos alapját. 

Bonani Fülöp S. J . volt az, a ki a tárgyaknak a 
górcsőbe illeszthető lencsék utján való megvilágítását 
eszközölte, a mivel szintén csak a modern mikroskopok-
nál találkozunk. 

Scheiner S. J . atya, jelentékeny müveket irt a fény-
tanról, a górcsövekről, a csillagászattanról. 1611-ben 
Ingolstadtban tette a felfedezést, hogy a napnak foltjai 
vannak. 

Zahn János atya, 0 . Praem. egy olyan optikát irt, 
melv még ma is mintaszerű — Igen nagy számát tudnók 
még felsorolni azoknak a férfiaknak, kiknek müveit a 
modern tudomány emberei távolról sem közelitették meg, 
ez azonban nagyon messze vezetne. 

A középkori költészet a maga gazdagságában és 
bensőségében minden korok közös kincse marad ; a mi 
pedig a müépitést illeti, mely a szobrászatot és festésze-
tet is a maga szolgálatába vonta, alig találkozik város 
Németországban, ha csak némi jelentősége is van, mely-
ben olyan emlékek ne léteznének, melyeket az egyháznak 
lehet köszönni. 

A zenéhez jutva, ez valóságos „forrása a keresztény 
hit"-nek, s legjelentékenyebb alapvetői Ambrózius és N. 
Gergely pápák A zene a kolostorok falai között nevel-
kedett nagygyá. A skála, a kottaírás és zenekulcs felta-
lálója Arezzoi Guidó, benedekrendi atya, és Notker Bal-
bulus (f 912) s Notker Labeo (f 1022) jelentékeny 
előmozdítói és tanitói voltak a zenének és a zeneszerzés-
nek. Midőn a zene a kolostorokból a világba kilépett, 
akkor már meg volt vetve az az alap, melyen az egészen 
máig tovább fejlődött. 

Lehetetlen e helyen mindazokat az érdemeket, 
melyeket a kath. klérus a művészetek, tudományok és az 
iskola körül magának szerzett, elősorolni. Annyi bizonyos 
és minden vitán felül áll, és ezt az igazságszerető em-
ber kétségbe vonni nem fogja, hogy Németország a maga 
kulturáját a kath. egyháznak köszönheti. Roscher W. a 
protestáns nemzetgazdász a többi között pl. szintén 
eképpen nyilatkozik : „A német műveltség Luther korában 
csaknem minden tekintetben magasabb fokon állott mint 
a 17. században és messze bent a 18. közepén." 

(Vége köv.) 
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Katholikus Tanügy. 
— Uj intézet . Meszlényi Gyula püspök ur ő mél-

tósága a szatmári zárdában kisdedóvó képezdét szándéko-
zik felállítani s már felszólította a kerületi espereseket és 
p lébánosokat , hogy községeikben ka th . jellegű óvodák 
létesítésén buzgólkodjanak. 

IRODALOM. 
+ A soproni kath. .Parochia- és a .soproni 

kath. h i tközség" t ö r t é n e t e . Sopron szab. kir. város, a 
győri püspökség, és a plébánia levéltáraiban őrzött ok-
iratok nyomán irta pódafalvi Póda Endre , a szent György 
vitézről és vértanúról czimzett a jaki , a soproni társas-
kápta lan éneklő-kanonokja , Sopron szab. kir. város espe-
res-plebánosa. Függelék ; Szent J a k a b kápo lná jának leirása 
1886. Gombai és marcsa-magyar i dr Zalka J á n o s győri 
megyéspüspök, ő szentségének a római pápának t rónál lója , 
ő csász. és ap. kir. felségének val. belső t i tk. tanácsosa 
25 évi püspöki főpásztorkodásának jubileumi emlékére fiúi 
hódola t ta l k i a d j a : a soproni kath. konvent. Sopron, 1892. 
kis ivrétü 169 és 10 1. Kapha tó a szerzőnél. Ara 5 f r t . 

A soproni parochia, a soproni hi tközség nem egy 
tekiutetben nevezetessége a magyarországi ka thol ikusság-
nak. Hivei tes tület té vannak szervezve, a soproni „katho-
likus konvent" országszerte hires katholikus „erkölcsi 
személyiség." Há t még ha vesszük, hogy ennek a virágzó 
hitközségi, testületi életnek az élén nem csekélyebb or-
szágos nevezetesség áll vezér gyanánt , mint Póda E n d r e 
apá t -kanonok. 

Dr Zalka János győri megyés püspök 25 évi püs-
pöki jubi leuma alkalmas időpontul muta tkozo t t Sopron 
virágzó kath . hitélete számára, hogy ezúttal is ki tegyen 
magáér t . Mert ez az emlékirat , melylyel a soproni kath. 
konvent kedveskedett szeretet t főpász torának, igazán mo-
numentál is mü, akár az a lka lmat tekintsük, melyre meg-
jelent, akár t a r t a lmá t vegyük s az i l lusztrácziókat, melyek 
az elejétől végig magvas szöveget kisérik. 

Részleteiben véve a nagy szorgalommal megir t és 
finom müizléssel diszitett müvet, bevezető szó u tán kö-
vetkezik azonnal a soproni „parochia" tör ténetéből 1. a 
régi, t. i. római, népvándorlási, honfoglalási s a magyar 
királysági korszak ; 2. a reformáczió korszaka ; 3. a 
reactio s az ellenreformáczió korszaka ; 4. a vallási bei-
békének korszaka ; 5. A jezsuiták elüzetése ; a josephinis-
mus absolut korszaka ; 6. a soproni parochiának két 
p lébániára való fe losztása; 7. a soproni kath. h i tközség. 
Mind a hét korszak egy-egy nevezetes darab Magyaror-
szág történetéből . 

Adjon az Isten minden plébánia történetének egy-egy 
Póda Endré t , a ki e müvével megmuta t t a , hogy mit 
tehet egy lelkes plébános, ha szereti a tol lat , p lébániá ja 
történetének a javára. Mint kezdő plébánosnak kell kez-
deni ku ta tn i az ily part icularis tö r t éne te t , ugy mint Póda 
Endre kezdte. Üdvözöljük őt és müvét . 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 

1. A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék 
vezetése a la t t álló kalocsai érseki taní tóképző intézetek, 
nőnövelde, árvaház, felső- és elemi népiskola és óvoda 
Értes i töje az 1891/2. iskolai évről. Kiadja az intézeti 
igazgatóság. Kalocsán, 1892. 8-r . 38 1. 

Ily sokágú női nevelő és tanintézet , mint a milyen-
ről itt van szó, az egész országban nincs. Kalocsa a 
nemzet kath. fiainak és leányainak nevelésére nézve, igazán, 
az egész ország szemefénye. A polgári tanitónőképzőben 
16. az elemi tani tónőképzőben 86, a belső növeldében 57, 
az elemi iskolában 488 volt a tanulók száma. Az óvodába 
70 fiu és 90 leányka já r t . 

2. A debreczeni kereskedelmi akadémia és a vele 
kapcsolatos alsófoku kereskedelmi iskola Értes í tője az 
1891 — 92. tenévről. A tanintézet fönnállásának XXXII I . 
évében. Közzéteszi dr Bayer Ferencz igazgató. Debreczen, 
1892. 8-r. 124 1. 

F igyelemre méltó intézetről számol be ez az Ér te -
sítő, a melynek élén dr Szántó Sámuel értekezik „A 
földrajzi taní tás fontosságá"-ról . Következik az igazgatói 
je lentés az intézet életéről. Az akadémián 188 hal lgató, 
a kereskedelmi iskolában 159 tanuló vo l t ; az esti szak-
tanfolyamot 55 i f jú hal lgat ta . Az igazgató vezetése alat t 
sa já t családi körében 30 növendék számára van beren-
dezve internátus. 

VEGYESEK. 
— Az erdélyi egyházmegyében Lönhardt Ferencz 

püspök ur dr Tódor József kanonokot és országgyűlési 
képviselőt a papnevelő intézet rektorságától , tekintet tel 
bokros teendőire, elismeréssel fölmentet te s helyébe 
rek to r rá s egyút ta l kanonokká Kovács Simon főesperest , 
csik-mindszenti plébánost nevezte ki. Ad mul tos annos ! 

— Már ezek is megelőznek ! Az Ausztria délkeleti 
t a r tománya iban lakó szlovének f. évi angusztus 30-án és 
31-én kathol ikus congresszust fognak tar tani XI I I . Leo 
pápa encyklikáinak alapján. 

— Ilyenek azok a protestánsok — Ir landiában. Arról 
van tudvalevőleg Irhon és Anglia közt szó, hogy Irhon-
nak visszaadassék az ő külön par lament je és egy fejede-
lem alat t élvezhető önállósága, au tonomiája . Az irhoni 
protestánsok, a mult hónapban Ulsterben s más helyen 
meet ingeket ta r to t tak és kimondották, hogy ők inkább 
lemondanak liazájok önállóságáról s külön parlamentjéről, 
nehogy az a kathol ikus polgártársaik javára váljék. Sza-
kasztott ilyen a magyar protestánsok el járása is a mi 
ismeretes vitás kérdésünkben. Ra jongnak azért, hogy az 
állam törvénye a vegyesházasságban élő szülőket gyer-
mekük nevelésének vallási szabadságától megfossza, mer t 
a ka thol ikus vallás is meg lehet fosztva ettől a szabad-
ságtól. Bezzeg, ha lehetne a kathol ikus vallást et től a 
szabadságtól ugy megfosztani , hogy a protes tánsoknak 
az „egyenlőség" elvének csúf jára élvezhetnék a fent emii-
t e t t szabadságot, •— mily szívesen megtennék azt ! 

— No de még ezek is megelőzik ám Magyarországot, 
sőt máris megelőzték, t. i. a poseni lengyel kathol ikusok. 
Tavai ta r to t ták első kathol ikus nagygyülésöket , s most 
őszszel fogják tar tani a másodikat . 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

; szerdán és szombaton. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: f Dr Vancea (Vancsa) János. — Szent Ferencz rendje és a magyar nemzet. — Iskola és 
jellemképzés. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : A hangula t a protestáns táborban a főrendiházi vita után. — A ..Religio" 

Tárczája: Török és keresztény. — Vegyesek. 

f D r V a n c e a ( V a n c s a ) J á n o s . 
1820-1892 . 

A fogarasi gör. kath. érsekség megüresült. A Balázsfalván székelő gör. kath. metropolita, 
dr Vancsa János, váratlanul, szélhűdés következtében, aug. 1-ére kelő viradóra meghalt. 

A boldogult a román ajkú görög katholikusok közt igazi patriarcha volt, alapos hit tu-
dománya. szelídsége és szervező buzgósága által. 

Szül. 1820-ban biharmegyei Yaskóhban. Tanult Nagyváradon ós Bécsben. Mint a bécsi, 
sz. Ágostonról nevezett fensőbb papnevelő intézet tagja hittudori koszorút nyert. Erdélyi nagy-
váradi püspök azonnal magához vette a nagyreményű papot s titkárává, majd nem sokára oldal-
kanonokjává tevé őt. 1865-ban már szamosujvári püspök volt, 1868-ban pedig a metropolita-
választó synodus fogarasi érsekké jelölte ki. Ő felsége 1869-ben nevezte ki. 

Azóta egészen érseki hivatalának ós román nemzetiségének élt. 
N y. b. 

Szent Ferencz rendje és a magyar nemzet. 
Szent beszéd, melyet főtisztelendő P. Bán Sándor buda-
pesti sz. Ferencz-rendi házfőnök huszonöt éves áldozó-pap-
ságának évfordulója alkalmával mondott Kudora János, 

hont-viski plébános. 

A ti életetek el van rej tve Krisz-
tussal az Istenben. 

Kolosz. 3. 3. 

A szerzetes életét a rendház, a templom és 
az iskolában tölti el ; csendes működéséről ke-
veset tud a világ : élete el van rejtve Krisztussal 
az Istenben; közönségesen rejtve is marad addig, 
mig : Krisztus a ti életetek megjelenend, akkor ti is 
megjelentek vele dicsőségben. 

E rendház főnökével azonban K. H.! ma 
kivétel történt , mert a zárda kisded czellájából 
ma egy fénysugár tör elő, mely bevilágítja az 

Kolosz 3, 4. 

. Isten e szép templomát, örömet áraszt a rend-
társak és az egybegyűlt hívek szivébe. E fény-
sugár világot derít áldásos életének negyedszá-
zadára, melyet az Istennek és e főváros híveinek 
szentelt. Miként a puszta vándora hosszas u t j a 
után örömmel t a r t pihenőt az üde oázison, visz-
szatekintve ut ja fáradalmai és veszélyeire, hálát 
rebeg az Istennek : igy lépsz ma te is kedves 
testvérem a magasságbeli oltárához, hogy hála-
áldozatot mutass be neki egy negyedszázadon át 
tőle nyert jókért. 

E negyedszázadra visszatekintünk veled 
együtt mi is és hálát adunk éretted az Istennek, 
mert jóllehet ez idő alat t megváltozott körülöt-
ted minden, te változatlan maradtál : semper 
idem ; az vagy, ki voltál huszonöt év e lőt t : alá-
zatos, szegény szerzetes. Mint ferenezvárosi káp-
lán kezdetted meg működésedet, szemeid előtt 
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nőtt nagygyá a hajdan kisded ferenczvárosi tem-
plom ; minél magasabban emelkedett ennek tor-
nya az ég felé: te annál mélyebben alázódtál 
meg az Ur előtt ; az Ur háza diszessé,* gazdaggá 
vá l t : te szegény maradtál : semper idem. Ha 
ra j tad áll vala, ma is, sőt szived végdobbanásáig 
a ferenczvárosi templom káplánja s a magyar ki-
vek hitszónoka maradsz; azonban társaid, evan-
géliumi alázatosságod és szegénységed miatt már 
másodizben intézték hozzád az evangelium sza-
vait : Barátom, menj feljebb.1) Társaid ekként 
atyjuk és urukká avattak, te szived vonzalma 
szerint a rendházban szolgájuk vagy, Jézus szavát 
követve: Aki nagyobb közöttetek, legyen, mint a 
kisebb és a ki elöljáró, mint a szolga,'2) e szószé-
ken pedig a magyar hivek oktatója és vigaszta-
lója vagy: semper idem. 

Mi az alapja K. H. ! miben rejlik a ferencz-
rendi szerzetesnek szeretete az alázatossághoz, 
vonzódása a szegénységhez, ragaszkodása a ma-
gyar hazához és nemzethez? E kérdésekre a 
feleletet megadja a magyar nemzet és a kath. 
egyház története. 

* 

A 13-ik század derekán néhány férfi lépi át 
országunk határát, hajuk megnyírva, ruházatuk 
durva darócz, derekukat kötél, lábaikat saru 
övedzi. Ezek sz. Ferencz fiai, kik koldulással ten-
getik életüket. A jó magyar nép, megdöbbenve 
szemléli e szokatlan jelenséget, de a megdöbbe-
nést csakhamar a tisztelet vált ja fel, midőn 
látja, hogy e koldulók a kapott alamizsnából 
koldusokat táplálnak, ruháznak, templomot emel-
nek, mely a nap és éj minden óráján zsolozsmák 
zengésótől visszhangzik és a szegény magyar 
népnek örömmel hirdetik a szegény és alázatos 
Jézus evangéliumát. 

Azonban alig telepednek le és kezdik meg 
áldásos működésűket, midőn Isten a megpróbál-
tatás nehéz napjait bocsátja hazánkra, hogy 
miként a nemes érez a lángban, ugy tisztuljon 
meg a puhaságba sülyedt magyar nemzet azon 
egyenetlenségből, mely a ta tárok dulását oly 
könnyűvé tet te . Lángokban állott az ország, 
rémesen világitva meg a mohi puszta csataterét 
és jelelve a tatárok ú t j á t ; futva menekült a 
király népével együtt. Midőn mindenki menekül, 
midőn mindenki kincseit rejtegeti, ki az K. H. ! 

Luk. 14. 10. 
') Luk. 22, 26. 

kinek nincs rejteni valója? sz. Ferencz fiainak... 
azaz, hogy mégis van egy kincsük: a magyar 
nép; ezt rejtegetik, ezt oltalmazzák a pogány 
ellen ; és midőn a romba dült hazából kivonul a 
tatár , a mindenétől kifosztott magyar népet a 
szegénységben hozzája hasonló szerzetesek vi-
gasztalják, bátorit ják és a haza ujjáalkotásában 
segitik. 

A hálás magyar nép az őt nemesen jel-
lemző módon e naptól fogva a nemzet e hív 
bará ta i t : barátoknak nevezi. 

A szegény IV. Béla király pedig az ujjá-
alkotás nehéz munkájában kifej tet t tevékenysé-
gűk elisméréséül és hálából belép sz. Ferencz 
harmadik rendébe, sőt még életében örök álma 
nyughelyéül a szegény barátok esztergomi tem-
plomát választja. ') 

Ez időtől fogva sz. Ferencz magyar rendé-
nek története összeforr a magyar nemzet törté-
netével; mint a magyar nemzet hív barátai ott 
állanak mellettünk dicsőséges és szomorú nap-
jainkban. Hiven és ki tar tóan állanak nemzetünk 
oldalán háromszázados küzdelmünkben a török 
félhold hatalma ellen. Legdicsőségesebb hadve-
zérünknek, Hunyadi Jánosnak társa Kapisztrán 
János, az alázatos barát, ő fűzi homlokára a 
győzelmi babért, az ő karjai között száll égbe 
az elfáradt hős lelke; „győztél János" e szavak-
kal biztatja bará t já t a végső küzdelemben, és a 
hős hamvait, mint drága kincset őrzi az újlaki 
ferencziek temploma,2) 

Szóljak-e Tomoryról? a ferenezrendi barát-
ból lett érsek és hadvezérről? kinek nevéhez a 
hadiszerencse fájdalmas emléke fűződik ugyan, 
de a hit ós hazáért esett el. 

* 
* * 

Ki az, ki ily szellemet öntöt t tanítványaiba, 
hogy az egyszer le te t t eszmék ós elvek ereje 
évszázadok múlva is egy és ugyanaz? kicsoda ez, 
és dicsérni fogjuk őt?3) E férfi assisi sz. Ferencz, 
Isten adta őt a kath. egyháznak, mert Isten az 
ő véghetetlen irgalmában ós egyháza feletti 
gondviselésében ennek közszüksége szerint fér-
fiakat szokott adni, kik nem egyedül azon kor-
nak csodái, mely őket szülte, hanem példájuk 
még évszázadokon át is hat. 

') Dr Balics L. A római kath. egyház története Magyaror-
szágon. I. 359. 1. 

2) Dr Csudai János. Magyarok története. I. 341. 1. 
3) Eccl. 31, 9. 
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A 12-ife század végnapjaiban, midőn az egy-
ház szerető hálójában levő halak, a hivek, ma-
guk kezdették bontogatni az egybetartó fonala-
kat, midőn az egyház hajóját saját fiainak 
hitetlensége és elleneseinek támadása egyesült 
erővel ostromolta, midőn az Ur szőllőjét azok 
is pusztították, kiket annak őreivé rendelt, mi-
dőn a Rómában felkent császárok hadakat ve-
zettek Róma ellen, midőn a bizanczi Manuel 
alatt a keleti egyház végkép elszakadt a hit-
egység oszlopától, midőn Jeruzsálem, a szent 
város, a törökök kezeibe került, szóval, midőn a 
világot saját bűnei végromlással fenyegették: 
akkor tünt fel az egyház elborult egén a fényes 
csillag sz. Ferencz. Uj, ifjú erőt hozott a régi 
egyházba, visszaállitá annak régi fényét, régi 
erejét, régi dicsőségét. A világ hiúságainak kö-
zepette példájával muta t ta be az első keresztény 
hivek alázatosságát, jámbor életét; mérsékletre 
okta t ta a fejedelmeket, türelemre tani to t ta az 
alattvalókat. Megtanította az embereket Jézus 
evangéliumának tanai szerint élni oly időben, 
midőn az evangéliumot, mely szegénységről, ön-
megtagadásról, alázatosságról szól, már senki 
sem olvasni, sem hallgatni nem akarta. 

Kora őt szerafikusnak nevezte, hogy jelle-
mezze Isten és emberek iránt i angyali szerete-
t é t ; Jézus pedig saját szenvedéseinek sebhelyeit 
véste sz. Ferencz testébe, hogy megjutalmazza 
önkéntes bünbánatának nagyságát. A világ egy 
férfiút lá tot t ekként a földön, ki a megfeszített 
Isten-ember sebhelyeit hordozza; ime a földön 
jár az ég jövendő polgára: ime egy ember, ki 
legjobban hasonlít az Üdvözítő Jézushoz, kire 
alkalmazható az Isten szava : Lóték . . . angyalt, 
ki az élő Isten jelét viselte.1) 

Ime egy bűnbánó, ki bűnt nem követett el, 
ime az egyház csodája, ki a világot soha meg 
nem botránkoztat ta! Durva daróczba öltözik: 
hogy befödhesse a mezíteleneket, ugy kedveli a 
szegényeket, miként a fösvény szereti kincseit ; 
saját öröklött vagyonát a szegények kezeibe 
rejt i el; sőt megengedi, hogy az oltár kincsei 
is a szegények táplálására fordíttassanak ; szegény-
nyé lett, hogy megkedveltesse a szegénység e 
szeretete, lelke gazdagságát mutat ja , Isten barát-
jának nevezi a szegényeket, ezek őt saját ba-
rát juknak mondják. Gazdag szegénység! mely 
alkotásaiban versenyez a hatalmasokkal : tem-

•j Apoc. 7, 2. 

plomokat, klastromokat épit a föld kerekségének 
minden helyén. Gazdag szegénység! szegénysége 
bőségéből táplálja, ruházza a szegényeket. Gaz-
dag szegénység! telepítsd az ő szerzetes rendét 
a pusztaságba: minden ablakából a megelégedés 
fog feléd tekinteni ; tekints házukba a királyok 
székhelyein: a szegénység lakik minden czellá-
jukban. 

Mint hajdan Illés, a földön hagyja köpenyét, 
ugy emelkedik az égbe: miként az egyptomi 
József köntösét a romlott világ kezeibe hagyva 
fu t el : ugy az Isten ez angyala is az önkéntes 
szegénység szeretete által muta t ja meg az égbe 
vezető biztos utat. Mint egykor Jeremiás lán-
czot hordozva testén jövendölte meg a babyloni 
fogság bekövetkezését, miként sz. Pál meglán-
czolva hirdette a pogány világ rombadőltét és 
Krisztus országának dicsőségét: ugy sz. Ferencz 
kötéllel a nyakán hirdeti az önként vállalt sze-
génység erényét. 

A bethlehemi istálló szegénységének jelvé-
nye az ő kezében egy uj korszak lobogója, ettől 
tanulja meg a világ a szegénység és alázatosság 
szeretetét. A golgota keresztje, a béketűrő szen-
vedés példaképe, az ő kezeiben a második jel-
vény, ettől tanulja meg a bűnbánat szeretetét. 
A jászol és golgota eszméje az ő személyében 
újra megtestesül, egyenlő szeretettel hódol a 
szegénységnek és viszi a szenvedés keresztjét. 

Tanítványainak egyetlen könyvet ad ke-
zükbe, hogy ebből tanuljanak, ebből tani tsanak; 
és e könyv: a felfeszitett Jézus keresztje. A 
ruháitól megfosztott Jézustól tanulják meg a 
szegénység szeretetét s a keresztre szegezett 
Jézustól az alázatosság és szenvedés szeretetét. 
Mert K. H. ! a gazdagság nem vétek, a szegény-
ség nem erény; de nem erény a megalázódás, 
sőt a szenvedés sem! egyedül a szeretet avat ja 
erénynyé az alázatosságot, a szegénységet és a 
szenvedést; a szegénység szeretete erény, az 
alázatosság szeretete erény, a szenvedés szere-
tete erény; az igazság megismerésére s a bol-
dogságra is nem a felhevült értelem vezet, 
hanem a sziv szeretete. 

A Jézus keresztjének ezen eszméit ú j í to t ta 
fel sz. Ferencz, velük gazdagította, javí tot ta és 
boldogította kora embereit. Ezen eszmék hirde-
tői és megvalósítói a mi napjainkban sz. Ferencz 
fiai. Ma is szükségünk van ez eszmék hirdeté-
sére és a gyakorlatban való bemutatására; mert 
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erkölcseink elvadulnak, az igazság eltűnt, a sze-
mérem elrejtőzik. Szükségünk van alázatos szer-
zetesekre ma, midőn mindenki elégedetlen a 
maga állapotával, midőn a nagyravágyás folytán 
mindenki a csillagok között akar magának fész-
ket rakni, midőn az útszéli tövis akar paran-
csolni a czedrusnak, midőn senki sem akar kis 
csónakon csendesen de biztosan a part mellett 
evezni, hanem mindenki nagy ha jó t akar ve-
zetni a mély tengerre; innen van azután a sok 
hajótörés, erkölcsi bukás, kétségbeesés és erő-
szakos halál. 

Szükségünk van a szegénység szeretetét az 
életben bemutató szegény szerzetesekre, midőn a 
gazdagsággal sokszor együtt jár a kevélység, ön-
zés és keményszivüség; a szegénységgel pedig 
az irigység, elégetlenség és türelmetlenség. 

Szükségünk van sz. Ferencz eszméire s azok 
megvalósitására ma, midőn sem Isten nevéért, 
de még saját bűneinkért sem akarunk szen-
vedni; midőn mindenki boldog akar lenni i t t 
lent, és ot t fönt is, ma, holnap és mindörökké! 
Igazi boldogság azonban csak az égben van ; az 
ég pedig igen távol van e földtől, melyet imádva 
szeretünk és e világtól, melyhez még a bűn árán 
is oly szertelen ragaszkodunk, nagy ut van az 
Istenhez ! 

Ezen eszmék vezessenek és lelkesítsenek 
mindnyájatokat sz. Ferencz fiai! És te kedves 
testvérem! a hazaszeretetben és a kath. vallás 
magasztos tanainak tet tel és élettel való hirde-
tésében légy ezentúl is előljáró rendtársaid előtt. 
A hiveknek pedig gyakran mutasd meg és ma-
gyarázgasd azon egyetlen könyvet, melyet szent 
Ferencz atyától kaptá l : a Jézus áldott ke-
resztjét. 

K. H. ! E keresztben van az emberi nem 
reménye ós üdve. Akarod-e ismerni saját lelked 
igazi ér tékét? tekints e keresztre! Jézus életét 
adta lelkedért; ime mily becse van annak, me-
lyet ily nagy áron váltott meg! Akarod tudni, 
miként lehet és kell a szegénységet, a szenve-
dést békésen elviselni és szeretni ? nézz e ke-
resztre! A ruháitól megfosztott és vasszegekkel 
általvert Jézus megtanít reá. És nem látod-e? 
a kereszten függő Jézusnak szive nyitva van! 
melyből mig e földön élt és dobogott, számtalan 
lélek merí te t t vigaszt, reményt és szeretetet; 
ebből a nyitott szívből lehet és kell is erőt. 

bátorságot ós bizalmat meríteni, míglen csak 
ól ember e világon. E sziv, a test sebe által 
nyi t ta to t t meg s azóta fel van fedve az örök 
szeretet nagy ti tka. Ez isteni-sziv szeretetében 
meg kell fürdenie a bánatos léleknek, miként a 
hajnal harmatában megfürdik a fonnyadó fűszál. 
Ez isteni sziv szeretete előtt ugy kell megnyíl-
nia a sivár, a szeretet nélküli szívnek, miként a 
virág megnyílik a napsugár éltető melege előtt. 
Ez isteni sziv szeretetének kegyelme szállt böl-
csőnkre, ereje elkísér sírunkig; ez isteni sziv 
szeretete lesz forrása siron tuli életünknek és 
örök boldogságunknak. Amen. 

Iskola és jelleinképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

S ne mondja senki, hogy mindez csak általánosság-
ban és talán éppen Francziaország, Olaszhon, Németország 
vagy Svájczra nézve állhat : de nálunk még nem jutottak 
odáig a dolgok . . . Mennyire szeretnők, ha igy volna, 
csakhogy a tények s mindennapi tapasztalás keserűen 
ellentmond ez állitásnak. Tekintsünk csak végig napi és 
időszaki sajtónk terén, és látjuk, hogy alig múlik el nap, 
melyen ne olvashatnók azon szem nem látta, fül nem 
hallotta, és mert egy csapásra nem dől le a fa, folyton 
meg-megujuló, hazug rágalmakat, ravaszul kigondolt 
ferdítéseket, melyekkel a kereszténységnek, a társadalom 
ezen mestergerendájának, különösen a katholikus vallás-
nak tanait, intézményeit, szertartásait, szolgáit fáradni 
nem íudó buzgalommal illetik. . . . 

így értünk oda, hogy nálunk is a korszellem áram-
latául tekintik, fölvilágosultság és szellemi haladás neve 
alatt hirdetik — nem igen hinni az adott szónak, föl sem 
venni e lelkiismeretet, nem hajtani a kötelesség szavára ; 
miként a politikában, a magánéletben is kelendőséggel 
csak a „bevégzett tények" birnak, a melyekről annyian 
a sajtóval mindig növekedő accordokban, kiáltják, h o g y : 

Bevégzett tény : a bün kiveszve ; 
A jó és gonosz csak puszta eszme ; 
Az angyal, ördög mind egyenlő, 
Agyrém csupán és elmefelhő ; 
Bűnös a sors, a vér s körülmény 
Rólunk a szennyet eltörülvén ; 
S bűnös, mely szül : az anya méhébe, 
Embernek i t t nincs semmi vétke ! 

Mindszenty. 

Haladás-e ez? . . . Haladás, de a mely a lejtőn a 
bizonyos halált rejtő örvénybe visz. 

Csak rövideden kívántuk jelezni azt a sajnos, hova-
tovább szélesebb medret vágó irányzatot, melynek szel-
leme és lázas tevékenysége mindnyájunkban méltó aggo-
dalmat keltet. A mint komolyabb, mondhatni komorabb 
alakot öltő busitó viszonyok hatása előidézte eszméltető, 
sőt vészt jósló egyes Cassandra-nyilatkozatok, a melyek 
tudományuknak, tapasztalataiknak gazdagsága és társa-
dalmi állásuk által kiváló férfiak ajkáról elhangzanak, 
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mint villám fénye, csak arra szolgálnak, hogy társadal-
munknak, mely immár majd odáig jutott, miszerint meg-
rongált hajóként, roncsolt árboczával, tépett vitorláival, 
tört lapátjaival minden perczben várhatja az elmerülést, 
látóhatárát annál kisértetiesebb, annál borzasztóbb szinben 
tüntessék elénk . . . Az a megjegyzés, melyet a neves 
spanyol államférfi a cortesben tőn : „A lázadás szelleme 
emelkedik, növekszik és az általános czivilizácziót vég-
veszélylyel fenyegeti. Ideje, hogy mindnyájan egyet-
értsünk, mert „commune periculum concordia propul-
sandum" (Tacit. Agric. 29), hogy megmentsük a hazát, 
az európai czivilizácziót, mely ezen veszélyeknek ki van 
téve," — egész nagyságában átláttathatja és átéreztetheti 
ama — lassanként eltemetéssel fenyegető — veszélyt, a 
mely a nemzetekre vár. 

Vajmi szaporító, hogy egynémelynél a megszokott 
kényelmes gondolkodás még ennyi jeladásra sem eszmél, 
számítás helyett ábrándokat füz a jövőbe. Hangzatos jel-
szavaknak hódol, gyakran ujjongva fogadja a vesztére 
czélzó biztatásokat és öntudatlanul engedi magát ragad-
tatni azon téveteg áramlat által, melynek sem keltét, 
sem irányát nem ismeri . . . Elégnek tartja, ha valami a 
rosszul értelmezett s még rosszabbul fölfogott s már a 
kedélyeken zsarnoki kénynyel uralgó „korszellem" igé-
nyeként hangzik, s kedvencz hajlamok zászlaját lebegteti, 
váltig avval ámitván, hogy rövid időn az óhajtott rév-
partra ju t ta t . Különös s bámulatra méltó, hogy a csaló-
dások s kárvallások hosszú sora sem képes kifárasztani 
hiu reménykedését ábrándozóinknak . . . A kiknél föltű-
nően érezhetni ilyenkor, mennyire alapos a hajdan böl-
cseinek ama sokszor emlegetett tapasztalata, mely az 
észnek az érzékiség túlnyomó hatalma alatt sinylő szol-
gálatát jelzi, mit a római költő e találó szavakkal fe-
jez ki : 

video meliora, proboque 
Détériora sequor 14 

Graphikus vonásokban fejthetnők még ki ama szo-
morú képet. De nem folytatjuk tovább. Fájdalmuk, mely-
től az emberiség jobb felének szive földobog, csak 
Iaokooni fokra emelkednék, ha még foglalatoskodnánk a 
hitetlenség mételye s az ebből táplálkozó erkölcsi romlás 
riasztó tüneményei és nyilatkozatok fölött való elmélke-
déssel. Azonban a helyett, bogy e gyötrő érzület mellett 
a nemes czélt elejtenők, a jövőnek alig pótolható kárára, 
a fensőbb eszmék s lelki tartozások által ernyedetlen ki-
tartásra intetve: „Rebus in adversis animum submittere 
noli, spem retine". (Cat. dist. 2, 25), meggyőződésünket 
nem hallgatjuk el. E szerint pedig e téves irány, e nyo-
masztó baj ellen, a mely mint vízár, egyre nő, és mely-
nek nyomában járó válság, mint a tűzvész, egyre nagyobb 
károkat okoz, ugy, hogy már nemcsak egyeseknek, de 
magának a társadalomnak is nem csak ősi jogaiért s 
nagybecsű örökségeért, hanem önléteért kell aggódnia, 
küzdtérre lépni, és erkölcsi jellemeket képezni időnk 
legégetőbb szükséglete ; mert Isten és tiszta erkölcsi 
kialakulás nélkül hiányzik a művelődés és haladás reme-
keinek koszorúja, hiányzik a társadalmi igazi jólét a 
boldogság, melyre pedig oly élénk, elfojthatatlan vágyat 
«érez az ember szivében . . . 

Ugyan ki fogja józanul tagadhatni, hogy a szellemi 
fejlődés túlsúlya erkölcsi béltartalom nélkül, ez korunk-
nak signaturája ; és ákármit mondjanak, a megzavart 
túlsúly nem fog helyreállani, míg a vallás-erkölcsi moz-
zanatok egyenlő nevelési s művelődési rangot nem biz-
tosítanak a haladási munkálkodásban. 

Azért is a váltig tüntető és alakoskodó korszellem 
tévesztő hatása szülte, és az érzelmek tompitása, meg az 
eszményibb vágyakról való lehangolás által mind nagyobb 
tért foglaló empirikus, s kizárólagossá lenni akaró, reális 
irányból, mely a financziális kridánál sokkal veszélyesebb 
— erkölcsi banqueroute csiráit érlelő anyagias önzésben 
csak a haszon, az aranyborjúért eped, mely cselekvésének 
jutalmát látni, s az akaratot a vastag, testi sybarita gyö-
nyörök szolgálatába hajtván, „ede" „bibe" jelszavához 
hiven legott élvezni kiván, — igen természetesen folyik 
ama sűrűn fölötlő bizalmatlanság, mely az if júság 
erkölcsi jellemmé való kialakításának fontos kérdését, 
mint valami elkorhadt sötétséggel ijesztgető dolgot, ki-
sérni szokta. 

„Occurrendum igitur augescentibus vitiis et meden-
dum est." (Plin. IX. ep. 37.) 

Ugy igénytelen soraink indító okául, mint annak 
tárgyára nézve fölemlitendőnek véltük ezt, egyaránt távol 
az álszerénység hivalkodásától, valamint az önbizalom 
fontoskodásától. 

Az erkölcsi jellemről oly fonák nézetekkel van el-
telve egynémelyik, hogy annak puszta nevére is rögtön 
elborul arczulata, mint megijed a gondolkodni nem képes 
gyermek, midőn rémképére figyelmezteted őt, melyet egy-
koron képzelmei közé rajzoltak. Elfogult kebel, megrög-
zött hibás nézetek, tudatlanságon, sőt gyakran bűn mé-
hében szülemlett és bűnön táplálkozó előitélet, oly 
zsarnoksággal uralkodnak az emberi elmén, hogy az a 
jó és igaznak feléje ragyogó világát félszeg okoskodással 
inkább kioltja, hogysem a tévelyek tömkelegéből valami-
képpen kibontakozni iparkodnék. 

Leleplezzük tehát, és pedig annyival inkább, mivel 
a jellemtelenség mind mélyebbre vájja azt az örvényt, 
mely mindent elnyeléssel fenyeget, az erkölcsi jellemre 
vezető nevelés előítéletes képét, azon édes reményben, 
hogy a gondolkodó ész hajlandóbb leend sorainkat kö-
vetni, ha a visszataszító korlát lehulland. Ut tandem bona 
causa triumphet. 

Korántsem ereszkedünk még itt tüzetesebben a jel-
lem értelmezésébe. Csak egyelőre röviden hozunk elő 
egy-két gondolatot róla. A gondolkodás, érzés s vágyás 
szilárdsága nélkül nincs jellem. A jellem tehát ama tu-
lajdonsága a léleknek, melynél fogva azt, amit az erkölcsi 
törvény szerint jónak ismer, minden ellenkező veszély, 
hajlam, vágy, érdek daozára szabadon, erős elhatározás-
sal, állhatatosan akarja, és azt valósítja is. Vagy, hogy 
egy komolyabb eszmélővel szóljunk: „A jellem személyes 
életté lett erkölcsiség." (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, aug. 3. A hangulat a protestáns tábor-

ban a főrendiházi vita után. II. — 
Mondottak már, hogy most nem vitatkozni akarunk 

protestáns atyánkfiaival, hanem csupán a protestáns egy-
házi lapokban a főrendiházi vallásügyi vita, vagyis sza-
batosabban szólva a hgprimás által a főrendek körében 
iniciált katholikus, vallásos önvédelmi akczió hatása alatt 
kiömlött protestáns evődést és mérgelődést akarjuk olvasó-
közönségünknek bemutatni. A vaskalaposság táborából 
felhangzó, nem minden izében ékes zaj a legvilágosabban, 
mondhatni kézzel foghatóan mutat ja azt, hogy mily erős 
kézzel nyúlt bele Yaszarv Kolos hgprimás a vallásügyi 
kérdések rendbeszedésébe, illetve elintézésébe. Mint egy 
második Pázmány Péter, ugy tűnik fel az u j hgprimás 
Magyarország egén. Első, érdemleges belemarkolása a 
vallási ügyekbe, sziszegésbe kergette az egész protestan-
tizmust. Pedig ugyancsak szeliden és gyengéden érintette 
a szivek gordiusi csomóját. Minden egészséges szellemű 
akcziónak okvetetlenül mutatkozik üdvös hatása a kóros 
á'lapotok, az előítéletek, a csökönyös elfogultságok gör-
csös rángatódzásaiban. A protestáns egyházi lapokon a 
vaskalaposság ideges vonaglása mutatkozik az uj hgpri-
más által az egyházpolitikai helyzet elvi javítására meg-
indított törekvésének hatása alatt. A közszellem egészsé-
ges lelkiállapotában Vaszary K. hgprimásnak mint a nap 
ugy világító és melegítő főrendiházi kettős beszédére 
meg kellett volna egy szebb jövő tavaszi fakadásának 
indulni a hazai kereszténységnek a protestantizmus által 
negyedfélszáz év óta változó szerencsével elfoglalva tar-
tot t mezején. Tavaszi fakadás, azaz tisztultabb eszmék s 
jobb érzelmek fakadása helyett azonban, sajnos, mit kell 
látnunk ? Hogy a prot. elfogultság és oktalan, mondhatni 
esztelen gyűlölség tüze annyi század alatt ki nem aludt, s 
most egy tisztultabb légáramlat fuvalmára itt is ott is lán-
gokban kezd újra kitörni, mely a Krisztus egy igazságában 
és egy hitében való megegyezés várvavárt korszakát csak 
hátrább fogja vetni, ha nem segit a dolgok irgalmas 
mennyei Intézője s a lelkek ösztönei körében az egész-
séges ösztönök felül nem kerekednek. 

Azért tehát még egyszer mondjuk itt hogy a prot. 
egyházi lapok nyilatkozatait a főrendiházi vita hatása 
alatt nem polémia, vita, védekezés vagy támadás, hanem 
tisztán-csupán tudomásvétel szempontjából közöljük itt, 
mint figyelemreméltó jelenségeket a magyar protestantiz-
mus érzületének, lelkületének, hangulatának beborult, ko-
mor, haragos egéről. 

A „Sárospataki Lapok* czikkének a bevezetése ez 
,Napvilágra jöt t tehát elvégre is a várva-várt, köz-

békét hozónak hirdetett, Rómában kifőzött, itthon még a 
főpásztorok előtt is bölcseség köveként rejtegetett — 
modus vivendi. A herczegprimás ur ő eminentiája, mióta 
kezében van a legfőbb pásztor-bot, boldognak boldog-
talannak hirdet te : ne féljetek, nincs többé — elkereszte-

') Szándékosan nem teszünk sehol semmi megjegyzést a szö-
veghez, hogy a protestáns szellem viharos hullámzásának moraja 
teljes közvetlenséggel ütődjék nagyérdemű katholikus olvasóközön-
ségünk füleibe. 

lési vita ; én feltaláltam a talizmánt, mely boldogságot 
fog adni Rómának és Magyarországnak, katholikusnak és 
protestánsnak, kormánypártinak és ellenzéknek egyaránt ; 
csak várjátok és lessétek, mikor látom jónak azzal elő-
állani (addig pedig kereszteljetek továbbra is „el") ! És 
ime megszólalt az egész ország által néma áhítattal hall-
gatott Sphynx és lőn — miként ezt a jeles Aesopus 
talán még Krisztus előtt megirta — hogy „parturiunt 
montes: nascitur ridiculus mus." 

Tisztelettel kell meghajolnunk a herczegprimás ur 
ő eminentiájának nagy jó akarata és törekvése előtt, hi-
szen ő, mint mondja, olyan valamit talált fel, a mi ben-
nünket, protestánsokat is meg fog nyugtatni. Én csak 
azon csodálkozom, miként lehetett a tudós főpap oly 
sokáig abban a boldog hitben, hogy az ő féltve őrzött 
modus vivendije olyan, ha nem is világra, de legalább is 
országra szóló nagy eszme, mely előtt hódolattal fog 
leborulni e hazában minden katholikus és protestáns, sőt 
talán még a hitetlen pogány is ! Hát én nyugodtan me-
rem kérdezni a hazai protestantizmustól : meg vagytok-e 
elégedve a herczegprimás ur ő eminentiájának magya-
rázatával ? s nyugodtan merem előre leirni a feleletet : 
ments meg Uram Isten az ilyen törvénymagyarázótól ! 
Mert bizony a herczegprimás ur is éppen olyan jó (értsd : 
vakbuzgó) pápista, mint akár a hires Schlauch püspök, 
avagy akármelyik plebánus; és nem csalt az én kálvi-
nista sejtelmem, midőn a hirdetett csodás hatású modus 
vivendire előre azt gondoltam : timeo Danaos et dona 
ferentes!" . . . 

A budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" nagyobb 
súlyt akarván a latba vetni, még szenvedélyesebben zajongd 
A czikk bevezetője im itt következik : 

,Sokáig rejtegették, titkolgatták azt a modus vi-
vendit, .ami Magyarország belbékéjét volt megmentendő, 
s mikor végre görögtűz és harsonák zengése mellett 
nyilvánosságra hozta titkos találmányát maga a feltaláló, 
akkor kisült, hogy jobb lett volna azt tovább is rejte-
getni, mert béke helyett harczot proklamált, szeretet 
helyett gyűlölséget. Nem u j ez a modus vivendi, régü 
nagyon régi, az a bizonyos Izidor alkalmazta legnagyobb 
terjedelemben, aki minden római történetirónak, törvény-
hozónak és magyarázónak méltó példányképe. Magának a 
római egyháznak modus vivendije ez, melynek köszönheti 
nagyságát, hatalmát, dicsőségét, gazdagságát; de egy-
szersmind minden eszes lénynek tőle való elfordulását. 

Magyarra nem akarom lefordítani, mert félek, hogy 
indulatosságomnak tudnák be a fordítás hűségét, de a 
legszelídebb körülirással sem egyéb e modus vivendi,, 
mint történelemnek, törvénynek, ténynek, viszonynak, 
érzelemnek, jognak, erkölcsnek, beszédnek, még magának 
az élő Isten beszédének is „a czélnak megfelelő értel-
mezése." 

Az egyedül üdvözitő egyház magyarországi herczege, 
a szent cselekedetek és erkölcsök és erények főfő őre és 
példányképe — mert római fogalom szerint ez kell, hogy 
legyen a herczegprimás — most sem ajánl kevesebbet a 
béke helyreállítására, mint az 1868-iki LlII-ik t.-cz.-uek 
„a czélnak megfelelő értelmezését,* amit ha valami kö-

Mily eszeveszett fennhéjázás ! A szerk. 
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fönséges halandó ajánlott volna, ugy neveznénk magya-
rul, hogy : meghamisítását. 

Ennek támogatására tart egy beszédet, hosszút és 
szárazat, unalmasat, mint a milyenek történelmi munkái, 
és ebben a hosszú beszédben nem tesz egyebet, mint a 
saját álláspontjukat s a protestánsokét „a czélnak megfe-
lelőleg értelmezi." 

Es ennek, és Schlauch erősebb, de szinc ily ferdítő 
beszédének ujong a napi sajtó, ezt dicséri minden elme-
termékek felett, s emellett csak ugy odavetőleg emlékezik 
meg az igazi szabadelvüség hü és egyenes bajnokainak, 
a bátor Szontághnak, lelkes Papp Gábornak és ékesszavu, 
hatalmas érvelő Szász Károlynak beszédeiről — és amel-
lett magát mégis szabadelvűnek vallja. 

Valóban nem tudja az ember, mit bámuljon inkább, 
a klérus bátorságát-e, hogy a XIX. század végén a sza-
badság véren szerzett hazájában ilyen beszédekkel elő 
mer állani ; vagy a közvélemény gyárainak viselkedését, 
hogy ezekben a beszédekben nem a nemzetnek és sza-
badságnak, jognak és minden liberalizmusnak gyilkos 
mérgét, hanem a szónoklati mestermüvek remekeit látják 
és magyarázzák. 

Hát nem tudja a napi sajtó ezekben a beszédek-
ben az együgyűek gyönyörködtetésére szánt görög-
tüzet és rakétákat a kénkőfüsttől megkülönböztetni ? 
Szomorú, ha nem, de még szomorúbb, ha megtudná, de 
nem akarja." 

íme a protestáns hangulat gyönyörűségei ! 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Török és keresztény. 
(Vége.) 

Már most azt akarják, hogy daczára ezeknek az 
érdemeknek az egyház, a papság, sőt maga a vallás is 
kiszoruljon az iskolákból. Az u. n. általános emberi mo-
rál, mely hiával van minden hitvallásnak, igen nagy 
szerepet vitt a porosz iskolatörvényjavaslat körül lefolyt 
vitákban. A kereszténység megostromlása a felekezet-
nélküli iskola sürgetésével nyiltan felszínre vetődött. De 
a felekezetnélküli iskola a legvilágosabb ellentmondásban 
van azzal az alapelvvel, melyhez a korunkbeli kormányok 
még valamennyien szilárdul ragaszkodnak, t. i. hogy a 
keresztény hit egy való társadalmi igazság. 

Ezen elv következménye, hogy a gyermeknevelést a 
kereszténység szellemének kell áthatnia, s hogy a vallási 
tanitás, mely kétségkivül a papokat illeti meg, az isko-
lában nem nélkülözhető. Ide tartozik azonban az is, hogy 
ama könyveket, melyek a felekezetleniesség szellemében 
Íródtak, s melyek a történelmi igazságok elferdítésével 
ellenségkép lépnek fel az egyház ellen, de a kath. i f jú-
ság mégis rákényszeríttetik, onnan kiutasítsák. 

A családnak joga a gyermekek neveléséhez elidege-
níthetetlen valami ; hamis tehát az a tan, mely az állam-
nak a nevelés- és tanitás terén való egyeduralmáról szól. 
Az állami iskola elve, egy szocziális elv. Ha az államnak 
joga van ahhoz, hogy az egész nevelésügyet a kormányok 
ügyévé tegye, és a gyermekeket az időnkint való minisz-

ter mustrája , chablon-ja szerint idomítsa, akkor joga van 
a magán vagyonjog megszüntetésére, az állampolgárok 
vagyonának felforgatására és állami uton való kezelé-
sére is. 

Az állami omnipotenczia, melyen az állami iskolák 
alapszanak, belenyúl a család és a lelkiismeret szentélyébe, 
s az állampolgárokból rabszolgákat csinál! 

Mill Stuarf, angol filozófus igy szól: „Nem lehet 
igazolni azt, hogy a kormány a népnevelést a maga ve-
zetése alatt tartsa. Ez egy elviselhetetlen despotia lenne ; 
mert az a kormány, a mely egy nép érzéseit és gondolatait 
ennek ifjú korától kezdve egy határozott alakba tudná 
összeszorítani, az olyan szolgaságba ha j tha t ja azt, a mi-
lyenbe akarja. Ha a tulerőszakoskodás az iskolai oktatás-
ban a türhetetlenségig fokozódott, ugy ez inkább az által 
történt, hogy a mi vallási és társadalmi életünkbe a leg-
gonoszabb kulturbarczok idejére emlékeztető eljárással 
belenyúltak, avatkoztak." 

Granderath jezsuita atya f. évi márczius 7-én a 
„Constantia" társaság indítványára 10 tudományos-apolo-
getikus előadást kezdett Dortmundban, melyeknek tár-
gyai : „Az újkori hitetlenség terjedése és következései. 
Az emberi nem tanúságtétele Isten léte mellett ; Isten a 
mindenség alkotója; stb." nem tűztek más czélt maguk 
elé mint a rendi tevékenység rendes folytatását, vagyis 
missio-gyakorlatot. 

A szövetségi tanács az 1872. jun. 4-iki és 5-iki 
törvény 3-ik §-a alapján elhatározta ugyan, hogy a Jézus 
társasága tagjainak, mivel e rendet a német birodalom 
területéről kizárták, a rendi tevékenység folytatását kü-
lönösen a templomok- és iskolákban, valamint a missio-
gyakorlatok tartását, meg ne engedjék, ez a tilalom 
azonban nem terjedt ki az e fajta előadásokra, melyeket 
magán társulatokban szoktak tartani, s melyeknek czélja 
nem más, minthogy a keresztény vallású polgárokat ama 
harczuk alatt, melyet a jelenkor felforgató eszméi ellen 
vivnak, keresztény hitükben és monarchikus érzületük-
ben megerősítsék. Már a 7. előadásnak kellett volna 
megtartatnia, ekkor azonban a további előadásokat betil-
tották. 

Ha meggondoljuk azt, hogy Vogt Károly, berni 
tauár „Az embernek a majomtól való származásáról;" 
Hiickel jenai tanár az „Ös-iszap"-ról, a szocziál-demokrata 
Wesch Crefeldből, Ihrer asszony Berlinből, Dr Rüdt 
Heidelbergből, szóval az összes atheisták és anarchisták 
zavartalan előadásokat tar thatnak Dortmundban: akkor 
bizonyos, hogy az efféle intézkedés egy cseppet sem 
alkalmas arra, hogy bizalmunkat a kormány részéről 
jövő igazságos és pártatlan intézkedés iránt megerősítse. 

Hitelt adnak ellenségeink hazugságainak és rágal-
mainak és a legsértőbb bizalmatlansággal bánnak velünk. 
Igen, még attól sem riadnak ma már vissza, hogy üldöz-
tetésekhez folyamodjanak ellenünk, mig a többi hitvallá-
sokat békében hagyják, és senkisem törődik velük. Még 
az atheistákat s anarchistákat is, kik pedig az emberi 
társadalom épületét akarják romba dönteni, békében 
hagyják. Csak a katholikusokat szeretnék törvényen kivül 
helyezni, csak velük bánnak idegenek módjára, csak őket 
akarják a „prot. császárságából kizárni. 



80 RELIGIO. 

És mié r t? — A pogány Róma ugyanilyen hangon 
szólt, ugyanilyen bánásmódot tanúsított a keresztények 
iránt. S ezzel nem is mondottunk olyan sokat ; tekint-
sünk csak Irland felé és hallgassuk meg az „Evangélikus 
szövetséget." 

Azon sok áldás után, a miben a keresztény hit az 
emberiséget 19 századon át részesitette, az alattvalói 
hűség próbáit, melyekről ez bizonyságot tett, már bizo-
nyára elégségesek, kielégítőknek lehetne tekinteni, és 
mégis sohasem látott makacssággal rántanak elő a sír-
ból régóta eltemetett előítéleteket, s szítanak fel rég 
kialudt ellenségeskedéseket. — Ki az, a ki a haza iránt 
való hűségben vélünk megmérkőzhetnék, kinek hite szi-
lárdítja jobban a hiteles tekintélyt? Midőn Calvin azt 
állította, hogy az evangélium követőit au polgári törvények 
lelkiismeretük szerint nem kötelezik, a-: kath. egyház volt 
az, a ki ellene sikra szállott, melynek tana ebben áll : 
„Engedelmeskedjetek a fennsőségnek, mert minden fenn-
sőség Istentől van," s mely még ma is ezt tanítja : „A 
polgári hatalmat abban az alakjában kell elismerni, a 
melyben az tényleg létezik." 

A vádak és ellenséges támadások ennek daczára sem 
szűnnek meg, és egészen igaz az, hogy a kath. ember a 
mohamedánok között nagyobb becsülésben részesül, és 
hitvallásának szabadabb gyakorlatát élvezi, mint olyan 
helyeken, a hol a lakosság túlnyomóan protestánsok-
ból áll. 

I t t egy lelkész sem merészkedik az utolsó vacsorát 
teljes ornatusban s ugy hogy az egyházszolga lépkedjen 
előtte, a beteg lakására vinni, egyetlen processiónak sem 
szabad az emberek szine előtt mutatkoznia. Guny és szi-
tok lenne a lépés következménye s a katholikusok iránti 
gyűlölet minden félelem nélkül napvilágra jönne. 

Felállítják ezt az elvet: „A kisebbségnek meg hell 
hajolnia a többség előtt." Ez mindaddig képtelenség, a 
meddig a többség és az ész, az igazság és jog egybe 
nem olvad. A majoritás és az ész, s az igazság és a jog, 
gyakran nagyon feszült viszonyban állanak egymással, és 
mivel „az ostobák száma határtalan" (Pred. I. 15.) mi 
ezt az elvet, mely nem egyéb, mint a kisebbnek erősza-
kos elnyomása a nagyobb által, továbbá a szabadság 
megsemmisítése, egyszerűen elvetjük. 

Az alig létrejött német birodalomnak legveszélye-
sebb ellenségei annak határain belül vannak. Az atheiz-
mus és anarchizmus aláássák a tekintélyt és a „Róma 
elleni gyűlölet" az állam legerősebb támaszait rongálja 
meg. Ha ezt az oszlopot megdönteni sikerülne, hova is 
vezetne ugyan az ? Vajha sikerülne az, hogy ezen titkos 
és állami veszélyes üzelmeknek minél előbb véget vetné-
nek ! Vajha végre arra a belátásra jutnának, hogy a 
katholiczizmus az állam legerősebb támasza, s hogy az 
az iskola, mely a liberalizmus kezében van, szükségképen 
a forradalomra vezet! — A szellemi anarchizmusnak, 
melyet az iskolákban tűrnek és jutalmaznak, a tényleges 
anarchizmus lépett már a nyomába. Ne várjanak addig, 
mikor már késő lesz ! 

VEGYESEK. 
— Nagyon nemes czélt tűzött ki maga elé a szat-

mári derék „Héti Szemle" a f. hó 26-án megjelent szám 
vezérczikkével, a melynek czime : „A román kérdés." 
Legközelebbi számában megindítja az eszmecserét a vég-
ből, hogy magyarok és románok megértsük egymást. 
Kezdeni azzal fogja, hogy mindkét részről összefoglalja 
ama panaszokat, a melyek a controversia, gyanú, elége-
detlenség forrásait képezik ; aztán ki fogja fejteni, mennyi 
alappal birnak e panaszok és miként volnának megorvo-
solhatok. Fölszólít mindenkit: magyart és románt, adja 
elé kiki a maga eszméit s vegyen részt az eszmetisztá-
zásban. — Nagy figyelemmel fogjuk kisérni t. laptár-
sunk nemes fáradozását, kivánva, hogy igyekezetét siker 
koronázza. 

— Gladstone többséget kapott az angol parlament-
ben. Ennek főjelentősége nem az, hogy Irhonnak alapos 
reménye lehet a home rule re, az autonomiára, hanem 
az, hogy Angolorsz.ígban vége van az arisztokratikus 
szinezetü tizezerek oligarchiájának, mert az 1867-iki vá-
lasztási törvény alapján szavazatot nyert választók milliói 
ezúttal ráborították Nagybrittaniára a demokraczia jel-
legét. Az sem következik Gladstone megválasztásából, 
hogy mert ő a szabadelvű párt feje, hát az angol kor-
mány ezentúl mindig, mindenütt és mindenben a szabad-
ság ügye mellett fog működni és agitálni. Sőt ellenkező-
leg, el lehetünk rá készülve, hogy Gladstone a keleti 
népeknek az orosz kancsuka értelmében való „felszabadítá-
sának" malmára fogja hajtani a vizet, 

— ~Bucsujárat Nagy-Máriaczellbe. Minden évben, 
ugy ez idén is vezettetik a főpásztorilag engedélyezett 
bucsujárat Nagy-Máriaczellbe a budapest-belvárosi szent-
ferencziek templomából, azon változással azonban, hogy 
nem mint eddig, szeptember 5-én, hanem már 1-én. Ez 
pedig azért történik, hogy Bécsből könnyebb és kényel-
mesebb továbbszállitásra számithassunk. Igaz ugyan, 
hogy midőn Máriaczellben leszünk, az őrangyalok vasár-
napja van, és nem valami sz. Mária ünnep, de ez ne 
tartson vissza senkit, mert bucsuhelyen mindenkor lehet 
részesülni a bucsu-kegyelmekben, sőt zavartalanabb 
leend a sz. ájtatosság végzése is. Az útiköltség a külön-
vonaton Budapestről Lilienfeldig és vissza II. osztályban 
16 frt, III. osztályban 10 fr t 80 kr. Lilienfeldtől Mária-
czellig és vissza lehet társaskocsit (omnibusz) vagy pony-
vásszekeret használni, e'őbbin 5 fr t 20 kr, utóbbin 3 f r t 
70 kr, személyenkint. — A bucsujáraton résztvehetnek 
magyar, német és tótajku hivek, kiket 3 áldozár és 1 
orvos fog kisérni. Csatlakozások történhetnek : Rákos-
Palota, Vácz, Nagy-Maros, Szobb, Esztergom, Érsekújvár 
és Pozsony állomásainál, a melyekről a vasúti menetdij 
aránylag változik. — A többit megtudni a menetrendből-
— Egyút ta l tiszteletteljesen felkérem a főt. lelkészkedő 
papságot, kegyeskedjék ezeket a hivekkel közölni. Buda-
pest, 1892. julius. 29-én. Rôder Florent sz. ferenczrendi 
áldozár, a bucsujárat vezetője. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A leányfalui római katholikus kápolna 
története. 

Ae épitő bizottság megbízásából irta Hummer Nándor. 

( Két, közlemény.) 

Rövid lesz e történet, de tárgyára nézve 
épületes. A hitbuzgalom s egyetértés alkotta 
erő létesített már nagyokat, századok jelentősé-
gét magyarázó müveket; s teremtet t kisebbeket, 
de ezek létének is lelki nemesség volt az indító 
oka. A nagy alkotás maga már történet, a 
kicsiny megérdemli, hogy története legyen. Kis 
templomunknak is van története, a mint tör-
téneti emlékekben gazdag a vidék, melynek 
földjén büszkén emelkedik az égnek az Ur e kis 
hajléka, három éven át vágyaink, reményünk, 
majd gondjaink tárgya. Szent vallásunk iránt 
való ragaszkodás melengeté az eszmét, összetar-
tás adta hozzá az anyagot, s hitbuzgalom alkotta 
meg az egészet. Mi felépítettük Szt. Anna tem-
plomát, utódainkat kötelezi annak fentartása. S 
hogy az azt alkotó érzelmek utódainkban se 
vesszenek ki, — azért mondjuk el kis templo-
munk történetét . 

* 
* * 

A pilisi hegyek lejtőin, a merre jársz-kelsz, 
mindenütt történeti emlékekre bukkansz! A 
Duna ezen part ján pedig, a melyen a mi kedves 
Leányfalunk fekszik, a hegyek minden csúcsa, 
a föld minden göröngye, fűszála történetet be-
szél. Előttünk, az úgynevezett szt. endrei Dunaág 
mentén húzódik az az érdekes partvonal, melyre 
a számító római stratégiájának legfőbb intézke-
déséit fekteté. Esztergomnál feljebb néhány hely, 

azután lefelé Dömös, Visegrád, D.-Bogdány, Tahi, 
Leányfalu — persze nem ezen elnevezéssel — 
voltak a római hadi tudomány elvei s rend-
szere alapján megerősített figyelő-pontok a tul 
a Dunán barangoló lovas sarmata s jazig ellen-
séggel szemben. A Dunán elszórt szigetek, maga 
Szt.-András szigete pedig a védelmi övbe tar-
toztak. Hogy e helyen zajos római élet lehetett, 
azt az emlékek mutatják. Dr Arányi Lajos, e 
vidék érdemes archeológusa, Szt.-Endrétől felfelé 
egész Esztergomig nemcsak megerősített stra-
tégiái helyek emlékeire akadt, hanem a társa-
sai mi élet kényelmeihez tartozó helyekre is 
bukkant. Igy Leányfalu és Tahi között azon a 
tájon, hol a két puszta határát elválasztó árok 
a Duna felé lejt, az erdőrészen egy magánosan 
álló nagyobb domb látható, melyen Arányi víz-
vezetéki csöveket talált a, római culturából. De 
maga a tény, hogy a római légiók egyes csapa-
tai a Dunapart mentén és a szigeteken sok he-
lyütt felállított őrházakban tanyáztak, elfogad-
hatóvá teszi az arclieologus állítását, hogy ezen 
castrumok vezéremberei, a tribünök, decuriók a 
hegyek lejtőjén szerteszét építek fel a katonai 
laktanyánál mindenesetre kényelmesebb lakhá-
zaikat. A Duna közelsége, a pilisi hegyek vizdús 
talaja még inkább fokozhatta a római katona-
családok kedvét a letelepedésre. Es a római 
katonai szolgálat e helyeken meg is engedte, 
hogy a csapatparancsnokok a castrumok köze-
lében emelkedő hegyeken házakat, villákat épít-
senek. E szolgálat fontos volt; de a katonának 
nem mindig kellett fegyverben állania. Minden-
esetre télen, mikor az őrség azon eshetőségnek 
volt kitéve, hogy a Duna befagy s igy a barbá-
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rok a természetes hidon átjöhetnek, a szolgálat-
nak éberebbnek kellett lennie; különben a 
katonák is foglalkozhattak mezőgazdasággal. 
Adjuk mindezekhez még azon körülményt, hogy 
a mai Szt.-Endre egy legfőbb pontja volt a 
dunai védvonalnak, — a hol állandóan sok 
légionárius tanyázott ós Salamon Ferencz állí-
tása szerint egy római dunai flotilla állomáso-
zott — feltehető, hogy a római kor-ban vidé-
künkön zajos élet lehetett. így volt ez legalább 
a Kr. U. III. század elején. 

A római világ culturáját szétdúlta a bar-
bár-népvándorlás. A barbár (gepida, dák, longo-
bárd, avar, hun) a világért sem ment volna be 
egy házba. A négy fal szük volt a szabad ter-
mészet fiának. Összerontá tehát a fen le vő római 
épületeket. De ezen római épületek, castrumok, 
templomok, villák falai néhol magasan emel-
kedhettek ki a földből, mert a czivilizáltabb 
keresztény kor nagyon szerette templomait 
római castrumok helyére ópiteni, avagy kisze-
degette a római épitész által nagy műgonddal 
ós mathematikai pontossággal kimért köveket 
és felhasználta saját épületeihez. Régészek állí-
tásai szerint Ó-Buda felső része tisztán római 
kövekből van épitve. — Nem csoda tehát, ha a 
vidékünkön letelepülő magyarság összeszedegette 
a szétszórt faragott köveket s felépítette velők 
saját házait. Szemben Pócsmegyeren a régi ura-
sági házban három darab római követ láttam 
befalazva, — Tótfalun egy gazdaember duna-
part i kertje kőfalának egy rétege meg egészen 
római faragott kőből van rakva. De nemcsak a 
régi századokban volt az a szokás, hogy a száza-
dos római kövekből uj ház épült, Leányfalun ilyen 
eset tör tént századunkban a hatvanas években. 

Öreg emberek tanúsága szerint a mai Sze-
' nes-féle teleknek a hegyekből lefutó patak és az 
országút mentén elterülő részén egy régi épü-
letnek omladékai hevertek hatalmas földréteg 
alatt, benőve fűvel, gazzal, s öblös teknyőszerü 
horpadásuk a juhokat, teheneket őrző pásztorok 
delelő helyéül szolgált. A tulajdonos feltörette 
az egész területet s szétbontatta az ott talált 
régi falakat. Tanuk állítása szerint a hosszúkás 
négyszög közepén szobormaradványok hevertek, 
oszlopfejeket s felirásos köveket bőviben ásott ki 
a csákány. A falak alapzata szépen faragott kö-
vekből volt rakva, e kövekből igen sok van 
befalazva a mostani Szenes- és Helvey-villákban, 
de sok van belőlük az úgynevezett, Szenes-árok-

ban is, sokat széthordták a napszámosok ; két 
darab faragott kő a Rada-fóle keritést erősiti, 
egy csiszolt s felirásos követ pedig az egyik 
zsellérgazda káposzta-szoritónak használt. — A 
tulajdonostól elkértem a követ, lepacskoltam a 
felirásos részét s bevittem e vidék régészéhez, 
dr Arányi Lajoshoz. Az oszlopfej aljáról a tudós 
e sokat jelentő szavakat olvasta le: ora p ro . . . 
Kétséget kizáró adat ez a mellett, hogy a ka-
tholikus egyház ora pro nobis imája volt a kőre 
vésve ; a római világ vallásos nyelvében ilyen 
kifejezések nincsenek; de Hofhauser épitész bir-
tokában is van egy faragott kő, mely két an-
gyalt ábrázol. Az a körülmény tehát, hogy az 
omladékok széthordása alkalmával szobormarad-
ványokat találtak s még más élő tanuk vallo-
mása szerint e szobor maradványokon Jézus any-
ját, s magát a karon ülő kis Jézust ábrázoló 
részeket ki lehetett venni, — s mert a feliratos 
köveken a katholikus egyház imájának töredékét 
és katholikus templomaink diszét képező kő-
faragványokat találtak — nagyon valószinü, 
hogy azon helyen, a Szenes-féle telek délkeleti 
részében századok előtt katholikus kápolna ál-
lott. Valószinü továbbá az is, hogy egy római 
C a s t r u m alapfala vagy talán a C a s t r u m m e g l e v ő 

falai szolgáltak a századok előtti építőmesternek 
a kápolna felépítéséhez alapul és anyagul. — A 
vidék a XVI-ik századot megelőző időkben nagy 
történeti multu családok, századokon át a kirá-
lyi család birtoka volt, a török hóditás után 
pedig a szép multu Esterházy-családnak ju to t t 
osztályrészül ; a régi századok vallásos kegyelete 
megengedi a feltevést, hogy e kápolna alkotóit 
azokban keressük. — Hogy mikor pusztult el 
ezen épület, azt irásos alap hiányában nem 
mondhatjuk meg. — De a kápolna létezése mel-
lett bizonyit azon körülmény is, hogy e vidék, 
a pilisi hegylánczolatok egész t ö m e g e , a vallásos 
buzgóságnak annyi okleveles emiókét mutatja, 
hogy ezt valósággal hazánk oly zugának kell 
tekintenünk, a minő a görög-keleti egyházban 
az Athos hegy vidéke. Igaz, hogy a vaticani ok-
mánytár legújabb kötete, mely a XIII. és XIV. 
századbeli pápai tizedjegyzékekről szól, Szent-
Endrét kivéve, vidékünkön plébániát csak Szi-
getmonostoron emlit ; de ez csak azt bizonyítja, 
hogy Leányfalunak a szigetmonostori anyaegy-
házhoz való tartozása igen régi lehet, a Mária-
Terézia-féle egyházmegyei beosztás előtti időkből 
származhatik. (Vége köv.) 
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Iskola és jelleniképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

A jellemnek az erkölcsösség, mely abban egyedi 
kifejezést nyert a nélkül, hogy a maga általános mivol-
tát föláldozná, annyira sajátja, hogy anélkül ama szép 
névre nem is érdemes. A jellem a jót, a kötelességet ön-
magáért, könnyen s kedvvel teszi és azért valódi képvi-
selője az erkölcsnek. Kissé más a törvényszerűség, mely 
csak azért cselekszik, mivel parancsolva van. Az ilyen 
még mindig a tisztességes, jó emberek sorából való ; de 
becsületességéből hiányzik az élet üde lehellete ; erélyes 
tettet, hatalmas szót hiába vársz tőle. A jellem lényegé-
hez tartozik, hogy a jót a rossz mellett szabadon érje 
változékony szeszélyei, csábitó vágyai, ellenkező hajlamai, 
nyugtalanító szenvedélyeinek ellenére szeresse, akarja és 
valósítsa; éppen ebben tiinik ki magas értéke, a mely 
méltóvá teszi arra, hogy a teremtés remekének törekvése 
tárgyát képezze . . . Igazán föl kell kiáltanunk a hajdan-
kor lantosával : 

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

Szükséges kiegészítő része pedig az eltökéltség a 
nagy dolgokra, a bajok, vészek s akadályok ellen meg-
aczélozott kebelnek, a lelki energiának rendithetetlensége, 
a mely az igazat, szépet és jót tudni, akarni és követni 
meg nem szűnik akkor sem, ha a guny mérges nyilait 
szórják is rá. — Ezt mutatja már a római „bölcs"-nek, 
ki csak az igaznak, a jónak állhat szolgálatában, minta-
alakja, még inkább a keresztény eszmény, mely Krisztus 
Urunkban valósult „ut, igazság élet." Ez eszmény, mint 
tűzoszlop, vezette nemünket eddig, nem ismert kincsek-
nek birtokába ; ez eszmény, mint gileádi balzsam gyó-
gyithatta ki az embert lelke halálos sebeiből, és adta 
vissza az életnek, a halhatatlanságnak. Ez volt a zászló, 
mely az emberiséget annyi küzdés után a nagykorúság 
diadalára vezette; ez volt a gondos anya, a ki őrködött, 
hogy a nemzet fiait az összeomló római birodalom romjai 
alá ne temessék ; ez volt a gát, mely az Európát pol-
gárisodásával együtt elpusztítással fenyegető népvándorlás 
út já t föltartóztatá ; ez volt a paizs, a mely a mohame-
dánizmusnak a népek keblére irányzott halálos nyilait 
felfogá ; szóval ez volt a hajó, mely kezdettől az embe-
riség szerencséjét, boldogságát magában hordá mindenha. 

De ha ekként áll a dolog a jellemmel, amint ekként 
áll : önként következik, hogy ugyancsak igaza van a szel-
lemes irónak, a ki mondja: hogy egy valóban erényes, 
jellemes férfiú oly eszménykép, melynél magasabbat még 
képzelni sem tudunk, s hogy a jellemnek kifejlesztése az, 
a miután mindenek előtt törekednünk kell. 

Ámde miáltal eszközölhetjük mindezt? Az Isten 
segitő szent malasztja által, mely csodaerejével minden jó 
ügy mellett oly titokszerüen működik, megtermékenyített 
keresztény humán neveléssel, a mely nem a külsőre, ha-
nem a belsőre, vagyis a lélek erkölcsi kialakulására szol-
gáló tényezőket nyúj t ja az embernek. 

Valaki a jelen társadalmi ziláltságot, az úgyneve-
zett „modern irányzatok" szanaszét törekvéseit éleseb-

ben szemügyre veszi ; szivében sajgást kelthet azon 
tapasztalat, hogy azon oszlató elem között éppen az üd-
vös czélokra egyesitő törekvések mind kevesebbé ju that -
nak érvényre, sőt a huzamosabb kitartás helyett hova-
tovább ernyedeznek, holott amazok ellenében mindinkább 
erősbülniök kellene. Mert „Concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae dilabuntur" (Sail. Jug. 10, 6.) 

Igy az avatottak előtt tudva van, hogv nem keve-
sen találkoznak olyanok, a kik ez ellen a jellemképzés 
ellen azt hozzák föl, hogy jellemét mindenkinek ugy kell 
megtartania, a mint azt a természettől örökölte és me-
részség, sőt természet elleni támadás számba megy, ha 
mássá akarják tenni az embert, mint a milyenné őt az 
Ur Isten alkotta. 

Hadd lássa, mondják ezek, a kik szerint pedig a 
gyermeki természetben ott áll azon még fékezetlen, sza-
bályozatlan érzékiség, melyből, mint a gyökérből, mind 
bujábban sarjadoznak elő a vak ösztönök, a szilaj szen-
vedélyek mérges csemetéi, — mindenki magas müvé fej-
lik. . . Az „errand e dibiimus" állván ugy az egyeseknél, 
mint az egész emberiségnél, — hadd nőjön a konkoly és 
vadócz is egész az aratásig, majd elválik akkoron, vájjon 
melyik mire érdemes ? 

Nem kell tehát, folytatják a „mundus se expediet"-
féle önhitegetéssel az ég csodatevő erejére bizván a ma-
gára hagyandó „világfolyás" intézését is, mindent oly 
nagyon javítani akarni, hanem ellenkezőleg engedni, hogy 
a maga utján menjen . . . A ki igy tesz, ha félszegségeibe 
belé nyugszik, számithat amaz annyira óhajtott boldog-
ságra, mely nélkül az élet nem egyéb szánandó, bár oly-
kor fényes nyomorúságnál. 

Ha mindehhez veszszük még azt a figyelmeztetést, 
hogy embernek nincs az emberi karakter fölött hatalma 
még a bölcsőnél sem, tehát saját sorsára bizva minden 
hajlamot, magára hagyva minden csirát, mely a keblek-
ben szendereg, annak olyannak kell maradnia mindig, 
mint a minőnek született : akkor eléggé jeleztük, a gond-
viselés intézkedésében való boldog megnyugvás ürügye 
alatt, szelíden szólva, jókora adag közönyösséget tápláló 
nézetet. 

Nem irigyeljük, csak szánjuk keresztény világren-
dünk alapján e veszélyes, nemcsak az erők rendszeres 
érvényesülésének, de a helyes fejlődésnek s haladásnak is 
ú t já t szegő fölfogást, és a nélkül, hogy annak, melynek 
helytelenségéről tesz bizonyságot már a régidőbeli po-
gány bölcselem jelesbjeinek e nyilatkozata i s : „Imper-
f e c t a vigor est omnibus, quae sine arte, ipsius tantum 
naturae bono exurgunt" czáfolásába mélyebben bocsát-
koznánk, azt kérdjük, vájjon józanul tagadható-e, hogy 
többé-kevésbé e tökély adja meg a valódi értekét a léte-
zőknek ? — A gyémánt, mint idomtalan göröngy, lábai 
alatt hever az embernek ; mig kisimítva, csiszolva, koro-
náknak képezi ékességét. A csemete vad állapotában alig 
kelti föl valakinek figyelmét; ellenben beoltva, nemesítve 
zamatos gyümölcseiért mindenkitől becsben tartatik. Az 
állatok, a mig szilajok, ugyszólva inkább kárt, mint hasz-
not hajtanak, idomítva, szelídítve pedig, megfizethetlen 
jó szolgálataik folytán általános kedveltségnek örvende-
nek. És az embernek vájjon eredeti állapotában kellene 
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maradnia? Csak neki kellene a természet kebelén élő 
lények között kivételt tennie? Csak neki nem lehetne 
fejlődés, haladás utján előre mennie ? Csupán neki nem 
volna czélja a természetének megfelelő tökélyesedés ? 

Nem, az nem lehet, hacsak az ember méltóságának 
„magna chartá"-ját , az ő nemes származásának oklevelét, 
mely Isten képére és hasonlatosságára teremtettségében 
van, széttépni nem akarjuk. Mert az ember nem eléged-
hetik meg a Darwin szabta fejlődéselmélet véges határai 
között, miután lelkében birt kitüntető levele nem a föld-
nek, hanem egy más magasztosabb világnak polgárjogára 
képesit, utalja őt . . . Az ember tehát még inkább, mint a 
körülötte levő többi lények, a nemesedésben, tökéletese-
désben, az örök eszménynek, a mely Krisztusban valósult 
„via, Veritas et vita", megközelítésében találja becsét, 
értékét, miként az igazi kereszténység, a katholiczizmus, 
hol az emberi méltóságnak, az emberiség isteni ősképé-
nek, mely isteni képmás egyszersmind, követendő pél-
dányképül lebeg előttünk, elméletben és gyakorlatban 
egyaránt bizonyítja. Ennélfogva ép észszel senki sem 
vonhatja kétségbe az embernek tökélyesedhetését. 

Szinte majd lehetetlen azért föl nem kiáltanunk 
Israel bölcsével: „Vanitas vanitatum" (Eccl. 1, 2.) az 
emberek éppen azon fölényének szertelen támadóival 
szemben, a mely nélkül, nem emlitve, hogy az hordja 
magában egyszersmind halhatatlanságunk csiráját is, 
ugyan mi lenne, ha nem válnék egészen fölöslegessé a 
nevelésnek is, melynél pedig már, az emberiség boldog-
ságán teljes szivvel csüggő Pláton szerint is, nincs iste-
nibb, a föladata, ha a természet önkényével, vagy vélet-
lennel akarnák azt helyettesiteni ? midőn működésében 
éppen ez a fölséges, hogy eszményi vezetés alatt, szilárd 
elveken, erkölcsi törvények szerint ju t ta t ja el a fiatalt az 
élet azon pontjához, a hol az ember egyéni értéke, ön-
becse kezdődik, a hová az összes emberiségnek minden-
kor teljes erejével kell törekednie, hogy ennek érzete 
szabadítsa föl őt azon bilincsek alól, amelyekben a világ 
viszás tanai s rendszere, miként azt a történelem oly 
megdöbbentő tényekben mutat ja , — nagyon sokszor 
helyezi. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger. A Káldi- Tarkányi- féle Szentírás második 

kiadása. — 
Samassa József egri érsek ő nagyméltósága a kö-

vetkező előszóval tette közzé a Káldi-Tárkányi-féle /Szent 
írás második kiadását: 

Jelen Szentirás első kiadása példányainak fogytával 
u j kiadás szüksége állván elő: a Szent-István-Társulat, 
mely e munkálat kiadási jogát b. e. Bartakovics Béla 
érsekelődömtől egyebek közt azon kikötéssel nyerte meg, 
hogy minden uj kiadásnál az egri érseki hatóság enged-
ményét kérje ki, ennek megadásáért mult évi márczius 
hóban hozzám fordult. 

B. e. érsekelődöm emez intézkedésével rám szállott 
jognál fogva, s mindazon fontos inditó-okok teljes átér-
zése mellett, melyek őt a magyar szövegű Szentirás köz-
forgalomba adására s mennél szélesebb körben elterjesz-

tésére bírták : nem késtem a társulat óhajtásának kész-
séggel megfelelni és pedig a fenforgó szükséglet mielőbbi 
kielégítésének érdekében, ez ujabb kiadásnál is, az apostoli 
szentszék által már előbb helybenhagyott szöveget tartva 
meg változatlanul. 

Egyébként ezen ötezer példányban nyomatott má-
sodik kiadást is egészben a nevezett társulat tulajdonába 
és rendelkezésére engedem át, s értékesitése módozatainak 
meghatározását buzgó ügyszeretetére biztam. Részemről 
pedig az összes nyomdai s korrektori költségek elválla-
lása által kívántam kegyeletes kötelességérzettel megőr-
zeni s fentartani érseki székem azon tiszteleti jogát, melyet 
b. e. érsekelődöm a Szentirás előbbi közrebocsátása által 
annak megszerzett. 

Az Ur áldása legyen a szent czélu művön ! 
Kelt Egerben, 1892. évi julius hó 30-án. 

Dr Samassa József 
egri érsek. 

Angolország. 1556 óta nem történt — az, hogy 
palliumot érsek Angliában vett volna át az apostoli szent-
szék követének a kezéből. Most történt meg először, kö-
zel harmadfél század lefolyása után. Mgr Stonor van a 
pápa által ezúttal megbízva, hogy a szent palliumot az 
uj westminsteri érseknek, mgr Vaughannak, feladja. Ilyen 
ünnepély utoljára 1556 ban történt Angolország területén. 
Azóta az angol főpapok mindig Rómába mentek átvenni 
a palliumot. Nagyot változtak az idők. Még nagyobb 
lesz a változás, ba sikerül Angolországban a kath. nép 
gyermekeit katholikus iskolák által az egyháznak meg-
menteni. Mert bár a folytonos megtérések által a kath. 
egyház hívei egyre szaporodnak az értelmesség körében, 
a más vallásúak közt szétszórva élő katholikus köznép 
gyermekeit azonban sürü csoportokban elhalássza vagyis 
elneveli az eretnekség, katholikus iskolák és árvaházak 
nem létében. 

Bécs, jul. 27. Lapelkobzás a katli. egyház megsértése 
miatt. — 

Bécsben s általában Ausztriában oly erős a küzde-
lem az antiszemiták és a zsidók között, hogy legújabban 
a dolog már törvényszék előct is megfordult. Az ügy állása 
ez : Az alsóausztriai országgyűlés legutóbbi ülésében há-
rom képviselő, u. m. Schneider gépész, mgr Scheicher 
st.-pölteni theol . tanár s hires kath. publicista, végül 
Schnabl káplán interpellácziót akartak tenni a Talmudban 
előforduló keresztényellenes tanok ügyében. A landmar-
schal közbelépett s az interpelláczió nem került nyilvá-
nosság elé. Azonban nyilvánosság elé vitte a „Deutsches 
„Volksblatt." Erre egy nyugtalan szellemű rabbi, dr 
Bloch, reichsrathbeli képviselő, a ki az antisemitizmus 
üldözésére az „Oster. Wochenblatt"-ot alapította, azzal 
felelt, hogy lapjában a kath. egyházat mód nélkül sértő 
czikket közölt. Ezért az államügyész pörbe fogta a ve-
szekedő rabbit. Ez tiltakozott a perbefogás ellen. Julius 
26-án tárgyalta az itteni törvényszék a rabbi ügyét. 
Hawlath államügyész, a ki csak nemrég lépett a hivata-
lába, személyesen lépett sorompóba a zsidó lap confisca-
tiója mellett. Vádjában rámutatot arra a körülményre, 
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hogy az antiszemitizmus és a kath. egyház, az két kü-
lönböző dolog. Ha Blochnak dolga van az antiszemiták-
kal, végezzen ezekkel, de ne bántsa a kath. egyházat. A 
törvényszék konstatálta a kath. egyház ellen elkövetett 
sérelmet s a czikk elkoboztatását fentartotta. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A) 

A magyarországi lat. és gór. szert, római kath. tanítók 

segélyalapja vagyonáról 
a kezelő egri tőkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

1891. év i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagyonállás 1890. év végén. U f f t ' 

1. 5%-kal kam. magyar járadékkötvényekben 
(névérték szerint) 42000 — 

2. Egységesített osztr. államkölcsönkötvények-
ben (névérték szerint) 1100 — 

3. 6 db bazilika sorsjegy à 8.50 51 — 
4. Magán kötelezvényen 50 — 
5. Takarékpénztáraknál 5"/„ kamatra tőkésítve 24000 — 
6. Készpénzmaradvány . • 3778 56 

Összesen". . 770979 56 

I. Fejeset. 1891. évi Bevétel. 

1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . . . ?778 56 
1. §. összege . 3778 56 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéséből befolyt: 
a) Az esztergomi érseki megyéből 306 23 
b) A kalocsai érseki megyéből 151 50 
c) Az egri érseki megyéből 244 53 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . . 53 — 
e) Az erdélyi püspöki megyéből 185 50 
f) A győri püspöki megyéből 178 — 
g) A kassai püspöki megyéből • 77 — 
h) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből . 86 20 
i) A nagyváradi gör. szert, püspöki megyéből . 15 — 
k) A nyitrai püspöki megyéből 115 — 
1) A pécsi püspöki megyéből 174 — 
m) A rozsnyói püspöki megyéből 91 — 
n) A szatmári püspöki megyéből 136 — 
o) A szepesi püspöki megyéből 121 37 
p) A szombathelyi püspöki megyéből 230 — 
q) A váczi püspöki megyéből 31 50 
r) A veszprémi püspöki megyéből 137 — 
s) A pannonhalmi főapátság egyházi területe ré-

széről . . . . 14 50 
2. §. összege . 2347 33 

3. §. Visszafizetett takarékpénztári tőkék . . 10000 — 
3. §. összege . 10000 — 

4. §. Tőkék (értékpapírok és takarékpénztári 
betétek) kamataiból 3508 39 

4. §7összege . 8508 39 

A bevételek összesítése: Osztr. ért i r t kr. 
1. §. összege . . 3778 56 
2. §. összege 2347 33 
3. §. összege • 10000 — 
4. „. összege . . • . . 3508 39 

Összes bevétel . 19634 28 

11. Fejezet. 1891. évi kiadás. 
1. §. Az 1891. évben felosztás alá eső (alapsz. 

6. és 7. §§.) összeg számlájára : 
a) A közp. bizottság által megszavazott ösz-

töndijak czimén kiadatott • . 2375 — 
b) Segély- és gyámpénzekre, valamint a szegény 

sorsú tagok gyámolitására 2530 — 
c) Az orsz. kath. tauitói árvaházat illető hányad 

czimén az árvaház külön kezelt alapjába át-
tétetett . . . . . . 525 — 

1. §. összege . 5430 — 
2. §. Tőkésítésre : 

11000 frt névértékű, 5 % magyar jaradékköt-
vényekért, a lejárt kamatok kiegyenlitésével 
kiadatott • • 11243 98 

2. §. összege . 11243 98 

3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb. 
költségek) 29 30 

3. §. összege . 29 30 

A kiadások összesítése: 
1. §. összege . . . . . . • . 5430 — 
2. §, összege 11243 98 
3. §. összege . _ . . • . . 29 30 

Összes kiadás . 1 6 7 0 3 28 

Mérleg : 
Összes bevétel 19634 28 

„ kiadás . . . • . . 19703 28 
1892. évre átviendő készpénzmaradvány . 2931 — 

A segélyalap vagyonállása 1891. év végén: 
1. 5°/0-kal kam. magy. járadékkötvényekben 

(névérték szerint) 53000 — 
2. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (név-

érték szerint) 1100 — 
3. Hat db bazalika sorsjegy à 8.50 51 — 
4. Magán kötelezvényen 50 — 
5. Takarékpénztárakban 5 ü / 0 kamatra tőkésítve 14000 — 
6. Készpénzmaradvány, 2931 — 

Összesen . . . 71132 — 

B) 

A létesítendő országos katholikus tanitói 
árvaház alapjáról 

a kezelő egri tőkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 
pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

1891. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagyonállás 1899. év végén. ^ 

1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsön jegy-
ben (névérték szerint) 100 — 
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Osztr. ért. 
f r t kr. 

2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve . 6140 — 
3. Készpénzmaradvány • 88 — 

Összesen . . . 6328 — 

1. Fejezet 1891. évi Bevétel. 
1. A mult évi készpénzmaradvány . . . . 88 — 

1 §. összege . . 88 — 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt : 
a) Az esztergomi érseki megyéből 25 — 
b) Az egri érseki megyéből 12 83 
c) A szombathelyi püspöki megyéből 44 60 

2. §. összege . . 82 43 

3. §. A segélyalap 1891. évben felosztás alá 
eső jövedelmeiből az árvaház pénztárába 
á t té te t t : 

A szabályszerű 1/io~r®sz czimén 525 — 
3. §. összege . . 525 — 

4. Visszafizetett takarékpénztári tőkerészlet 1140 — 
4. §. összege . . 1140 — 

5. §. Tőkék kamataiból . . . . . . . . . . 1389 49 
5. §. összege . . 1389 49 

A bevételek összesítése. 
88 -
8 2 4 3 

5 2 5 — 

1 1 4 0 — 

1 3 8 9 4 9 

Összes bevétel . . 3 2 2 4 9 2 

II. Fejezet 1891. évi Kiadás. 

1. §. Tőkésí tésre: 
3 0 0 0 f r t névérékü, 5 ° / o magyar járadékkötvé-

nyekért, a lejárt kamatok kiegyenlítésével 
kiadatott • . . . • 3075 90 

1. §. összege . . 3075 90 
2. §. Különfélékre (postai költségek) . . . . 3 57 

2. §. összege . . 3 57 

A kiadások összvsitése: 
1. §. összege 3075 90 
2. §. összege 3 57 

Összes kiadás . . 3079 17 

Mérleg : 

Összes bevétel 3224 92 
kiadás 3079 47 

1892. évre átviendő készpénzmaradvány . 145 45 

Az árvaház alapjának állása 1891, év végén. 

1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsönjegyben 
(névérték szerint) 100 — 

2. 5%-kal kam. magy. járadék kötvényekben 
(névérték szerint) 3000 — 

3. Takarékpénztárban 5°/0 kamatra tőkésitve . 5000 — 
4. Készpénzmaradvány 145 45 

Összesen . . . 8245 45 

IRODALOM. 
Könyvbirálat és még valami. 

Többször olvastuk a kath. lapok irodalmi rovatában 
egyebek közt a következő hirdetést : „ Kármelhegyi Rózsa-
bimbók." Oktató-, imádságos és énekeskönyv. 2 kiadás, 
656. 1. Vászonkötésben 1 fr t 50 kr vagy 3 int., vászon-
kötésben 2 f r t vagy 4 int. Igen finom borjubőr diszkö-
tésben aranymetszéssel, tokkal 3 fr t vagy 6 intentio. 
Szerkesztette Soós István karmelita rendű áldozár. Győr, 
1891. A karmelita zárda tulajdona. 

A megboldogult herczegprimásnak, mint u j győri 
püspöknek egyik első nevezetes ténye volt a győri kar-
melita rendű zárda szabályszerű reformálása. A mai világ 
egész és fél fiainak nem tetszenek ugyan az ilyen — 
mint mondani szokták — „elavult reformok", melyek 
„nem a mai világ keretébe illők", s ezt elmondják utá-
nuk sokszor még a komolyabbak is a saját táborunkból, 
kik a világ romlottságára s evvel szemben a papság 
hivatására való tekintetből az annak javára tett egyenes, foly-
tonos és mintegy kápráztató szolgálatok szerint mérlegelik 
egyesek és testületekben az „életrevalóságot," s különösen 
a világtól teljesen elvonulva élők, mint quasi inprodukti-
vek nem szoktak méltányoltatni ; — ámde a tapasztalat 
azt bizonyítja : hogy mindenféle szerzet, ha approbálva 
van, jó a kitűzött czélra és az anyaszentegyházra egy-
általában, mig megtartja a szabályait. Külső apró módo-
sításokat követelhet a világ szüksége, diktálhat a naggobb 
szeretet, amely az ily intézményeket éppen életre is hívta, 
— de senki és semmi nem kivánhatja az alap elhagyását 
önhatalmúlag, vagyis az egyház nélkül, azaz anélkül : 
hogy ez adna nekik az ölében születettek helyett más, lia 
ugy tetszik, korszerűbb szabályokat. Tudnak ők hasznosak 
lenni az eredeti alap elhagyása nélkül is. Mert amint 
vannak olyan csillagok az égen, melyek kölcsön vett 
fényeikkel folyton vándorolnak a nagy világűrben, hogy 
mintegy minél nagyobb u j és u j területet megvilágosít-
sanak : — ugy vannak mások, melyek, bár egy helyben 
maradnak, legtöbb meleget, legtöbb világosságot áraszta-
nak eredeti fényükkel, sőt kölcsönzik azt még amazok-
nak is ! 

Igy van ez a lelki világban, s példa rá a győri 
kármeliták intézete. Nem keresi az a világot, de keresi a 
világ öt, — a mióta az az ő hite világosságával, szeretete 
melegével egyszer már megismerkedett. Ez elől pedig el 
nem zárják őt a világért, meghal isteni mester tökéletes-
ségét kereső szabályai. Működésük tere szabály szerint 
ugyan csaknem kizárólag a templom, és még itt is küz-
deniök kell a nyelvi nehézséggel, mert nincsenek magya-
rul teljesen jól tudó kellő számú egyéneik : ámde vannak 
a győri papok közt elég nagylelkek, akik minden esetle-
ges hiányt készek is, képesek is kipótolni. Igy léptek 
fel náluk a mult évi nov. 22. 23 és 24-én keresztes sz. 
János háromszázados emlékünnepén tar to t t szent triduum 
alatt más szerzetbeli és győrmegyei szónokok, mit egyéb-
ként más tekintetek is, mint péld. a szentnek a szerzet-
hezi viszonya is, ajánlatossá tettek. Maga a megyéspüspök 
ur is többszörös buzgó részvételével emelte az ünnepélyt. 

A szeretet ezen öszmüködese, de mógis első sorban 

1. §. összege 
2. §. összege 
3. §. összege 
4. §. összege 
5. §. összege 
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a tulajdon érdemeik oly kiváló ünnepélyek szinhelyévé, 
a hit olyan ápolójává, a sziv olyan pihenőjévé teszik a 
győri kármeliták templomát, hogy igen sokan tódulnak 
oda, a gyengék erősödni, az erősek hősiességet tanulni, a 
szárnyaszegettek : u j felemelkedhetésök reményét valamely 
elkapott lelki horogszálon megmenteni. 

Nemcsak Győr városát, hanem annak messze vidé-
két bevilágítják és bemelegítik a győri kármeliták vonzó 
hitének, éltének a sugarai. Ezt tapasztaltam én a már 
érintett háromszázados ünnepélyen, amely mint előre 
jelezve ugy röviden leirva is volt e becses lapokban is. 

Szerencsés levén ép ez ünnepélyek alatt a városba 
felrándulhatni, más dolgaim mellett feltett szándékom 
volt, hogy körülményeim szerint fogok ottlétemből ez 
ünnepély színhelyének is akár mennyit is szentelni. 

Első látogatásom éppen az ünnepély befejezésére 
esett. Jöttek ki éppen többen a templomból a délesti 
predikáczióról, mintegy inspiratiora, hogy helyet adjanak 
másoknak, akik enélkül semmi módon be nem jutottak 
volna résztveendők a hálaadó könyörgésen. Csak nagy 
nehezen sikerült velők a szentelt viztartón tul az első 
mellék oltár irányáig, — mely éppen a szenté volt — 
befurakodnom s magamnak egy kis állóhelyet biztosita-
nom. Hányadszor telhetett meg a szép tágas templom igy 
az nap, és hányadszor az egész szent triduum alatt?! 

Végig hallgattam a litániát s végefelé kihúztam az 
órámat, hogy mint vendég kegyes házigazdám türelme 
kimerítése nélkül megvárhatom-e a hátralevő ereklye-
csókoltatást? Amint ezt teszem, egy szorosan mellettem 
álló falusi kisebb nemesemberes viseletű uri ember meg-
szólít : 

— Szabad kérném, hány óra? 
Mutatom neki órámat. 
— Ugy ám ! de a vasúti óra szerint? . . . 
— Ma igazítottam hozzá ! . . . 
De nem vagyok én rideg protestáns ánglius, ki 

miatt a vasúti kocsiban közvetlenül mellette ülő szom-
szédjának az egész fél — kabátja eléghet, — és nem 
szólt neki, — hogv a közelemben a kérdéshői kiérzett 
szivmelegséget meg ne próbálnám szítani s a saját keb-
lem melege élesztésére fordítani ! Hisz én pápista pap, és 
hozzá még magyar is vagyok ! Kérdem tehát a szomszé-
domtól : — mi végre kérdezi a vasúti ó rá t? 

— Mert még ma el akarunk vasúton menni evvel a 
szomszédommal! (Jobb szomszédjára mutatott.) 

— Nemde, önök a vásárról maradtak itthen erre a 
szép ünnepélyre ? (Az előző napokon országos vásár volt.) 

— Nem, kérem ! mi egyenesen ezért jöttünk ! 
— Honnan? 
— Sopron megyéből! (Tehát a második megyéből!) 
— Hatalmas magyaros kézszorítással jutalmaztam 

földim ezen hithüségét ott, a dicsőült szentünk oltára 
előtt s törtettem a szent oltára felé, mely egymaga leg-
alább 50 — 60 gyertyalángtól — az egész templom néhány 
százétól — volt tündérileg megvilágítva! . . . 

Ilyen vonzóvá tudják a világtól megvonult szegény 
kármeliták tenni az ő templomukat nemcsak a helybeliek, 
hanem még a messze vidékiekre nézve is ; de nem a külső 

fénynyel, mely képes a szemeket egészen elkápráztatni, 
hanem erényeik varázsával, mely nem szorittathatik a 
templom tágas méreteire, mert onnét kitör és »eget kér", 
— s terjed láttatlanul, de észrevehetőleg. mint lelki 
balzsamillat a szövetséges isteni malaszt szárnyain. 

Ez hódított ezen derék rendnek egy oly jeles tagot, 
ki rendje feladatát átvitte rendeltetéséhez hiven, a máso-
dik stádiumba, a védekezőéből a támadóéba, a világkerii-
lőéből a világkeresőébe, megfelelőleg az isteni rendeletek-
nek : „menjetek az egész világba!" „hogy üdvözöljön a 
világEz alatt a czikkünk elején emiitett derék szerzőt 
értjük, ki a rend szigorú szabályai keretén belől talál 
módot, időt, sőt (a világban ki hinné ? !) ösztönt is arra, 
hogy Isten országának terjesztésében a legtágabb körben 
mint keresztény iró közreműködjék. 

Páter István olyan saját anyagából formált, lelkével 
lehelt tagja a karmelita rendnek, kinek vérségi kötelé-
keire szerencsénk van büszkének lenni, kinek e rendbe 
és a papi pályára való meghivatása igen hasonlit a pápík 
egyik legnagyobbikának — V. Sixtusnak — a meghiva-
tásához, azon különbséggel : hogy ő mint falusi, de jó-
módú szülők gyermeke, kicsiny korában csak azért sem 
őrzött nyájat — mert kicsiny volt hozzá ! — ilyen kicsi-
nyen szeretvén meg egy szelid lelkű kéregető karmelita 
fráterben azt a csudás rendet, melyről azt hallotta jó 
szüleitől, hogy tagjai éjjel is felkelnek imádkozni, soha 
nem esznek hust, és nem birnak semmivel ! Addig kö-
nyörgött a jó fráternek, míg be nem rekommendálta, s 
addig szüleinek, míg el nem eresztették őt, ki addig még 
soha sem volt távol a jó szülői háztól, és soha messzebb : 
a materbeli templomnál ! De erősen különbözik aztán 
azon egyházfejedelmétől az ő hivatása, hogy nem porban 
heverő loborokat van hivatva feltámasztani, vagy az 
„Acqua Felice" üditő vizeivel a test szomját oltani, — 
pontini mocsarakat kiszárítani, — javithatlan útonállókat 
fára aggattatni, — hanem hivatva van dúlt hitet fel-
emelni, vesztett reményt éleszteni, bünfertőt betömni, közös 
gyengeségeket, rossz szokásokat gyökerestül kiirtani, — 
epedő sziveket Isten malasztjával naponkint felüdíteni. 
Isten, cuius „spiritus ubi vult spirat", tud ja : mily kor-
ban, mily Sámsonokat, mily fegyverekkel kell a filiszteusok 
ellen, és mily Sámueleket az ő szent sátora tisztaságának 
megőrzése vagy visszaszerzésére támasztani ! Soli Deo 
honor in saecula! (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa, római tudósításunk szerint, fél-

százados püspöki jubileuma alkalmából encyklikát fog 
intézni a kath. világhoz, mely valószínűleg most szep-
temberben fog megjelenni, miután a jubileumi ünnepsé-
gek már október 15-én kezdődnek. 

— Csúszka György kalocsai érsek ur Oregcsertőn a 
pusztai népség számára templomot készül építeni. 

— Egy nagyérdemű szerzetes — f. hó 4-én tartotta 
Budapesten áldozópapságának ezüstjubileumát. Az ünne-
pelt, ft. Berger Márk kapucz. r. atya, áldozópapságának 
ezt a negyedszázadát egészen a főváros hitéletének szol-
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gálatában töltötte el, teljesen megérdemelve az ünnepel-
tetést, a melyben ezüstmiséje alkalmából plébániájának 
hivei, rendtársai, a fővárosi hatóság és papság őt része-
sítette. Ad multos annos! 

— Néhány ~katli. lapban híre ment, hogy a nesto-
riánusok, patriarkájokkal élükön, a kath. egyházba visz-
szatérnek. Rómából vett tudósításunk szerint ez a hir 
legalább is korai, ba nem valótlan. A Propaganda elül-
járóságához semmi hir sem érkezett. Pedig ennek tudnia 
kellene a dologról. 

— A prímás életmódja Balaton-Füreden. A her-
czegprimás korán reggel végzi imáját s miséjét; majd a 
kúthoz megy, a melynek vizét már egy negyedszázad 
óta iszsza. Visszatérve megreggelizik, majd titkára, Kohl 
Medárd segélyével hivatalos ügyeit intézi el. Azután 
sétára indul, később pedig fürdik s ebédel. Egyszerű 
ebéde után megpihen s a felső parkban tesz 6 óra körül 
sétát, a mely után visszavonul. 

— Adomány. Schuster Konstantin váczi püspök ő 
nmga a péczeli u j templom épitésére 8000 forintot adott 
s a rákos csabai káplán javadalmazására 200 frtos alapít-
ványt tett. 

— Megerősített hittanár. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter, Pokorny Emánuel budapesti II. 
kerületi kir. főgymnasiumi rendes hittanárt, rendes hit-
tanári minőségében végleg megerősitette. 

— A miniszter köszönete. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter: dr Zalka János győri püspöknek, 
ki a győrvárosi kath. autonomia iskola czéljaira 21,000 
forintos alapítványt tett, a győri szent Orsolya-rendi e'e-
mi leányiskola épitkezési czéljaira 2500 fr tot és végre a 
győrvárosi kath. iskolai önkormányzati testület által a 
nádorvárosi római kath. elemi fiu-iskola számára eme-
lendő iskolaépület költségeihez 2500 frtot adományozott, 
elismerő köszönetét nyilvánította. 

— A Propaganda legújabb évkönyve szerint az 
egyesült-államokbeli katholikusok száma 8.913,610, Kana-
dában van 2.018.316, az Antillákon és Guyanán 336,820, 
éjszaki Patagoniában 43,500. Ázsiai Törökországban van 
132,460, Perzsiában 7650 és pedig latin ritusu 150, chald 
ritusu 7500 ; Arábiában van 1500, Hátsó-Indiában 
1.080,320, nem számítva a portugáli püspökök hatósága 
alatt levő 300,000 kath. hivőt ; Elő-Indiában van 709,400, 
Melanesiábau 48,990, Chinában 569,551 a katechismenu-
sokat nem számitva, Koreában és Japánban 59,920 ; az 
afrikai missiók területén 406,250, e számba nincs befog-
lalva sem a katonai helyőrségek sem a Propaganda ve-
zetése alatt nem álló püspökségek. Oceaniában van 610,000 
Uj-Seelandban és 170,450 a szigeteken. Keleti patriarcha-
tusok alatt van 556,000 katholikus. 

— Az egri egyházmegye köréből. Törőcsik József 
kanonok, egri plébános ő nsga, az egri róm. kath. elemi 
iskolák igazgatásától fölmentetvén, az igazgatói teendők 
vezetésével Katinszky Gyula, cz. kanonok, egri főegyház-
megyei tanfelügyelő ő nsga bízatott meg. — Ft. Vincze 

Alajos, az egri érseki fitanitóképző intézet igazgató-
tanára, ugyanezen intézet igazgatójává, — ft. Kontra 
László az egri katholikus nőtanitóképző intézetben a 
nevelés- és tanitástan tanárává, — Dutkay József, felső-
zsolczai lelkész ároktői lelkészszé neveztett ki. — A most 
elhunyt Gugyela János lelkész helyére Fojthó Mátyás 
neveztetett ki administrátornak in spiritualibus ; Réz 
Kálmán nagy-iványi káplán pedig ugyanezen minőségben 
Szent-Erzsébetre helyeztetett át. 

— Ötven év múlva. Gánóczy Flóris, székesfehérvári 
kir. közjegyző nem rég a lapokban találkozóra hivta 
egybe azon egykori iskolatársait, kik vele együtt ötven 
év előtt, tehát 1842-ben, az egri szemináriumnak voltak 
növendékei. E tanulótársak, számszerint harminczöten, 
kik akkor mint négy különböző egyházmegye klerikusai 
kerültek az egri papnevelő-intézetben össze, ezelőtt 
huszonöt évvel szintén rendeztek már egy jubiláris talál-
kozót, mikor még huszonhatan voltak életben. Az azóta 
lefolyt századnegyed alatt azonban ismét erősen megfo-
gyott a számuk, s ma már csak tizenegyen élnek közü-
lök, többnyire előkelő állásban. E régi pályatársak közői. 
kik félszázad előtt mint fiatal emberek s hü barátok szo-
rítottak egymással, bucsuzóul, kezet, most, ötven év mul-
tán, mint ősz férfiak ölelik egymást keblökre. Közölök 
csupán egy, Lichtensteiger Ferencz kalocsai nagyprépost, 
fölszentelt püspök nem jelent meg ezúttal, két év óta 
tartó súlyos betegségével mentve, levélben, elmaradását. 
A többiek mindnyájan megjelentek az érdekes találkozón, 
mely f. jul. hó 26-án egyik pályatársuk, Bende Imre 
beszterczebánvai püspök pompás nyaralójában, Besztercze-
bánya mellett, Garain-Szent-Kereszten ment végbe, hol a 
nemes házi gazda részéről a legszívesebb vendégszeretet-
tel fogadtattak. A félszázados találkozó megható ünnepsége 
reggel, a szent-kereszti kastély kápolnájában csöndes 
misével vette kezdetét, melyet Bende püspök olvasott, a 
melynél Gánóczy Flóris, kir. tanácsos és Milassin Jakab 
nyug. kir. járásbiró egykori pályatársak ministráltak. Ezt 
„Te deum" előzte meg, melyet az egybegyűlt egykori 
tanuló-társak énekeltek el meghatottan, miközben mind-
nyájoknak könnyek hullottak szemeikből. Azután zokogva 
borultak egymás nyakába, s ugy üdvözölték egymást, 
mert voltak olyanok is, kik fiatal koruk óta soha sem 
látták egymást, pedig a legfiatalabb társ is közel jár a 
70-ik évéhez. Délben a jubilánsok tiszteletére, a püspöki 
asztalnál díszebéd volt, melyre a megyéből számos elő-
kelő férfíaik is hivatalosak voltak. Búcsúzáskor az iskola-
társak ismét találkozót adtak egymásnak, most már tiz 
év múlva. — „Hányan leszünk akkor? — ezzel a kér-
déssel váltak el egymástól a búcsúzók. — Az egykori 
pályatársak közöl az egri egyházmegyéből ma még csak 
egy van életben: Vochler Alajos, solymosi esperes-
plebános, ki az ötven éves találkozón szintén résztvett. A 
lapok tehát tévesen emiitették föl az életben levő pálya-
társak sorában néh. Ivády Rudolf volt hevesi plébános 
nevét, aki már néhány év előtt elhunyt./ 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A leányfalui római katholikus kápolna 
története. 

Az épitő bizottság megbízásából irta Hummer Nándor. 

(Két közlemény.) 

(Vége.) 

Erős a hitem, hogy e földön, melyen a 
leányfalusi birtokosság oly nemes buzgalommal 
s annyi odaadó szeretettel Szt.-Anna tiszteletére 
egyházat emelt — ezen templomnak már volt 
elődje — a századok előtti szentély talán Jézus 
anyja tiszteletére az árkon tul állott, szűz Má-
ria édes anyjának tiszteletét meg az árkon in-
nen jelölte meg hosszú időkre egy diszes kápol-
nával a hitbuzgóság, a hithűség s áldozatkészség, 
mondjuk ki : a leányfalusiak erényei. 

Az a kedves hely ott a diófák alatt, mely 
a hegyi patak hosszában terjed le az országútig, 
hivogatólag csalogatta a leányfalui gyermekeket 
a diófák árnyai alá — sok ideig vidorkedélyü 
gyermekseregnek volt a játszóhelye. Hogy ezen 
egy kápolna épüljön, még gondolatnak is vak-
merő volt. Pedig az eszme ugy 8 éve megszüle-
tet t , de részint a váltakozó nagybirtokosok 
pereskedő szeszélye, részint a vállalkozás hiánya 
miatt az eszme a hamu alatt izzó parázs szere-
pére szorult. 1890. augusztus havában elham-
vasztotta a tüz a pócsmegyeri úgynevezett ura-
sági épületet. Ezen épületben volt beékelve az 
Esterházyak gondoskodásából egy kicsiny kápol-
nácska, melyen az anyaegyház, Szigetmonostor 
plébánosa minden második vasárnap szent misét 
mondott. E kápolnácskát a hires család örök-
időkre emelte, alapitó oklevelében mondja, hogy 
ez onnan el nem távolitható, ha pedig idők 

folytán a birtok tulajdonosa e kápolnát meg 
akarja szüntetni, köteles megfelelő helyen ön-
álló kápolnát emelni. Az Esterházyak szép intéz-
kedését tiszteletben ta r to t ták az emberek — de 
megsemmisité a természet legvakmerőbb eleme, 
a tüz. Pócsmegveren és Leányfalun a birtokvi-
szonyok annyira megváltoztak, hogy e kápolna 
fentartásáról, a régi helyen, gondoskodni sem 
lehetett . Hosszú idők óta idegen volt az Isten 
e kis oltára az ősi házban, joga régen elveszett, 
csak tür t jószág volt, melyen annyi jogutód a 
birtokban szeretett volna túladni! S valóban a 
lorettói csoda ismétlődött. Mintha a fel-felcsapó 
lángok közül az angyalok ragadták volna ki 
Krisztus oltárát s hozták volna át a Dunán 
Leányfalura. Nyolcz napra a tűzveszély után 
Leányfalu birtokosai, nagyok és kicsinyek, már 
összegyűltek Szenes Ede házában s talán a szá-
zadok előtt megszentelt földön annyian egygyé 
alakultak s elhatározták, hogy a leégett kápolnát 
felépitik Leányfalun, felépitik pedig azon a he-
lyen, a melyet a sok szép diófa árnyal, a mely 
egész területet jogos tulajdonosa dr Szitányi 
Ödön min. osztálytanácsos nagylelkűen e czélra 
átengedett . 1890. évi augusztus 30-án már meg 
is alakult az épitő-bizottság s megalakultak a 
kisebb albizottságok. Az épitő-bizottság elnökévé 
dr Szitányi Ödön ajánlatára Süteő Rudolf kir. 
kúriai biró, jegyzőjévé Hummer Nándor tanár, a 
Szent-István-Társulat t i tkára, pénztárnokává id. 
Szenes Ede nagykereskedő, a bizottság tagjaivá : 
Bellaágh Imre, pestmegyei főügyész, dr Glósz 
Ferencz ügyvéd, Márton Alajos nagykereskedő, 
dr Szitányi Ödön nagybirtonos, min. osztályta-
nácsos, egyhangúlag megválasztattak. 

12 
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Nehéz és súlyos volt a feladat. Mindenki 
tudja, hogy a róm. kath. egyház intézményeinek 
állandósága az egyes egyházi alkotások örök 
időkre való fentartása a legfőbb egyházi ható-
ságnak a dogmák, szabályzatok, százados sőt 
ezeréves egyházi törvényekhez való szigorú ra-
gaszkodásán alapul. A kápolna áthelyezésével 
Pócsmegyerről Leánj'falura egyházi és világi jog-
viszonyokat kellett rendezni. A leányfalui bir-
tokosságnak tehát a székesfehérvári megyés 
püspökhöz kellett első sorban fordulnia. 

Az isteni gondviselés különös kegyelme irá-
nyitá törekvéseinket. Székesfehérvár-egyházme-
gye uj püspöke éppen akkor foglalta el egyház-
fejedelmi trónját , a mikor nálunk a kápolna 
felópitésének szunnyadó eszméje életre kelt, s e 
püspöki t rónt dr Steiner Fülöp személyében oly 
férfiú foglalta el, kiről ország-világ tudta, hogy 
pap a szó legszentebb értelmében, hogy valósá-
gos atyja lesz híveinek. S a leányfalusiak nem 
csalódtak. Az épitő bizottság három tagu kül-
döttsége utazott le. Székesfehérvárra a 14 nap-
pal előbb székét elfoglaló főpásztorhoz 1890. évi 
október hó 4-én. hogy üdvözletének kifejezése 
mellett előtei-jeszsze a leányfalvi közbirtokosság 
kérelmét, hogy előadja a kápolna ügyét. E bi-
zottság vezetője volt dr Szitányi Ödön s tagjai 
id. Szenes Ede és Hummer Nándor voltak. A 
főpásztor leereszkedő kegyességgel fogadta Leány-
falu küldötteit s a bizottsághoz intézett beszé-
dében kifejezte örömét a leányfalusi hivek buz-
galma felett s hangsúlyozta : az isteni kegyelem-
nek különös jelét lát ja abban, hogy püspöki 
teendőinek legelseje ily nemes, ily szent törek-
vések ápolása lehet. 

Néhány hét mult és megyés püspökünk 
levele megérkezett, azon levél, mely működé-
sűnk további ú t já t megjelölte. Ezen levélben 
kapta a leányfalusi birtokosság a jogot, hogy a 
leégett pócsmegyeri kápolnát teljes jogai s kö-
telességeivel az Isten dicsőségére Leányfalun fel-
építheti. — Hozzá lát tunk ! — Az épitő-bizottság 
első dolga volt gyüjtőiveket kibocsájtani. Gyűj-
töt tünk, adakoztunk valamennyien ; de a kiknek 
a gyűjtés körül a legtöbb érdem jutott , azok 
neveit hálásan kell kiemelnünk. A legtöbbet 
gyűjtöttek : Feleky Miklósné, Szitányi-család, 
Süteő Rudolf, id. Szenes Ede. A tehetősebbek 
forintjaiból s a földművesek garasaiból 1891. év 
tavaszán oly összeg gyűlt be, hogy a bizottság 

a kápolna épitését elhatározá. A kápolna ter-
veit megfizetnünk nem kellett; egyik régi nya-
ralótársunk, Hofhauser Antal tanár, műépitósz 
minden dij nélkül készité el a kápolna tervét s 
felajánlotta, hogy ugyancsak dij nélkül vezetni 
fogja az épitést is. Az épitő-bizottság elfogadván 
a bemutatot t terveket, felszólitá Hofhauser építő-
mestert a költségvetés benyújtására. Az épitő-
bizottság 8000 fr t összegben állapodott meg a 
vállalkozó építőmesterrel. 

1891. év julius havában egy szép vasárna-
pon, délután jelen lehettünk sokan, mikor a 
diófák alatt kiczövekelték a kápolna helyét. 
Megkezdődött az építéshez szükséges anyagok 
hordása, meg maga a kőműves munka, minden 
darab kőnél, minden téglánál ot t voltunk, s 
lestük. hogyan emelkednek ki a falak. 

Közben tovább folyt a pénzgyüjtés. Min-
denki adott, ki mennyit adni képes volt. Az 
adakozók neveit s az általok felajánlott összeget 
az épitő-bizottság a leszámolás alkalmából közzé 
fogja tenni, de a leányfalusi birtokosság nemes 
hitbuzgalma ellen vétenénk, ha e helyen ki nem 
emelnők az áldozatkészségnek ama számos jelét, 
mely a kápolna díszítésére vonatkozik. A ká-
polnának kilencz ablaka van s a vallásos kegye-
let mind a kilencz ablak számára talált gazdát, 
kik azt a kápolna ékességeül szolgáló üvegfestés-
sel feldíszítették. A szép stílű sanctuarium há-
rom ablakára dr Glósz Ferencz ügyvéd neje Szt. 
István, Boldog Jolán, Szt. Hermin alakjait fes-
teté. A kápolna hajójának hat ablaka közül az 
egyiket Ben ke Gyula és neje Szenes Ilona által 
adományozott Szt. Ilona képe díszíti. — a má-
sodikat dr Szitányi Ödönné szül. Kövér Jolán 
Szűz Mária (sextini Madonna), — a harmadikat 
Palkovics Edéné szül. Eisner Ilona Szt. Erzsé-
betje, — a negyediket Latinovits Lászlóné szül. 
Szitányi Valéria Szt. Annája. Két ablakkép még 
nem készült el; az egyiket Köhler István ké-
szítteti, Szt. Istvánt fogja ábrázolni, — a mási-
kat özv. Köhlerné, ez a Defregger-féle Szűz Anya 
képe lesz. — E képeket a nemeslelkü adomá-
nyozók nagy áldozattal készíttették el, s az 
épitő-bizottság több ülésében nem is késett az 
Isten dicsőségére felajánlott buzgalmukat hálá-
san megköszönni. 

1S91. évi október havában a kápolna külső 
építkezésében készen állott, karcsú tornya me-
részen szökik fel az égnek, hirdetvén a Minden-
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ható dicsőségét s a leányfalusi hivek hithüségét. ! 
Ezen óv október hava 14-én szentelte meg Biber 
Gyula szigetmonostori plébános a megyés püs-
pök engedélyével a kápolna toronykeresztjét. — 
A hivek áj tatos imája és éneke s három haran-
gunk ájtatos zenéje mellett helyezték fel a 
megáldott keresztet a torony csúcsára. Megelő-
zőleg a kereszt felső gombjában helyeztünk el 
egy okmányt, mely a kápolna egyes történeti 
adatait tartalmazza. 

A kápolna harangjairól is kell szólnunk. Az 
adakozások filléreiből emeltük e kápolnát, tor-
nyot építettünk a homlokzatára; de a tervezés-
kor nem mertük azt hinni, hogy szent vallásunk 
jelvénye, a dicsőségben ragyogó kereszt, haran-
gok méla kongása mellett tétetik majd helyére. 
Az áldozatkészség nem halt ki a szivekből; dr 
Glósz Ferencz ügyvéd ajánlatot tett , hogy a 
kápolna számára szűz Mária tiszteletére a nagy 
harangot megönteni, — a hitközség Szt. István 
nevét dicsőitő harangot öntetett , s harmadiknak 
meghoztuk a pócsmegyeri leégett kápolna kis 
harangját. Az ópitő-bizottság kérelmére dr Stei-
ner Fülöp megyés püspökünk, kegyes főpászto-
runk, a leányfalusi hivek jelenlétében a buda-
pesti egyetem templomában szentelé fel e három 
harangot: Sz. Mária, Szt. István, Nep. Szt. János 
nevére, épületes és fényes szertartással, a mely 
kegyességet dr Glósz Ferencz, id. Szenes Ede és 
Hummer Nándor tagokból álló bizottság hálásan 
köszönt meg. — Azóta reggel, délben és este 
meg-megcsendülnek a harangok, hangjok mesz-
sze száll, dicsőitve a mindenség Urát, s imára 
híva a vidék népét. 

A szép csengésű harangok Walser Ferencz 
harangöntő gyárából kerültek ki, s ezek közül a 
nagy harang egyik oldalán Sz. Mária képével a 
következő felírást tartalmazza : 

.Szűz Máriának Magyarország védasszonyának ajánl-
ják dr Glósz Ferencz és hitvese bajsai Vojnits Hermin az 
Ur 1891. esztendejében." 

mig a másik oldalán igy szól az érczharang a 
szép kápolna buzgó híveihez: 

„Százados csönd után ércznyelvem öröm, bánat, 
ájtatosság első hirdetője." 

A Szt. István harang felirata: egyik oldalán 
Szt. István képe a la t t : 

„Leányfalu közbirtokosságának adakozásából az Ur 
1891. esztendejében." 

a másik oldalon : 

„Áldani Égnek Urát magyaroknak ősi erénye. 
Hívlak azért s ha követsz, szebb lesz Hungária fénye. 

Kápolnánk belső berendezéséhez sokan já-
rultak ajándékokkal; az épitő-bizottság módját 
találja majd annak, hogy az egyes ajándékozók 
szives figyelmét megköszönje; de a kápolna szá-
mára felajánlott tárgyak között van egynehány, 
melyeket elhallgatnunk nem szabad, nem, mert 
a hallgatás által vétenénk azon kegyelet ellen, 
a melylyel e tárgyak a szent czélra felajánltat-
tak. A kápolna oltárát diszitő szt. Anna kép 
Udvardy Gyula festőművész alkotása és aján-
déka. A kápolna stylszerü gothikus oltára Süteő 
Rudolf, az épitő-bizottság elnökének az ajándéka, 
a toi'ony óráját özv. Szitányi Adolfné szül. Ne-
meshegyi Adélé készitteté, a templom főaj tá já t 
id. Szenes Ede ajánlá fel. Hogy a vallásos buz-
galom mily munkás, annak bizonyítéka a ká-
polna oltárát diszitő szőnyeg, melyet Feleky 
Miklósné urnő javaslatára, az ő felkérésére, az ő 
gondossága alat t az áldozatkész hölgyek egész 
szép serege hímzett. Maradandó adományok ezek, 
maguk dicsérik az ajándékozók áldozatkészségét. 

Kápolnánk készen áll; belül az egyház sza-
bályai s követelményei szerint van felszerelve, 
csinosan kifestve, kivül e csinos épületet körül-
veszi az id. Szenes Ede figyelmes gondosságát 
dicsérő park. S hogy örömünk teljes legyen, 
teljesült legfőbb vágyunk, óhajtásunk. A székes-
fehérvári egyházmegye fenköltlelkü püspöke, dr 
Steiner Fülöp főpásztorunk méltányolván a ka-
tholiczizmus e kis telepének hithüségét és buz-
galmát, f. é. julius hó 9-ről kelt levelében azzal 
örvendeztette meg szerető hiveit, hogy e ká-
polnát julius hó 31-én személyesen fogja fel-
szentelni. 

Mire e sorok napvilágot látnak, a felszen-
telés magasztos ünnepélye lefolyt. Van szentegy-
házunk, sajátunkban imádhatjuk a Mindenhatót. 

Isten áldása legyen e felszentelt hajlékon ! 
Isten áldása legyen azokon, kik adományaikkal 
felépítéséhez s feldíszítéséhez járultak! 

Iskola és jellemképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

Kik a művelődés történetét komoly megfontolással 
tanulmányozzák, jól tudják, hogy valamint a magban 
már benne van az erő, mely a kellő föltételek hozzá-
járulása mellett azt kicsiráztatja, kifejleszti, és természe-
tének megfelelő gyümölcsfává növeszti, ugy az emberi 
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életnek is van elég nemes csirája. Csak a mindent életre 
keltő nap süthessen rá : ki fog virulni a növény. Ámde 
ne vonassék meg tőle a találékony szeretet, gyöngéd kí-
mélet és szelídséggel vegyes szilárdság vezérelte nevelés 
és ápolás se ; mert ezek hiányában nem hozná meg nemes 
gyümölcseit. így rejtőzik benn az emberben a jellem 
csirája is, melyből az egyén kifejlődik. Kutassuk lelki-
ismeretesen a jellemcsira rejtekeit. Az egyház, a melyre 
Krisztus Jézus a Golgothán vérrel szerzett örökségének, 
az egész emberiségnek, tehát az ifjúságnak is vezetését, 
nevelését bizta ama szavaiban : „Elmenvén, tanítsatok min-
den nemzetet;" azon egyház, mely az istenileg ráruházott 
missiójához képest nem elégszik, nem elégedhetik meg 
csupán az ember értelmének kiképzésével, hanem annak 
szivét és szóval egész lelkét ki kell művelnie, hogy 
ekként földi rendeltetésén kivül égi rendeltetésének el-
érésére is kalauzolhassa, — megállapította az erkölcsi 
elveket, szabályokat, a melyek szerint az megejthető, 
terhes, mesterre váró, de nem lehetetlen feladata ez a 
nevelésnek, a mely nem szoritkozhatik ám — mint azt a 
modern paedagogia minden alkalommal hangoztatja — 
csak az ismeretek nyújtására. 

A kinyilatkoztatás, mely sem nem csalhat, sem nem 
csalódhatik, azt tanítja, hogy az embert egy, a világon 
kivül és fölül álló, Isten, a kiről a minő szépen, oly 
igazán énekli egyik költőnk : 

„Léted világit, mint az égő nap," 

alkotta, és éppen azért őt, mint alkotót, atyát, megilleti 
az ember fölött a parancsolatokat oszthasson és e paran-
csolatoknak tiszteletben tartását, teljesítését megkövetel-
hesse. S mivel az embert saját képére és hasonlatosságára 
alkotta, természetes, hogy akkor, midőn Isten az embert 
segitőtárssal látván el, mind a később Krisztus urunktól 
szentség méltóságára emelt házasságnak, mind a család-
nak megalapítója lőn, az ekként létre hozott családi 
életnek más czélt nem tűzhetett, minthogy a családból 
születendő gyermekben a vele való hasonlóság folytatását, 
fejlesztését, tökélyesitését, illetőleg a netán elhomályosult 
Isten képének megtisztítását, eredeti fényébe való vissza-
helyezését eszközölje. 

íme a fönséges hivatás, mely a társadalmi élet 
jegeczeül tekinthető családnak alapja és czélja is egy-
szersmind. — Ezért van, hogy ott találjuk a családban a 
legfőbb isteni tulajdonok kinyomatát, amennyiben az 
isteni hatalomnak az atya, az isteni szeretetnek az anya, 
az isteni bölcsességnek pedig az atya és anya együttesen 
képviselői a földön. 

Hogy pedig, a gyermekszobából lépvén elő a nem-
zet, siker koronázza az életfontosságú törekvést, amaz 
irányú, t. i. Isten akaratának megfelelő nevelésnek minél 
előbb, már a bölcsőnél kell megindulnia. S mivel csak-
ugyan itt kezdődik a helyes nevelés, csak igazságot mon-
dunk, midőn állítjuk, hogy sokban függ az ifjú jövendő 
nagysága a családi neveléstől, — a hol az első benyomá-
sok a későbbi életkorig legtöbbnyire maradandó hatással 
vannak. Hisz a gyermeki romlatlan, ártatlan, vidám ke-
dély e tekintetben hasonló azon fához, mely a kéregbe 
metszett betűket, ha csekély időre elenyésztetni látszik 

is, az csak azért történik, hogy kiforrván, bizonyos idő 
múlva, azokat annál határozottabb alakban tüntesse elő. 

Mire nézve a kezdő nevelésről, a hol azon alapok 
lerakása történik, melyeken a gyermek lelki tökélye s 
értelmi haladása s jóléte fog épülni, az illetőknek szorgos 
tekintetöket sohasem szabad levenniök, csakhogy az alap 
szilárd, és a ki arra épit, biztos lehessen az élet viharai 
között is . . . 

Szinte szivünkből veszi a szót egy fönnen szárnyaló 
lángelme, midőn mondja : „A jóra való család melegágya 
mindazon erényeknek, magasztos elveknek, tanoknak, 
melyekben az emberi társadalomnak, az egyháznak és 
hazának java, minden nagy és szent ügvuek sikere épül." 
így kelnek ki a hivatását lelkiismeretesen fölfogó fér j és 
nő alkotta családban, mint jól megművelt kertben, azon 
első szent aspirácziók, azon magas eszmék, melyek egy 
fensőbb, a valláserkölcsi virág illatos levegőjét lehelik a 
gyermek körében és mintegy megalkotják ama köteléket, 
mely összefűzi a földet az éggel, az embert az Istennel. 
Éppen ezért nincs kétség benne, hogy a házi nevelés 
veti meg egész erkölcsi életünk alapját. A családban, hol 
a jóravaló szülék áldásosán melengető, fejlesztő szerete-
tének leheletét szívhatja be a gyermek, hogy ugy 
mondjam, a mi erkölcsi életfánk gyökere . . . Ha a gyö-
kér ép, az egész fa virul, erősödik . . . Legyen bár, hogy 
az ősz elhervasztja, a tél letépi lombjait, majd eljő a 
kikelet és kihajt ujolag, az áldott napsugár kifejti az ép 
gyökérből a zsibbadt életet. De ha a gyökérbe féreg ette 
be magát, hajtson bár viruló lombokat, a gyökér nedv 
hiával levén, nem tenyészik a fa. Bármint ápolják, bár-
mint öntözzék, sem a nyeső kés, sem a viz nedve meg 
nem mentheti tengő életét. Ha a gyermek az isteni fé-
lelmet ugyszólva anyja tejével szivja magába, utóbb sem 
fajulhat el végképpen, nem mint irva van : „a kik az 
Urat félik, azokat teszik, mik neki kedvesek és hiven 
megtart ják az ő parancsolatait." 

Szent és tiszteletre méltó tehát a családi tekintély, 
mert természeti és isteni jogon épül. 

E tekintélynek természete hozza magával azt is, 
hogy gyermekeiket a szülék Isten akarata szerint nevel-
jék, a ki őket, szülötteik életének szerzőivé tevén, nem-
csak a teremtés és gondviselés nagy müvében hivta 
munkatársaiul, hanem mint atyát s anyát oly hatalom s 
joggal felruházta, a mely elévülhetlen, sérthetetlen, melyet 
tehát semmi politikai vagy bármiféle földi hatalom bün-
tetlenül meg nem támadhat, igazságosan el nem koboz-
hat. Vagyis, mivel minden jog kötelességgel jár, azon 
kötelességeket, melyeket a gyermeknek születése reájok 
ró, az Isten kitűzte irányszabályok nyomán oly buzgó-
sággal kell betölteniök, a mily magasztos érzés da-
gasztja sziveiket az atyai és anyai méltóságnak gondo-
latánál . . . 

Csakhogy a szülék, kik valamennyiének sem tehet-
sége olyan, sem ideje annyi nincs, hogy e téren érdemi-
leg elmélkedhetnének, miképpen tudnák amaz előnyöket, 
irányszabályokat czélszerüen fölhasználni ? Azért nem lehet 
kétségbevonni, hogy azon szülék mellett, a kik ismerik 
gyermekök ártatlan lelkét, mely, hogy Legouvé szép 
szavaival éljünk, „olyan, mint ama hangszer, melyet rosz-
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szul hangolni soha sem lehet, hasonló a hangvillához, 
mely a legkisebb ütésre megadja a valódi hangot és 
figyelmeztet bennünket, mennyire eltértünk tőle ;" tehát 
a hivatásuk fönséges magaslatán álló szülékkel, kik igazi 
pelikán-módjára szivök vérét is készek lévén áldozatul 
hozni gyermekeik boldogságára, szemben, fájdalom ! szá-
mos oly szülék körében is, kik jó példát képesek nyújtani 
magzataiknak, de az minden módszer nélkül vagy éppen 
nem öntudatosan történik, akaratlanul korlát van vetve a 
józan haladásnak . . . 

Ha tekintjük továbbá, hogy nevelés-ügyünk nagy-
részt hiányos, mert a föladatuk magasztosságával nem 
mindig tisztában levő szülék nélkülözik az oly ismerete-
ket, melyekkel a leglelkiismeretesebb gondossággal meg-
fontoltságot is igénylő nevelés jól menne, a lélektan alap-
igazságainak tudása nélkül pedig alig lehet csak szó a 
gyermek helyes vezetéséről és különösen az erkölcsi 
szilárdsággal páros nemes gyöngédség talajából fakadt 
erényeknek a romlatlan szivben való meggyökereztetésé-
ről, akkor mégis a nevelésre vállalkoznék, mint egy 
ünnepelt tudós állítja. : oly dolgok teljesítésére szánja 
magát, melyek a legmélyebb tudományos képzettség mel-
lett is annyiszor csak hézagosan eszközölhetők." . . . 

Már az antik világ szebb lelkű tudósai is, neve-
zetesen Pythagoras, abban a meggyőződésben voltak, 
miszerint arra, hogy a gyermek nevelése óhajtott ered-
ményt mutasson fel, három tényezőnek serény közremű-
ködése kell : a családé t. i. első sorban, mert a gyermek 
olyan, mint a repkény, mely csak a szülékben és szülék 
által egyenesedhetik, fejlődhetik magasan, általok és be-
lőlök meríthet egészséges testi s lelki táplálékot, meg az 
iskoláé és közéleté. — Es ezek valamennyien lehetőleg, 
mint a Galván-láncz, szinte folytonos összeköttetésben 
álljanak ám, hogy az a nemes villam-ár, melynek majd 
a netán fölmerült hibák, tévedések visszaszorításában, 
leküzdésében, majd a fölszinre került jó akaratnak, ma-
gasabb feltörekvésnek támogatásában, előmozdításában 
szünet nélkül való működése, a nevelés fönséges czélja 
elérésének érdemében, oly annyira kívánatos, sohase sza-
kadjon meg. 

Őszintén szólva, valljuk meg, a történelem eszmény-
tára s a kinyilatkoztatás mindeddig igazat adott e meg-
győződésnek, valamint azt is számtalan példával bizonyítja 
az élet, hogy ha a jellem dolgában fogyatkozást láttak a 
nemzetek, annak rendesen az emiitett három tényező 
valamelyikének ügyetlensége vagy hanyagsága volt oko-
zója. S ha már e tényezők egyikének-másikának elégte-
lensége vagy mulasztása szomoritó következményeket 
vont s von maga után, akkor utóbbinak kell kezet 
fognia, illetőleg helyt állania a kívánt siker lehető bizto-
sítására. 

Mivel tehát a közélet és a családi nevelés ellen, 
éppen nem csekély levén ama szüléknek száma, kiknek 
szemei gyöngébbek, semhogy tekintélyök isteni fényét 
kiállhatnák, szivök ernyedtebb, semhogy a legszentebb 
jogaikért való lelkesedésre fölhevülhetne, vállai erőtle-
nebbek, semhogy a nevelésnek annyi nemes önmegadással 
járó kötelességeit elviselhetnék, annyiszor s annyi oldal-
ról halljuk a panaszt, hogy az oly hézagos, oly rossz, 

sok esetben egészen el is marad és igy az ifjúság veze-
tése jobbára az iskolára néz : a tanárokra vajmi lélekben 
járó, de egyszersmind önmegadó fáradság vár. És ha már 
a természetben azt találjuk, hogy a tenyésztésre kedve-
zőbb égalj, talaji stb. viszonyok között levő növény ha-
marabb, szebben és teljesebben fejlődik ki, mint egy, 
ellenkező viszonyok közé jutot t , másik, s ha a kertész 
satnyulni kezdő virágait s csemetéit kettőztetett gonddal 
igyekszik oda fejleszteni, hogy azok a többieket elérjék; 
mi természetesebb, mint, hogy azon növendékekre, a kik 
igy a családi körben netán kevésbbé haladtak, nagyobb 
szorgalommal, körültekintőbb gondoskodással kell az is-
kolában hatni . . . Annyival is inkább, mivel nincs mód, 
eszköz, áldozat, fáradság, melynek becsületes fölhasználá-
sát sajnálni lehetne a nevelőnek a gondjára bizott gyer-
mekekhez fűzött annyi szent, isteni és emberi érdekek 
megóvására, megoldásához, illetőleg elviseléséhez teljes 
odaadással, mert t. i. a legjobb, a mennyei atya szolgá-
latában történik és annyival erélyesebben kell hozzá látni, 
minél fontosabb a kérdés. Hiszen a társadalom jósága, 
üdve polgárainak természetétől f ü g g ; a polgárok termé-
szete pedig a fiatalságnak, melynek lelke olyan, mint a 
termőföld, megterem mindent, a mit a kéz belé ültet : illatos 
rózsát és bürköt, nevelése utján inkább módosítható, mint 
bármi egyéb által ; a mely módosítás megnyilatkozhatik 
a nemes gondolkodásban és azon erény gyakorlásában, 
melyről Kölcseynk a mily ékesen, oly jól mondja : „egész 
életedet meghatározott elv szerint intézve, soha sem 
tenni mást, mint a mit az erkölcsiség kiván és pedig 
még akkor sem, midőn a haszon, bátorlét, indulat heve 
vagy szenvedelem ereje másfelé r agad , ezt bivják 
erénynek " (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 10. ügynevezett elkeresztelési ügy-

ben érdekes elvi Ítélet. — Lehetetlen nem közlenünk egy 
elkeresztelési ítéletet, mely megokolásánál fogva általános 
feltűnésre tar that számot. Az itélet ez : 

„A gyomai járás főszolgabírója Gnrzó Gyula gyo-
mai ref. lelkésznek Spett Gyula róm. kath. lelkész ellen 
vegyesházasságból származó gyermek elkeresztelése miatt 
folyamatba tett kihágási ügyében következőleg 

ítélt : 
Spett Gyula, vallás elleni kihágásért már több izben 

büntetett gyomai róm. kath. plébános, K. F. és B. H. 
házastársak figyermekének folyó évi február 19-dikén 
történt elkeresztelése, illetve a vegyesházasságból szár-
mazó megkeresztelt gyermek anyakönyvi kivonatának az 
illetékes lelkészi hivatalhoz való át nem tétele miatt fo-
lyamatba tett vád terhe és következményei alól fölmen-
tetik. 

Indokok : 

Yádlottat, eljárt hatóság annak kijelentésével, hogy 
írásbeli védekezésében hivatkozott a hasonló ügyben 
Nógrád vármegye alispánjának az 1890. évi 10086. sz. 
miniszteri rendelettel szemben felfejtett indokolását osz-
taná, a rendelet határozmányainak be nem tartása miatt 
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ez úttal vétkesnek nem tartja, mert a vádlott elkeresztelt ! 
cselekménye által megsértett jogrend az által hozatik 
teljesen helyre, ha a rendeletben meghatározott idő alatt 
a megkeresztelt gyermek anyakönyvi kivonata az illetékes 
lelkészi hivatalhoz áttétetik. Logikai levonásában tehát a 
rendelet czélja : az illetéktelenül elkeresztelt gyermeknek 
a saját törvényszerinti egyházába való visszajuttatása; mi 
volt tehát természetesebb, mint hogy az eljárt első fokú 
hatóságok, a többek közt e hatóság is, a rendelet alap-
ján hozott marasztaló Ítéleteikben vádlottakat az önma-
guktól át nem tett anyakönyvi kivonatoknak végrehajtás 
terhe alatti áttételére is kötelezték, ugy de legfelsőbb 
fokban e rendelkezés a büntetés fentartása mellett kivétel 
nélkül megváltoztattatván, szentesittetett a törvény által 
meg nem engedett elkeresztelés ténye. E felfogás által a 
hivatkozott miniszteri rendelet ethikai alapjától megfosz-
tatván, ezzel észszeriileg megszűnt annak büntethetőségi 
joghatálya is. 

Ezek figyelembe vételével a vád terhe s következ-
ményei alól vádlottat felmenteni kellett. 

Jelen Ítélet ugy vádló, mint vádlottnak írásban oly 
értesítéssel kézbesittetik, hogy az ellen az átvételtől szá-
mított 3 nap alatt felebbezéseiket ide beadhatják." 

Páris. Bátor püspöki szó. — 
Gouthe-Soulard xav. Ferencz, aixi érsek, ki bátor 

szókimondásaért tudvalevőleg fizetését is elvesztette tör-
vényszék előtt is megfordulni volt kénytelen, a ,Croix de 
Provence"-hoz egy levelet irt. Szól pedig ez a szóki-
mondó püspöki levél abból az alkalomból, hogy a kul-
tuszminiszter az érsek fizetését, az ismeretes ügyet hozván 
fel ürügyül, felfügesztette, mit az egyház hívei azzal 
toroltak vissza, hogy az érseknek közadakozás utján 
tekintélyes összeget bocsátottak rendelkezésére. Ebben a 
levelében az érsek a többi közt igy í r : „Az én intézeteim 
legalább egy évre biztosítva vannak, az alatt pedig talán 
meg fogok jelenni Istenem szine előtt. Remélem, hogy a 
legfőbb Bíró ezt fogj* nekem mondani: „Boldogok, kik 
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a meny-
nyeknek országa." A miniszter ur is előbb-utóbb meg 
fog jelenni e rettenetes biró előtt." Azután idézi az 
1789-iki nemzeti gyűlés határozatát és az 1791. alkotmá-
nyozó gyűlés törvényczikkét, valamint az 1801. Concor-
datum 14. czikkét, hol a papság fizetése mint nemzeti 
adósság lőn megállapítva, és igy folytatja : „Ez a három-
szor megújított kötelezettség világos és határozot t ; át 
vannak véve, ne feledjük, mint kárpótlás az egyházi ja-
vakért, melyeket a nemzet képviselete jogtalanul kerített 
hatalmába. Ezek az egyházi javak ennek a fizetésnek 
jogczimei, a melynél fogva az nemzeti adósság jellegével 
bír. És ezek a kötelezettségek föltétlenül kötelezők, mert 
az adósság is föltétlen és se meg nem tagadható, se fel 
nem függeszthető ; ez egy nemzeti adósság. Es egy má-
tól-holnapig élő miniszter mégis felfüggeszti tisztán ma-
gán akaratával, minden tárgyalás, mint parlamenti vita 
nélkül, a kath. papság kártalanítását, mely nemzeti adós-
ságnak van elismerve, mely tulajdonjog czimén illeti meg 
a papságot, oly czimen. mely minden nép előtt szent. Az 
én fizetésem az én püspöki hivatalom terheinek viselésé-

hez van kötve. A mig én hivatalos teendőimet teljesítem, 
kötelesek nekem azt kiadni. Csak egy módjd van annak r 

hogy engem fizetésemtől jogszerüleg elüssenek, az, ha 
felkérik a szent atyát, hogy tőlem lemondásomat be-
kérje. Köztünk kettőnk között könnyen létre jön az 
egyetértés, habár én isteni jognál fogva elmozdithatatlan 
vagyok. A miniszter ur ugy bánik velünk, mint rabszol-
gákkal szokás. Mi neki mint püspökök azt fogjuk mon-
dani : Non licet. Önnek erre nincsen joga. Ne mondja 
senki, hogy a miniszter ur velem azért bánik ilyen törö-
kösen, mert hiszen én hivatalnok vagyok. Eq már bebi-
zonyítottam neki, hogy még a hivatalnokokkal sincsen 
joga önkényesen eljárni. A hivatalnokok sincsenek, jogaik 
hatalmas védelme nélkül, a miniszter kényének kiszol-
gáltatva. Azonfelül én nem is vagyok hivatalnok. En 
nagy tisztelettel viseltetem minden rendű és rangú állam-
hivatalnok iránt ; az én viszonyom hozzájok kifogástalan 
és udvarias volt mindig; de én az ő sorukban nem sze-
repelhetek, mert én ott nem volnék — helyemen. Enge 
dek az erőszaknak, de tiltakozom jogom megsértése ellen, 
mert jogsértés minden nyelven üldözést jelent. Ti elve-
szitek tőlem az én tulajdonomat ; én nem adom azt nek-
tek, mert az adott körülmények között nem adhatom ; 
nekem teljesíteni kell az evangelium rendelését: „a mi 
fölösleges marad, adjátok a szegényeknek . . ." Felhatal-
mazom örököseimet, hogy jövedelmem ki nem fizetett részét 
maguknak reklamálják és jótékony czélokra fordítsák . . . 
E sorokat, kedves szerkesztő ur, ifjúságom egy emlékével 
akarom bezárni. Abban a már most régi időben, mikor 
gyermek voltam, a mi Loire-vidéki hegyi népünk a tűz-
kár ellen való biztosítást nem ismerte. Ha szegény falusi 
népünket akkor valami csapás érte, ajtóról-ajtóra jártak 
kéregetni, s az ő megható nyelvükön azt mondották : A 
leégetteknek gyűjtünk! Az én intézeteim, a mint mondám, 
egy évre biztosítva vannak. Hogyha a miniszter ur 
jogsértését nem teszi jóvá, akkor ez én áldozatkész ba-
rátaim készek lesznek jövőre házról-házra kéregetni szá-
momra, evvel a jelszóval: Gyűjtünk a megrablottnak.'" 

IRODALOM. 
Könyvbirálat és még valami. 

(Vége.) 

Alig van több ideje a mi páter Istvánunk áldozár-
ságának egy római lusztrumnál, s már nemcsak a fent 
hirdetett, két év alatt két kiadást ért „imakönyvvel," 
hanem a lapok ugyanazon hirdetése szerint is még más 
becses áhitatossági munkákkal gazdagította — a derék 
pá,ter Haas Ágoston szerzetes társával — a vallásos ma-
gyar irodalmat. Sőt többre is képes ő ! mert keressük a 
„Magyar Állam" tárczájában egy-egy erkölcsnemesitő 
közlemény szerzője nevét, — a közlemény végén gyakran 
ott találjuk p. Istvánt ! s leszállva az izgalmas napisajtó 
teréről mint habzó, zuhogó folyamtól a zöld pázsit közt 
majdnem észrevétlenül kigyódzó csermelyig, „A Szent 
Család kis követéig," — ismételve is találkozunk benne 
páter Istvánnal ! 

Ami már a fent ajánlt munkát i l leti: az egy igen 
csinos kiállítású 655 (!) lapra terjedő oktató-, ima- és-
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énekes könyv kis nyolczadrétben, megfelelő kötésben, 
igen szép czimképpel, rendkivüli olcsóságban. 

A könyv három részből áll. Az első és legnagyobb 
rész a szóbeli imának, a második az elmélkedő imának, a 
harmadik és legkisebb rész az egyházi énekeknek van 
szentelve. Mind a szóbeli imákat, mind az elmélkedőket 
megfelelő magvas, érthető oktatás előzi meg. A szóbeli 
imák s az azokra való oktatás rendjében ki kell emel-
nünk a szokott napi-, mise-, gyónási-, áldozási ájtatossá-
gok sorában és után a skapuláre és imaapostolság imáin 
kivül Jézus szent szive és a hold. sz. Szűz tisztelete bő 
ismertetését a megfelelő imaájtatosságokkal, s különösen 
a szent Szűz „kis zsolozsmájával," mely, tapasztalatból 
mondhatom eddig, amily ritka, oly kapóssá lett ájtatos-
ság jelenben mindazok között, akik vele megismerkodtek. 
Következnek ezután még az első részben a szentek tisz-
telete és a vegyes ájtatosságok. 

A szentek tisztelete sorában bővebben szól szerző 
először is szerzete szentjeiről s azokról, akik szorosan 
véve a szerzetben nem éltek ugyan, de abban külön zso-
lozsmával tiszteltetnek. Mindenik szentnek megvan a 
saját imája, némelyiknek rövid életrajza is, a naptár sze-
rinti rendben. Igy van ez az ezután következő magyar 
szentekkel is. Szerzőnk mentegetődzik, hogy könyve ter-
jedelme miatt nem adhatja ezek teljes névsorát és ismer-
tetését, de mely hiányt mégis felette sajnálnunk kell. 
Tudjuk ugyanis mindnyájan : mily hatással vannak min-
den nemzetre azon eleik példái, kik ugyanazon földet 
taposták, ugyanazon levegőt szivták ; csont az ő csont-
jukból, hus az ő húsúkból ; kiket ugyanazon berkek, 
bérezek láttak Isten, haza és emberiségért küzdeni a 
mieinknél sokkal súlyosabb bajok között. Sokszor áttöri 
ezen példák ereje még a protestántizmus szülte s ápolta 
jégkérget is. 

A történelmi tanulmányaik által elfogulatlanabbá 
lett angol protestánsok kezdik fejőket emelni szent Patrik 
és szent Ágoston nevére s ezek érdemeire való tekintet-
ből kezdik nekünk a Yolsey bibornok hibáit is megbo-
csátani. hajlandó levén ezeket csak nekünk — az emberi 
gyarlóságnak — azok érdemeit ellenben kath. tanainknak 
tulajdonítani, mint melyek azokban megelevenedtek ! A 
svédek szívesen altatják magukat azon reménységben, 
hogy szent^Olaf hitétől honi reformátoraik nem nen tér-
tek el, akinek még holta utáni közvetlen emléke is hozzá-
járult már a nemzeti szimpáthiák révén normannjai meg-
téréséhez! A német lutheránusoknál bizonyos kedvességnek 
örvend a történelemmel ismerősebb gondolkodóknál a 
köztük élt, sőt emlékeiben a Wartburghoz kötött szent 
Erzsébet kultusza. Volt egy ifjúkori protestáns tanuló 
barátom, aki mint végzett németországi protestáns theo-
logus egyeteméről szent Erzsébet szép aczélmetszetü 
képét hozta vele emlékül ! Azt is tudjuk szeretetünk ezen 
versenytárgyáról a németekről, hogy életrajzírói közt 
dicskoszoruzottan szerepelnek protestánsok is ! A khinaiak, 
a hinduk majdnem egész isteni tiszteletet adnak eleiknek ; 
szóval : nagy a példa és ebben a vérségi kötelék hatása 
még a szenzualis, vagy az olyan példákat (hagyományt) 
elvből visszautasító emberre is ! mennyivel inkább meg-
nyílik a sziv az oltárhoz jóakarattal, vagy legalább elfo-

gulatlanul közeledő emberben azok tisztelete és utánzá-
sára : akiket minél tovább nézünk, annál nehezebben telünk 
be csudájuk és tiszteletükkel ! 

Ezért ajánljuk szerzőnek, hogy műve egy még ujabb 
kiadása alkalmával engedjen még egy kis helyet a most 
még kimaradt némely felette túlságos nemzeti vagy más-
különben kiválóbban tisztelt szentjeink élete és tisztele-
tének. Péld. Alamizsnás szent Jánosnak imájához, miként 
a többi közlöttekéhez jó volna a szent élete és ereklyéje, 
annak hozzánk származása és tiszteletének néhány sornyi 
története ! Mily aczélozólag hatna ez irányban, a szent 
ereklyéire vonatkozólag, eleink politikai fontosságúvá ki-
domborodott magaviselete ! Nem is kellene hosszabb 
biografia, mint amilyeneket némely apróbb szent képek 
hátlapján olvashatunk. Csakhogy ezen rövid életrajznak 
a lehető legjellemzőbbnek, hatásosnak kellene lennie, mely 
magát a szentet is egy vonással plasztikailag kidombo-
rítsa, mint sikerült ez szerzőnek az adott közlemények-
ben, szent István, szent Imre, sz. Margitról stb. Nem 
lenne aztán még rossz hatással a buzgólkodóra a már 
közlöttek és még közlendőkbe az ilyenforma vonzó ada-
tokat felvenni : hogy péld. eleink szent István dicső első 
szent nemzeti királyunk iránt 5, mond öt különféle szent 
misével tüntették ki tiszteletüket ! hogy szent Márton 
püspök dicséretét hazánkban 23, mondd huszonhárom köz-
ség már a nevével is hirdeti ! . . . 

El nem hallgathatom a benyomást, melyet rám egy 
hasonlóan felvétetni kért szentünk életének egy kis mel-
lékes bár, de annál megkapóbb vonása tett vala még 
theologus koromban. Szent Szörény apátur tisztelete csak 
egy 40—50 év előtt lett Ausztriában (Hegesippus tanít-
ványa által irt legendájának napfényre hozatalával) álta-
lánosabban, mint honi szenté elterjesztve. Az annak 
tiszteletét saját egyházi megyéjében is meghonosító fő-
pásztorom (az elosztrákositás esetleges vádja és gyanú-
jával szemben) ezt avval motivál ta: hogy — a legenda 
szerint — a szent nyugoti Pannoniába rkelet felől" jővén : 
ki tudja, nem prédikált-e (aránylag a legjobb sikerrel) a 
Fabiana (Bécs) vidéki rómaiakon kivül, és még előbb, a 
hunnoknak is ! ? sőt eredetét örökös titkos homály födvén 
— nem volt-e ő egy a keresztény hunnok közül? hogy 
nem-e az ő és hozzá hasonló társai kérésére kimélte-e 
meg a nagy isten-ostora azon dunamenti római városo-
kat, melyeket csak Atilla és e szentünk halála után ért 
vala a pusztulás ? ! (Mint ezt a szent férfiú nekik életé-
ben megjövendölte). Annyi is tény (és talán az ilyen be-
folyásra, mint a későbbi magyarok vallási türelme tán 
Álmosnak és Árpádnak sz. Czirill és Methoddal való 
tényleges találkozására vezethető vissza), hogy Atilla 
nem szenvedélyből dult, s különösen a kérő, esdő papok-
tól (kik ellen nem állottak) meg nem tagadott semmit 
sem ; mint bizonyítja Róma s vele sok más meghódolt 
olasz város és a fent említett dunaparti városok akkori 
megmaradása. 

Ne mosolyogjon rajtunk senki, ha evvel esetleg 
csak. ábrándozunk ; nehéz is volna ezt ránk bizonyítani. 
Nem is vétünk vele senkinek ; ellenben hatása alatt ben-
sőnkben mindnyájan igazodhatunk! Különben van ilyen 
dolog elég a szent legendákban és történelemben. Szent 
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Jeromos születési helye felett e mai napig országok vi-
táznak; szent Eleké felett vitázik két Róma, szent Már-
toné felett meg két Salaria ! Jól van ez igy ! mert ez 
mind nem a gyűlölet, hanem a szeretet versengése. Szinte 
kár volna megoldani!!. . . 

Aránylag elég gazdag páter Istvánunk énekgyüjte-
ménye. Örömmel látjuk benne sok régibb kedves egyházi 
dalaink közt az ujabbak figyelembevételét, péld. a jó 
magyar Fojtényi Kászon bácsi „Égi lantjából" sz. László 
„Hunniának szent királyau czimü megkapó énekét. Aki 
ennek vérig ható dallama és szövege által csak egyszer 
hallotta is honi szemináriumaink házi kápolnáiból kis-
papjaink kórusa által a falakat megreszkettetni : a szent 
falakkal szivét együtt érezte rezgeni s nem fogja ez ese-
ményt életében elfelejteni ! . . . 

Pater István most egy naptárt szerkeszt s ad ki 
szerzete javára, hogy esetleges jövedelme által a népre 
i t t-ott terhes (általunk különben eddig is legritkábban 
igénybe vett) kvestálást lehetőleg elkerülhetővé tegye. 
Kiadja németül is, sok derék honi német pap barátaink 
tanácsára, hogy németajkú véreinket evvel is jobban 
hozzánk, hazánk s nemzetünkhöz kösse s a természetesen 
részben más tárgyú, társadalmilag, politikailag más irá-
nyú hasonló osztrák termékektől, különösen a határon 
elvonja. Eddig készen is van. Tartalma már is közölve 
volt nécuely lapokban. 

Legjobb sikert kívánunk neki ! Rusztikusz. 

V E G Y E S E K . 
*** A kath. sajtó köréből. Katinszky Gyula t. 

kanonok s a Foglár-intézet kormányzója Egerben a fő-
megye tanfelügyelőjévé neveztetvén, felszaporodott teendői 
miatt a „Népiskolai Tanügy" szerkesztésétől megvált és 
azt Kelemen Lajosnak adta át. Katinszky neve kitörői-
hetetlen betűkkel van felírva a katholikus magyar ne-
velésügy újjászületésének történetében ; a ki pedig tőle a 
kath. sajtó körében az egri zászló lobogtatásának köte-
lességét átveszi, mint Katinszky választottja, fogadja szí-
ves üdvözletünket. 

— Az osztrák katholikusok kongresszusa Linczben 
épp most tar t ja üléseit. A résztvevők száma kétezerre 
tehető. Jelen van Galimberti bécsi apostoli nuntius is. 
Tegnap, azaz 9-én tartotta a szabad vagyis katholikus 
egyetem alapítása végett alakult egyesület diszgyülését. 
Az ünnepnapi beszédet dr Katschthaler fölsz. püspök 
mondotta. A salzburgi kath. egyetem ügye lassan de biz-
tosan halad előre. 

— E lapok szerkesztője előtt feledhetetlen lesz 
D'Annibole bibornok emlékezete, a ki a mult hó végén 
hunyt el Rómában. Mikor 1889-ben XIII. Leo pápa bi-
bornokká kreálta, mint a Summula Theölogiae morális 
szerzőjének, ki nekem e müve által megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett, gratuláltam neki. És ő a tiszteletet viszo-
nozta. Benne a római egyház egy rendkívül tudós és 
finom ízlésű moralistát vesztett. Olaszországban, liguori 

sz. Alfonz Theologia moralis-sza óta nem jelent meg 
oly önálló becsű munka a ker. erkölcstudomány terén,, 
mint a milyen DAnnibole bibornok három kötetes Sum-
mulája. 

— Uj rektor. A temesvári püspöki szeminárium 
rektora, Folly Emil kanonok ur állásáról lemondott. He-
lyébe Desseívffy püspök ur Hemmen Ferencz uj-aradi 
lelkészt nevezte ki. Az u j szemináriumi rektor 22 évig 
volt a temesvári gymnasium tanára. 

— Massaia bibornok szobrát Frascatiban szeptember 
végén inaugurálja Ledochowski bibornok, a Propaganda 
praefectusa. Massaia bibornok a hitterjesztés terén szer-
zett érdemei folytán jutot t be a bibornokok szent Colle-
giumába. 

— A vegyes házasságból született gyermekek vallá-
sára nézve Bajorországban a szülők egyezsége dönt. Leg-
újabban, a müncheni közigazgatási törvényszék a következő 
döntvényt hirdette k i : „A némely jogügyletek alakjára 
vonatkozó 1890. máj. 5-iki törvény érvénybe lépése óta a 
gyermekek vallásos nevelésére nézve csak oly egyezmé-
nyek érvényesek, melyek jegyzőileg köttettek meg." Ehhez 
a határozathoz az „Augsb. Postz." a következő meg-
jegyzést fűz i : „Sajnálatos mindenesetre, hogy bármily 
ünnepélyesen adott ígéret ezentúl érvénytelen marad ; 
alapjában véve azonban ez a döntvény a polgári há-
zasság folyománya." Az egészet csak azért emiitjük fel 
itten, hogy magyar államférfiaink és törvényhozóink 
lássák, miszerint Bajorországban, még a polgári házasság 
mellett is, vegyes vallású házasságból született gyerme-
kek vallására nézve — a szülők egyezsége a döntő s nem 
valami körmönfont paragrafus. 

— Megtérés, Vágujhelyről jön az örvendetes hir, 
hogy : Zmeskál Zoltán, volt árvamegyei alispán és több-
szöri képviselője a megyének, aki mindig gyengéd szere-
tettel és tisztelettel viselkedett az anyaszentegyház iránt, 
nagy isteni kegyelemből a katholikus egyháznak szeretett 
fiává lett jul. 30-án. Stibor vajda várának ős falai között, 
Vágujhely róm. kath. remek templomában ft. P . Rosty, 
Jézus társ. tudós atyának jelenlétében tette le a hitvallást. 
Ez a vallási kérdés legjobb megoldása Magyarországban! 

— Példátlan skandalum az — a népek történeté-
ben, a mi most Németországban Bismarck hg és II . 
Vilmos császár közt játszódik le. Igen jól mondja a ber-
lini „Germania," hogy ez a botrány meghozta a döntő 
perczeket a német nép jellemére és politikai érettségére 
nézve. Csekély felfogásunk szerint az egész gyászos tör-
ténet a német egyetemi, vagyis felsőbb nevelésnek a 
keserű gyümölcse. Angolországban az oly Bismarck-féle 
maga szakálára való államférfiaskodás a lehetetlenségek 
közé tartozik. A német egyetemek mód nélkül kifejlesz-
tik az arra nagy hajlammal biró emberekben az önfejü-
séget, az önzést és önösséget. Az Oxfordban vagy 
Cambridgeben nevelt angol államférfiak az erő és önérzet 
bármily magas fokán sem feledkeznek meg a tartózkodás 
és önmérséklés törvényéről. Ezért oly szabályos Angol-
országban a politikai pártok mérkőzése és váltakozása. A 
ki ott magát az országra és a koronára a politikai kere-
tek tiszteletben tartása nélkül felerőszakolni akarná, az 
csakhamar vagy bitófára, vagy tébolydába kerülne. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 
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8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
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ben, intézendők. 

Budapesten, a u g u s z t u s 13 13. II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Wimmer Bonifácz és dr Wol ter Mór benczés főapátok. — Iskola és jellemképzés. — 
Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : A szatmári ..Heti Szemle" a román-kérdésről. — Vegyesek. 

Wimmer Bonifácz és dl* Wolter Mór benczés 
főapátok.') 

Az ujabbkori egyháztörténetem két kima-
gasló alakját muta t juk be. Egyik a ma virágzó 
amerikai benczés telepek megalapítója ; a másik 
Németországban a szomorú emlékű „saecularisa-
tio" után a szerzetes élet legkiválóbb restaura-
tora, ki a méltán világhírre emelkedett beuroni 
benczés congregatiót hozta létre. Bámulatos te-
vékenységük két tanulságos korképet állit sze-
meink elé. 

I. Wimmer Bonifácz Sebestyén 1809. január 
14-ikén Regensburg mellett Thalmassing faluban 
született. Münchenben, hol az egyetemet végezte, 
a legéletvidorabb „studiosus"-ok közé tartozott . 
Részt vett a „Bursch"-ok mulatságaiban; a Gö-
rögország fölszabadítására alakult segédcsapat 
közé csak azért nem állott be, mert véletlenül 
elkésett. Az egyetemen hallgatta Döllingert és 
Görrest, mint akkor már nagy hirben állott 
tanárokat és azért, mert a történelem iránt 
nagy előszeretettel viseltetett ; a többi tanár t 
látásból is alig ismerte. De midőn a vizsgák 
ideje közeledett, magába szállott. „Wastl, je tzt 
muss es sein," intette lelkiismere, s oly szorga-
lommal készült, hogy a mathematikát kivéve, 
mindenből „kitűnő" érdemjegyet vivott ki ma-
gának. 

') 1. Bonifaz Wimmer, Erzabt von St. Vincent in Pennsyl-
vanien. Ein Lebensbild unserer Zeit. Von P. Osvald Moosmüller 
0. J. B. Prior von St. Vincent. Pa. New-York, Cincinnati und 
Chigaco 1891. 

I I . Leben und Wirken des hochwürdigsten Herrn Dr Maurus 
Wolter, Erzabtes von Beuron. Von A. Schott. Stuttgart 1891. 

Noha az egyetemen bölcsészetet és theologiát 
hallgatott, még nem igen gondolt arra, hogy 
pappá legyen. Azonban az apai örökség, mely-
ből magát föntartotta, fogytán volt. Csak ekkor 
gondolt arra, hogy ingyen helyre fölvétesse ma-
gát a müncheni „Georgicanum"-ba, a papjelöltek 
collegiumára. Szinte megijedt, midőn értesült, 
hogy noha 120 folyamodó közöl csak harminczat 
lehetett fölvenni; a harminczak egyike ő. Mint 
Hercules a váluton állott. Legyőzte magát és 
belépett. „Csak nem ütik le a fejemet", gondolá 
magában s el volt határozva legalább egy évet 
az intézetben tölteni. Itt megérlelődött benne a 
papságra való hivatás, s még inkább Regens-
burgban, hol a papneveldében a szentóletü és 
nagytudományu Wittmann György Mihály, utóbb 
kinevezett regensburgi püspök vezetése alá ke-
rült. 1831-ben szenteltetett pappá. Alig segéfl-
kezett egy évig Alt-Ottingben, a hires búcsújáró 
helyen, midőn az akkor visszaállított s a regens-
burgi egyházmegye területén levő metzeni ben-
czés kolostorba belépett. Vele egyidejűleg ujoncz-
czá lett Scherr Gergely Lénárd az utóbbi mün-
cheni érsek. 

Ezen ősrégi, még Nagy Károly által alapí-
tot t kolostor 1803-ban szintén a saecularisatio 
áldozatává lett, és csak 1830-ban állította azt 
vissza a vallásoslelkületü I. Lajos bajor király. 
Wimmer majd i t t , majd Angsburgban, München-
ben és az Ingolstadt felé eső scheyerni apátság-
ban 1846-ig működött mint tanár és egy ideig 
a lelkipásztorkodás terén. Ezen idő alat t szer-
veztetvén újra az augsburgi és scheyerni apát-
ságok, Wim mernek gyakorlatilag volt alkalma 
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megtanulni, miként lehet és kell a szerzetes éle-
tet megújítani és elterjeszteni. E kolostorok 
visszaállításának emlékezetes eseményeiben oly 
tanulságos tapasztalatokat tet t , melyek nagy 
mértékben képesítették a reá váró föladatokra. 

A bureaucratia szelleme akkor te tőpont já t 
ér te; a visszahatás már fölvonulóban volt. A 
rendőrállam hatalom ugyanazon sulylyal nehe-
zedett mind a polgári szabadságra, mind a ka-
tholikus egyházra. A szabadság, melyet az ameri-

r 

kai Egyesült-Államok nyújtot tak, ellenállhatatlan 
vonzerőt gyakoroltak a német népesség egy nagy 
részére. A szabadság szeretete és a túlnépesedés 
tömeges kivándorlás állott be Amerikába. Ezzel 
kapcsolatban a papság között élénken kezdett 
nyilatkozni a missió-élet utáni vágy, hogy a 
kivándorolt németek idegen földön papok hiá-
nyában ne legyenek. 

E mozgalom Wimmer lelkét is megragadta. 
Folyton növekedő érdeklődéssel olvasta a misz-
szió-tudósitásokat, és szabad óráiban maga is 
misszió-terveket készített, melyeket azonban 
egyelőre maga is csupán légváraknak tekintet t . 
De döntő befolyással birt reá Lemke Peter né-
met származású amerikai missionarius látoga-
tása, ki saját amerikai birtokát ajánlotta föl 
Wim mernek terve kivitelére, Lemke mint Gal-
litzin Döme herczeg, a hires Gallitzin Amália 
herczegnő fiának amerikai missionarius-segéde a 
herczeg által Pennsylvaniában alapított Gallitzin-
Loretto város közelében 400 holdnyi erdőséget 
vett azon szándékkal, hogy ott letelepedik és az 
Alleghany-hegységben szétszórt német katholi-
kusok lelki gondját viselje. Ezt ajánlotta ben-
czés telepnek. 

Wimmer most részletes tervet készitett s 
azt sajtó ut ján közzétette. Mi a teendő? E kér-
dést veté föl. A válasz : Amerika számára men-
nél több német hit téri tőt kell küldeni. Mit kell 
tennünk, hogy Éjszak-Amerika számára elegendő 
misszió papokat kapjunk, s minő papok volnának 
a legalkalmasabbak? Nem sokat vár az „ambu-
láns" hittérítőktől, kik kunyhótól kunyhóhoz 
vándorolnak és sehol állandó lakhelylyel nem 
birnak; mert az ily hittéritők, ha nem szentek, 
a papi szellem zománczát lassankint elvesztik, 
és legalább tartósan a hiveknek sem lehetnek 
hasznára. A hittéritőnek inkább, mint bármely 
más papnak, időről-időre szüksége van lelki 
megújulásra, gyorsan előforduló nehéz helyze-

tekben vigaszra, tanácsra, tehát oly helyivel 
kell birnia. hol mindezt megtalálhatja, vala-
hányszor annak szükségét érzi. Megtalálhatja 
ugyan püspökénél is, de még inkább szerzetes 
testületben — testvéreinél. Aztán gondoskodva 
kell lenni a hittérítő elaggott napjairól és álta-
lán oly esetekre, midőn munkaképtelenné válik, 
nehogy a földi gondok erőt vegyenek rajta, s 
miattuk a reája bizottak örök üdvét elhanya-
golja . . . Ha a missiopapok szerzetesek, abban is 
előnyük van. hogy saját szerzetes testületükben 
a te t t tapasztalatokat egymástól hagyományilag 
öröklik; halálozás vagy megbetegedés eseteiben 
egymást könnyebben pótolhatják, és többet 
tehetnek, mert többen vannak, mindnyájan egy 
czélra törekesznek, és mivel föntartásukra nézve 
biztositva levén, egyesülve az örökkévalók 
után törekedhetnek. Mindez azonban föltételezi, 
hogy a szerzetes papokban valódi szerzetes szel-
lem van s hogy föntartásukról elegendőképpen 
gondoskodva legyen. 

További fejtegetésében elmondja, hogy az 
amerikai missiókat illetőleg nem tar t ja szeme 
előtt sem az indiánokat, sem a már szervezett 
hitközségeket, hanem csupán azon német kiván-
dorlókat, kik távol a városoktól szétszórva élnek. 
A jövőre nézve minden reményét képezendő 
amerikai klérusra épiti. 

„Meggyőződésem szerint, irja, arra, hogy az 
éjszak-amerikai németek elegendő kath. papok-
kal el legyenek látva, nem számithatni mind-
addig, mig intézkedés nem történik, hogy ma-
gukból a kivándorlókból nem képződik hatalmas 
és elegendő klérus." 

Elmondja aztán, hogy Angliát, Németorszá-
got, Dániát, Svédországot, Norvégiát, Magyar-
és Lengyelországot benczés missionariusok téri-
te t ték meg. Ezen eredményt ugy érték el, hogy 
azon hittéritők kolostorokat épitettek, melyek-
ben a szemléleti és gyakorlati élet egyesítve 
voltak, melyekben tudományokkal, az iíjuság 
nevelésével, kézi munkával és földmiveléssel fog-
lalkoztak, s a melyekből minden irányban lelki-
pásztorokat küldöttek ki. Ami a középkorban 
történt, azt most is meg lehet tenni, ós sehol 
inkább, mint Amerikában, hol még mindig 
nagykiterjedésű lakatlan területek vannak. 

Ha az állam belsejében távol a városoktól 
mérsékelt áron jelentékeny terület vásároltatnék 
s azon benczés kolostor állíttatnék, az csakha-
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mar német gyarmat központjává válnék . . . Ma-
gától értetődik — igy folytatja — hogy a ben-
czéseknek a viszonyokhoz kellene alkalmazkod-
niok és mintegy elülről kezdeniök. Valamely 
terület megszerzése nem járna sok nehézséggel, 
mivel a föld ot t tizszerte olcsóbb, mint Német-
országban. A földnek termővé tétele, s fölállítása 
a szükséges épületeknek, melyek kezdetben fából 
lehetuének, néhány éven át igénybe venné ugyan 
az első benczés telep idejét és erejét, amely 
telepnek legalább 2—8 áldozárból és 10 — 15 
laikusból kellene állania, kik közöl a legnélkü-
lözhetetlenebb iparosoknak nem volna szabad 
hiányzaniok. Ha annyira jutnának, hogy a szük-
séges főn tartásról gondoskodva van (s ezt két 
év alatt el lehetne érni), akkor nagyobbítani 
lehetne a konventet; mert a személyzet és mun-
kás kezek szaporodásával a megmunkálandó föld 
is többet hozna; nyomdának s lithographiai in-
tézetnek sem volna szabad hiányzania . . . Ez 
lenne az eljárás minden további kolostor alapí-
tásánál. 

És mivel ily kolostor körül remélhetőleg a 
kath. németek közöl számosan telepednének le, 
a szerzetesek népes iskolalátogatásra is számit-
hatnának, s az áldozárok számának nagyobbodá-
sával latin iskolát, tanintézetet is lehetne ala-
pítani. A súlyt ebben arra fekteti, hogy a 
kolostorba a jó tanulók közöl a szegények ingyen 
vétessenek föl, kik közöl bizonyára többen ked-
vet kapnának papokká és szerzetesekké lenni. 
Most az amerikaiak nem igen lesznek papokká. 
Csoda-e ez, ha a gyermekek egész éven át alig 
látnak néhányszor papot? ha a gyermek látja, 
hogy az isteni tiszteletet pajtához hasonlitó 
templomokban, tehát minden pompa és ünnepé-
lyesség nélkül tar t ják, s a papot nem környezi 
az a méltóság, mint nálunk? ha a pap lóháton 
és körutakon fölismerhetetlen ruházatban inkább 
utazó ügynökhöz, mint áldozárhoz hasonlít? 

Mindez másként lenne, ha a gyermekek 
mindennap vagy legalább gyakran papokat lát-
nának maguk körül, azok oktatásában részesül-
nének ; ha a pap ruházata, lakása, foglalkozása 
által előnyösen különböznék a gyarmatosoktól, 
és az ifjak a kolostori együttélés jótéteményeit 
saját szemléletökböl tanulnák ismerni, és látnák, 
hogy ha a papi állás egyrészt nagy áldozato-
kat kiván, másrészt nem kevésbé nagy az áldás,-
melyet az áldozatokért jutalmul ajánl. Alig ké-

telkedhetni, hogy kivált a szegényebb osztályból 
számosan inkább arra határoznák el magukat, 
hogy rendezett benczés kolostorban mérsékelt 
és tisztes foglalkozás mellett Isten és felebarát-
jaik szolgálatának szenteljék magukat, mint hogy 
az óriási őserdőkben keserves munka mellett alig 
tengődjenek. (Folytatjuk.) 

Iskola és jellemképzés. 
— Eszmetöredéb. — 

(Folytatjuk.) 

A honnét érthető, hogy miként a festő, a ki vala-
mely műremek másolásával foglalkozik, egy pillanatra 
alig veszi le tekintetét az előtte függő mintáról: éppen 
ugy jár jon el a nevelő a rája bizott gyermekképzésben. 
Mert Isten a nevelésben nemcsak fölülmulhatatlau mes-
ter, nemcsak mellőzhetetlen munkatárs, hanem egyszers-
mind a legtökéletesebb minta és példakép, melynek mását 
kell a nevelőnek előállítania növendéke lelkében. Isten a 
kezdet, közép és vég, az Alpha és Omega ; „ott talál-
hatjátok őt, úgymond a nagynevű orleansi püspök, a 
gyermeknek, kit neveltek, tehetségeiben, ott találjátok az 
egyes tudományokban, az irodalomban, a költészetben, 
művészetekben, a melyekre oktatjátok, valamint a jó 
Ízlésnek legegyszerűbb alapelemeiben, a melyeket vele 
közöltök." 

Önkénytelenül merül itt most föl az a kérdés, hogy 
mennyiben lehetséges a jellemképzés az iskolában ? 

A jó nevelés forrása a valódi műveltségnek, a tiszta 
erkölcsöknek, az erénynek, az emberképzés e legneme-
sebb, legdrágább gyémántkövének. Csakhogy az ilyen 
nevelésnek, melynek feladata az egész embernek, tekin-
tettel a vallásra, tekintettel az összes szellemi s testi 
tulajdonságokra, melyek az embert emberré teszik, sőt 
eléhaladásának, nagyságának föltételei, képzése, fejlesztése, 
az elme és kedély képzésén kivül, a jó erkölcsnek •— 
azon delejtünek, melynek irányadása mellett éltünk hajó-
jával mind a földi, mind a földöntúli boldogság révét 
megtalálhatjuk, szeretetében és gyakorlásában való meg-
erősítésre, tehát az akaratnak, a jellem székhelyének 
harmonikus müvelésére is ki kell terjesztenie gondját. 
Anüál is inkább kell pedig azt tennie, mivel tagadhatat-
lan az, mit egy mélyebb belátásu gondolkodó mond, 
hogy „legtöbb ember nem a kellő tudás, de a kellő aka-
raterő hiánya miatt lesz boldogtalanná." 

Ha már igaz, pedig nagyon is igaz, hogy az iskola 
nem pusztán tanító, de nevelő-intézet is, a mely. a midőn 
szükségesnek tar t ja a gyermek szellemi tehetségeinek 
kiképzésére a tudományokat, ezeket még sem czélul, 
csakis eszközül tekinti, hogy az erkölcsi tökély utján az 
emberi szellemet a valódi boldogság forrásához, Istenhez 
mind közelebb vigye ; ha nem csupán • azért van, hogy a 
növendék értelmét tudnivalókkal tölthesse meg, hogy 
keblét a szép iránti lelkesedésre gy'ulaszsza ; de azért is, 
hogy az akaratot a megismert és szeretett igaz, szép és 
jónak követésére inditsa, abban gyámolitsa és szilárdítsa: 
ugy nem felelne meg rendeltetésének, ha a vágyó tehet-
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ség képzésének rovására az ismeretek közlését tartaná 
főfeladatának, röviden, ha az úgynevezett kizárólagos 
oktatást, alaki képzést eléje helyezné a nevelésnek. 
„Ugyanis az ember valódi becse nem eszének, hanem 
akaratának erejétől függ. . . Kiben az hiányzik, azt nagy 
elméleti tehetségek csak gyöngébbé teszik, nincs is sze-
rencsétlenebb, sőt néha alábbvaló teremtés a világon, 
mint a nagy ész, a melynek a jellem meg nem felel" 
mondja a bölcs. 

Teljességgel nem álljuk, hogy az iskola kizárólag 
hozza létre az erkölcsi jellemet, bár hangsúlyozzuk, hogy 
annak előidézésében oroszlánrésze van, vagy, hogy min-
den iskolát végzett növendék azért, mert iskolába jár t , 
bizonyosan erkölcsi jellemmé is fejlődik. Sőt egyenesen 
kimondjuk, hogy találni olykor jellemnagyságokat, a kik-
ről életiróik azt jegyzik föl, hogy azokat nem az iskolai 
nevelés, hanem az élet tette oly kiváló egyénekké. . . . 
Csakhogy ebből korántsem lehet nyomós, a fönneb'oieket 
meggyöngitő vagy éppen lerontó érvet felhozni, tehát 
onnét éppen nem következik, hogy a kivánt sikerhez nem 
csak nem szükséges, de még alapot sem vethet az iskola. 
Hanem ellenkező, az t. i., hogy: mivel aránylag vajmi 
kevesen vannak olyanok, nem sokan birják ki az életnek, 
mely igazán nagy harcz, nagy küzdés, — viszontagságos 
iskoláját, mert nincs bennök elegendő erő az észre és a 
lelki jóságra zudult harczokban az akadályok legyőzéséhez. 
Nincs pedig azért, mert a nélkülözhetetlen szellemi kel-
lékekhez juttató vallásos, keresztény iskolai képzés, mely 
nem az érzéket ingerlő és állati elvet nyújtó dolgokba 
helyezi a boldogságot, hanem csak abba, a mit az ész 
és erkölcsiség szabta hatások között kellemesen élvezhet, 
— nem előzte meg nálok az életnek már egész és kifej-
lett erőt, komoly önfegyelmezést megkívánó munkásságát. 
Ez okon előttünk nem puszta szólam az az annyiszor 
hangoztatott mondás: „kié az iskola, azé a jövő," vagy, 
mint a halhatatlan emlékű Segur magát kifejezé : „a 
nevelés az ember, az ember a társadalom." — Az if jak-
ból, mint egyedekből állván ugyanis elő a nemzet, a tár-
sadalom : magától következik, hogy a minőnek nevelte 
az iskola az ifjút, az embert, olyan lesz a nemzet, a 
társadalom . . . 

Mire nézve nagyon tévednek, s az emberiség jól 
fölfogott érdekei ellen tesznek az iskolák ócsárlói, a kik-
kel szemben azért bizvást hangoztassuk, hogy a gyer-
meknek már első lépteit vezető, első hajlandóságait az 
erény útjára irányzó, első tetteit, erőfeszítéseit az erkölcsi 
életre kalauzoló tanoda, a melynek minden körülmények 
között helyt kell állania magáért a rája bizottak rendel-
tetésszerű kiképzésével, van hivatva azt megtanítani, mi-
képpen kell az életét a kötelesség élénk tudatával saját 
mivoltában fölfogni és miképpen kell ugy az Istennek, 
mint az embernek megadni azt, a mi őket megilleti. 
Mert hát parancsszó mellett mindig hajlandóbb az ember 
kötelességeit leróni és ha a belátás ereje már a gyermek-
korban van felébresztve, a mikor az értelem teljes ön-
tudatra jut , a látott és hallott nemes irányú behatások-
nak készséggel enged és mivel természetében nyomot 
hagynak a tapasztalt dolgok, észrevétlenül is erősödik a 
jóban. Ha azonban az „ujabb kor Bábele", a divatos 

paedagógia által annyira kerülgetett Isten nevében és az 
erről legtisztább, legbiztosabb tájékozást nyújtó keresz-
ténység elvei, tanai nyomán, azon meggyőződésben, hogy 
azon titokkal teljes táplálék, melyből a valódi értelmi 
nagyság párosulva az örök igaz, szép és jó iránt való 
érzékkel, élete nedvét szivja, melyből a legfőbb lénynek 
ismerete és a kötelességek érzete fölsarjadzik ; melyből 
az erény tisztelete, szeretete és minden nagy gondolat 
fakad, és melyből minden nemesebb emberi és isteni után 
való törekvés eredetét veszi, csak az elmét és szivet 
egyaránt átható és cselekvést megtermékenyitő isteni esz-
mében található, ifjaink lelkébe nem iparkodunk beoltani 
a jámborság első áldásos elemeit, megvetni a valláser-
kölcsi alapot s annak érzetét fejleszteni, szilárdítani : 
mit lehetne várni tőlök, a mind Isten, mind magok, mind 
pedig nemzetök irányában rájok váró kötelességek hü 
teljesítésére nézve, midőn az iskolaévek gyors leforgása 
után polgári szabadságot nyerve, a haza ügyei különöseb-
ben követelik működésüket ? 

Ezek átgondolása után ki nem látja be, hogy mel-
lőzni. a mindig egy fensőbb, magasabb czélra törekvő, 
iskolát, mely ha nem is fejthet ki egymagában teljesen 
szilárd, következetes jellemet, ez csak a megerősödött 
férfiakarat sajátja levén, annak mégis oly alapot vethet, 
melyen idővel fölemelkedjék, és nemcsak az egyént mentse 
meg a számtalan külső körülmény s kisértet káros be-
folyásától, hanem az egyénekben a társadalomnak szilárd 
alapokat nyújtson, melyek korszakonkint megújítsák a 
nagy idők nagy embereinek emlékét, csakugyan nem 
egyéb, mint elemeire bomlasztani akarni a társadalmat. 
Azaz az embert a vadság állapotába dobni, megsemmi-
síteni a polgári váltságot mindazon fényoldalaival, jóté-
teményeivel, a melyeknek az embert birtokába helyezte; 
elzárni, illetőleg megnehezíteni a haladás útját és pedig 
nem csak az erkölcsi, hanem a physikai, sőt a szorosan 
vett anyagi renden belül is, tehát éppen azon kiváltság-
tól fosztani meg az embert, melyre eddig, mint vív-
mányaink egyik legelőkelőbbjére oly méltó büszkeséggel 
hivatkozott. 

Régi mondás: „Quod cito fit, male fit" . . . És ezt a 
tények hosszú sora igazolja. Miért az iskolai nevelő fej-
lesztésre szintén, a hol t. i. az igaz kereszténységnek kell 
lennie a tanítványra nézve azon légkörnek, melyen belül 
elméjét a tudomány igazsága fölvilágosítsa, kedélyét a 
művészet szépsége fölmelegítse, akaratát a vallás és 
erkölcs jósága az ég harmatával megtermékenyítse, — 
időre van szükség. — A jellem nem alakul ki pár rövid 
esztendő alatt, azt csak az Istennek, mint a physikai, 
értelmi, ethikai élet, szóval, mint az egész nevelés nap-
jának ismerete, szeretése és a hozzá hasonlóvá levésre 
irányuló kereszténység ihlete vezérelte paedagógia szerint 
való huzamosabb gyakorlás szüli meg . . . 

És ugyan a jellemképzésben, valamint a nevelés 
minden más ágában legelső a példa. Csupa tanítás és 
utalás igen keveset használ, ha a gyermek mesterében, 
ki neki az Isten törvényeiről s a nagy jellemes egyének-
ről oly sok szépet beszél, ép, fónkelt és tiszta jellemet 
nem lát maga e l ő t t . . . Szükséges tehát, hogy az oktató 
meggyőződése, elvi álláspontja, cselekvésmódja tanitásá-
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val összhangzó legyen ; hogy tettei igazolják szavait, 
röviden, hogy maga a nevelő-oktató is erkölcsi jellem 
legyen. Müveit sziv, erkölcsi jellem nélkül lehet az oktató 
a világ legtudományosabb embere, nevelői hatása oda 
van. S hozzon bár föl tudományos okokat a jónak és 
erénynek követése mellett, tömje bár meg a gyermek 
elméjét a legragyogóbb s változatosabb ismeretekkel : 
nevelése épületéről mégis hiányozni fog a boltív, mely 
azt erőssé, szilárddá tegye ; azért a szent könyvek is 
nyomós okból számlálják el ily sorrendben Jézus életé-
nek nyilvánulásait : „Coepit Jesus facere et docere," 
(Act. A p. 1, 1 ) . . . A jó példaadás mellé kell még járul-
nia az oktató részéről a jóakaratnak, kifogyhatatlan 
béketürésnek és SZÍVÓS kitartásnak. Mert, bár sokan a 
növendékek közöl hajlandók a jóra, tanulékonyak és 
simulok : nem ritkán kénytelen azonban az oktató ma-
kacs, vásott gyermekekkel is vesződni, a kiket hasonló-
képpen meg kell mentenie s jóravaló emberekké nevelnie. 
Ily esetekben mellőzhetetlen a szelíd szeretettel párosult 
türelem, mely gyümölcsét meg is fogja teremni a men-
tornak legnagyobb örömére, a ki, miként a jó pásztor, 
legédesebb örömet érez az eltévedt, de ismét megtalált 
juhocskájában. Kívántatik e kivül még a szivjóság sugal-
latta finom érzék s éber figyelem a gyermeki lélekben, mely 
mintegy második horebi csipkebokor, melyhez leoldott 
saruval, tiszta kézzel, romlatlan, szent kebellel kell csak 
közeledni, meglevő jóindulatokra s hajlamokra a melye-
ket éppen nem szabad a nevelőnek mesterkéléssel vala-
hogyan elferdítenie, hanem inkább szilárdítania, erősítenie 
és nemesítenie kell, amint erősül és nemesedik a fa óltás 
és ápolás utján. . . . 

Mi következik ebből? Nemde az, hogy, mivel már 
a gyakorlás, a példaadás nem zárkózhatik csupán az 
iskola falai közé, a tanintézetnek a jellemképzést czélzó 
tevékenységében, a mennyire lehet, támogattatnia kell a 
család és társadalom részéről is, mint a melyek között 
az iskola és jellemképzést illetőleg, a közép helyet foglalja 
el. — Sokrates azon szemrehányásra, melylyel őt az 
atheneiek illették, hogy Alcibiades, aki önzésének nem-
csak Athént, hanem egész Görögországot kész vala föl-
áldozni, az ő kezei alól került ki, mig egyrészt büszkén 
mutathatott egy Plafonra, egy Xenophonra, mint nevelői 
fáradozásainak gyümölcseire ott, hol kifejtett munkássága 
a család, a környezet részéről támogatásra talált : más-
részt megdöbbentő példáira hivatkozhatott az Alcibiade-
sekben a sülyedtségnek. a hol a család nem gyarapított 
hanem pusztí tot t ; hol a környezet nem fölemelt, hanem 
lesülyesztett ; hol a társadalom nem épített, hanem ron-
tott. Ugyanez áll nálunk is, valahol csak a család, a 
környezet az iskola tanítói és nevelői hatását ellenkező 
gondolkodás, érzés és cselekvésmód által ellensúlyozza. 
„Quo enim nati sumus, quam multis adiuvamur 
officiis ?" mondhatjuk e tárgyban is az ó-világ egy szép 
lelkű írójával. Ebben találja magyarázatát azon körül-
mény is, hogy ez uton számos növendék, a kik jövőjükre 
nézve a legszebb; reményeket keltik vala, mindazon remé-
nyeket cserben hagyva oly jelentéktelen maradt, mint 
azok, kik az iskolában nem igen sokat ígértek, sőt mö-
götte maradt olyanoknak is, a kiknek sorában kitűnt, 

de a kik később megtanultak egész lelkökből, összesze-
dett erővel, fáradatlan kitartással munkálkodni. 

„Azon tárgyak között, melyek a satyrának és ko-
médiának szakadatlanul u j meg u j táplálékot adnak, 
talán legkimerithetlenebb a balítélet. A balitélettől elfo-
gult ember a szinte kimondhatatlan balgaságokat is bá-
mulatra méltó bölcseségnek tar t ja . Egy-egy ily balitélet 
kedveért egyik-másik valóságos gyönyörélvezetet talál 
abban, a mi különben lelke nyugalmát zavarná. Ily bal-
itéletből megtagadjuk legmélyebb meggyőződésünket, és 
készségesen elfogadjuk azt, a mi természetünknek vissza-
tetszik." (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, aug. 12. A szatmári „Heti Szemleu a 

•román-kérdésről. — 
Emiitettük, hogy a nagy műveltség és finom tapin-

tat által vezérelt szatmári „Heti Szemle" Magyarország 
egy rendkívül elmérgesedett bajának gyógyításához fogott, 
midőn tárgyalásainak sorában napirendre kitűzte a „román-
kérdés" megvilágítását. Mondottuk, hogy jeles laptársunk 
nagyérdemű munkáját figyelemmel fogjuk kisérni és segí-
teni fogjuk a közjó érdekében tovább gyümölcsözni. 
T. laptársunk kezdte egy talpra esett felszólítással, hogy 
románok, magyarok, adják elő őszintén és nyíltan pana-
szukat, véleményök szerint a baj okát és gyógyítását. A 
dolog természetes lefolyásnak indult. Jö t t két panaszlevél 
román részről. Erre most legújabban maga a „Heti 
Szemle" adja elő a magyar ellenpanasz fő vádját. Atvesz-
szük az egész czikket szórói-szóra, mert az igazán érett 
elme munkája és alaposan megismertet a románok esze-
járásával, de ugyanigv le is számol vele: 

„A kérdés fejtegetésében azon ponton vagyunk, hogy 
a románok panaszait két igen tisztelt intelligens román 
férfiú tollából ismerve, immár megtehetjük azokra jóaka-
ratú, őszinte észrevételeinket, szembe állítva velők a ma-
gyarság panaszait is. 

Megvalljuk, némi kedvetlenséggel teszszük ezt, egy-
részről azért, mert az óhajtott béke iránt legalább a 
jelenre némi pessimismussal találkoztunk, másrészről azt 
vettük észre, hogy e panaszok nagyjában egyeznek a 
romániai tanulóknak és a bécsi deputatiónak memoran-
dumában foglalt panaszokkal. Ezek között pedig sok 
olyan van, melyek részint igaztalanok, részint jogtalanok 
és igy orvosolhatatlanok. 

Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy a hang nem 
gyűlölködő, mint azokban, a kívánság nem oly szertelen, 
mint a memorandumokban. Ezekben ugyanis: 

a) a magyar nemzet mindig ellensége volt a román 
culturának. 

b) mindig elnyomta a románt s megfosztani igyek-
szik minden polgári jogától és szabadságától. 

c) mindent felhasznál a román elem kiirtására fa j -
gyűlöletből. 

d) a magyar nemzet bomlasztó elem, a szabadság és 
nyugati cultura barbár ellensége. 

e) A magy. állam jogtalan bitorolja az uralmat 
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Erdély és a szomszédos megyék felett a Tiszáig, mert a 1 

románok e terület őslakói. 
f) Nagy sérelem a dualismus, még nagyobb sérelem 

Erdély uniója a románokra nézve. 
Azt kell tehát feltennünk és fel is teszszük, hogy 

ama két nyilatkozat igen tisztelt irója nem igy és nem 
hangoztatván ezen panaszokat is, nem áll minden tekin-
tetben ama két memorandum alapján és bizonyára van-
nak még sokan, akik szintén nem állanak. 

Nekünk azonban, a kik az összes románsághoz sze-
retnénk szólani, hogy a békéhez az utat némileg egyen-
gessük, az összes panaszokat együttesen kell vennünk, 
annál is inkább, mert azok valamennyien okozott össze-
függésben látszanak állani, egymást egészítik ki és ma-
gyarázzák. 

Igy fogja fel az egész magyar közvélemény, a mely-
nek tolmácsai akarunk lenni. És ebben legfőbb panasza 
i-i benne van foglalva. 

Kétségtelenül igaz — tart ja a közvélemény, — hogv 
nem minden magyarországi román hangoztatja — mint 
a romániai memorandum — azon kívánságot, hogy Er-
dély a Tiszáig Romániához csatoltassék — elhallgatják, 
sőt tiltakoznak is ellene, s ezek közé sorolhatjuk öröm-
mel a két nyilatkozat tisztelt iróit is. 

De ne áltassuk magunkat. Ez a vágy, a mely ha 
jogot nem is, de indokot talál a különben tiszteletre 
méltó nemzeti érzésben, nemcsak a nyilt dákorománok 
kebelében van meg, hanem a románok óriási többségé-
ben, talán valamennyiben. 

Es akiben meg van a vágy valamire, az rendszerint 
törekszik is elérésére, vagy legalább rokonszenvezik azok-
kal, akik elérésére törnek. C<ak a mód különböző tehát. 
Az okosság az eljárásban lehet kisebb-nagyobb fokú az 
adott körülmények, a politikai és társadalmi viszonyok, 
az eszközök kifejtésének lehetősége szerint. 

És ezt az elméletet az összefüggő tények bizo-
nyítják. 

A romániai románokat semmi sem akadályozza, 
hogy ezt a vágyat ne csak nyiltan kifejezzék, hanem 
nyiltan is törekedjenek valósítására. Ott már van irredenta, 
decemviratus. Az egyetemi ifjúság memoranduma nyiltan 
j-dezi a czélt. Elől lobogtatja a kibontott zászlót. 

A magyarországi románok ezt nem tehetik igy 
nyiltan. Ez bajos is volna. Annyit tesznek tehát a czél 
elérésére, a mennyit lehet, A bécsi memorandum csak a 
dualismust támadja meg, a mely a magyar állam hatal-
mát, az illető czél kárára, szemlátomást megerősítette ; 
— Erdély unióját bontogatja, a mely e földrésznek kü-
lönválását s idővel Romániához csatolását annyira meg-
nehezítette, sőt lehetetlenné tette. 

E mellett azonban kezet nyújtanak a romániai irre-
dentának. A siirü érintkezés a vèzérférfiak közt, a köl-
csönös támogatás tény és e szerint az egy czélra való 
törekvés is igen válószinü, ha nem bizonyos. Ugyanaz 
tehát a zászló, csakhogy még be van burkolva. Ezt emel-
getik románjaink közül azok, a kiket túlzóknak nevez a 
közvélemény. Ez a második stadium a czéltól, melynek a 
bécsi memorandum á kifejezője. 

Vannak ezenkívül, és talán a többség ilyen, a kik 
részint elfoglalt hivatali, vagy társadalmi állásuknál, ré-
szint nagyobb politikai belátásuk s okosságuknál fogva 
nem vallják nyiltan magukénak sem a romániai, sem a 
bécsi memorandumot, de nem is tiltakoznak ellene — 
eddig legalább nem tiltakoztak -— és igy a magyarság 
előtt joggal azon gyanúban állanak, hogy titokban együtt 
éreznek azokkal. És ezt a gyanút megerősíti azon kö-
rülmény, hogv utólag többen csatlakoztak ahhoz, a kik 
előbb nem is vettek benne részt ; hogy az összes román-
ság nagyjából ugyanazon panaszokat hangoztatja ; hogy 
a román lapok tiltakoznak az ellen, hogy különbség té-
tessék túlzók és mérsékeltek között. 

íme ez a helyzet, a mely megmagyaráz mindent. 
Három fokozat áll a magyar közvélemény előtt a nyilat-
kozás módjára nézve, de mind a három — legailább ez 
idő szerint -— összefüggésben látszik állani egymással s 
közelebbről vagy távolabbról ugyanegy czélra látszik 
törekedni. 

Nincs magyar e hazában, a ki nem igy fogja fel a 
helyzetet. És azt hiszszük ily felfogás nem verhetett ok 
és alap nélkül évtizedek óta egy nemzetben gyökeret^ 
ha arra évtizedek nyilatkozatai, tényei, tapasztalatai nem 
szolgáltattak volna alapot. 

Nekünk egyedüli czélunk az eszmék tisztázása s 
ezzel ha lehet, a béke utjának egyengetése. Azért szólunk 
őszintén, nem kerülgetve a dolgot. Ezért mondjuk ki 
nyiltan, hogy minden controversiának gyökere és magya-
rázata a titkos vagy nyilt dakoromanismus. 

Ez a központ, a mely körül fordul meg minden, 
egyrészről a törekvés annak előkészitésére, másrészről az 
önvédelem annak megakadályozására. 

Ha ezt a gyökeret valahogy el lehetne távolitani, 
egy csapásra megszűnnének a románok panaszainak leg-
nagyobb része, másrészről a magyarság féltékenysége és 
az önvédelméből kifolyó, sérelmesnek állitottt intézkedései. 

A controversiénak ezt a gyökerét kell tehát mind-
enekelőtt kiirtani, hogv helyre álljon teljesen a béke. 
Addig képtelenség róla még beszélni is. A mig ez esz-
méről a magyarországi románság le nem mond, soha 
sem lesz teljesen kielégithető. Mindig tovább s tovább 
fog menni követeléseiben. Orvosolva lesznek panaszaik? 
Előállanak ujakkal, pihenés nélkül az eszme valósításáig. 
S az is bizonyos, hogy a kik ez eszmén csüggnek, soha-
sem lehetnek igaz barátai a magyar állam megerősítésé-
nek ; mert e hatalom minden gyarapodása az eszme va-
lósításának reményét csökkenti. Miután pedig a magyarság 
nem oly rövid látó, hogy a majd folyton szaporodó té-
nyekből és törekvésekből ne ismerné fel a végczélt, 
viszont ő is folyton fokozottabb önvédelemre kényszerít-
tetik. Előtérbe fog talán lépni a hatalmi szempont is. Ha 
a magyar nemzet látja, hogy a nemzetiségeknek adott 
szabadságok és jogok léte és integritása ellen aknáztat-
nak ki. akkor a nélkül, hogv elnyomó, kivételes törvé-
nyeket alkotna, egész háztartását egyenlő jogok és sza-
badságokkal akként rendezheti be, hogy ezek ártalmára 
ne legyenek. A panaszok és feszültség ekkor nőttön fog 
nőni. Ez egyszer bizonyos. 
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Az a kérdés már most, kiirtható-e az eszme, és 
törekvés s mi módon ? 

Azt hisszük az eszme, a vágy nem irtható ki telje-
sen sohasem. Dákorománok mindig voltak, vannak és 
lesznek. Ez a vágy ott gyökerezik a nemzeti érzésben, 
mely amint a jelekből látszik, ma már az egész világon 
domináló érzés s a gondviselés tervében talán előkészítő 
eszköze lehet a nemzetek egyesítésének a messze jövőben. 

Ámde más az eszme, és a vágy — és más az arra 
való törekvés. Sok olyan vágyunk van, a minek valósí-
tására nem is gondolunk, nem hogy megkísértsük. 

Es ezt kívánja a magyarság a magyarországi romá-
noktól. 

Es kívánsága jogos. 
És ki is vihető. 
Nem kell ehhez más egyéb, mint a románoknak 

teljes meggyőzése ama vágynak kivihetetlenségéről. A 
.lemondás, az adott helyzettel való habár szükségszerű 
kibékülés ebből önkényt következik. Mert észszel biró 
ember nem törekedhetik — még saját veszélyével is — 
olyanra, a minek kivihetetlenségéről előre is meg van 
győződve. 

Már pedig alig képzelhető a lehetőség arra, hogy 
Magyarország Románia javára valamikor megcsonkíttat-
hassák. 

Mindenekelőtt a jog kétségtelenül a magyarok részén 
van az igényelt földhöz, még ha a románok e földnek 
ős lakói is. Ezer év óta birja a magyar e földet, a hon-
foglalás czimén. Ha e czimet a birtoklás jogához meg-
tagadnék ama korban, ma egy nemzet se birná jogosan 
hazáját, valamennyi bitorló, még Románia is, mert a ro-
mánok előtt annak is voltak őslakói. 

A történelmi hagyományt, geographiai fekvést nem 
is említve, az igényelt földterülethez jelenlegi népességük 
arányánál fogva sem tarthatnának jogot a románok. Hi-
szen az 1880. népszámlálás szerint e terület 5.009,121 
lakosa közül csak 2 393,525 lakos, tehát nem egészen 
48°/ 0 beszéli csak a román nyelvet a többség tehát bizo-
nyára határozottan ellene van a különválásnak. És e föld-
területnek éppen Romániához közvetlen szomszédságában 
a magyarság lakik zárt tömegekben. 

Háromféle módon juthatna csak Románia az igényelt 
földterülethez. A magyarok lemondása, erőszakos elvétel, 
végül fokozatos, ügyes politika utján. 

Arról, hogy Magyarország csak egy talpalatnyi 
földről is lemondjon az ezeréves hazából, melyet őseinek 
vére szentelt meg, melyhez annyi emlék, öröm, fájdalom 
és egv hosszú mult történelme köti, még csak álmodni 
sem lehet. 

Erőszakos elvételről sem lehet szó, mert ez csak a 
magyarság testén keresztül történhetnék. Erről biztosak 
lehetnek a románok. De hol van hozzá az erő ? Azt 
hiszszük, hogy Románia akkor sem küzdhetne meg sikere-
sen a magyar erővel, ha már előbb megszerezte volna Orosz-
országtól Besszarabiát a Dnjeszterig, Ausztriától Buko-
vina délkeleti részét, s Szerbiától a Duna jobb part já t . 
Kétségbeesett küzdelem volna ez még akkor is, és a 
magyar megmutatta 1848-ban, hogy készületlenül, a lá-

zadó nemzetiségekkel vivott harcz daczára nagy hata-
lommal is diadalmasan tud megküzdeni, pedig még csak 
nem is hazájának ezredéves örökségét, földjét kellett 
megvédeni, hanem alkotmányát. Mi lesz akkor, ha pro 
aris et focis kell élethalálra küzdeni ? 

Olyan európai constellatiót sem tudunk elképzelni, 
a mely Romániának ölébe hullatná a magyarság elnyo-
másával a kivánt területet, ugy hogy ebben Romániának 
köszönete lenne. 

Amig a dualismus fenáll, és ez ugy látszik, hosszú 
időkre biztosítva van, — Ausztriától nem várhatja ezt. 

Megszünhetik a dualismus akképpen, hogy Ausztria 
egy része a nagy Németországba olvad, vagy egy abso-
lut osztrák uralom megfosztja Magyarországot államisá-
gától, ha lehet. Első esetben Magyarország külön feje-
delem alatt , mint az u j birodalom magva csak megerő-
södve kerülhet ki a küzdelemből; a második esetre, 
miután ezer évi próbálgatás után annyi sok csapás közt, 
török tatár járás mellett sem volt, a jövőben sem igen 
lészen kilátás. De ha ideiglenesen sikerülni is találna, 
1849 — azt hiszszük — megtaníthatta a románokat 
arra, hogy büséges szolgálataikért mit várhatnak a ma-
gyar alkotmány elnyomóitól. Lehet talán, hogy el fogják 
fogadni támogatásukat s talán igérni is fognak sok min-
dent ; de azt, hogy a magyar korona területéből valamit 
átengednének, vagy csak külön önállóságot is biztosita-
nának, alig lehet hinni. 

Oroszország maradna hátra tehát a reménynek, ab-
ban az esetben, ha Ausztria-Magyarországot egy háború-
ban sikerülne levernie. De ezzel együtt Románia szabad-
ságának és önállóságának és végórája ütött. Erről, azt 
hiszszük, magok a románok is meg vannak teljesen győ-
ződve. A bessarabiai románokra most is jobban reá férne 
egy kis romániai támogatás, mint a magyarországiakra. 

A fokozatosan előkészítő ügyes politika volna végül 
a dako-román eszme valósításának harmadik módja, mely 
abban állna, hogy a magyarországi románoknak mint egv 
külön politikai nemzetnek fokozatos önállósítása vivassék 
ki. alapul véve a nemzetiségi törvényt, ezt folytán kibő-
vítve, ujabb külön kiváltságos jogokat szerezve s mivel 
az önállósághoz külön földterület is szükséges volna, az 
erdélyi unió felbontatnék és e területen a román, mint 
külön politikai nemzet elismertetnék. Ha ez egyszer meg 
vau, és majd itt a berendezkedés megtörtént külön román 
közigazgatással, jogokkal, egyházi, iskolai, társadalmi 
intézményekkel amint ezt 1848. után, midőn a magyarok 
földre voltak tiporva, a győztes osztrák hatalomtól kí-
vánták, akkor lehet várni még. Kommt Zeit, kommt 
Rath. Üls nem lehetetlen, hogy a magyarországi román-
ság bizonyos része a jelenben ezt a módot vallja pro-
gramra jául. De ez a megfejtő kulcsa és magyarázata is 
mindazon panaszoknak és követeléseknek, a melyeket a 
román memorandumok s velők nyiltan vagy titokban 
rokonszenvező románok széltében hangoztatnak. 

Már hogy ez a politika czélt érjen, arra egy volna 
szükséges : a magyar politika túlságos rövidlátása, többet 
mondunk, jogos önvédelméről, államiságáról való lemon-
dása a könnyen felismerhető czél kedveért. 

Nyiltan szólunk, ugy a hogy a helyzet képe előt-
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tünk lerajzolódik, s a mint él — ugy hiszszük — min-
den magyar meggyőződésében. 

Ez a meggyőződés tény, a melylyel a románoknak 
számolniok kell, ha békét akarnak. 

Nem gyanúsítás ez, nem rágalam, nem ráfogás. Ez 
a magyarságnak vagy megtörtént, vagy méltán várt, de 
meg nem történt ellenkező nyilatkozatokból, tényekből 
s tapasztalatokból szerzett általános meggyőződése. 

Ezt kell a románságnak megingatni, megdönteni, 
hogy teljesen helyre álljon a kölcsönös bizalom, a mi az 
egyetértés múlhatatlan feltétele. 

Es erre nem elég egyeseknek csak homályos nyi-
latkozata. A legilletékesebbek testületi fellépése szük-
séges. 

De még a testületi nyilatkozat sem elégséges, hogy 
teljesen megszűnjék a bizalmatlanság. Ünnepélyesen kel-
lene elitélni a dákoromán törekvést. Tiltakozni a romá-
niaiak illetéktelen beavatkozása, igaztalan ráfogásai s 
agitatiói ellen, amint ez a romániai memorandumban kife-
jezésre jutott . 

Aztán felhagyva az ugy is meddő passivitással, 
igaz testvérként tevékenyen részt venni a magyar állam 
megszilárdulására irányuló közös munkában. 

Es akkor helyreáll a béke, orvosolva lesznek az 
alapos panaszok, mert a miként a múltban nem volt, ugy 
a jelenben sincs széles e világon alkotmányosabb, sza-
badságszeretőbb, nagylelkübb, lovagiasabb, igazságosabb 
nemzet a magyarnál. 

A románok panaszaival, a melyek némelyikét aii is 
figyelembe veendőknek találtuk s jövő számunkban bő-
vebben foglalkozunk velők, a magyarságnak ezt a fő, 
nagy panaszát állítjuk szembe s kérjük annak a jelzett 
módon való orvoslását a románok részéről.* *„* 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo püspöki jubileumának emlékére 

Rómában sz. Joachim tiszteletére templom épül. A gon-
dolat, a tény, hogy püspöki jubileuma templom által lesz 
megörökítve Rómában, nagyon kedves szentséges atyánk 
magasztos röptű lelkének. Csak egy a baj : hogy nincs 
pénz az építésre. E két ok indította kegyes főpásztorun-
kat, Vaszary Kolos hgprimást arra, hogy legújabb főp. 
levelében a papságot és ez által a hiveket a fent emlí-
tett czélra való kegyeletes adakozásra buzdítsa. Szózata 
hatástalan nem maradhat. 

— A titkos társaság, a szabadkőművesség, már nem 
titkol többé semmit — elveiből ; csakis egyes czéljait 
ta r t ja még itt-ott a beavatlanok előtt titokban. E hó 
elsején Flórenczben a toskánai szabadkőművesség banket-
tet adott az olasz nagy Oriens tiszteletére. Ezt az alkal-
mat Lemmi a nagymester el nem szalaszthatta a nélkül, 
hogy beszédet ne mondjon. Mondott is egyet, a melyben 
megvallá, hogy Róma elfoglalása, az istentelen Giordano 

Bruno űnnepeltetése stb. mind a szabadkőművesség müve. 
Lemmi ur abból sem csinál titkot, hogy a szabadkőmű-
vesség elhagyta az ő symbolumainak mysticismusát és 
konkrét czélokra törekszik az ,állam erkölcsi és politikai 
functióinak körében." Legérdekesebb a nagymester ama 
vallomása, hogy „a szabadkőművesség főczélja — a neve-
lés". Jó lesz ezt megjegyezni ! 

— Az olasz katholikusok X. kongresszusa f. évi 
szept. 12—16-ig fog ülésezni Genuában öt szakosztálylyal, 
a melyeknek munkarendje következőleg van megállapítva: 
I. osztály: 1. A szent atya püspöki jubileuma. Előadó 
mgr Radini Teveschi. 2. Katholikus tevékenység és szer-
vezkedés. Előadó Paganuzzi ügyvéd. 3 Közigazgatási vá-
lasztások. Előadó mgr Biliani. II. osztály: 1. Katholikus" 
nemzetgazdaságügy. Előadó Medolago-Albani gróf. 2. Jó-
tékonyság. Előadó lovag Radini-Tedeschi. III. osztály : 
Nevelés és tanitásügy. Előadó Torini ügyvéd. IV. osztály : 
Sajtóügy. Előadó Venturoli lovag. V. osztály : Keresztény 
művészet, és pedig: 1. Képző művészet. Előadó Dufour 
lovag, 2. Egyházi zene. Előadó de Santi s. J . atya. 

— A Rómában alapított u j benczés Collegium, a 
sz. Anzelm-Collegium apátjául Monte Cassino egy hírne-
ves szerzetesét, Dom Caietanus Bernardit emlegetik. 

— X I I I . Leo püspöki jubileumát beatificatióval 
kezdi. Boldogokká avatja Bianchi barnabitát, Baldinucci 
jezsuitát, Maiella redemptoristát és Grassi oratoriánust. 

— Az ugandai keresztény-mészárlás ügyében az 
angol kormány felszólította a Vatikánt egy vegyes vizs-
gáló bizottság kiküldése iránt. Ezzel az angol kormány 
elismerte, hogy kártérítési kötelezettségei vannak, vagyis, 
hogy Lugard kapitány, a vérontásban és károkozásban 
bűnös. 

— Az esztergomi kisdedóvónők praeparandiája, me-
lyet Vaszary Kolos hgprimás nagylelkűsége állit a köz-
nevelés ügyének, a jövő iskolai év kezdetével már meg-
nyílik. 

— XIII. Leo pápa Rampolla államtitkár által leve-
let íratott Palmer Berta Honorita asszonynak, a chicagói 
világverseny-kiállítás női előkészítő bizottság elnöknőjé-
nek, válaszul ez utóbbi levelére, melyben kérte a szent-
atyát, engedje meg, hogy katholikus hölgybizottság ala-
kuljon a végett, hogy a chicagói kiállításban a női 
kézműipar, kivált a templomok ékesitésére vonatkozólag 
méltóan legyen képviselve. A pápa a nevezett hölgy 
czélzatát nemesnek és hasznosnak itéli és hőn óhajtva, hogy 
a terv sikerüljön ; kívánja, hogy bizottságok és albizottsá-
gok alakuljanak a nevezett úrhölgynek ós társainak támo-
gatására. 

— Esztergommegyei Hirlap czim alatt okt. 1-én 
Sinka Ferencz kiadásában és szerkesztésében uj, függet-
len társadalmi hetilap fog megjelenni Esztergomban. Mu-
tatványszáma szent István napján küldetik szét. Előfizetési 
ára 4 frt lesz. 

— Sajtóhiba- igazi tág. Utolsó számunk 3-ik vegyesében 
d'Annibole helyett d'Annibole olvasandó. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ben, intézendök. | 

Wimmer Bonifácz és dr Wolter Mór benczés 
főapátok. 

(Folytatás.) 

De honnan vegye az Ej szak-Amerikában 
alapítandó kolostorhoz Wimmer a benczéseket, és 
legalább az első időre szükséges pénzt f Rendithet-
lenül számítot ta bajor benezésekáldozatkészségére 
és a tekintélyes Lajos-misszió-egylet támogatá-
sára . . . 

Wimm er e fölszólalása fölkeltette a király 
s a müncheni nuntius Murichini figyelmét. Wim-
mer megkérdeztetvén, hogy hajlandó lenne-e 
terve végrehajtására vállalkozni, habozás nélkül 
igennel felelt, ha arra apátja beleegyezését meg-
nyeri. A misszió-egylet is pártfogását igérte. 
Kezdetül azonnal öt gymnasiumi tanuló ajánl-
kozott, készek őt Amerikába követni, hogy ot t 
papokká legyenek. Wimmer ezeknek előadta a 
reájok váró nehézségeket; hogy a legnagyobb 
föláldozásra készen kell lenniök. „A mit Ame-
rikáról tudok, úgymond, azt csak hallásból ós 
olvasásból tudom, mindenre el kell készülve 
lennem; szép, tisztes állást hagyok, és i t thon 
talán még előnyösebbet is remélhetnék; elha-
gyom szegény rokonaimat, kik nagyon reám 
szorulnak; megválók elüljáróimtól és szerzetes 
társaimtól, kik tisztelnek, becsülnek ós nem szi-
vesen bocsátanak el, teljesen biztosított, rende-
zett állapotból egészen újba lepek, hol mindent 
újból kell kezdeni s rendezni stb. Tehát semmi 
előnyöm sincs önök fölött s ha önöket magam-
mal viszem, csak azért teszem, mert bizom, 
hogy önök is készek örömet és bánatot Isten és 
felebarátaink szolgálatában megosztani; és ha 

önök csatlakoznak hozzám, természetesen ugyan-
azon bizalom által kell lelkesittetniök. Ha önök 
az én becsületes szándékomban, jóakaró czél-
jaimban, buzgalmamban, tapasztalatomban, ki-
tartásomban teljesen nem tudnak bizni — akkor 
ne jöjjenek velem . . . A pénz, melyet magam-
mal viszek, eltartásunkra elegendő lesz, ha 
magunk is dolgozunk. A mezei munka, és álta-
lán a nehezebb munka főként a laikusoknak 
fog jutni , de időnkint valamennyiünknek össze 
kell ta r tanunk; a házi munkát a kispapoknak 
kell elvégezniök, amiben azonban tekintettel 
leszek a testi erőre, és főczélom lesz, hogy jó 
lelkipásztorokat képezzek . . . Semminek hiányá-
ban nem leszünk, amit méltányosan várni lehet; 
lesz lakásunk, ruházatunk, ételünk, i talunk (leg-
alább egészséges vizünk); időnk Istent dicsérni, 
elmélkedni, tanulni, hasznos foglalkozásunk a 
káros röstség távoltartására s az egészség fön-
tartására, gyakorlatunk a tanításban, prediká-
lásban stb. Ha mindenki a jóakaratot, a testvéri 
szeretetet is magával hozná, akkor szegény kis 
kolostorunk paradicsommá lenne, és ha időnkint 
szenvedések, betegségek, hiány, üldözések is ne-
hezednének reánk — ilyenek máshol sem hiány-
zanak, — bors és só azok, melyeknek a min-
den napiasságot kell füszerezniök s arra emlé-
keztetnek, hogy a földön semmi sem tökéletes, 
hogy csak szenvedéseken, tövises utakon át jut-
hatunk be a mennyei dicsőségbe. Csak Judások 
ne legyenek köztünk ! Csak földi czélok, a nagyra-
vágyás távol maradjon tőlünk! Ne okozzanak 
nekem, ne maguknak ily nyomorúságot. Visz-
szamaradni, ha valaki nem érzi magát elég 
erősnek, nem szégyen; de eljönni tiszta szándék 

14 
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nélkül annyi volna, mint Judás-szerepre vállal-
kozni . . 

A tanulókhoz még 15 fiatal iparos ós föld-
mivelő csatlakozott, kik mint laikusok kivántak 
fölvétetni. 

Miután Wimmer O'Connor Mihály püspök-
ről megnyerte az engedélyt, hogy a pittsburgi 
egyházmegyében telepedhessék, könyvekkel, egy-
házi szerekkel s nem egészen 10,000 forinttal 
ellátva kisded csapatjával 1846. julius 25-ikén 
Rotterdamból indult Amerikába, hová szeptem-
ber 16-ikán érkezett. Amit New-Yorkban hallott, 
az csak oly erős akaratot nem tudott meg-
törni, aminővel Wimmer birt. Néhány ügyetlen 
diákkal és egy kis csapat laikussal akar Ameri-
kában kolostort és szemináriumot alapitani! 
Előtte mások azt hatalmasabb eszközökkel kisér-
lették meg és szánalmas kudarczot vallottak ! 
A legokosabb, amit tehet, az, hogy a diákokat 
helyezze el valamely püspöki szemináriumban; 
az iparosokat és földműveseket bocsássa el, ő 
maga pedig német vidéken vállaljon el plébá-
niát ! Ezt tanácsolták tapasztalt amerikai áldo-
zárok. 

Wimmer válasza volt : „ha eddig mentem, 
legalább kísérletet teszek, hátha mégis sikerül!" 
Lemke, akivel a vasúthoz indultában találkozott, 
bátorította őt. 

Ennek társaságában indult szeptember 19-én 
Loretto felé. Mit látot t? Köves vidéket; a 
város csak keletkezőben, igénytelen deszkabódé 
szolgált templomul, faház paplakul. Szive elszo-
rul t ; nem ilyennek képzelte ő Amerikát ! Hozzá-
járult a figyelmeztetés, hogy Lemke haszonlesés-
ből szeretné bir tokát a viszonyokkal ismeretlen 
jó szerzetes nyakába varrni. 

Elment Pittsburgba, hogy a püspöknél tisz-
telegjen ós neki bizonyítványait bemutassa. 
O'Connor püspök figyelmeztette, hogy a hely, 
melyet neki Lemke ajánl, kolostorra ós gyermek-
szeminariumra nem alkalmas. Ennél sokkal jobb 
helyet engedhet neki át St. Vincentben a Pit ts-
burgot Philadelphiával összekötő vasút közelé-
ben. Ott van már plébánia 60 családdal, melyek 
fele német ; van templom, kétemeletes plebánia-
ház a szükséges gazdasági épületekkel; a temp-
lomhoz két nagy telek tartozik. — Wimmer 
azonnal megtekintette a fölajánlott St. Yincentet 
s azt Lemke birtokánál minden tekintetben elő-
nyösebbnek találta. Szivélyes meghívást kapot t 
a községtől is. 

Nem sokat habozott, már október 16-ikán 
övéivel átköltözött St. Yincentbe. Erről számot 
ad egy Müller nevü müncheni udvari káplánhoz, 
jó barát ja és jótévőjéhez intézett levélben. „Nem 
Szent Józsefbe, hanem onnan 20 órányira dél-
nyugatnak az Unió egyik legszebb és legegész-
ségesebb vidékén telepedtem meg társaimmal, 
hogy Amerikában az első benczés kolostort meg-
alapítsam. A pittsburgi püspök St. Vincentben 
315 acres-nyi (holdnyi) jó talajú birtokot enge-
dett át szép nagy templommal s övéim elhelye-
zésére elég nagy kőházzal; ide tartozik még egy 
kisebb 153 acres-nyi terület, mely jelenleg fele-
seknek van kiadva . . . Ekként föntartásunkról 
gondoskodva van, habár családunk nagyobbá is 
lenne . . . Nekem ezért kötelességemmé van téve 
a plébániai teendőket elvégezni; azonfölül óhajt ja 
a püspök, hogy mielőbb gyermek-szemináriumot 
állítsak, melyben tehetséges szegény ' gyermekek 
a papságra előkészíttessenek. Amerika kath. egy-
házára nézve ez a legszükségesebb. Jelenleg az 
egész Unióban nincsen olyan intézet, melyben 
szegény gyermekek jó vezetés és felügyelet alat t 
tanulmányaikat végezhetnék; a gazdagok pedig 
majdnem kizárólag világi állásokra készülnek. 
Azért az amerikai klérus csupa külföldiekből áll. 
Ennek szükséges következménye, hogy egyrészt 
nincsen elegendő pap, másrészt, hogy nem tud-
nak oly eredménynyel működni, mint ha ben-
szvlöttek volnának, mert idegeneknek tekintetnek, 
kik iránt a nép nem viseltetik kellő bizalom-
mal, s többnyire csak egy nyelvet értenek, míg 
a kath. népesség vegyest legalább is írekből és 
németekből áll . . . Ha Európában bárhol is állí-
tanának papképző misszióházat, az Amerika val-
lási szükségein nem igen tudna segíteni. Ily 
európai intézet elégtelenségéről Amerikában any-
nyira meg vannak győződve, hogy attól senki 
sem vár sikert. Azt is meg fogja mindenki en-
gedni, hogy ily intézetet szerzetes testületnek kell 
alapítania és föntar tania; másként a tanító és 
felügyelő személyzetet nem lehetne összehozni. 
S minthogy elegendő alapok nem állanak reu-

: delkezésre, oly szerzetes testület kívántatik, 
melynek laikus-testvérei munkájok által a föld-
ből a föntartásra szükséges eszközöket elő tud-
ják teremteni. Kolduló szerzet erre nem alkal-
mas, mert tulajdont nem szabad bírnia: tehát 
régibb szerzetnek kell lennie, aminők Európában 
eredeti berendezésök szerint az áldozárok mel-

I lett számos laikus-testvérrel is birtak. Ilyen 
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szerzet a benczés-rend az ő mellékágaival. Ame-
rika az a föld, hol a benczés-rend ismét oly 
virágzásnak indulhat, mint sehol máshol; szint-
úgy Amerikára s annak vallási szükségeire nézve 
semmi más szerzetes-rend annyira nem alkal-
mas, de csak ugy, ha ismét eredeti alakjában lép 
föl" . . . 

Oh, de Wimmernek nem csak anyagi gon-
dokkal kellett küzdenie, a népesség lanyhasága 
is mélyen szomorította. Három hónapra St. Vin-
centbe vonulása után panaszkodott, hogy hete-
ken át senki sem jár templomukba. „Oh vajha 
sikerülne Krisztus Jézus imádói számát nagyob-
bítanom s e templomot központtá tennem, a 
honnan mindenfelé a kath. vallás és jámbor élet 
ter jedne! S erre nagy a remény. A protestánsok 
számtalan szektára vannak szakadva; közölök a 
gondolkodók, a jobbak vagy semmi templomba 
nem járnak, vagy a katholikust keresik föl. 
Nagyon vágynak a mi vallásunkat megismerni. 
Egyik társunkat megbízták, hogy az angol pro-
testánsoknak tartson vallási előadást. Wimmert 
prot. pásztor kereste föl, hogy vele vallási kér-
désekről vitatkozzék. Kezdetben föltűnt, hogy 
nyilvános helyeken szerzetes ruhában jelent 
meg; de emiatt senki sem sértette, sem nem 
gúnyolta. Remélem, — úgymond — lassankint 
a protestánsok hozzá fognak szokni szerzetest 
látni, valamint megtanultak katholikust látni és 
megtűrni. Régi emberek tanúsága szerint 50 év 
előtt katholikusnak nem volt tanácsos magát 
megismertetni. Most ez másként van; alkalmi-
lag nem hiányoznak a protestáns fullánkok, de 
a mieink tudnak védekezni s r i tkán maradnak 
adósak." 

Nagy gondot okozott Wimmernek, hogy 
épitendő kolostora számára állandóságot bizto-
sítson. A püspök ideiglenes lelkésznek nevezte ki, 
tehát a plébániához kötöt t javak élvezése is 
csak ideiglenes volt. Addig építésről, terjeszke-
désről szó sem lehetett, mig szerzete számára 
elidegenithetlen tulajdont nem szerezhetett. Hosz-
szu, közben kinos alkudozások folytak a püs-
pökkel. Wimmer e tekintetben szomorú tapasz-
talatokat hozott magával Európából. Bajoror-
szágból azon tervvel ment Amerikába, hol távol 
a városoktól, úgyszólván a czivilizatio határain 
telepedik le, hol bajorországi barátain kivül 
senkitől sem várhat segélyt, s hol szerzetes 
társaival kezök munkájával keresik meg kenye-
röket. Ott, hasonlóan a középkor benczéseihez, 

társaival a földmüvelés, a baromtenyésztés minta-
gazdaságát föl akarta állítani, melyből nem 
csupán számos szerzetes-családját föntarthassa, 
de gyermekszeminariumot is alapithasson, anél-
kül, hogy ezen intézetek fönmaradása az állam-
tól, vagy a püspök jóakaratától, vagy pedig 
fizetéses növendékek számától függjön. — Eddig 
a plébánia-javakat sem kezelhette szabadon, 
mert a kezelés világi bizottságra (trustee) volt 
bizva, melyről nem igen épületes dolgokat hal-
lot t ; a plébániából a püspök akármikor előmoz-
dí that ta ; a püspök kívánta, hogy a pittsburgi 
egyházmegye számára papokká képezendő fize-
téses angol növendékeket vegyen föl, ami leg-
alább kezdetben szükségessé te t te volna, hogy a 
szerzetes fegyelem rovására a kolostorba idegen 
papok is befogadtassanak. 

Már azon ponton volt, hogy St. Yincentet 
elhagyja, és az éjszakra mintegy 120 mérföldre 
fekvő St. Mary német gyarmatban telepszik le. 

(Folytatjuk.) 

Iskola és jellemképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

Egy nagy elmének e szavai jutottak eszünkbe, 
midőn azon szülékre gondolánk, a kik feledve azt, hogy a 
nevelésnek egyik kiegészítő része a tartós gyakorlás, — 
feledve a Salamon-féle bölcseséget, hogy „mindennek 
meg van a maga ideje," bár minden másban rendes lépést 
tartanak, csak egyben, az életfontosságú nevelésben tün-
dér mesékbe való hét mérföldes ugrásokat akarván tenni, 
— azon balitéletben élnek, hogy a gyermek tanulmányait 
kelleténél előbb, a jóra és rossza még egyaránt egész 
lelkesedéssel hajló korban, midőn a függetlenség vágya 
ugy szólván magának mindent alárendelni törekszik, mi-
dőn egvéniség-érzete annyira tultengésbe, féktelenségbe 
csap, hogy a legszebb remények meghiúsulással fenye-
getnek, hogy az Istennek, emberiségnek, hazának, család-
nak az ifjúban rejlő legszentebb javai koczkán forognak, 
— a piaczra vigye. 

A magot is, hogy csirát verhessen s majdan Ízletes 
gyümölcsöt hozhasson, csak természetével egyező talajba 
kell vetünk; hanem még az erre való alkalmas időt is 
meg kell választanunk. Mire való tehát azon szertelen 
törekvés, mely az emberiség kebelében olyasmit akar 
gyökereztetni, a mire még az nem való, még nem érett ? 
„Ne coneris contra ictum fluminis", mondja már a könyvek 
könyve is. Hiszen ez az eljárás, hogy egyebet elhallgas-
sunk, rendesen nagyzó ürességbe, nyegle önhittségbe, föl-
fuvalkodásba és más erkölcsi tévedésbe ejt, viszás becs-
vágyat ébreszt a fiatalnál, nem gondolván arra, mily 
viszonyban áll a test fejlődése a szellemi fogékonysággal, 
sem azzal, hogy minél hosszabb a szellem fejlődésének, 
az értelem intensiv képzésének, különösen pedig a mé-

14* 
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lyen gyökere/ő lelkesültséget szilárdító erkölcsi nevelés-
nek tartama ; minél nagyobb annak, helyes módszer ut ján 
elért gyakorlottsága: annál erőteljesebbek, annál mara-
dandóbbak lesznek nyilvánulásai is. 

Nem lehet azért, időnk „uj szelleme" ellenében, 
mely a csöndes benső életnek, a nyugalmas megfontolás-
nak, lassubö fejlődésnek annyira nem barátja, hogy e 
fölött örömest előnyösiti a rohamosságot mindenáron, 
vigyen ez bár az elnyelő örvény felé, — mit a lázbeteg-
ség symptomájaként. jeleznek a nagvelraéjü észlelők, — 
eléggé ajánlani, hogy a szakiskolák képző működését 
minél nagyobb időközre kell kiterjeszteni. Az angolok 
tudva, hogy valamint a mag usrv kelhet ki, és verhet 
gyökeret, ha nem maradt a földszínen, hanem ha a talajba 
jutott ; akként az ismeret is csak akkor lehet igazi szel-
lembirtokká, ha az elmét, kedélyt s akaratot egészen 
átalakította, szóval, ha az a növendéknek mintegy vérévé 
vált. — azzal az intézkedéssel czélozzák ezt, hogy az 
ifjú nemzedéket, mely inkább szeret magasabb szárnyalás 
nélkül a dolgok fölszinén himbálózni, mint a mélyre 
leszállni, gondolatvilágának, eszményeinek megterméke-
nyítésére, kötelezett tanulmányainak végeztével, még két 
évi tanfolyamra utasítják. — Itt azután a fiatal az értel-
mi működését szabályozó társalgás, illetőleg egyes, előre 
kitűzött tárgyról folyó eszmecsere utján, (a mely utóbbi-
nál, — oly perspektivát adván kezébe, melyen keresztül 
áttekinthető a magasság s a mélység, a dolgok lényege 
s azok külső tüneményei is, — az addig szerzett ismere-
tek megvilágosítására, szélesítésére és rendszerbe állítá-
sára valami hasznosabb, és igy a szellem fejlesztésére va-
lami gyümölcsözőbb nem is gondolható, — folytonos 
tekintettel a gyakorlott irányra egyúttal a vallás, haza, 
természet s erkölcsi világgal való vonatkozásokban a 
szivre s akaratra is hatásossá téve, tárgyát alaposan átis-
mételgeti, mielőtt azt valamely választott életpályán érté-
kesítené. Mert azt tartják, hogy az iskola annyit ér, a 
mennyit az életre lendit, a mit Albion fia igy fejez ki, 
„hogy szemeink előtt mint megvalósitandó czél, az élet 
lebegjen folyvást." 

Kell-e mondanunk, hogy nálunk is előmozdítható 
jogosultsága e föltevéseknek, ha ugy fogjuk fel a tudo-
mányok tanítását, hogy megértetjük növendékeinkkel azt 
is, miképpen kell élni helyesen a birtokba ejtett ismere-
tekkel, ha tanulmányaikban, hol a kereszténységnek, az 
emberré lett Istentől hirdetett igaz elvei és nem a ke-
reszténv világnézettől emancipált „philosophia, természet-
tudományok elvei szerint" kell meghatároznunk az igaz-
nak, igazságnak, jónak, szépnek fogalmát, jelentőségét, 
rámutatunk azon eszmékre, melyek a jellemet nemesitik . . . 
Röviden, ha ifjainkat idejében azon gyöngéd szeretettel, 
a mely a gyermeki szivbe jókor beoltva oly szárnyakat 
kölcsönöz az emberi szellemnek, mely őt egyrészt a tel-
jes elmerüléstől megóvja, másrészt egy magasabb világ 
régiójába emeli, — meggyőzzük az élet szempontjából 
arról, hogy az irány, melylyel egy magasabb valóba 
vetett hittel haladnak és vezéreltetnek, a legbiztosabb 
kalauz, erkölcsi örök rendeltetésükre és ebben az ideigle-
nes, a földire való törekvésökben a legboldogitóbb juta-
lom is . . . 

Előadtuk általában, hogy az erkölcsi jellem kiala-
kítására hathatósan közre kell működnie az iskolai neve-
lésnek. melyre nem ok nélkül tekint asrgódó figyelemmel 
az egyház, a haza és melyhez a legelőkelőbb érdekek, a 
nemesb lelkek jövőben táplált reményei füzvék . . . 

Azonban, minthogy a miért Tacitus, a maga korá-
ban, fájdalommal kiálthatott föl „vera rerum vocabula 
amisimus," mi annál nagyobb fájdalommal kiálthatunk 
föl, minél nagyobbak, drágábbak, szentebbek a javak, 
melyek az erkölcsi jellemben megfogyatkozott nevelés 
által veszélyeztetvék, vizsgálódásunk nem képezne egé-
szet, ha vissza nem térnénk a jellemre és részletesebben 
nem szólanánk még annak alaptöltételeiről és képzésmód-
járól. 

Hogy e tekintetben eredményt nyerhessünk: a jel-
lemmel kell tehát első sorban mindenképen tisztába jön-
nünk. Ez megkönnyíti a sikert. Mes kell tudnunk tüze-
tesen : mi értendő a jellem alatt ? Kant. a némelyektől 
annyiszor emlegetett königsbergi bölcselő, hogy elveit mai 
nap is minden bajban ezerjófünek hajlandók tekinteni, — 
a jellem alatt értette : az egyszer föltett szándéknak szi-
lárdságát és erélyes végrehajtását, ugy azonban, hogy az 
minden erkölcs ellenest kizárjon magából. — Egy másik 
német bölcsész, kire a modern paedagogia szintén mint a 
neveléstudomány prófétájára szeret hivatkozni, — Her-
bart, jellemnek nevezte : azt, a mit akarunk, ellentétbe 
azzal, a mit nem akarunk. Stöckl, kinek bölcseleti müvei 
nagyrészt nyelvünkre is leforditvák, igy szól : a ki hatá-
rozott és állandó elvek szerint cselekszik, itél a dolgok-
ról és eseményekről, meg ugyanazon elvek szerint cselek-
szik is, az jellem. Olivaint, ez a jeles franczia író pedig 
azt mondja : Jellem az igazi akarat, az olyan erős, de 
egyszersmind követett akarat, mely türelemmel és bátor-
sággal halad czélja felé, daczára a rá váró megpróbálta-
tásoknak, veszélyeknek, fondorlatoknak, szenvedélyeknek ; 
jellem a Róma lantosának e szavaiban, oly megragadó 
fönséggel, lerajzolt : 

„Iustum et tenacem propositi virum 
Nec civium p.rdor prava iubentium 
Nec vultus instantis tyranni 
Mente quati t solida neque Auster, 
Si fractus illabatur orbis 
Impavidum ferient ruinae." 

erős és állhatatos emberé, de olv öntudatos férfias erő és 
szilárdsággal, mely csak az igaznak és jónak állhat szol-
gálatában. 

Valaki e meghatározásokat, melyek azon régi ta-
pasztalat mellett is szólnak, hogy az emberi elmékben 
azon egy tárgy iránt is nagyon eltérő nézetek támadnak 
a különböző felfogás miatt, — biráló észszel fontolgatja, 
csakhamar át fogja látni, hogy a legutóbbi legjobban 
fején találja a szöget, a mennyiben a jellemet az ember-
nek nemcsak ismerő tehetségéből, hanem akaratából is 
folyónak jelenti ki. 

Ehhez legközelebb áll, de mert még világosabb és 
szabatosabb, tökéletesebb is az a meghatározás, melyet 
Pesch, a keresztény bölcseletnek ezen egyik nagynevű 
müvelője, ad arról következő soraiban : „Jellem alatt, 
úgymond, az akaratnak a tisztán megismert életczélra 



RELIGIO. 109 

való, határozott irányát értem. Minél fogva a jellem azon 
tulajdonság, mely főleg az akaratban székel, és annyiban 
egy jelentményü az akaratszilárdsággal ; azonban alapját 
s tiszta czéltudatban birja, következőleg egyszersmind az 
ismerő tehetségnek sajátos tulajdona." 

És innen kivehető, hogy a nevére méltó jellem nem 
egyéb, mint az ember két főtehetségének, úgymint az 
ismerő és akaró tehetségének amaz állandóan uralkodó 
alaphangulata, a mely külső nyilvánulatában mindig szem 
előtt tar t ja élete czélját ; vagy, hogy az angyali sz. Ta-
más, a középkor e legnagyobb genieje, iskolájának rövid 
és mégis oly kimerítő kifejezésével éljünk a jellem az 
akarat helyessége (rectitudo voluntatis), mely meghatáro-
zás, amint kiki észreveheti, rövidsége mellett is, nemcsak 
az emberi életczél ismeretét öleli föl magába az értelem 
részéről, hanem azon, hogy ugymondjuk, természetévé 
vált hajlandóságát (habitus) is az akaratnak, melylyel 
ennek ama czél elérésére törekednie kell . . . 

Mindezek után világos, hogy a jellemképzés nem 
más, mint az ember ismerő s akaró tehetségére, nevelő-
oktatás utján való, hatás a végből, hogy őt élete czél-
jára irányítsuk, annak elérésére segítsük és pedig oly 
formán, hogy ekkép élete czélját tisztán felismervén, ez 
ismeretének alapján egész cselekvését, életét állandóan e 
czél elérésére fordítsa, vagy más szavakkal, hogy az em-
ber, tekintettel élete czéljára, ismerő és akaró tehetsége 
révén ura legyen önmagának, élete összes cselekvéseinek. 
Áz ilyen embert nevezzük azután, a szó való érteményé-
ben, jellemnek. Azonban az imént előadott értelmezésből 
az is kiderül, hogy a jellemképzés nem holmi ephemer, 
tetszésünk szerint választható czélra, hanem csak azon 
czélra irányulhat, melyet a végtelen bölcseségü Alkotó 
az embernek, eszes természetével összhangzásba eléje 
ugy tűzött, hogy az egyén örök czéljának megvalósítása 
a földi czél valósítást is magában foglalja. 

De hát innen nem folyik-e szükségszerű következe-
tességgel az is, hogy annak, a ki a gyermekembert ne-
velni és pedig jellemes emberré nevelni akarja, elodázhatat-
lanul ismernie kell az ember, tehát növendéke életének 
czélját éppen ugy, mint a növendék emberi természetét? 
Mert világos, hogy a nevelő csak e kettős kelléknek 
birtokában lesz képes növendéke ismerő és vágyó tehet-
ségére, ugy hatni, hogy ennek akarata állandóan elhatá-
rozólag irányuljon a tisztán fölismert életczélra, vagyis, 
hogy ura legyen önmagának, öntudatos irányzója gondo-
latainak, szavainak, tetteinek, röviden, hogy valódi jel-
lemmé váljék. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Örmény katholikus hitközség a főváros-

ban. — 
A „Magyar Államban "-ban olvassuk: Budapesten 

nagyszámú katholikus örmény család van s főleg az er-
délyi részekből folyton szaporodik a létszám, mely pél-
dául a Budapesten már is szép templommal biró unitárius 
hitközség tagjainak számát jóval felülmúlja. A főváros-
ban előforduló örmény kath. csak nevek közül mindjárt 
emlékezet után felsorolhatjuk a következőket : Antalfi, 

Bosánczi, Bogdánfi, Czárán, Dajbukát, Dániel (sok csa-
ládtaggal), Dsokebin, Eránosz, Farkas, Fogolyán, Gajzágó 
(sok családtaggal), Gopcsa, Gorove, Gyertyánfi, Issekucz, 
Jakabffy (sok családtaggal), Karácsonyi (gróf család) 
Kapdebo, Kossutány, Kövér, Kritsa, Lászlófy, Lukács 
(sok családtaggal), Málv, Márkovics. Molnár, Nóvák, Pap, 
Pátrubány, Persian, Simay, Todorfify, Török stb. Ha az 
itt hamarjában felsorolt 33 családnévre átlag egyenként 
öt tagot veszünk fel. már 150 egyénnel többet tesz ki a 
a lélekszám ; holott a budapesti unitárius hitközség tag-
jai, értesüléseint szerint, 100 tagnál kevesebben vannak, 
s még is egy szép templommal birnak a fővárosban. Kár, 
hogy biztos adatok hiányában csak hozzávetőleg sem 
vagyunk képesek kimutatni a magyar fővárosban élő összes 
örmények számát, de ha 100-ra tesszük is azt, alig vélünk 
csalódhatni. Bármiként legyen is, kétségtelen, hogy egy 
hitközséget megalkotni képesek lennének, s ha az új-
vidéki lelkészség dotáczióját Budapestre áttennék, s egy 
kis gyűjtést eszközölnének maguk közt. az uj hitközséget 
fen is tarthatnák. Most azonban idevágólag egy más 
körülményre kivánjuk felhívni az érdeklők figyelmét. Pár 
év alatt u j templomot épit a főváros az erzsébetvárosi 
városrész számára, mint kegyúr. A legjobb alkalom lenne 
a jelenlegi kis kápolnaszerü templomot, a helyett, hogy 
az utczaszabályozás révén feláldoztatnék, átengedni a 
hazafias örmény katholikus egyháznak s ezáltal a fővá-
rosban a katholikus buzgóság és áhítat ujabb forrását 
megnyitni, a Kelettel való érintkezés folytán várható ke-
leti örménylátogatók számára is. Ez mindenesetre egy 
czélszerü lépés volna a magyar fő- és székváros világ-
városiassága felé s szép elismerés a derék örmény szer-
tartású katholikus hazafiak iránt, kik megérdemelnék, 
hogy Budapesten — körülbelől a millennium alkalmára 
— már saját templomuk legyen. Irányadó egyházi és 
fővárosi (kegyúri) körökben alkalmasint méltányolni fog-
ják az itt röviden elmondottakat, a bécsi örmény kath. 
(mechitarista) érsek főapát remélhetőleg megadja hozzá-
járulását az újvidéki plébánia javadalmának áthelyezéséhez 
(mivel az ottani hivek idők folyamán szétoszlottak) maguk 
a közvetlenül érdekelt erdélyrészi örmény hitközségek 
természetesen kész örömest járulnának majd a terv kivi-
teléhez. s igy remélhető talán, hogy a magyar honfog-
lalás ezeréves ünnepélyén örmény kath. szertartás szerint 
is hálaistentisztelet fog Budapesten (az ország szivében) 
tartatni, melyet a keletről jövő vendégeink jelenté-
keny része fog majd faját jellemző hitbuzgósággal végig 
hallgatni. X. 

Bács. (Kalocsai főegyházm.) 1892. aug. 7. Köszö-
net-nyilvánítás. — 

Az ősi Bácsvár jelenleg szépen befásitott ormán, 
Bács vidékének eme legszebb s az egész vidéket uraló 
pontján, b. e. Klobusiczky Péter érsek bőkezűségéből 
1839. évben emelt kálvária-kápolnánk az idő vasfoga 
által nagyobb mérvben megrongáltatván, a hiányok kija-
vítására pedig a kálvária csekély alaptőkéjének évi ka-
matai elegendők nem lévén, alulírott templompénztár-
kezelők ugy véltük a már égetővé vált helyreállítási 
munkák költségeit előteremthetni, hogy felsőbb engedély-
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lyel kegyes alapítványaink összpénztára adja kölcsönkép 
a szükséges összeget. Szomorúság fogott el bennünket, 
midőn az ezen ügyben leérkezett érseki leirat kezdő 
sorai a kölcsönt meg nem engedhetőnek jelentették ki, 
annál nagyobb örömre változott azonban lehangoltságunk, 
midőn a következő sorokból ő exja, kegyelmes főpászto-
runk jóságos szivének azon nem is reméllett kegyes 
elhatározása tárult szemeink elé, hogy a kálvária-pénz-
tárunk 17 frt 36 krnyi készpénzén fölül még hiányzó 70 
f r t 24 krt magánpénztárából fizetendi. Midőn ő exja, ke-
gyelmes főpásztorunk eme nagy jótéteményeért a nyil-
vánosság előtt is az összes bácsi hivek legmélyebb kö-
szönetét s hála érzelmeit tolmácsoljuk, kérjük egyben a 
jó Istent, hogy az ő háza ékességét annyira szerető hü 
sáfárját legjobb testi s lejki áldásaival áraszsza el. — 
Garaxj Károly, bácsi pleb., Filipovich Mata, Fiola András, 
gondnokok. 

Erdélyi egyházmegye. Vancsa érsek emlékesete. — 
A boldogult fogarasi érsek katholikus és hazafias 

jellemét, az egyház és haza iránt való érdemeit, magyar 
katholikus részről legrészletesebben, a boldogulthoz leg-
közelebb álló helyről, az erdélyi római katholikusok lapja, 
a „Közművelődés" fejtette ki. Átvesszük ezt a történeti 
nevezeteségü nekrológot egész terjedelmében, a mint kö-
vetkezik : 

„Vancsa János gyulafehérvári g. katholikus érsek. 
1820—1892. Meghalt 70 év terheivel vállain, magára 
hagyva egy nagy egyházmegyét. Halála futva jöt t s hire 
mindenkit megdöbbentett. Tudományban modern, bölcse-
ségben páratlan, vallásosságban apostoli egyházfejedelem 
dűlt véle a sirba. Halála nagy csapás egyház és haza, 
magyar és románra egyaránt. Azok egy hü fiat vesztettek 
benne, ezek pedig egy erős szemet azon lánczolatból, 
mely minden éretlen politikai izgatások ellenére is a 
román népet és a magyar nemzetet egybe fűzte. Nem is 
attól tartunk, mintha elhunytával a békés együttlét köte-
léke örökre megszakadna, mert ez ellen a románok józan 
politikai bölcsesége kiáltaná az első vétót, — hanem 
inkább, fá j vezér nélkül látnunk azt a falankszot, mely 
a tapintat és a dolgok leereszkedő megértetésének erejé-
vel zablatőn tudta tartani mindig a túlzók elkapásait. De 
bizunk Istenben, hogy szelleme hagyományos marad a 
balázsfalvi érseki széken, s eszméit e misszióban örökölni 
fogják mások is, leginkább pedig környezői, kiknek ég és 
föld előtt felelősség terhe alatt jut a feladat : megnyug-
tatni a népet s kiküszöbölni az ellentéteket békés esz-
közökkel. 

Erdély-egyházmegyénknek is kijut a gyászból és a 
fájdalomból. Balázsfalva, Gyulafehérvár, gör. és római 
katholikusok, érsek és püspök kezdet óta jó viszonyban 
éltek. S ez a kölcsönös tisztelet, testvéries együttérzés 
kihatással is volt mindkét részről a hitéletre, mely itt 
mindenütt az általános állapotokhoz mérve — eléggé 
kedvelő. Ennek volt kifejezője most két éve azon fogad-
tatás is, melyben Vancsa és papsága — kegyelmes püs-
pökünket klérusával együtt oly fényesen részelteté. 

Ezért oly fájó nekünk Vancsa halála. Kegyelmes 
püspökünkre pedig mélyen lesújtó. Hiszen kor- és püs-

pöktársát, érzésben és gondolkozásban rokon szivet, rokon 
lelket s a legjobb barátot veszti el. 

De legnagyobb a gör. kath. egyházmegye gyásza. 
Atyát sirat : olyat, kinek helyét hozzá méltóan nem igen 
tölti be senki — évtizedekig. A nevelés és papsága ügyét 
viselte leginkább szivén. Mindkettőre százezreket áldozott. 
Balázsfalva neki köszöni szépségét, mert az általa emelt 
impozáns tanügyi épületek szabják meg piaczát. Bőkezű-
ségéről és jó szivéről hires volt országszerte. Nincs gör. 
kath. pap kiterjedt egyházmegyéjében, kit szükségében 
segély nélkül engedett volna el magától. Ezek, s ezeknek 
özvegyei, árvái őrzik meg leginkább hálás sziveikben 
emlékezetét, nagy nevét pedig magyar és román egy-
formán fogja áldani a Királyhágón innen egész a keleti 
Kárpátokig. 

Életrajza röviden a következő : 
Született Biharmegyébeu, Vaskóhban. A gymná-

siumot Nagyváradon végezte ; beállott papnövendéknek s 
mint bécsi kispap később az Augusztineumban kitűnően 
doktorizált. Püspöki titkár, majd erdélyi nagyváradi gör. 
szert, püspök oldalkanonokja lesz. 1865-ben már Szamos-
újvárnak püspöke, 1869-ben pedig érsekké neveztetik ki. 
0 szentségétől a „római gróf és trónálló" magas czimét, 
ő felségétől a belső titkos tanácsosságot és a Lipót-rend 
nagykeresztjét nyeri. Kitűnően beszélt és irt magyarul.1) 
Legújabb alkotásai: finevelde, 100 gyerek számára, kis-
dedóvoda és a gyönyörű leánynevelde, ezenkívül a pre-
parándia restaurácziója. Végrendeletében is több mint 
130,000 frtot adott egyházmegyéjének. 

Temetése e hó 3-dikán ment végbe nagy részvét 
mellett. Két püspök — Pável és Mihályi végezte a hosszú 
gyászszertartást. Főpásztorunkat gyengélkedése tartotta 
vissza a megjelenéstől; de képviseletében ott voltak: 
Fábián és dr Tódor kanonokok, az egyházmegye részéről 
pedig : dr Balázs Endre, Butyka Sándor, Gál Miklós és 
Fejér Gerő. 

Élete áldásos volt. 
Halála szent. 
Emléke kegyeletes." 

IRODALOM. 
Keresztény vezércz ikkek. Dr Nogáll János. Nagy-

várad. 8-rét. 296 lap. 
Irodalmi 50 éves jubileumát fényes szerénységgel 

csak nem oly régen ülte, szerénysége fényességének meg-
felelő fényes nevü egyházi irónk és már az egyházi 
irodalom, fenkölt szelleme müvének egy ujabb diszével 
dicsekedhetik második (jóval javított) kiadásban. Nevezetes, 
hogy mig más íróink, éveik előhaladtával, termékenysé-
gükből, ifjú erejükből, munkálkodási kedvükből veszíte-
nek, addig az egyházirodalom terén hallhatatlan nevet 
kivívott Nogállunk erejét, korának előhaladása megifji t ja, 
aczélozza, egyháza iránti szeretete ujabb áldozatokkal járó 
vállalkozásra sarkalja. Mi csak a legnagyobb lelki öröm-

') Csak egy kifogást hallottunk ellene ; azt, hogy mikor a 
Sz.-István-Társulat felszólította, lépne vele a román kath. népisko-
lai könyvek egyöntetűvé tétele végett érintkezésbe, a boldogult nem 
is felelt. 
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mel szemléljük, midőn látjuk, hogy a püspök ur ő mél-
tósága munkásságában nem csak hogy nem lankad, ha-
nem fokozódott buzgósággal folytatja, mit 50 évvel 
ezelőtt kezdett, sőt — mint most is — egyik munkáját 
kiadva, már másik kettőnek közeledtét előre jelzi. 

Hogy mi szándéka, mi czélja van a tudós püspök 
urnák „Keresztény Vezérczikkei"-vel? azt maga a czim 
elég világosan feltünteti, vezérelni akarja embertársait a 
keresztény hitelvek világának fényénél a hitélet feléb-
resztése és erősítése által a földi és örök boldogság el-
nyerésére. E szándékot bizonyítja, hogy szerzőnk 17 
czikkben a legfontosabb kérdéseket vette, ismert alapos-
ságú és mély tudományu tolla hegyére, melyeknek mind-
egyike méltó a nagy nevü szerzőhöz. A .három vezér-
eszme,' ,Jézus szive.' ,Hitélet,' ,az ember történelme' a 
.hon történelme' az ,emberiség történelme,' ,Karácsony,' 
,Húsvét,' ,Pünkösd' a ,keresztény társadalom' a ,ker. val-
lás áldásai nagyjában, ' ,a nőnemre ' ,rabszolga és szolga-
osztályra', ,ker. erkölcsre', ,közművelődésre,' .joguralomra,' 
a ,szenvedő emberiségre' bizonyára a legfontosabb kérdé-
seket foglalják magukban és mindezek a ker. elvek vilá-
gánál vannak feltüntetve, hogy lássa az olvasó, miszerint, 
az üdv egyházra és családra, hazára és a társadalomra, 
csak a ker. vallásban található fel. 

Igaz, hogy ilyen dolgokról mások is irnak, de meg-
látszik rajtuk, hogy mások irfák és nem Nogáll, valamint 
a ,Keresztény Vezérczikk'-eken is meglátszik, hogy 
azokat Nogáll és nem más irta. Vagy olvassa el bárki a 
miket Nogáll püspök ur p. o. Jézus szivéről, vagy a 
,Hon történeimé'-ről, vagy az emberiség történelméről ir 
és be fogja vallani, hogy itt nem mindennapi munkával, 
hanem tüneménynyel áll szemben, — mely nem másol, 
hanem alkot, nem chablonszerüt ád, hanem uj felfogássál, 
uj szempontból tárgyalja a kérdéseket a régiek mellett, 
mindig és mindig a ker. elvek szemmeltartásával, azokból 
indulva ki, azokból vonva le a következtetéseket. 

Ha valaha, ugy napjainkban időszerű, hogy éppen 
egy Nogáll vette tolla alá a fennebbi kérdéseket, hogy 
azokat fejtegesse, feszegesse és a ker. elvek fényénél 
feltüntesse. Actualisok mai napig ama kérdések és nagyon 
jellemző, hogy azok actualitását a közönség is elismeri, 
mert ime 2-ik kiadás vált szükségessé. A közönség is, az 
actualitás volta mellett, ugy látszik, szintén elismerte, 
hogy Nogáll püspök ur müve, egy kis museuma a ker. 
eszméknek, repertóriuma azon főbb igazságoknak, melyek-
nek ismerete és követése nélkül, sem egyes, sem a tár-
sadalom nem fog az uralkodó chaosból menekülni. Igen, 
az egyliás vezérlete mellett, csakis a ker. elvek követése 
fogja a világot megmenti a teljes bukástól, mely felé 
halad. 

Bár venné kezébe, olvasná, tanulmányozná e müvet 
kivétel nélkül mindenki, pap, egyszerű, tudományos ember 
és államférfiú is, mindenik megtalálja benne a magáét, a 
pap a mély tudományu theologust, az egyszerű tűrő szi-
vének sz. érzelmeit, a logikailag fegyelmezett elme a 
az ön ,ergó'-jával visszautasithatlanul. Mindezeknél fogva 
mi teljes meggyőződéssel ajánljuk a fennebi müvet, a ft. 
tudós püspök urnák pedig kivánjuk, hogy midőn, immár 
megkezdett ötven éves papi jubileumának végnapja elér-

kezik, midőn a tett jókért Istennek hálát fog adni, ör-
vendjen munkája szellemének terjedésén, érje meg, hogy 
a haza, melynek javára e müvével is munkálkodik, fel-
virágozzék az általa hirdetett ker. elvek alapján. 

Végül felemlítem, hogy a műnek bolti ára kötve 
2 frt, fűzve 1 frt 50 kr ; azonban szerzőnél, vagy dr 
Vueskics Gyula theol. tanár urnái Nagy- Váradon 50 
krral olcsóbb. Tolle, lege! x. 

= Felhivás előfizetésre. Dosenbach István, jézustár-
sasági atya után fordított : ,November hava, a tisztitó-
helyen szenvedő lelkek emlékének szentelve" cz. munkám 
néhány nap múlva ötödik kiadásban fog megjelenni. 
Amennyiben a négy első kiadás rövid időközök alatt 
csakhamar elfogyott s a munkát azóta évről-évre folyto-
nosan kérik, óhajt ják, keresik, . . . reménylem, hogy ezen 
ötödik kiadás is szives pártfogásában fog részesülni. Ara 
a 16-rét 18 ivre terjedő munkának, — bérmentes szállí-
tással — 60 kr, vagy megfelelő intent. Szatmáron, 1892. 
augusztus havában. Dr Lessenyey Ferencz, theol. tanár. 

V E G Y E S E K . 
— Szent-István-napján a budavári helyőrségi tem-

plomban Prohászka Ottokár dr esztergomi papnevelőin-
tézeti lelkiigazgató mondja az ünnepi beszédet. Vaszary 
Kolos hgprimásnak a nagy misénél több püspök fog se-
gédkezni. A királyi palotai Szent Zsigmond-kápolnát és a 
helyőrségi templomot már diszitik az ünnepi alkalomra. 
A fővárosi tanács kijelölte ama tizenkét fiatal tisztviselőt, 
a kik diszmagyarban, kivont karddal mint diszőrség fog-
ják követni a szent Jobbot. 

— A herczegprimás arczképe. Moretti Rudolf festő-
művész abban a megtisztelő megbízatásban részesült, 
hogy Vaszary herczegprimás arczképét természet után 
lefestheti. A herczegprimás kétszer ült a festőnek. Az 
arczkép, mely már teljesen kész — rendkívül sikerülten 
tükrözi vissza az egyházfő nyájas vonásait. Szakértők és 
laikusok egyaránt kitűnőnek mondják az arczképét. 

— Fáklyászene egy püspöknek. Drohobeczky Gyula, 
körösi püspök, hétfőn, e hó 15-én. távozott el véglegesen 
Ungvárról. A püspök Ungvár polgárságától 14-én vasár-
nap búcsúzott el ; ugyané napon Ungvár város küldöttei 
a polgármesterrel élükön átadták neki lakásán a bucsu-
iratot, mely Drohobeczky érdemeit és tevékenységét mél-
tatja. Este vagy 200 emberből álló fáklyásmenet indult a 
katonai zenekarral a megyeházához, hol az erkélyen 
Drohobeczky megjelent. Az ungvári dalárda, melynek az 
u j püspök karnagya volt, énekelt, ezután Eöry Elek, 
Ungvár főjegyzője, szólott a város nevében. Erre 
Drohobeczky Gyula felelt, gyönyörű beszédében a haza-
szeretetről is beszélt, melynek egyik főtényezője a vallá-
sosság. Majd a hatalmas Isten hatalmáról szólott, ki őt 
a porból oly nagy méltóságra emelte, ő felségét I. Ferencz 
Józsefet éltette, ki őt ez állásra kinevezte, végül pedig 
áldást kér az egész város polgárságára rend, rang és 
valláskülönbség nélkül, hazaszeretetre és vallásosságra 
intvén a polgárokat. A dalárda ezután a püspök lakása 
előtt szerenádot adott. 
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— Majer István esztergomi érseki helynök, cz. püs-
pök, f. hó 15-én érte el születésének 80-ik évfordulóját. 
Az országszerte tisztelt „István bácsi"-nak végtelenül sokan 
kívánnak ez alkalomból ad multos annos-t, mihez mink 
is szivünk legforróbb érzelmével csatlakozunk. 

— Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ur 20,000 
f r t költséggel mauzoleum-szerii temető-kápolnát építtet 
magának és édes anyjának Temesvárott . 

— Bucsujárási felhívás. Főpásztori engedélylyel 
f. évi szept. 1-én egy bucsujáró-menet indul a budapesti 
szent ferencziek belvárosi templomából Nagy-Mária-
Czellbe. Útiköltség különvonattal Lilienfeldig és vissza 
Budapestre II. oszt. 16 fr t . I I I . osztály 10 fr t 80 kr. A 
szükséges kocsikról Liliomvölgyből Nagy-Mária-Czellig 
és vissza gondoskodva lesz : a társaskó&sin (omnibusz) 
személyenkint 5 fr t 20 kr, a ponyvás kocsin 8 frt 76 kr 
fizetendő ; egy négy üléses fogat (batarde) 40 fr t . Gyer-
mekek 10 éven alul a vasúton némi kedvezményben ré-
szesülnek. Menetrend : Szeptember 1-én reggel 3 / i5 órakor 
szentmise tartat ik a szt.-ferenczrendiek belvárosi templo-
mában, innét 5V4 órakor indulás a nyugoti pályaudvar-
hoz papi segédlettel és a Mária-szobor vitele mellett a 
koronaherczeg-, sütő-utczán és a váczi-uton át. Indulás 
Bécsbe 6V4 órakor. Ebéd a pozsonyi pályaudvar ét-
termében (30 percznvi időzés.) Érkezés Bécsbe órakor 
az állami pályaudvarban, honnét a búcsúsok kocsin vagy 
gyalog saját költségükön átmennek a nyugoti pályaud-
varhoz. 4 óra után indulás szent Pöltenbe ; érkezés 7 
órakor. A számos vendéglőben könnyen találhatni éjjeli 
szállást. — Pénteken szeptember 2-án reggel 6 órakor 
szentmise a székesegyházban. 7 órakor elindulás Liliom-
völgybe : érkezés 872 órakor. Bevonulás az apátsági 
templomba, hol szent áldás adatik. Időközben a társas-
kocsik valamint a ponyvás-szekerek az illetők részére 
hely és szám szerint felállíttatnak és a bussusok figyel-
meztetnek, hogy az elfoglalt helyüket a visszatérésig 
megtar tsák. A lehetőleg csekély podgyász tovább szállí-
tásáról gondoskodva lesz. Étkezés után kiindulás ima és 
ének zengése közt Nagy-Mária Czellbe. 5 óra felé érkezés 
Türnitzre, kis mezővárosba, hol éjjeli szállásra maradunk. 
Szeptember 3-án reggel 1 /25 órakor szentmise mondatik. 
5 órakor tovább indulás; 10 óra felé Anna hegyen szt. 
Anna tiszteletére ünnepélyes szent mise, mely után a 
zarándoklat folytattatik és Wiener-Bruckban ebéd óra 
tar tat ik , 2 órakor Józsefhegyen ; 1/2& órakor érkezés és 
ünnepélyes bevonulás Nagy-Mária-Czellbe. órakor 
délesti istentisztelet. Előbb a hivek szállást keresnek és 
még az nap Y29-ig és másnap a reggeli órákban végez-
hetik szent gyónásukat. Szeptember 4-én őrangyalok 
vasárnapján reggeli 6 órakor kivonulás a szent Kúthoz, 
honnét visszaérkezve a kegyelem kápolnájában, 8 órakor 
ünnepélyes nagy szent mise tar tat ik. Ezután a magyar 
prédikáczió meghallgatása a templom előtti sz. kereszt-
nél. Még délelőtt megtekinthető a templom kincstára ; 
12 órakor ebéd. Ezután a kik akarnak kimennek az 
Erlach-tóhoz ; 4 órakor bucsumenet a Kálvária-hegyre ; 

6 órakor litánia és x/48 órakor az úgynevezett gyertya 
körmenet a kegyelem kápolna körül. Szept. 5-én reggel 
6 órakor szent mise; 7 órakor ünnepélyes visszavonulás 
Budapestre. 12 órakor Wiener-Bruckban ebéd, azután ki-
rándulás a hires Laszing vízeséshez. 2 órakor visszatérés 
Annahegyre és Türnitzre ; itt megszállás. Szept. 6-án reg-
gel Y26 órakor szent mise. x/27 órakor elindulás Liliom-
völgybe ; ebéd. I t t visszamaradnak a társaskocsik és ebéd 
után 2 órakor vasúton ismét St. Pöltenben utazunk. 
Megtekintése a városnak és megszállás. Szeptember 7-én 
reggel V26 órakor indulás Bécsbe ; érkezés a nyugati 
pályaudvarba 8 órakor. A közel levő főt. Lazaristák tem-
plomában szent misére egybegyűlünk. Napi tartózkodás 
és pihenés. A podgyásznak az állami pályaudvarhoz való 
átszállításáról csekély vitelbér mellett gondoskodva lesz. 
Este 721.0 órakor az állami pályaudvarból elindulás Bu-
dapestre. Szeptember 8-án reggel 6 órakor visszaérkezés. 
Ünnepélyes bevonulás papi segédlet és Mária-szobor vitele 
mellett a váczi körúton, Deák Ferencz és Koronaherczeg 
utczán át a belvárosi szent ferencziek templomába, hon-
nan az áj tatos bucsujárók hálaistentisztelet megtartása 
után elbocsáttatnak az Urban. — Ezen bucsajára tban 
részt vehetnek német, magyar és tó ta jku hivek. Búcsú-
sok, kik előre már jegyet váltottak, csatlakozhatnak : 
Rákospalota, Vácz, Nagymaros, Szobb, Esztergom-csavar-
gőzös, Esztergom-Nána, Érsekújvár és Pozsony állomá-
soknál. A bucsujáratot három áldozár és egy orvos fogja 
kisérni. A beiratás és menetjegy kiváltása a belvárosi 
szent ferencrendiek sekrestyéjében eszközölhető minden-
nap augusztus 8-ától 30 ig. Keit Budapesten, 1892. julius 
30-án. Bán Sándor s. k. zárdafőnök, Bóder Florent s. k. 
a bucsujárat vezetője. 

— Jubileum. Tariczky Endre, a közkedveltségü 
tiszafüredi róm. kath. lelkész, buzgó régiségbuvár, a jövő 
szeptember hóban fogja áldozárságának 50 éves évfor-
dulóját megülni, melynek megünneplésére Tiszafüred lel-
kes polgársága nagyban készül. Ez ünnepség egyik 
főmomentuma lesz az ünnepelt jubiláns olajfestésü arcz-
képének a t.-füredi muzeumban való ünnepélyes elhelye-
zése is. Ez arczkép megfestésével a tiszafürediek Kiss 
Alajos tehetséges akad. festőt, az egri állami reáliskola 
id. ra jz tanárát bizták meg. 

— X I I I . Leo pápa Bolivia köztársaság elnökének 
egy ezüst feszületet küldött, a következő inscriptióval : 
„Leo XIII. to Bolivia and its President, Doctor Don 
Aniceto Arce, in happy memory of loyality and order. 
Beatus populus, cuius Dominus Deus est.* 

— Csúszka György kalocsai érsek ur dr Stécz 
György theologiai tanárt , a nagyobb papnevelő-intézet 
lelki igazgatóját, ugyanazon intézet h. rektorává ne 
vezte ki. 

— Sa j tóh iba - igaz i t á s . A „Religio" aug. 12-iki száma (iro-
dalmi rovata) 95. lapja 6. sorának „túlságos" szavát kér jük „ tanul-
ságos^-xa. kijavítani. 

Szerkesztőségi telefon. 
K. S. kanonok urnák Gyulafehéxvárott : Megrendeltem. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK 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, intézendök. 

Prohászka Ottokár 
esztergomi szemináriumi lelkész 

S z e n t b e s z é d e , 
melyet 1892 augusztus 20-án 

S z e n t I s t v á n n a p j á n 
t a r to t t 

Buda várában. 

Keresztény hivek ! 
A magyar nép nemzeti ünnepe keresztény 

ünnep; ünneplésünk hőse az Istennek szentje, 
kinek t rónja az oltár, — koronája a szentség 
aureolája s kit midőn ünnepelni akarunk, lebo-
rulva imádkozunk. Fönséges ünneplés k. h. ! A 
magyarság nagy múl t já t és dicső emlékeit akar-
juk ünnepelni s örömünk imává magasztosul,— 
lelkesülésünk istentiszteletté fokozódik, — keres-
sük első sz. királyunk sirját s az örök élő Isten 
oltárához vezetnek : mintha nemzet és egyház közt, 
— magyar korona és aureola közt, — trón és oltár 
közt, — nemzeti lelkesülés és istentisztelet közt 
különbség nem volna, vagy inkább mintha e két 
elem egymásba folyva hatalmas egységben, Is tván 
királyban kivirágoznék. S valóban ugy is van! 
mert sz. István világtörténeti alakjának és mü-
veinek lelke a kereszténység szelleme, az a Szent-
lélek, a ki a kereszténység templomaiban és 
oltárai körül leng s templom és oltárnál fönsé-
gesebben testet ölt szentjeiben. István király is 
e szellem megtestesülése; mert benne a keresz-
tény gondolat életté változott s érvényre jut-
t a t t a elveit, törvényeit, vágyait ; ez a szellem 
veté meg István kezeivel a keresztény királyság 
alapjait, mely Isten kegyelméből s nem a nép-

számlálás sémáiból veszi erejét, — e szellemben 
épité fel István azt a t rónt s szerezte meg azt 
a koronát, mely a nyugati keresztény népcsalád-
ban helyet, tekintélyt, jövőt biztosított a ma-
gyarnak s végül ez a győzelmes szellem István 
erényeiben önmagát koronázta meg a szentség 
sugárfényével, ugy hogy azóta I. István király 
a kereszténység sz. Istvánja, koronája sz. korona, 
jobbja, mely kardot forgatott s országkormányt 
kezelt, az Isten csodáinak eszköze . . . Valamint 
tehát István szelleme a Szentlélek: ugy müveit 
is, a magyar kulturát, létet és hazát méltón és 
igazán csak a templomban, csak az oltárnál, csak 
imádkozva ünnepelhetjük. 

Azonban k. h. ! nem áll-e idegenen köztünk 
a vallásos szellem ez ihletett alakja, kiben gon-
dolat, vágy, élet és érzelem merő, mélységes hit? 
ért jük-e mi azt az embert, a XI. század szentjét, 
ki országunkat, királyságunkat alapitotta, koro-
nánkat szerezte s megszentelte, ki Európa szín-
padára áll í tott minket? nem vagyunk-e hajlan-
dók oltára fölé irni, „ignoto Deo" ? ki bár csont 
a mi csontunkból és vér a mi vérünkből, de 
szellemét, lelkét mintha föl nem foghatnók, oly 
idegenszerűnek látszik, — nyelvét mintha nem 
értenők, oly ósdiasan hangzik. Azért én e sz. 
beszédemben sz. István szellemét, mely a hit, a ke-
reszténység szelleme, akarom az ö dicsőségére jelle-
mezni. 

* 
* * 

Van az emberi szivben egy törekvés a vég-
telenbe, az örökkévalóba . . . Ezt a mély, vallási 
ösztönt, mely az értelmes lét örvényeiből végig-
zugó fenékhullámként kiséri az emberiség törté-

15 
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nelmét, az Isten Fia, az Ur Jézus elégitette ki, 
midőn megerősiti s megvalósítja a régi sz. irás 
szavát: dii estis et filii Excelsi omnes! Krisztus-
ban lép föl öszpontosulva minden harcz és 
törekvés az Istenbe . . . . a legfőbb szellemi 
forradalom a lelkek fölszabadítására, s ez a 
szabadság az a csodálatos kereszténység egyházá-
val, királyságaival, énekeivel, művészetével, tár-
sadalmával, könyörületességével, góth dómjaival 
s keresztes hadaival, mely te tőpontra emelkedett 
a XI., XII., XII. században. István király a XI. 
századbeli kereszténység megtestülése : ez a keresz-
ténység pedig oly mély és bensőséges, oly erős 
és elszánt volt, hogy sz. István korában az egész 
világot, az észt s a szivet, a társadalmat és 
czivilizácziót mozgatta, — az élet problémáit 
megoldotta, — a szegénységet és szenvedést 
királyi polczra emelte. — az emberiség szivét, 
lelkét és lelkiismeretét egészségessé tet te s a 
birtok és személyes szabadság számtalan veszélyei-
ben is megnyugasztalta. A népek boldog, theo-
logikus korukat élték, Istent keresték s az élet 
nyomorában, melytől csak ugy nem voltak sza-
badok a közép-korban mint most, — a hit veze-
tése alat t meglelték. 

A mi társadalmunk más csillagzatok alatt 
él ; a régi eszmék halványak, a régi való-
ságok s maga ez a legnagyobb történelmi 
valóság, a kereszténység mintha vonzerejüket 
s hatályukat elvesztették volna. Ki értené meg 
közülünk a XI. század vezérgondolatait? Ki ér-
tené k. b.! midőn a Karst hegység kopár, tör-
melékes, napsugártól izzó völgyeiben áll, hol 
gyönge vizcsermelyek kigyóznak fáradtan, hogy 
e sekély vizerecskék hajdan hatalmas folya-
mok voltak, melyek az argonauták mesés hajóit 
emelhették? TTgy vagyunk a ker. hit szellemével; 
ez hatalom volt, mely hajdan világokat mozgatott 
s emelt s most a sziv benső világába zárkózva 
várja újra föltámadását. E hatalom megtestesü-
lései voltak a középkori szentek: Szt. IX. Lajos 
franczia király, sz. Erzsébet, a középkori könyö-
rületes szeretet gyöngye, Kunigunda, Margit 
magyar királyleányok, Hedvig, Ágnes, portugalli 
Erzsébet, szent rokonai koszorújában, — sz. László, 
a középkori lovagi szellem magyar kiadása s a 
ker. nyugati népek sz. pátriárkái közt, — kik 
papok, harczosok, királyok és vértanuk votak, 
a kultura e sz. pátriárkák közt, mondom, sz. 
István, ki nemcsak koronát szerez, de fénysugarat 
is rá, mely a koronát szentté tegye. Ez alakok 

mind radikális, elszánt jellemek, a szellem ős-
erejével rendelkező lelkek voltak, kik miután 
önmaguk elteltek kereszténységgel, a ker. szelle-
met mindenfelé kisugározták. Oly alakok, kiknek 
hite s buzgalma oly mély volt, hogy népek szá-
mára nyilt meg belőlük az újjászületés árama. 
Ezek azok a radikális emberek, kiket Renan az 
újkor szoczialdemokratáihoz mert hasonlitani; 
kik társadalmakat változtatnak át, kik nem 
nézik azt, a mi van, csak azt, a mi nincs! De 
ami kivül nincs, az már megvolt bennük! Bennük 
a hit egy világot teremtet t , mely gyengéddé s 
alázatossá te t te lelküket, mint a gyermekét, — 
erőssé és kitartóvá mint a hóditók ambiczióját. 
A végtelennel szemben oly gyermekdedek voltak, 
— a végessel szemben oly merevek és követ-
kezetesek. Ismeritek-e, kiált fel Mónin, — isme-
ritek-e a szenteket? ezeket a gyermekeket, — 
oly naivok, — ezeket a hősöket, — oly bátrak 
és áldozatkészek? ismeritek-e az Isten fiainak 
epikus nemzedékét, melyben egyesül a csodálatos 
a gyengéddel, a fönséges az egyszerűvel? Ezek 
a szentek! István első magyar király is oly 
gyengéd volt, hogy szive legfönségesebb szerelme 
a sz. Szűzre irányult, kinek templomokat épitett 
lelkesülésében s kinek a magyar koronát is fel-
ajánlá, mielőtt 1038-ban Nagyból dogasszony nap-
ján nászútjára, az örök menyegzőre tér t volna, 
— oly erős és egyoldalú, hogy miután az örökké-
valóság gondolataival eltelt, e gondolatoknak 
élt, e gondolatok szerint mérte s intézte ügyeit, 
— e gondolatokért ment barczba, — e gondo-
latok vonzalmában töl töt t imádkozva éjt, napot, 
böjtölt, j á r t mezitláb s csókolta a szegények 
kezeit. 

A modern ember undorodva fordul el e 
koldusos királyoktól, kik porba, rongyba vágyód-
nak, azt gondolja, hogy végigcsörtelve diadal-
szekéren a Caracallák s Domitiánok dölyfével 
nagyobb dicsőséget s boldogságot szereztek volna 
mint a sziv alázatában; azt gondolja, hogy az 
Evangelium alacsonysága, a gyönge, érzelgős 
lemondás, a bűntől undorodó ájuldozás helyett, 
melyben a ker. királyok vesztegelni látszanak, 
inkább az önmagán segitő emberiség élére áll-
hat tak volna: de a gondolkozó bámulja lelkük 
mélységét s e mélységben az emberi sziv leg-
áldásosabb s legtevékenyebb hatalmait. Mert ki 
tehet igy? Csak az, kinek szive csordultig tele van 
bensőséges meggyőződéssel s meleg lelkesüléssel ? 
Ki tehet igy ? Csak az, ki előtt legnagyobb valóság 
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a hit, — kinek a világ csak rejtély, csak kép, i 
melyből a hit által kiolvassa az örök igazságot, j 
csak az, ki apostola lesz a sz. szegénységnek a j 
sziv gazdagsága miatt, — szeretője a kínnak a 
belső élvezet miatt , — ki a gyengeséget Krisz-
tusért hatalomnak nézi, kitüntetésnek a gyalá-
zatot, — ki a könyeket mosolyért vált ja be s 
a szegények imáját aranyon veszi meg, — ki a 
világot nem tagadja, de sötétségét megvilágítja, 
tudományát kiegészíti, az emberi létnek a vég-
telenséget megnyitja, — ki az embert önmagá-
ban isteníti. E szellemmel volt telve István szive ; 
előtte a hit minden gondolata szent volt mint 
az oltár, — minden jó föltét késztető, mint az 
örök boldogság vágya. — Mondjátok, hogy ez 
képzelgés . . . ! mi lesz akkor a valóság? Létez-
nek-e nagyobb valóságok, mint a középkor szent-
jei, azzal a csodálatos hatással, azzal a mindent 
felölelő tevékenységgel, azzal a világot hajlító 
s mozgató hatalommal? A szellem ereje, az a 
legfőbb erő, a törekvés a végtelenbe, a vágy 
az Istenbe, melynek alapja az emberi termé-
szet titokzatos ösztöne s mely a keresztény 
kinyilatkoztatásban nyer legtökéletesebb alakot ; j 
ugyanez az erő mint tévely mohamedán vak 
düh, mely a kalifák fanatizált hordáit tüzelte, 
— budhista önsanyargatás, mely a bramint a 
„semmiségbe" kibőjtöltette, — zoroasteri merev-
ség, mely az érzelmet zord mechanizmussá ala-
csonyította, . . . mint igazság pedig keresztény-
ség, kereszténység egész a szentségig. Ilyen látván, 
eltelve a hit ragyogó eszméivel, kiben az igazság 
szenvedélylyé vált, — a buzgalom áldozatba, 
szeretetbe törő lelkesüléssé. Ha aztán embert 
nem néz, a ki Istent látja, ne csodálkozzunk, ha 
kislelkü formalitásokba szorított gondolataink 
szerint nem igazodik Istenért hevülő lelke, — 
ha királyi palástját leveti s álruhát ölt, hogy a 
szegényeknek szolgáljon, — ha mezitláb já r ja 
be nagypénteken a templomokat s a nép közé 
vegyül, mint ki szereti s keresi lelki üdvét ; ne 
botránkozzunk, hanem inkább sajnálkozzunk sze-
génységünkön s lelkünk gyöngeségén. 

István király a hitben ily elszánt, ily telt, 
ily óriás lélek volt ; azonban nemcsak erős, 
gyengéd is volt! 

(Folytatjuk.) 

Iskola és jellemképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

A nevelésnek tehát legelső és elengedhetetlen kel-
léke ismerni és pedig alaposan ismerni az emberi élet 
czélját, mert csak ugy ju t ta that ja növendékét élete czél-
jának tiszta, kielégitö ismeretére. Avagy csak vezesse a 
világtalant ? Attól várjunk utbaigazitást, a ki maga is 
iránytalan, tájékozatlan, ki maga is lépten-nyomon hibába 
esik, tévedésbe sülyed, útvesztőbe térül? S ha nem, ho-
gyan fogadjuk el azt a tanitót a növendéknek élete ve-
zéreül, azt a nevelőt a gyermek kalauzául, ki maga sem 
ismeri, ki maga sincs tisztában azzal, vájjon kizárólag a 
földre határolódik-e, vagy egy túlvilágra is irányul ren-
deltetésünk, vájjon a sir határt vet az ember élete czél-
jának, vagy egy fensőbb világ polgárává lenni van 
hivatva ; vájjon a halállal megszünik-e léte, vagy a halál 
az ő számára csak hid, melyen keresztül egy szebb, ma-
gasztosabb élet országába jut, hogy ott a lelkek királyá-
nak áldott kormánya alatt vég nélkül boldoguljon ? 

Es ha nincs tisztában az emberi élet czéljával ; ha 
tekintet nélkül a tisztább, nemesebb, mennyei boldog-
ságra, emberi vágyainak kidégitését, magát a boldogságot 
is a mulandó életre korlátolja, hogyan mutathatja meg 
növendékének a c.zélt, melyre törekednie kell és hogyan 
adhat biztos, határozott irányt akaratának, ha éppen a 
czélpont, melyre az akaratnak törnie kell, ingadozó, 
változó, homályos, légbeoszló ? Ha a hadvezér nem ismeri 
az ellenséges tábor czélját, sőt még helyét sem, nem 
fog-e hasonlítani azon egyik forradalmi vezérünkhöz, a ki 
a ködös időben ellenséges tábornak nézett temető-keresz-
tekre indította seregét ? Hogyan várhatjuk nevezetesen 
azt, hogy a nevelő, ki, divatos gondolkodású és léha 
erkölcsű levén, az emberi életczéljára nézve maga is ha-
bozó, tapogató és sötétben botorkáló, növendékét, élet-
czélját illetőleg, biztosan tájékozza, az a czélra szolgáló 
eszközöket kezeügyébe adja, szóval, hogy őt igazi jel-
lemmé nevelje, alakítsa? 

Hasonlóképpen szükséges, hogy a nevelő, ha nö-
vendékét valódi jellemes emberré akarja képezni, ne 
bolygó tüzekként föl-fölcsillámló, gyakorta egymásba 
ütköző nézetekkel, melyeket a világ már unni kezd, ne 
ködös-homályos elmélettel, véleménynyel birjon az emberi 
természet mivoltáról, hanem teljesen tisztán ismerje annak 
lényegét. Azt mondók lényegét, vagyis valódi természe-
té t : azaz ugy, a mint azt a józan, tévedésektől el nem 
fogúit, a gondolkodás helyes, egyenes medréből ki nem 
ficzamitott emberi ész és természetesen az isteni kinyi-
latkoztatás velünk megismerteti : tehát nem ugy, mint 
azt az irányzatos tudomány, vagy az a bölcselet elénk 
adja, mely a tévedések egész labyrintjét végig járta, a 
nélkül, hogy irányára maga is eligazodott volna. . . . A 
nevelés a „mesterségek mestersége," „művészetek művé-
szete," mind a mellett mit látunk a modern paedagógia 
terén ? . . . Azt, hogy a neveléshez mindenki akar érteni, 
és épp azért boldog-boldogtalan egész pythiai komoly-
sággal szól a legfontosabb nevelési kérdésekhez, holott, 
midőn valami műremeket akarunk készíttetni, vagy a 

15* 
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megcsonkult, megrongált műdarabot helyrehozatni, res-
tauráltatni, méltán megkivánjuk. hogy a művész, kit 
ezzel a feladattal megbízunk, tudja, ismerje az anyagot, 
melylyel bánnia, melyet földolgoznia kell. — Annál na-
gyobb joggal kívánhatjuk, sőt követelhetjük tehát meg, 
hogy a nevelő, kit egy élő szobornak, a legnemesebb 
lénynek, az embernek jellemmé való kialakításával bízunk 
meg, egészben, alaposan ismerje a nevelésére bizott em-
bernek természetét ? Oly nevelő, a ki az idevágó ismeret 
nélkül szűkölködik, különösen a ki nem ismeri Istent, 
tehát nem ismeri az élet szellemibb, eszményibb nemét; 
oly nevelő, kinek az ember csak ideiglenes jelenség a 
földön, kinek túlvilág, halhatatlanság, jutalom, büntetés: 
ábránd, csalóka tévedés, önámitó képzelődés, éppen oly 
kevéssé alkothat a kezére adott gyermekekből igazi jel-
lemeket, mint az a kontár-művész, a ki azt sem tudja, 
miként fogjon a rendelkezésére bocsátott anyag földolgo-
zásához. Hogy is mondta már Róma nagy köl tője: 

„Odi profanum vulgus et arceo." 

Es ha már a helyes jellemképzésnek mellőzhetetlen 
előföltéteül kell elfogadnunk azt, hogy a nevelő ismerje 
az emberi természetet az ő mivoltában, nemkülönben 
azt, hogy az ember életczéljával is tisztában legyen : mit 
mondjunk Bacon vagy Locke deismusáról, Spencer vagy 
Franke pietismusáról, Rousseau vastag érzékiségre vivő 
materialismusáról. Basedov vagy Campe philantropis-
musáról, kaczérkodó modern paedagogiáról, mely éppen 
ezen szükséges kellékeknek van hiával ? . . . Nem köztu-
domású tény e, hogy a mai philosophiának lába alatt 
alig van egy szilárd pontja, melyen iugadozás qélkül 
megállhasson? Nem ismeretes-e, hogy a mai divatos 
philosophia, melynek fejlődésében az egyes rendszerek a 
tévedéseknek csaknem megannyi stádiumai, állomásai, 
mely a legdurvább anyagiságtól a legotrombább pantheis-
musig szinte megjárta az emberi szellem aberratióinak 
egész laj torjáját , s a mely, mint a bölcsészet történelme 
váltig mutatja, az ember természetére és életczéljára 
nézve még ez ideig sem tudott tisztába jönni magával ; 
igen, nem ismeretes-e, hogy éppen ez az iránytalan és az 
önmagával jóttehetetlen philosophia volt mestere, tanítója 
a modern paedagogiának ? Es vájjon adhatott-e másnak 
abból, mivel maga sem birt ? és ha nem, kivánhatjuk-e 
józanul, hogy a modern paedagogia maga is tisztában 
legyen magával az ember természetére és czéljára nézve ? 
S ha nem, ismét várhatjuk-e ily paedagogiától azoknak 
a jellemeknek kialakítását, melyeknek kivált ez idétt oly 
nagy szükségét érezzük, azoknak a jellemeknek, melyeket 
nem pótolhat sem testi erő s könnyedség, sem hirnév 
vagy gazdagság, sem tudományos vagy művészeti láng-
elme: mert ezek ideig-óráig gyönyörködtethetnek, ben-
nünket bámulatra ragadhatnak: azok kezünkbe adják a 
kulcsot, mely ideig és örökké való boldogságunk nyitjá-
hoz vezet. 

Volna biz még sok mondani valónk időnknek a 
fensőbb eszmék iránt konok s fásult és éppen azért té-
vesen és balra tévesztő paedagogiájáról, a mely elvesz-
tette képesítését, el Istentől nyert diplomáját arra, hogy 
az erkölcsi jellemnek, mely pedig ugyszólva a közboldo-
gulás tengelyét képezi, kialakításában eredményes munkát 

végezhessen . . . Hisz miként a társadalmi életnek, ugy 
a nevelésnek megalapítója, rendezője, czélja és irányának 
kijelölője nem Hobbes, nem Rousseau, nem Dittes és nem 
a többi fölkapott nevek viselői voltak, hanem az Isten 
maga, a kereszténység megalkotója Jézus Krisztus. . . A 
rendelkezésünkre álló szük térre való tekintettel csupán 
azt emiitjük még e helyütt, hogy éppenséggel nincs is 
szándékunkban ezzel kétségbe vonni azt, hogy lehetnek 
ügyességek, melyek által műveltséget sajátíthatni el és 
az emberek csodálkozását is fölkelteni, de ama belső 
magvas tulajdonok nélkül jellem nem fog képződni soha. 
Az ember méltósága, a teremtett lények fölött való fölé-
nye kiválóan abban áll, hogy nem tapad a földhöz, ha-
nem nemesebb természetének sugalmát követve, mintegy 
a lelkek törvénye szerint ahhoz vonzódik, aki őt alkotta 
s föntartja . . . A műveltség az ő tevékenységének biz-
tosithat cselekvési szabad tért, de igazi értéket csak ama 
magas Valóba vetett hitből forrásózó lelki jóság, erköl-
csi érzet adhat. Nagyon igaza van annak, ki azt mondá, 
hogy a műveltség olyan, mint a nap, mely az erdő sűrű-
jében levő fáknak a világosságot adja : a jellem pedig 
azt mutatja meg, hogy mily gyümölcsöt terem az életerő. 
Találóan jegyzi meg azért a jellemről b. Eötvösünk még 
a legnagyobb lángészszel szemben is : „Valamint az ész 
csak relatív, ugy a jellem absolut becscsel bír." 

Ki ne látná ezek szerint már be, hogy a művelt-
ségnek, melynél az igazon, szépen és jón kivül más esz-
közzel nem rendelkezik a nevelő, akkor van hathatós 
ereje, ha az erkölcsi képzés, a mely az akaratnak a kö-
telességek alávetését, az isteni s emberi jogok tiszteletét, 
a törvényeknek való engedelmességet, a rossz hajlandósá-
goknak elfojtását, a testiség és anyagiság felé huzó ter-
mészet lehűtését eszközli, vele jár ; tehát csak ugy tölti 
be az iskola dicső feladatát, ha képes e kettőt okszerűen 
egyesíteni. 

A nevére méltó nevelőnek nemcsak kereken és mint-
egy nemes boszankodással kell elutasítania magától Rous-
seaunak, a hírhedt bölcselgőnek azon elvét, miszerint 
Emil előtt életének huszadik évéig Istennek nevét még 
csak említeni sem szabad ; hanem ellenkezőleg erős meg-
győződéséül vallania, sőt szentül követelnie kell azon 
nagy igazságot, hogy valamint a physikai légkör elke-
rülhetlenül szükséges az ember testi életének föntartá-
sára : éppen oly elkerülhetetlenül szükséges Isten eszméje 
a gyermek értelmi, ethikai életének kifejlődésére. 

Az ily nevelő, mivel a fensőbb szellemi érdekek 
szolgálatára vállalkozott, szent tartozásul tekinti azok 
ügyében, tehetsége szerint, minden jó alkalommal helyt 
állani, — azután nemcsak kategorikusan le tud számolni, 
valahol csak kell, ezen vagy ezekhez hasonló modern 
ellenvetéssel: mit keresne Isten eszméje a görög vagy 
latin nyelv tanításában, a természettudományok, bölcselet, 
vagy grammatika előadásában ; hanem egyszersmind szóval-
tettel vallja, hogy az igaz, szép és jó eszméi, melyekkel 
lehet valósággal a gyermek lelkét, az égi harmat közre-
működése mellett, kiművelni. Istenre vonatkoztatás nélkül 
nem egyebek, mint üres szók értemény nélkül. Minél-
fogva, ha a gyermek lelkét méltóságának megfelelő mű-
veltségre akarjuk emelni, nem oly üres szókkal, eszmék-
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kel, hanem csak az isteni igazzal, széppel, jóval kell 
lelkét eltöltenünk ; vagv inkább a benne levő igaz, szép 
és jót amaz isteni tökéletességek lángjával fölgyújtanunk, 
szemeink előtt tartván egy nagy tudós azon arany-
szavait: „A fiatal ember lelke nem oly edény ám. melyet 
bármivel meglehet tölteni, hanem tűzhely, melyen lángot 
kell gyújtani." (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 16. Rómában a pápaság, a kath. 

vallás helyzete tarthatatlan. — Bebizonyult ez legújabban 
f. hó 7-én, a midőn a katholikusok Columbus tiszteletére 
a Monte Pinción menetet rendeztek. A Rómát hatalmá-
ban tartó vallástalan elemek nem nézhették béketűréssel 
a katholikusok életjelét ; ellendemonstrácziót rendeztek, 
bántalmazva a katholikusokat és szidalmazva azt, a ki 
a katholikusok előtt tiszteletre méltó és szent. Róma 
katholikus hiveinek szine-java f. hó 12-én gyűlt össze az 
„Unione Romana" központi bizottságának meghívására, 
hogy tiltakozzék a katholikus vallásnak Rómában készí-
tett sérelmes helyzete ellen. A gyűlésben Vespignaus gróf 
elnökölt. Előadván az esetet, előterjesztvén egy tiltako-
zást, melyet a gyűlés egyhangúlag elfogadott. 

Minthogy a római katholikus hivek tiltakozása ne-
künk is megküldetett avval a kéréssel, hogy azt közöljük 
és Magyarország tudomására adjuk, sietünk a történeti 
nevezetességű okmány szövegét a mint következik, közzé-
tenni : 

„Róma, a czivilizáczió édes anyja, a világ fővárosa, 
a pápaság székhelye nevében, a mely szentségtelenül pro-
fanáltatott ; 

Olaszország nevében, a kinek becsületét sértették 
meg, midőn azt a nagy embert inszultálták, a kit az ó és 
az általa fölfedezett u j világ tőlünk irigyel ; 

A megsértett, sárba tiport vallási lelkiismeret és 
polgári szabadság nevében ; 

Az „Unione Romana" közgyűlése, mely a közigaz-
gatási választások befolyása végett alakult, . . . tiltakozik 
a mult vasárnapi (aug. 7.) vad jelenetek ellen, világos 
jelét látván ebben ellenségeink ama rendszeres szándéká-
nak, hogy a katholikusok részéről a polgári jogok minden 
megnyilatkozását elfojtsák, minden gyakorlását lehetet-
lenné tegyék. 

Kimondja és fennen hirdeti a katholikusok abbeli 
jogát, hogy hitöket békésen, nyilvánosan vallhassák, 
kivált miután ez a jog semmiféle más politikai vagy 
hitvalláson levőknek nincsen megtiltva, még azoknak 
sem, kik nyilt istentelenséget és anarchiát hirdetnek. 

Kimondja, hogy a katholikusoknak, sőt minden be-
csületes embernek, jobban mint valaha, szigorú köteles-
sége egyetértésben küzdeni a törvényes téren, minden 
lehető erővel és minden megengedett eszközzel a kath. 
Róma jogainak visszaállítására, méltóságának és becsüle-
tének megóvására. 

A gyűlés megbízza az elnökséget, hogy e határoza-
tot a sajtóban nyilvánosság elé vigye." 

Ungvár. Egy katholikus lap búcsúzója az ö volt 
szerkesztőjétől, — a ki most a szerkesztői tollat főpász-
tori bottal cserélte fel és épp most indul püspöki széké-
nek elfoglalására. 

Az itteni „Kelet" — „a mi bucsuzónk" czimmel — 
ezt irja : 

Méltóságos és főtisztelendő Drohobeczky Gyula kö-
rösi püspök ur e hó 15-én, hétfőn vett bucsut az egyház-
megyétől, melynek kebelén nőtt oly nagygyá, Ungvár 
városától, hol gyermekkora óta mostanáig oly boldogan 
élt. Ungmegyétől, jó barátaitól, ismerőseitől és lapunktól, 
az ő szellemi gyermekétől, hogy Zágrábba s innen e hó 
28-án Kőrösre utazzék, székfoglalójának ünnepélyes meg-
tartása végett. 

Igazságosnak találjuk, hogy e lapnak nevében mi, 
mint az ő szellemi gyermekének gondozói és ápolói, bu-
csut vegyünk tőle, a ki lapjában annyi gonddal és erős 
akarat tal képviselte érdekeinket, egyesité törekvéseinket, 
védte és kereste az igazságot. 

Örömmel üdvözöltük annak idején felséges apostoli 
királyunknak ama legfelsőbb elhatározását, melylyel a 
szerény állásban és körben működő, de mindamellett 
tevékenysége és képzettsége által az egyház, a népneve-
lés és a társadalom terén, egyleteknél ugy, mint a tár-
sulatoknál áldásdus eredményt felmutató férfiút, egyház-
tejedelmi méltóságra meghívni legkegyelmesebben mél-
tóztatott. 

Örömünkbe ma fájdalmas érzés vegyül, elszorul 
keblünk, ha rágondolunk, hogy búcsúzik tőlünk és elhagy 
bennünket az, kit annyira és oly hőn szerettünk, elhagy 
minket, hogy az isteni Gondviseléstől nyert sokoldalú 
tehetségét es munkásságát most már másutt érvé-
nyesítse, jó szive indulatát más körben, más emberekkel 
éreztesse. 

A tőle való megválás fájdalma, annál bensőbben 
érint minket, minél inkább érezzük, hogy távozásával 
közvetlen tanácsadónkat és biztatónkat nélkülözni leszünk 
kénytelenek. 

Midőn e lapot alapította, hogy általa oktasson és 
vezesse a népet az üdvösség útjára, hogy világító fáklyát 
gyújtson a papnak a templomban, a tanítónak az isko-
lában, hogy mindenki hivatásszerüleg teljesítse köteles-
ségét és az Isten országa terjesztését elősegítse ; ugyan-
ezzel egy szerény keretbe foglalt drága képet alkotott, 
melybe beletekintve láthatja bárki is, hogy mind a két 
egyházmegye papsága s annak minden hive, a sz. egy-
ház, a haza s a legmagasabb trón iránt, odaadó hűség-
gel, szeretettel és a legőszintébb ragaszkodással viseltetik. 

Nem ok nélkül adta lapunknak e czimet : „Kelet". 
Igen találóan ránk vonatkozik e czim. Keleten tünt fel 
legelébb az igazságnak napja. Keleten fakadt fel az üd-
vösség forrása ; kelet téréit szentelé meg az Üdvözítő 
fáradalmas és áldásos munkája! Keleten kalauzolta a 
három bölcset a fényes csillag. 

E lap alapitójának, lapja homlokára irt e czim 
által az volt feltett szándéka, törekvése és intentiója, 
hogy jelen organuma által vezéreljen bennünket az üd-
vösség útjára, a béke és a testvéri szeretet áldásait ter-
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jessze közöttünk : az igazság keresésében és a világosság 
terjesztésében pedig utmutatóul szolgáljon. 

Ily magasztos törekvések hevítették e lap volt 
szerkesztőjének kebelét s ha talán e törekvések és vágyak 
rövid négy év alatt egészben meg nem valósulhattak, 
mindazonáltal megnyugvást találhat. 0 maga, vagy bárki 
is, a ki visszatekint a legközelebbi múltba, s láthatja, 
hogy mennyi érdekeink, egyházi és világi közügyeink 
voltak e lapban megvitatva, mily függetlenül, önállóan, 
önérzetesen lépett fel mindenkor az igazság megvédésére, 
bátorított, vigasztalt s ha kellett ostorozta a visszaélést és 
a bünt. 

Ha ezen eredményeket, vívmányokat tekintjük, most 
a midőn annak megteremtője távozik körünkből, gyön-
geségünk érzetében méltán kérdhetjük, képesek leszünk-e 
az általa kijelölt uton és szellemben a közügy szolgála-
tában csak megközelítőleg is oly eredményesen közre-
hatni, mint a mint ő közrehatott ? 

Valóban kételkedhetnénk a jövő felett, ha nem élne 
keblünkben a remény és az Isten mindenhatóságába he-
lyezett bizalom, valamint azon meggyőződés, hogy az a 
férfiú, a ki aránylag rövid idő alatt, e lapban oly ered-
ményteljes működést volt képes felmutatni, nem hagy el 
minket végképen, szelleme itt marad közöttünk, hogy 
továbbra is irányítsa cselekedeteinket. 

Ennek tudatában bucsuzunk mi a körösi püspök ő 
méltóságától, ezen érzelmek hatása alatt váluuk meg tőle 
s gyönge kezünkbe veszszük a tollat, hogy az általa ki-
jelölt s már tört uton haladjunk, melyben minket annyi 
nemeskeblü jóakaróink támogatnak s reméljük, támo-
gatni fognak a jövőben is. 

Es most fogadja méltóságos ur, elárvult gyermeke, 
a „Kelet"-nek bucsuüdvözletét, s azon biztosítását, hogy 
e lap méltóságodnak szent és magasztos intentióit fel-
fogva, nem szűnik meg a jövőben sem annak szellemé-
ben, a közügyeket szolgálni, — mert lelki szemei előtt 
fog mindig méltóságod szelleme lebegni s az fog minket 
bátorítani, lelkesíteni mindenkor feladatunkban. 

Isten áldása kisérje méltóságodat u j otthonába. Ad-
jon erőt magasztos hivatása betöltéséhez, hogy egyház-
megyéjét és hiveit a boldogság, a felvirágzás út jára 
vezethesse, hogy hazánk és a testvér haza javát, mely 
most u j otthonát fogja képezni, előmozdítsa; hogy felsé-
ges urunk és apostoli királyunk, valamint a legfelsőbb 
trón támaszára lehessen, az Isten sokáig éltesse s ne 
feledjen el minket, kik távozásával oly sokat veszítünk ! 

Antalóczy Péter, 
id. fel. szerkesztő. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A debreczeni protestáns tud. egyetem alapítása 
alkalmából, 

mi is tudnánk egyetmást egy kath. tud. egyetem alapi-
tása érdekében, tárcza-czikk keretében, elfecsegni. Pél-
dául mindjárt azt, hogy már pénzalapunk is fekszik ka-
matozásra e czim alatt I. b. Bonnaz Sándor és Fogarassy 
Mihály nagylelkű alapitványaiban. Azt is ki lehet itt 

talán fecsegni, a nélkül, hogy az ember valami nagy 
újságot mondana, hogy országunk több városa igen al-
kalmas beruházásokkal rendelkezik már is egy kath. tud. 
egyetem kiépítéséhez. Azt pedig mondani sem kell, hogy 
nincs ez országban város, a mely ujjongó örömmel ne 
fogadná a hírt, ha illetékes tényezők benne kath. tudo-
mány-egyetemmé akarnák kiépíteni a meglevő monumen-
tális közoktatási tényezőket. Egy kis eszmélkedés meg-
indítása végett, most eltekintve attól, hogy hol, Egerben, 
Pécsett, Nagyváradon vagy Pozsonyban stb. volna-e a 
kath. egyetem legkönnyebben és legczélszerübben felállí-
tandó, post testa ugyan, de uti figura docet, még min-
dig nem későn, közlünk az alábbiakban egy „Emlék-
irat"-ot. Nem kell benne semmit megváltoztatni; csak a 
megszólítást: „Mélyen tisztelt Képviselőház!" kell benne 
oda módosítani, hogy az Magyarország püspöki karához 
szóljon. Protestáns atyánkfiai megindították a hitvallásos 
tud. egyetem alapításának mozgalmát. Ok meg fogják 
alapítani az ország várva-várt harmadik tudomány-egye-
temét. Miért ne alapithatnók meg mi katholikusok a 
negyediket, még pedig a nélkül, hogy a budapestre vo-
natkozó jogainkat feladnók ? ! 

De szóljon a szólásra feltámasztott emlékirat : 

Emlékirat 
a Kassán fölállítandó 

fölvidéki egyetem tárgyában.1) 

„Volumus praeterea hanc Acade-
miam a Nobis erectam perpetuis tem-
poribus manere in bac nostra Dioecesi, 
et quidem in regia, urbe Cassoviensi . . 

Kisdi B. alapítólevele. 

Mélyen tisztelt Képviselőház ! 
(Gondoljuk magunknak e megszólítást igy : Magyarország magasz-

tos ihlettségü Püspöki kara ! 

Azon örvendetes mozgalom, mely hazánk szellemi 
érdekei fokozott ápolását és fejlesztését írván lobogójára' 
tiz éve Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter ur személyében lelkes kezdeményezőjét és vezérét, 
buzgó előharczosát és támaszát tiszteli, s nem egy rész-
ben méltó elégtéttel és büszkeséggel hivatkozbatik mun-
kája nemes gyümölcseire, nemzetbiztositó maradandó 
alkotásokra : napirendre tűzte a főtanodai oktatás reformjá-
nak kérdését is. 

Mi történt ez irányban, s különösen a jog- és állam-
tudományi szakoktatás terén, hogyan és minő eredmény-
nyel ? — azt kutatni ezúttal annál kevésbbé lehet hiva-
tásunk, mert idevágó kötelességünknek már eleget tettünk 
a nm. minisztériumhoz mult évben intézett azon fölter-
jesztésünkben, melyben — a főtanodai oktatás körül 
mutatkozó legérezhetőbb fogyatkozások és visszásságok 
megszüntetésének módozatairól is emlékezvén — Kassa és 
ezzel Felső-Magyarország részére legalább jog- és állam-
tudományi s bölcseleti karral ellátott s a budapesti tudo-
mány-egyetem illető karaival mindenben egyenlő szerve-
zetű és jogú főiskolát (csonka egyetemet) kértünk azon 

') Kassa, 1882. Nyomatott a „Pannonia"-könyvnyomda e's 
kiadó-részvénytársulatnál. 
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esetre, ha országos pénzügyeink a harmadik teljes egye-
tem fölállítását azonnal meg nem engednék. — De nem 
hivatásunk a fönforgó ügy ilynemű taglalása azon oknál 
fogva sem, mert a miniszter ur határozott kijelentése 
szerént a harmadik egyetemnek teljes egyetemnek kell 
lennie, mi által a megoldandó kérdés voltakép ugy 
hangzik, hogv a budapesti tudományos-egyetem tultö-
möttsége következtében szükségessé vált harmadik egye-
temet — hol állítsuk föl? 

Készségesen mellőzzük tehát a jót a jobbér t ; s 
kizárólag a teljes egyetem álláspontjára helyezkedve, 
csak az imént jelzett kérdésre nézve fogjuk elmondani 
igénytelen véleményünket, — kiegészítvén ezt a miniszter 
ur által kivánt adatokkal, melyek során, hiszszük, sike-
rülni fog bizonyságot tennünk a felől is, hogy országos 
érdekek, mint eddig, mindenha ott találták Kassát, ahol 
nem szóval, de tettel lehetett és kellett szeretni a hazát, 
ugy ott fogják találni jövőben, ott a harmadik egyetem 
ügyében is ! 

Bevezetésül legyen szabad mindjárt kifejeznünk abbeli 
rendithetlen meggyőződésünket, melyszerént hazánk azon 
része, mely Hevesvármegyéből föl a határig húzódván, 
karjai t messze bebocsátja az ország éjszakkeleti és éjszak-
nyugati vidékeibe, t ehá t : 

Abauj-Torna-, Bereg-, Borsod-, Gömör-Kis-Hont-, 
Heves-, Liptó-, Mármaros-, Sáros-, Szabolcs-, Szatmár-, 
Szepes-, Ugocsa-, Ung- és Zemplénvármegye 60.558 90 

Q klmtr. területe és 2.524.632 főnyi lakossága, — vagy : 
a kassai tankerület, 188°/i- évi népességét tekintve, 

a budapesti és győri után az ország első tankerülete — 
188%-ben 3332 (1887,-ben bejegyzett 3574), ebből 
188%-ben 6 főgymnásium 2290 (188»/2-ben 2476) s 8 
nem teljes gymnásium 1042 tanulóval, — ahol számba-
veendő még 188%-ről autonom felekezeti 10 gymnásium 
2704, illetőleg 6 főgymnásium 2262 tanulóval, ehhez 
képest — csak az idézett 188°/i. évi adatok szerént 12 
teljes gymnásium 4552 s 12 nem teljes gymnásium 1484, 
összesen 6036 tanulóval — 

ismételjük : hazánk e része egyetemi szervezetű fő-
iskolát semmikép sem nélkülözhet, legalább tartósan nem, 
vagy lia igen, ám országos érdekek komoly veszélyezte-
tésével és súlyos kárával, melyen bizonyára nem fogna 
segiteni sem a pozsonyi egyetem, sem a szegedi. 

Azért, figyelemmel a fön közlött adatokra, melyekre 
nézve legyen szabad kiemelnünk, hogy azokban először 
is hallgattunk Árva-, Bars-, Hont-, Nógrád-, Turócz- és 
Zólyom-vármegyéről, s utóbb — még a beszterczebányai 
és nagyváradi tankerületet sem vontuk érvelésünk körébe 
— ami pedig nyilván nem leendett túlzás: — a harmadik 
egyetem szükséges-voltából nem habozhatunk kivonni 
azon következtetést, miként a tervezett harmadik egye-
tem székhelye Felső-Magyarországon keresendő, s hogy e 
székhely csak Felső-Magyarország fővárosa, földrajzi és 
kulturális központja, csak Kassa lehet! 

Ekkép véljük mi, hogy megvalósítható leszen azon 
magasztos czél, mely a harmadik egyetem fölállításával 
ő exczja szemei előtt lebeg : a tudományok belterjes 
müvelésén kivül ekkép fog alkalom nyílni „minél többek-
nek, akik a valódi tudományosságot akarják megszerezni 

s arra a középiskolai oktatásban kellő alapot és előké-
születet nyertek — a legmagasb tudományos képzett-
ségnek, benn a hazában, és igy nemzeti szellemben való 
megszerezhetésére," — s ekkép leszen megtartható „a 
hazában és a hazának1" a nagy Fölvidék ifjúságának azon 
része, melyet geniusa fensőbb tudományos pályára szólit, 
de amely előtt ma e pálya zárva, ut ja megnehezítve, 
vagy, melynek tudományszomja idegen talajon idegen 
forrásból merit, s tán mindenkép elvész számunkra örökre ! 

„Nemzeti képzést nyújtani" — hogy ismét a minisz-
ter ur aranyszavaival éljünk — e gondolat kezdettől 
fogva összeforrva jelentkezett a harmadik egyetem eszmé-
jével. A nemzetiségi törekvések idején ez alig lehet más-
ként ; és könnyen érthető, ha a nemzetiségi hatás termé-
szetes ellenhatásául a nemzeti önfentartás csak annál 
nagyobb tevékenységre lát okot a megindult tusában, s 
intézményeiben egyszersmind védmüveket akar tudni, 
melyek lételét, a munka áldásait, a békés haladás vív-
mányait részére biztosítsák. 

S ugy van, hogy álladalmakban, melyekben a nem-
zetiség fogalma a politikailag vett nemzet fogalmával 
lényegileg egybevág, s a különböző ajkú lakosság a 
népességnek tán csak eltűnő csekély töredékét alkotja, 
egy-egy kulturténvező fölállítására nézve a hely, ugyan-
oly körülmények között, végkép közömbös lehet. Nem 
igv nálunk, ahol tudományos intézeteink nem elégedhet-
nek meg azzal, hogy a kulturát. a tudományt terjesztik 
és fejlesztik, hanem arra is kell törekedniök, hogy mun-
kálkodásukon ott ragyogjon az államalkotó nemzet, 
nálunk tehát a magyar államiság és nemzetiség hamisí-
tatlan zománcza. — Igen, az a harmadik egyetem legyen 
a magyar tudományosságnak, a magyar nemzetiségnek 
erős vára ott, ahol nemzeti érdekeink megóvásáról: a 
magyarság biztosításáról és a magyar kultura terjeszté-
séről mulhatlanul gondoskodnunk kell ; ahol a szükség 
legnagyobb, a veszély nem a legkisebb s az eredmény, 
emberileg szól"a, a legkecsegtetőbb — s ahonnan aztán 
áldást hintve áraszsza sugarait — hírnökeit a nemzeti 
tömörülés hajnalának ! — Felső-Magyarországról, Kassá-
ról szólunk, melynek lábánál a magyar elem a német és 
szláv elem hullámaival találkozik, anélkül, hogy azok 
jegeczedési müfolvama, ezredéves államiságunk követel-
ményeinek megfelelőleg, be volna fejezve. 

Igaz, nem vártuk tétlenül a jövőt. A törvényhozás 
és kormány bölcsesége csak nem igen rég gondoskodott 
arról, hogy nem-magyar ajkú polgártársainknak hozzá-
férhetővé tegye a magyar nyelvet, s ezzel, az anyanyelv 
sérelme nélkül, száz utat nyitott nekik a boldogulásra. 
Elismerés érte azoknak, akik e fordulatot eléidézték ! De 
nekünk itt megállapodnunk nem lehet és nem szabad ! 
Nekünk minden izében magyar társadalomra van szük-
ségünk s tehát öszhangzatos éber munkára az egész 
vonalon. — „Nemzetünk jövője a kultura kérdése" — 
mondá egyik jelesünk ; e kulturának azonban magyarnak 
kell lennie ! És mi tudományt, „nemzeti képzést," magyar 
kulturát kérünk a Fölvidéknek s általa az országnak, 
vagy, ami ugyanaz : egyetemet — Kassának! 

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

terjesztésére : Skarda József sasvári dékán-plebánosnak a 
szent Benedekről nevezett sámsoni czimzetes prépostságot 
adományozom. Kelt Ischlben, 1892. évi julius hó 31-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
^ Szent István király ünnepét öröklött kegyelettel 

ülték meg Budavárában az ország elöljáróságai. Most 
pontifikált a százados nemzeti ünnepen Vaszary Kolos 
hgprimás először. Pontifikáljon még igen «okáig ! 0 her-
czegsége gyásza miatt a Magyarország primása által ez 
alkalommal adni szokott fényes diszebéd ezúttal elmaradt. 
Dr Kohl Medárd primási titkár azonban megbízást kapott 
az ünnepélynél közremüködöttek kisebbszerü megvendé-
gelésére. A lelkesítő ünnepi beszédet lapunk élén kezdet-
tük meg közölni. 

— A Jézus-társaságiák budapesti residentiájának 
fejévé Schaefer Jakab neveztetett ki. Az eddigi főnök, a 
kedvelt P . Riesz Ferencz, szintén Budapesten marad. 
Budapest hitélete gazdagodott — veszteség nélkül. 

— A herczegprimás testvérének Vaszary Mihály 
tanárnak haláláról a „Moniteur de Rome" Bécsből kapott 
tudósítást. E szerint a nagy részvétet keltő halálesetet 
a viszontlátás örömétől támasztott meghatottságból kelet-
kezett gutaütés okozta. 

— A franczia kormány a pápa előzékenységét, 
melylyel a franczia katholikusokat a köztársasági állam-
forma elismerésére igyekszik hódítani, avval a brutális 
tettel viszonozta, hogy a Kátét vette üldözőbe s néhány 
püspököt a Káté-tanitás minőségére nézve akarja kényszer-
eszközökkel megoktatni. 

— Az erdélyi róm. kath. status igazgató-tanácsa e 
hó 13-án br. Jósika Sámuel elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen az alapítványok kiosztása történt meg. Az ülésen 
jelen voltak : gróf Béldi Ákos főispán, Dorgó Albert kir. 
tan., Cseh Lajos min. oszt. tanácsos, Fábián Sándor ka-
nonok, dr Finály Henrik egyet, tanár, Gergely Ignácz 
kanonok-plébános, dr Győrffy Gyula országos képviselő, 
Kovács Ferencz apát-plebánás, Möller Ede apát-plebános, 
Pál István kanonok előadó, dr Szamosy János egyet, 
tanár, dr Szentkirályi Kálmán titkár, dr Török Albert 
főispán, Ugrón Gábor orsz, képviselő. Az alapítványok a 
következőleg osztattak ki : A kolozsvári finöveldékbe fel-
vétetett huszonegy egyetemi hallgató, tizenegy gymnasiumi 
tanuló. A gyulafehérvári finöveldébe felvétetett négy, a 
sz.-udvarhelyi finöveldébe tíz, a marosvásárhelyi finövel-
débe öt, a nagyszebeni Teréz-árvaházba huszonnégy nö-
vendék. 

— Lapszerkesztő megtérése. Mr Thome, a „Phila-
delphia Globe" szerkesztője, a kath. hitre tért át. „Tért 
át", mondom, nem „tért vissza", mert keresztsége a pro-

; testantizmusban kétes vala s azért megtérésekor Walker 
dömés atya feladta neki a szent keresztséget. 

— A monarchiák bolondulnák. Olaszországban a 
feszületeket az iskolákból kidobják és a király arczké-
pével helyettesitik. Nagy haladása a monarchikus elvnek 
— az örvény felé! (Cath. Times.) 

— Henan „Souveniers d'enfance" és „Feuilles dé-
tachés" czimü müvei az Index congregatio egyik leg-
újabb határozata szerint a tilos könyvek sorába ke-
rültek. 

— 1893. fébr. 23-ára, a midőn püspökségének ötven 
éves jubileumát fogja tartani a pápa, valamennyi bibor-
nok meghívást kapott Rómába. A szent atya kívánja 
valamennyit maga körül látni. 

— Az osztrák katholikusok I I I . nagygyűlésének, mely 
Linczben éppen most tar t ja üléseit, egyik legfontosabb 
tárgya : a vallásos iskola visszaállítása. Az erre vonatkozó 
határozati javaslat igy szól : Az osztrák katholikusok 
III. általános nagygyűlése kijelenti, hogy Ausztria kath. 
népe törhetetlenül ragaszkodik abbeli követeléséhez, mely 
szerint a hitvallásos iskola visszaállíttassák s nem veszti 
el reményét, hogy ebbeli követelése minden — akár rossz 
akaratból, akár tudatlanságból, akár az úgynevezett köz-
véleményre való utalásból támasztott — akadályok da-
czára minél előbb valósulni fog. Ennél fogva az osztrák 
katholikusok III . ált. nagygyűlése azon sürgős kérelem-
mel fordul az urakháza, a képviselőház s a királyságok 
tartománygyüléseinek valamennyi igazán katholikus érzü-
letű tagjaihoz, hogy alkalmas módon hassanak a kath. 
nép e követelése mielőbbi valósulására. Az osztrák ka-
tholikusok III. ált. nagygyűlése elvárja a birodalom ka-
tholikus népeitől is, hogy nyelvre való tekintet nélkül 
oly férfiakat fog választani a törvényhozó testületekbe, 
kik egyéb politikai programmjoknak sérelme nélkül, ha-
tározottan a hitvallásos iskolák mellett foglalnak állást. 

— Monte Video-ban emléktáblával jelölték meg azt 
a házat, a melyben mgr Mastai-Feretti, később IX. Pius 
pápa delegatus korában lakott. 

— A chinai mészárlások ügyének csúfos lett a vége 
az európaiak részére. Valamennyi európai hatalmasság, 
mely követet tart Pekingben, együttesen követelte meg-
büntetését az európaiak lemészárlásában résztvett czin-
kosoknak. A főczinkos valami Chu-Hau chinai tudós. A 
chinai kormány parancsot küldött Hunau tartomány fő-
kormányzójának, rendelve, hogy Chu-Hau ellen inditson 
vizsgálatot. Ki is mentek a biztosok Chang-Sa-Fu-ba, a 
hol Chu-Hau lakik, de hát nem találták otthon a kere-
settet, mert az családjával együtt tourista lett. Kihall-
gatták tehát rokonait és a cselédséget, s ezek mind azt 
vallottak, hogy Chu-Hau tudós — eszelős bolond, a ki 
össze-vissza beszél mindent s a túlvilági szellemekkel is 
érintkezik. S az európai nagyhatalmaknak meg kellett elé-
gedni azzal, hogy a keresztény-gyilkolás főczinkosa, a ki 
az idegenek kipusztítására a chinaiakat röpiratok és fal-
ragaszokban izgatta — eszelős bolond ! Természetes, hogy 
China ravasz pogány népe ismét csak a markába nevet, 
hogy a „barbáru-okat megint sikerült lefülelnie. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden : 

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

ben, intézendők. § 

Budapesten, a u g u s z t u s 24, 16. II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Szent István napi szent beszéd Buda várában. — Iskola e's jellemképzés. — Egyházi 
Tudósítás : R ó m a : A laterani főkáptalan levele. — A „Religio-1 Tárczája: A debreczeni prot. tud. egyetem alapítása alkalmából. — 

Irodalom : Szentirási Apologetika. Stb. — Vegyesek. 

Prohászka Ottokár 
esztergomi szemináriumi lelkész 

S z e n t b e s z é d e , 
melyet 1892. augusztus 20-án 

S z e n t I s t v á n n a p j á n 
t a r to t t 

Buda várában. 

(Folytatás.) 

A középkori kereszténységet durvának mond-
ták, erkölcseit szigorúaknak és kegyetleneknek. A 
külsőt illetőleg eltalálták, de a belsőre nézve 
nagyot hibáztak : nincs gyengédebb vallásosság 
mint a középkor kereszténysége. A keresztény-
ség u. i. merő részvétel: részvétel az Istenből, 
ki szeretetből részt ad nekünk önmagából a 
teremtésben, s gyermekeivé fogad a kegyelem-
ben; — részvétel Krisztusból, szelleméből, érde-
meiből, szenvedéséből s keresztjének gyalázatából : 
részvétel a szegénynek nyomorából s könyeiből, 
hogy végre részt vegyen magának Krisztus 
mennyországából. Ebben a kereszténységben min-
den ember Istennel szemben szegény és gyönge, 
tehetetlen s a kegyelem tejével táplálkozik; a 
kereszténység a lelki szegények vallása, azon 
embereké, kik fölértették, hogy a végtelennel 
szemben senki sem gazdag, mindnyájan koldu-
sok vagyunk. Nemcsak koldusok, de bűnösök is, 
kiknek egy reményük van : a kegyelem; egy 
u t juk : a könyörgés, az ima. Nézzetek mármos t 
bele a középkor szentjeinek lelkébe, hol ez ér-
zelmek honolnak, hol a részvét, a kegyelemke-
resés s a könyörület lakozik. Mindenik közülök, 
István ugy mint Erzsébet, László ugy mint 
Margit, leborul a kereszthez s azt dadogja: ér-

tem, értem szenved, sir, szomorkodik Krisztus, 
értem szegényért, — általa, belőle vagyok, oh, 
hogyne forrna hozzá lelkem. Ez az „értem" lett 
a középkori szentek vallásosságának forrása; — 
örökös szegénységük szemben állt a könyörülő 
Isten véres kegyelmével s ebből támadt az a 
gyengéd részvét a szenvedő Krisztus iránt. Ezek 
az emberek gyengédek lettek a kereszt tövében 
mint a gyermekek; — tudtak sirni, mint a ve-
ronai sikon az a 20,000 ember, kik vicenzai 
János beszédét hallgatták, s egymás nyakába 
borulva kibékültek. — Gyengédségükben mezit-
láb jártak Krisztus i ránt való szeretetből s 
Krisztus szenvedésének tiszteletétől nem tudtak 
hová lenni; királyok letették koronájukat s a 
templom kövezetére borultak mint szent Erzsé-
bet, IX. sz. Lajos, ki mezitláb sietett Páris sze-
melát tára a Krisztus töviskoronáját vivő kör-
menet felé, s mint ezek, ugy te t t István is, 
kincseit pazarolta a zarándokok szolgálatára s 
midőn maga nem mehetet t a szent földre, vá-
gyait, szivét küldte el velük. Nem bőkezűségét, 
nem alamizsnáit kell csodálni, hanem szellemét, 
Krisztus i ránt való részvétét. 

Az a harczias középkor szeretett sirni; 
sirni énekeiben, sirni góth dómjaiban ; azoknak 
a hősöknek, kik embert egy csapással ketté-
szeltek, megrepedt a szivük Jeruzsálem láttára. 
Érzelem nélkül sirni nem lehet; csak akiben 
nagy vágy s nagy szeretet él, az tud fájlalni, 
sirni és bánkódni. Csak aki szereti lelkét, az 
sirathatja meg; aki a sziv szenvedélyessógével 
kivánja az örök jót s el akarja kerülni az örök 
kárhozatot, az tudja könyeivel lemosni bűneit s 
eloltani velük a pokol tüzét. A X. és XI. szá-

16 
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zadban különösén sokat sírtak, ezek voltak a 
penitencziának századai; István király korában 
várták a világ végét s a kereszténység nagy i 
testén végig vonaglott az önsanyargatás nagy 
vágya: meghalni a világnak, hogy Krisztusnak 
éljenek. István király a kereszténység ez ünne-
pélyes hangulatában ült a királyi trónon ; — 
koronája folyton emlékeztette őt Krisztus tövis-
koszorujára, — kormánypálczája pedig arra a 
győzelmes fára. mely a menny kapuit megnyitja. 
A keresztény nyugaton lüktető gondolatok elve-
tődtek István országába is s az ifjú keresztény-
ség ezekbe nőtt bele. 

Oh mélységes áram, ki tudna jellemezni?! 
Emlékeid még most is állnak, mint a jégkor-
szak vándorsziklái a sikon, melyek a hajdani 
jégárak határai t jelzik. íme a Notre-Dame Pá-
risban penitencziából épült; —azok a hatalmas 
monostorok, apátságok, — azok a kőhidak a 
Visztulán, Elbán, Szajnán, Moldván penitencziá-
ból épültek ; az emberek lerovandók bűneiket, 
belevésték a góth dómok pilléreibe, ágaiba, 
rózsáiba, oltáraiba bánatukat ; könyeikkel nedve-
sítették a köszörüköveket, hogy vésőik csorbáit 
eltüntessék; — verejtékükkel oltották a meszet ; 
— azok a nagy kórházak faragott kövekből a 
penitenczia hatalma alatt emelkedtek. S azután 
megindult a penitenczia végső, nagy menete a 
keresztes hadakban; az a nagy búcsújárás, mely-
nek amiensi Péter és clairvauxi Bernát vitték 
keresztjeit, nyomukban j á r t egy fegyveres bűn-
bánó hadsereg . . . hogy küzdjön s meghaljon 
penitencziában. Búcsúba vért ontani . . . hol lát-
tátok azt ? ! S nem egy . . . de százezren tették ! 
A keresztes hadak a középkor legnagyobb pro-
czessziói. leghatalmasabb rugójuk pedig a peni-
tenczia volt . . . penitenczia a halálba ! Oh azok 
az emberek hittek, s bánták bűneiket, kik ily 
vezeklést t a r to t tak! 

S István király e gyengéd, bánkódó, engesz-
telő kor gyermeke volt. Nézzétek, hogy szomjú-
hozza a megaláztatást; t i tkon éjjel jár körül, 
végzi az irgalmasság gyakorlatait ; félreismer-
tetve pedig s gyalázatta] borítva mennyei öröm 
tölti el szivét; ezt Krisztusért tű r i ; ez merőben 
Istené, mert mindenben van része az önszere-
tetnek, csak a szenvedésben nincs. Kezeit csó-
kolta becsmérlőinek s mély tiszteletből a sz. 
szegénység iránt a koldusoknak. Ez a csókja 
forró volt s nemesebb a legédesebb szerelem 

csókjainál, mert Krisztus szeretetéből virágzott 
ki. Szent testvériségben simul a szegény szerze-
tesekhez, jól érzi magát a durva barátcsuhák 
közt s valamint a középkor legnagyobb lovagja, 
királya és szentje IX. Lajos, távol Afrikában 
haldokolva, szülőföldje sz. pásztorleányának Ge-
novévának ajánlja lelkét : ugy ez a fegyverfor-
gató, koronát szerző, trónt és törvényt alkotó 
István a szegények imáiba ajánlja magát, kiket 
ápol és eltart. 

A modern ember, ismétlem, elfordul e kol-
dusos királyoktól, véteni látszanak előtte királyi 
méltóságuk ellen. De mi a látszat a világtörté-
nelem, -— e világitélet -— impozáns tanúságával 
szemben? mit nyom ez ellen a modern kor 
gyermekének ideges berzenkedése? Pedig a tör-
ténelem arról az alázatos Istvánról azt is tanitja, 
hogy aki hamuban tudott ülni, tudott az a tró-
non s a harczi ménen is ülni. 

A keresztény gondolat nagyszerű egységbe 
tudta önteni a mezitláb járó, könvező szentet 
s a te t t re és harczra termett királyt és harczost. 
A középkor szentjei sokoldalú jellemek; bámu-
lat fog el e középkori alakok nagyságán, — 
lelkük teltségén, — buzgalmuk hevén, világné-
zetük felhőtlen tisztaságán, s valamint az, ki a 
góth dómokat a hit egyszerűségéből kikelni látta, 
fölkiáltott : „honnan van az, hogy oly alázatos 
szivekben oly büszke géniusz él:" ugy mi is 
István király alázatos kereszténységének s hazát 
és törvényt alkotó erélyének lá t tára fölkiáltha-
tunk : „honnan van az, hogy ezekben a könyező, 
alázatos lelkekben oly erőteljes, nagyratörő gé-
niusz él?" 

István király géniusza bármily alázatos szive 
bensőségében, oly bátor, kitartó, erős kezű volt 
országos hivatásában. 

Az alázatos István lett a magyar kulturának 
pátriarchája. Az alázatos, siró, bánkódó szentek 
hitéből és szeretetéből sarjadzott a nyugati czi-
vilizáczió. A nyugati civilizáczió egészen ker. 
mű; az arabs kultura nem az, — a hindu kul-
tura nem az, — a chinai kul tura nem az, — 
de az európai egészen keresztény, egészen a 
hitből való. A hit hóditó szelleme diktálta nekik 
a X. parancsolatot s nyomta kezükbe az eke-
szarvát; e hóditó szellem úttörői, hősei és apos-
tolai pedig a szentek. Ez a hóditó, művelő és 
társító szellem megnyilatkozott Istvánban. Ke-
reszténysége sokkal erőteljesebb volt, semhogy 
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magán életével beérje s családi szentélyébe zár-
kózzék. — hite sokkal ragyogóbb volt. semhogy 
a király koronáját be ne aranyozta s kormány-
pálczáját nem abból a fából vágta volna, mely 
az Ur „erejének vesszeje." A XI. század keresz-
ténysége nem volt oly gyáva, hogy ker. népek 
kormányában a materializmust megtűrte volna, 
hanem saját elveit akarta megvalósitani a tró-
non ugy mint a családban, a műhelyben ugy 
mint a harczi ménen s a világ szinterére lép-
te t te azokat az egész keresztényeket, kik meg 
vannak győződve arról, hogy ha Krisztus az 
igazság, neki kell hódolnia nemcsak szt. Péter 
hajójának, hanem az országok kormányrudjainak 
is s neki kell áldozatokat bemutatni nemcsak a 
templom, hanem a haza sokat emlegetett oltá-
rain is. István király kormányrudja a kereszt 
volt. A középkori kereszténységben a királyivá 
való fölkenés mintha csak valami VIII-ik szent-
ség volna — a királyoknak isteni, apostoli misz-
sziót adott, s azért Habsb. Rudolf, midőn koro-
náztatásánál sietősen keresték a császári jogart 
s meg nem találták, az oltárhoz lépett, levette 
a keresztet, mondván: „itt az én jogarom, másra 
nem tartok igényt." Igy volt ez Istvánban; a 
legmagasabb eszme, a kereszt volt uralmának 
legfőbb jogczime s hatalmának szentesitése. 
Isten kegyelméből királyivá rendeltetve, a ker. 
szellem fölkentje lett a trónon, fölkentje annak 
a papi királyságnak, mely a szentírás királyi 
papságával kezet fogva intézte a népek sorsát. 

S amily ker. király, oly ker. harczos és hős 
volt sz. István. Nincs eszme, mely oly hősöket 
áll í tott volna a kűzdtérre. mint a kereszténység. 
Kicsordulnak az ember könyei, ha a ker. hősök 
életét olvassa. Csatáikban, küzdelmeikben egy 
gondolat vezeti őket, Krisztus szeretete, ki bá-
torságukat az Isten ellenségei ellen vezeti 
harczba s' a lovag karddal, a papság az igével 
s a hót szentséggel harczol a pogányság ellen s 
a keresztény lovagok kardjában az Isten ereje 
működik. E kardra áldást az Istentől kértek s 
élt s biztos csapást fegyvereiknek böjtben és 
imában kerestek. Montforti Simonnal rohantak 
egyenlőtlen harczokba, ha mondhatták vele „az 
egész egyház imádkozik értem, nem hátrálha-
tok." Kereszténységtől ihletett hősök ós harczo-
sok állítottak föl sánczokat a barbárság előnyo-
mulása ellen ; a középkori csaták az eretnekség, 
pogányság, a török s a mórok ellen egyaránt a 

kultura s a kereszténység ünnepei, ker. hősök 
vérével pirosra festvék a történelem nagy nap-
táraiban. A magyar történelemnek is vannak 
csatái, melyek mint Martel Károly és castiliai 
Alfonz „las navas de Tolosa" véres napjai „a 
kereszt diadalmának" ünnepei lőnek s e véres 
ünnepeket István kezdi meg Kupa ellen való 
harczaibaa. A ker. hősiesség alázatával és bátor-
ságával küzd István a lázadó pogányság ellen ; 
imádkozik s böjtöl a csata előtt, utána pedig 
sz. Márton tiszteletére emel monostoi't, mely az 
alázatos győzőnek örök Te Deum-a legyen. De 
nemcsak hogy az Istennel szemben voltak ez 
erőskaru győzők alázatosak; az istenszeretettel 
egyesitették a leggyengédebb szeretetet népük 
iránt, castiliai sz. Ferdinánddal István is elmon-
dot ta : „jobban félek egy szegény asszony átká-
tól, mint a mórok hadától." Erényeik példájával 
törték meg az állati embert. Keresztekkel, töm-
jénfüsttel, olajfaágakkal jár ták be az országot s 
a népek meghajoltak e csodálatos közvetítők 
előtt, kezdték szeretni Istenért a rögöt, s a 
román és góth templomok tövében épült fel a 
ker. társadalom . . .! Miért? Mert apostolok épí-
tették, kik az eszméért, a hitért való izzásban, 
mint valami villanyfolyamban hevültek, égtek, 
éltek és meghaltak. 

Magyar kereszténység, ez a te apostoli ki-
rályod, s szented, hősöd, papod . . . Szt. István, 
a hitből kinőtt óriás ! Igy áll a magyar kultura 
élén, mint népének sz. patriarkája. ki nemcsak 
a koronát, hanem az ekét, a fűrészt és kalapá-
csot belevonja szentségének túlvilági fényébe! 
Igy áll előttünk kettős koronával, „Magyaror-
szágnak" . . . s „Krisztus országának" dicskoszo-
rujával, s e kettős királyságában lett csak igazán 
királyunk, — királyunk, kin necsak a test és 
vér ideiglenes hevüléssel, hanem kin a halha-
tatlanságba törő lelkek függjenek. Királyunk, ki 
vezérünk egyszersmind az Istenhez . . . oh ez a 
valódi király, király és pap, — hős és apos-
tol . . . egyszóval szent, kit az Isten adott ne-
künk, mondván : ecce ego mittam Angelutn 
meum ante faciem tuam . . . ime angyalomat 
küldöm neked, ki vezessen téged. 

(Vége köv.) 
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Iskola és jelleinképzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Folytatjuk.) 

„Optimum factas res humanas, ut se liabent, ita 
contueri, simulque opportunum, incommodis levameutum 
aliunde petere", mondja dicsőén kormányzó szentséges 
atyánk, XIII. Leo pápa. a munkáskérdésben kiadott 
„Novarum rerum" kezdetű örökbecsű körlevelében, mint 
oly sarkalatos elvet, mely alapját kell, hogy képezze 
mindenkörü társadalmi kérdés megoldásának . . . 

Ha tehát eredményt akarunk elérni manapság, midőn 
a „föld savának" megizetlenedése s elsótalanodása is nem 
ritka eset már, a gyermek képzésénél ne az lebegjen 
czélul, hogy lehet azt mindenre kész géppé, szolgalelküvé 
nevelni, hanem tapintatos tanácsokkal, vonzó jósággal, az 
életbölcseség sugallta szó és tett erejével, az elmére és 
szivreható rábeszélés és épületes példa befolyásával, föl-
fölhasználva módjával a tekintélyt az ő eszélyesen tájé-
koztató, mentőleg erősitő hatásával, első sorban az ember 
legyen, és ugyan, mint az erkölcsi önállósodás, mint a 
tanulmányok által való szellemi kialakulás tekintetében, 
a keresztény nagykorúságra fejlesztve benne. Csodálatos, 
hogy a hibás fölfogás, a korszellem e ragályának követ-
keztében, éppen ez az, a mit oly gyakorta el szoktunk 
feledni. Hiába vették-e oltalmukba az erkölcsiség e nagy 
érdekét már a mult századok, váltig azt hangoztatván, 
hogy minden gyermekben az egyén ethikai ereje, őt 
megilletőleg módszeresen fejlesztessék ? Ez előzmények 
daczára, nem alap nélkül róják meg korunk nevelési 
eljárását azért is, hogy bár a sokbafogás miatt annyiszor 
valósul raj ta e mondás : „a ki sokat markol, keveset 
szőrit", az apáinktól megfontolásra a leglelkiismereteseb-
ben ajánlott e négy szóból: rnon multa, sed múltúm" 
álló, helyes didaktikai elv ellenére nincs szere-száma a 
tantárgyak sokféleségének. A korszellem nyomása alatt, 
mely pedig annyi magas becsű birtoknak lőn rossz gaz-
dája, nem méltatva a hiterkölcsi alapú jellemszilárdságot 
és feddhetetlen böcsületességet, fölöttébb sokat helyez a 
tüntetésre, a tehetségek látszatára, az ámitásra, egész 
Don-Quichotte-féle hősi elhatározással valóságos akadály-
versenybe üzzük folyvást a növendékeket és egészen 
figyelmen kivül hagyjuk, hogy már az anyagkészlet sok-
félesége nyilt kaput tár a jellemtelenségnek. Valóságos 
önámitás rabjaivá tettük magunkat azzal a hitegetéssel, 
hogy igy nevelünk sokoldalúságra, a mely pedig tulaj-
donképen kimeríti az egyént, a ki mitsem adva ama 
nagy igazságú elvre „non possumus omnia omnes", vad-
állatként pusztít a vallás- és erkölcsiség világában az ő 
fölületességében, mivel nem tehet szert alaposságra és az 
ezen sarkalló józan önállóságra. Hisz, mint egy nagytu-
dományu tanférfiu mondja : „Az ember akarata csak 
viszfénye az ismeretnek, és csak, ha az utóbbi helyes 
fokra irányul, lesz az előbbi szilárd. Csak természetes 
tény azután, hogy e sokféleség által, a mely anyagias 
irányával főelősegitője, megszerzője az élet-gyönyörnek, a 
társadalomra egy vészes müveit barbárságnak nyűge 
mintegy allandó hályogként nehezedik, hogy ez idétt 
nagyon meggyérültek köztünk az igazán nemes jellemek, 

hogy nagy az alakoskodó s a piaczi zaj által kábított 
elmék száma; hogy politikában, vallásban, erkölcsben is 
vezérelvük levén „piacere quam plurimis", habár nem 
„bonis", mint egy pogány ajánlá, — a valódibb műveltség-
hez illőbb ezen jelszó helyet t : „piacere optimis et sapien-
tissimis, etiamsi paucissimus" — oly könnyen lépnek 
alkura a proteusi alakulásairól hirhedt uj korszellemmel. 

Midőn beismerjük az emberi szellem szabadságát a 
nevelésnél figyelmen kivül nem hagyhatjuk a kizárólagos, 
merő szabadságnak rossz következményeit. A félszeg, 
egyoldalúságban túlhaj tot t szabadság, mely a való élettel 
nem törődik, nem levén egyéb, mint ököljog, „bellum 
omnium contra omnes", szabadsága az erősnek, hogy a 
gyönge elnyomása által erejével visszaélhessen, és sza-
badság arra, hogy a gyönge a szabadon működő erősebb-
nek áldozatává legyen, — sok és nagy bajokat idézett 
már elő a múltban, és mint ilyen, fog idézhetni a jövő-
ben is. Azért le kell számolnunk azon sophistikus ész-
járással, a modern tudomány e szörnyszülöttével, mely a 
szenvedély izgatta értelem sugallatára, czélja levén az 
embernek függetlenítése Istentől, — semmiképpen meg 
nem szorított szabadságot, teljes korlátlanságot követel 
még az örvény felé rohantató iránynak is. Hogy hosszura 
ue terjedjen ennek megokolása, itt csak azt jegyezzük 
meg; egyáltalán nem üdvös túlzásba mennünk, és nem 
lehet felednünk azt, hogy : 

sunt certi denique fines 
Ultra quos, citraque nequit consistere rectum." 

vagyis nem lehet annak azon természeti erőn túlhajtani 
akarnia, a mely szerint az összes individuális világnak 
egy bizonyos pontig határ van vetve, a melyen tul már 
az erkölcsi lazaságnak, a féke vesztett szabadságnak és, 
mely ennek gyökere, a rut önzésnek, a balra tévedt 
individualismusnak, férge pusztít, a legszentebb törvények, 
kötelességek alól való emancipatiónak szelleme mindinkább 
terjed, alig nyilvánulván a kegyelet, engedelmesség, a 
legfontosabb igazságok, elvek, tanok, érdemekben gazdag 
személyek és intézmények iránt, a melyeket mint szú, 
őröl, a mindent szétmállasztó skepticzismus. 

.EJ3 ez még jobban megerősíthet bennünket abban a 
meggyőződésben, hogy a jellem fejlődése egy bizonyos 
meghatározott korláttól van fölfüggesztve, a melynek 
legyőzése akkor kezdődik az embernél, mikor képessé 
válik az ég segélyével, mert „hasztalan az ember iparko-
dása, ha nem járul ahhoz Isten áldása," eltökélt erővel, 
akarattal, természetes hajlamait a krisztusi eszmény zász-
laja alatt fejleszteni, szilárdítani. A honnét ismét világos, 
hogy a jellem alapját a lélekben találni föl, és pedig 
különösen az akarási tehetségben nyilatkozik az meg. 
A nevelés már azt fogja eszközölni, hogy az akarat-erő, 
a józan önfentartás ösztönénél fogva, melynek a test 
egészsége a „sanum corpus" mellett a fő : hogy „mens 
sana" et „pia" is meglegyen, — el ne fajuljon és csak 
azt szabad cselekednie, a mit a felsőbb lénynek engedel-
meskedő, gondolkodó ész, az erkölcsi rendeletek és a 
romlatlan sziv megengednek. Megtanult önuralommal 
éppen nem fog az akarat szerte csapongani, zabolátlanul 
kitörni, az ügyességgel párosult s a testet-lelket ölő vad 
szenvedélyek által rombolólag jelentkezni. S hogy ez igy 
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történjék : meg kell a positiv kereszténység, a katholi- ! 
czismusnak, mint a vallások vallásának igazságai nyomán 
azon eszközökkel ismerkedni, a melyek által az ember 
az ő ép természete végtelen után való vágyainak, a leg-
tökélesebb megközelítésére törekvésének kifejezése és ki-
elégítése végett az ég s föld urához, az Istenhez emel-
kedjék, a kiben élünk, vagyunk és mozgunk, s kinek, 
mint örök világosságú napnak elménkbe szakadt sugára 
csak akkor önti el azzal a megnevezhetlenül harmonikus 
derűvel lelkünket, ha vele nem csak találkozik, hanem 
állandóan egyesül is; ne pedig a nagyon megszokott 
hiu dicsvágy, szédelgő nagyzás, önzés legyen egyedül 
üdvözítője, a melyeknek átkos hatása alatt oly sokszor 
föl-fölkiáltva Madách Ádámjáva l : „Ürt érzek, mondhatat-
lan ürt ," lealacsonyodik a helyett, hogy kibékítené a 
a mindennapit az eszményivel. 

Azért a bajt és az ezt előidéző okokat kikerülendők, 
miként a kormányos, a ki a legnagyobb óvatossággal 
kerüli ki a szirteket, melyeken elődje hajótörést szenve-
dett, oly irányú nevelést kell a jövőnek biztositanunk, 
melyben az antik világnézlet s a keresztény fölfogás egye-
sülvén benne, nem áll mögötte, hanem jóval fölötte 
annak, melynek a régi múltban hatalmas szószólói vol-
tak Platon, Seneca és Xenophon, a kik a nevelést nem a 
gyermek emlékező tehetségének túlterhelésétől várták, 
hanem magasra törő gondolkodásától, fennkölt érzelmeitől, 
az akaraterő fejlettsége s fegyelmezettségére valló hős-
lelkü elhatározásától, a mely főleg érvényesül, midőn az 
ifjú, mint Herakles, a váló uton áll, midőn merész, de őt 
annyira elragadó, boldogító terveinek végrehajtásánál egy 
félvilágra számit ; midőn a csapongó remények, lángoló, 
de tárgyat nem lelt indulatok, nyugtalan vágyak, fölzu-
dult szenvedélyek lázában hánykolódva, maga elé állítja 
„a gonosz tudás fájának" ragyogó, de mérges gyümöl-
cseit, midőn a dúsan virágzó, gazdag gyümölcseivel biz-
tató Júdás csemete életét a rossz társaság samuma a 
kiszárasztás, a kiölés veszélyének teszi ki . . . A tudo-
mány még nem erkölcs, hogy azzá legyen, a krisztusi 
eszmény vezéreltét kell elfogadnia, követnie. Valamint a 
zodiakus csillag tagjai a naptól veszik világosságukat, 
melegségöket : ugy a tudományoknak is, hogy ne csak 
világosságot, de éltető meleget is terjeszthessenek. Krisz-
tustól, a szellemerkölcsi világ napjától kell azt kölcsö-
nöznünk . . . Igy tehát férfiúvá nevelni a gyermeket 
annyi, mint kifejleszteni a növendék szellemi tehetségeit 
a tudományok utján. Ezek sorában elsőséget kell adni a 
lelkek tudományának : Isten ismerete és parancsolatainak 
hü teljesítésének, fölvilágosítván a fiatalt, megedzvén a 
modern haszonelviség ellen, mely a földnek, tehát az ideig 
valónak, az érzékiségnek, tehát múlékonynak akar képezni, 
csak az észt művelvén és a szivet a nemesebb érzelmek-
től érintetlenül hagyván. A tiszta erkölcsön sarkalló 
akaraterő megszilárdítása pedig az ifjúban, a legilletéke-
sebb paedagogusok szerint, annál szükségesebb, minél 
inkább fejlődésnek indul valamely nemzetnek politikai 
szabadsága, a mely, jól használva, annyi nemes tettnek, 
eredménynek szokott szülője lenni, de a férfias, erőteljes 
nevelés utján erkölcsi jelemmé ki nem alakult, s azért 
még a józan korlátokon is magát tultevő fiatalt nem 

kevés visszaélésre csábithatja, főképen ha meggondoljuk, 
hogy társadalmunkban, mely hasonlít az eszmény kivesz-
tét sinylő, majd-majd érte halállal lakoló Görögországé-
hoz, — sok a léhaságra vonzó erő és alkalom . . . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma. A laterani főkáptalan levele, a világ összes 

érsekeihez, püspökeihez és káptalanaihoz. XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumának méltó megünneplése végett, igy 
szól : 

Eminentissime ac Reverendissime Domine. 

„Qui Romae in consilium cooptati sunt ut solemnía 
agantur XI calendas martias anno MDCCCXCIII, quo die 
LEO XIII P. M. ante annos L Episcopus creatus est, 
pulcrum fore duxerunt si quotquot sunt canonicorum or-
dines, ea usi occasione, erga visibile Ecclesiae Caput 
peculiarem devoti animi significationem prae se ferrent. 
Qui vero apud se reputabant feliciores exitus rem habi-
turam, si Ordo noster negotium in se susciperet, suum-
que faceret ; litteras ad nos dederunt officii atque obse-
quii plenas, quibus id flagitabant ut universa canonicorum 
Collegia ad id consilium amplectendum per nos alliceren-
tur atque excitarentur. 

„Piacúit propositum ; nec enim aliter esse poterat. 
Agebatur sane de communi omnium Parente, dignitate 
omnium maximo, doctrina, sapientia, virtutibus, meritis-
que venerabili, aerumnis adhuc venerabiliore. His accen-
debat Ordinem nostrum illi esse addictum aedi quae 
cathedralis est Episcopi romani ; deinde tot tantisque a 
Leone XIII est cumulatus beneficiis, inter quae principem 
sibi locum vindicat cella templi laterani maxima regio 
molimine producta atque laxata, ut nunquam valeat gra-
tias referre, etsi quas potest maximas et agat et 
habeat. 

„Quae quidem rationes uti nos impulerunt ne obla-
tam grati animi expromendi occasionem dimitteremus ; 
ita suadere omnes videntur qui catholico nomine glorian-
tur, eos praesertim qui ad clerum pertinent, ut in com-
muni laetitia nedum non conticescant, sed officiis atque 
obsequiis certent quo mai or Christi Dei Vicario honor 
impertiatur maiusque solatium. 

,.Anis enim parenti, praesertim si seni, onomasticon, 
exempli caussa celebranti non gratuletur ? moerentem non 
soletur ? in re augusta versanti non opituletur ? 

„Ut autem initum consilium facilius perficeremus, 
litteras hac de re ad Te mittendas duximus, Vir eminen-
tissime, cuius auctoritas ut potest plurimum, ita perspecta 
sapientia sperare sinit illud obsequii genus Te esse sua-
surum quod Romano Pontifici gratius possit accidere. 
Nos certe magnam capiemus voluptatem, si noverimus 
universum tuae dioecesis canonicorum coetum nil anti-
quius habere, nil avere magis, quam LEONI XIII obse-
quium suum singulariter eo die velle esse testatum. 

„Qua spe erecti ac recreati, Deum enixe precamur 
ut Te, Vir eminentissime, diu sospitem servet, tuasque 
manus osculamur. 
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Scripsimus Romae, in Aedibus lateranis, idibus quin-
tilibus A. MDCCCXCII. 

P ro universo Canonicorum Ordine : 
C. C'aprara, Canonicus a Secretis." 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A debreczeni protestáns tud. egyetem alapítása 
alkalmából. 

(Folytatás.) 

De, ha nem volna is igy ; ha éppen nekünk, ma-
gyarokul , — kiknek századait különben a tör ténet i j og 
lángoszlopa világít ja be s nem a nemzetiségi elv kétes 
fénye, melyet a magyar nemzettel vezércsillag gyanánt 
elfogadtatni még eddig nem sikerült , — ha tehát éppen 
nekünk volna okunk ölbe te t t kezekkel várni, ami jönni 
fog : a harmadik egyetem kérdésében akkor is érv ma-
radna Kassa javára a tényleges szükség, a város szeren-
csés fekvése, ragyogó múl t j a és biztató jelene. — Szükség 
t e remte t t e meg a kassai régi egyetemet , s a változott 
viszonyokhoz képest bár más néven, de szükség sürget i a 
kassai uj egyetemet ! 

Tudvalevő, hogy Kisdi Benedek, a nagylelkű egri 
püspök és Pázmány szellemének örököse, Jászon, 1657. 
február 26-án (40,000 tallér) alapitványával a kassai 
gymnás iumot a nagyszombati egyetem min tá já ra akadé-
miai r ang ra emelte ; I. Lipót pedig Gráczban, 1660. aug. 
7-én aranybul lá jával az alapítványt megerősí tvén, az 
intézetet egyetemi czimmel diszitette. s mindazon kivált-
ságokkal fölékesítette, melyekkel a bécsi, prágai , gráczi 
stb. birodalmi, valamint a nagyszombati egyetem dicse-
kedtek. — Az egyetem működését e mondott év nov.-ben 
meg is kezdet te és folytat ta a jezsuiták föloszlatásaig, 
sőt azontúl egész 1777-ig, a midőn a Ratio Educationis 
jogi és bölcseleti tanfolyami! akadémiává alakí tot ta egye-
temünket . — Az 1849/50. évi szervezéssel a bölcseleti 
tanfolyam a gymnás iumba olvadt, az akadémia pedig, 
mint jogakadémia foglal t helyet tanulmányi rendsze-
rünkben. 

Kassának tehát 1660 — 1777-ig egyeteme volt, — 
nem is említve azon történeti nyomokat , melyek szerént 
Kassán ugy látszik, már a XV. szazadban volt főiskola, 
melyen a bölcseleti és h i t tudományokat nemcsak taní tot-
ták akkori egész ter jedelműkben, de „mesteri és tudori" 
rangot is osztogattak, — és nem említve, miszerént 
Miksa király 1571. azon tervvel foglalkozott , hogy Felső-
Magyarországon főiskolát állit. 

S ha kérdjük, mint vélekedtek a kor társak a kassai 
iskola, i l letőleg egyetem felől, miként fogták föl annak 
hivatását és mél tányol ták működését ? — felel a tör téne-
lem, hogy Kassa polgárai , a XVI . században, „nagy 
gondot fordítot tak iskolájokra, mely jeles tanárok veze-
tése alat t nagy hír re emelkedet t , s hova az ország min-
den részeiből gyülekezet t a tudományszomjas i f júság" , 
— és felel az alapí tványok, adományok és segélyzések 
szakadatlan lánczolata. S ez adományok, valljon mit 
bizonyítanának mást, ha nem azt, hogy az intézet, főn-

kéit gondolkodású jótevők megelégedésére, sikeresen 
lobogta t ta a tudományok szövétnekét? — II . Ferdinánd 
székházat ad a jezsuitáknak ; nekik adományozza a sz. 
Miklósról czimzett mislyei prépostságot (1633), hogy 
az i f júságot a tudományokban oktassák ; majd, hogy az 
okta tás még erélyesebben folyjon, következnek I I I . Fe r -
dinánd, Wesselényi Ferencz gróf és más jótevők, — 
mignem Kisdi Benedek alapí tványával beáll a virágzás 
korszaka s Lippay György, esztergomi érsek, Balassa 
Zsuzsanna, Báthory Zsófia, Keczer Sándor és Sándory 
Zsófia, Andrássv József báró, Szapáry-Károly i Anna 
g rófné stb. stb. bőkezűsége jelzi az intézet tö r téne tének 
egy-egy derűs lapját . 

Az egyetem, fá jdalom, azóta megszűn t ; mind a 
mellet t a buzgó alapító óhajából, melyet a jeligéül idé-
zett helyen ki je lentet t , maradt annyi való, hogy Kassá-
nak a je lenben is van, nem ugyan egyeteme, de főiskolája, 
és — miért ha l lga tnánk el ? — van ama szép napok élő 
t anu jakén t olyan polgársága, mely, mint elődei kul túrá-
jának letéteményese, csak jó tékony befolyással lenne a 
kassai egyetemi i f júság csinosbodására. 

Az idők változtak. Kedvező, majd kedvezőtlen vi-
szonyok köszöntöt tek be, s űzték egymás t ; de városunk 
má ig meg ta r to t t a előkelő szerepét és serényen fo ly ta t ta 
a kul tura müvét. S e tényre támaszkodva, tán nem leszünk 
tulmerészek, ha mondjuk , hogy illetékes körök ép ugv 
meg voltak győződve Kassa jelentőségéről, egy kassai 
főiskola szükséges-voltáról és hivatásáról, hogy messzebb 
ne menjünk, a XVII . században s 1777-ben, min t 
1849/50-ben — egész a l egú jabb ide ig! 

Es a nagy közönség? — A mult emlékei, a város 
fölénye, a megélhetés kilátásai, avagy a szülék bizalma 
okozzák-e? — nem ke res sük ; de meg kell jegyeznünk, 
hogy a kassai jogakadémia népességre nézve a szomszé-
dos társintézetek között föltétlenül első helyen áll, s azzal 
erészben sem az eperjesi , sem a sárospataki , egri vagy 
mármaros-sziget i jog tanodák nem versenyezhetnek. 

S mondjuk-e, hogy a kassai jogakadémia , személyi 
és dologi 17 —18,000 forint évi szükségletével, s a j á t 
tőkével biró vagy 17,000 darab r i tka becsű könyvtárá-
val a fölállítandó egyetem költségeit tetemesen alább 
szállítaná ? 

Miként az akadémia, a kassai egyetem alkalmas 
tényezőjeül kinálkozik másrészt a kassai közkórház, melvet 
szintén emberbará tok létesítettek, midőn 1814-ben, ha tó-
sági engedélvlyel, e czélra az adakozásokat megindítot-
ták, s az így befolyt összeget szini előadások, tánczvigal-
mak és hangversenyek jövedelmével annyira növelték, 
hogy az, a hatóság által a 20-as évek végén adomá-
nyozott telken, egy emelettel, fölépülhetet t s működését , 
kor lá to l t fölvételi jogga l és kötelezettséggel, ápolási dij 
mellett , mint magán alapítványi kórház, 1831. nov. 1. 
megkezdhet te . 

1859-ben a helytar tótanács a kórháza t közkórházzá 
nyilvánítot ta, fölvételi j ogá t és kötelezet tségét á ta lánosi-
tot ta , s viszont az ápolási dijak behaj tásá t , közegei által , 
magára vállalta. — A 60-as évek végén, a kórház tér -
viszonva a helyi szükségletnek többé meg nem felelvén, 
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épült a második emelet, mihez képest az intézet jelenleg 
a következő helyiségekkel rendelkezik : 

a) földszint: orvosi rendelő-szoba, gondnoki lakosz-
tály, fürdő-helyiségek (3 szoba 8 káddal s egy fertőtle-
nítő fülkével), intézeti konyha és kézi éléskamara, — 
balról : iroda ellenőri lakosztály, mosókonyha és ruha-
rak tá r ; — b) első emelet : orvosi lakosztály, 2 külön 
szoba 2—2 ágygyal, 9 közös szoba összesen 52 ágygyal 
és egy kápolna; — c) második emelet: 2 külön szoba 
2—2 ágygyal. 10 közös szoba összesen 68 ágygyal és 
egy műtő-szoba. 

Az intézet egészben 5100 Q m. területet foglal el 
s a belváros délkeleti szögletét alkotja, — K.-ről a fa-
tér, D.-ről a széna-tér, Ny. ról a tágas kórház-utcza s 
É.-ról a rózsa-utcza által határolva. — A főépület, déli 
homlokzattal, 835 (H m., — a hátsó melléképület, hol az 
apáczalak, két raktár, egy félszer, egy bonczkamara s 
egy fatartó van elhelyezve, 335 Q m. téren épült. A 
telek többi része kert, vagy 1/b-àe kivételével, mely fa-
raktárul szolgál. 

A közkórház javára tet t ujabb és régibb adomá-
nyokon és hagyományokon kivül — épület, fölszerelés és 
berendezés m. e. 70.000 frt értékben — az intézet 17.890 
fr t igényelt és 16,274 frt elévült, összesen 34,164 forint 
alapítványi tőkével s 10,000 f r t tartalékalappal rendelke-
zik. — Az alapítók száma 58, kik közöl 30 még szemé-
lyesen vagy jogutódok által gyakorolja alapitói jogát, — 
28 ellenben jogutód nélkül halván el, az illető alapítvá-
nyok, mint elévültek nem igényelhetők, s kamataik a 
közkórház javára esnek. 

Megjegyezzük még, hogy az utolsó tiz év betegfor-
galma a következő számokat tünteti föl : 

1872. ápolás alatt volt 2033 beteg 
1873. n 2049 V 
1874. » V V 1663 ÎJ 
1875. » n y> 1384 TI 
1876. 7! n n 1387 If 
1877. r> n IÍ 1382 » 
1878. •n n » 1380 If 
1879. Î5 n T 1450 If 
1880. n * If 1727 n 
1881. r> V n 1681 V 

A halálozási százalék átlag 10, melynek m. e. 1/5-ré-
sze tanczélokra fordítható, — ami végre, megengedjük, 
nem valami különös adat, ám a kassai egyetem klinikája 
szintén meg tudná alkotni a maga vidékét. 

(Vége köv-) 

IRODALOM. 
*** Szentírási Apologetika. Iskolai és magánhasz-

nálatra. Irta dr Karscli Lollion. A nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Nagyvárad, 1892. 
8-r. 320 1. Ára 2 frt. 

Ez a nagybecsű könyv, a mely úttörő munkát is 
végez egyúttal, az iskolai és magánhasználatra szánt 
„Szentirástani Kézikönyv" I. kötetének 1. része. Karsch 
kiválónak bizonyult professzori elméje és typikus magyar ' 

tankönyvíró tolla remekel benne. Két szakaszból áll az 
egész. Az első szakasz a szent könyvek leírásának van 
szentelve. A második szakasz a szent könyvek védelmének 
van szentelve. Magyar biblikusaink nagy örömmel fogják 
üdvözölni. De minden könyvtárban is diszes helyet 
érdemel. 

— Előfizetési felliivás. Van szerencsém a németajkú 
hivek között működő főtiszt, paptársaim becses tudomá-
sára hozni, hogy a Szabó Imre-féle egyházi beszédeknek 
németre való fordítását eszközöltem s már is sajtó alatt 
vannak. 

Azt hiszem, hogy e kitűnő szentbeszédek annyira 
ismeretesek Magyarországon, hogy nem szorulnak ezúttal 
külön dicsőítésre s véleményem szerint e fordítás által a 
német hitszónokoknak rendkívüli szolgálatot teszek. 

Első sorban október hó végével az első kiadású I. 
évfolyam fog megjelenni. Jövő év elejétől pedig a II. év-
folyam és a pótlékkötet. 

Előfizetési ár : 
A 40 ivre terjedő I. évfolyam 3 frt. 
A 60 ivre terjedő II. évfolyam : 4 frt. 
A 20 ivre terjedő pótlékkötet 1 frt . 
A munka megjelenése után a vételár valamivel 

több lesz. 
Kérelem. Óhajtanám a Szabó Imre-féle szentbeszé-

deknek második, bővített kiadását megszerezni, azért ké-
rem azon főtiszt, urat, aki nevezett kiadást bírja s eladni 
szándékoznék, azt velem levelező-lapon tudatni s az árát, 
vagy más feltételét megszabni. 

Egyúttal következőket van még szerencsém közzé-
tenni. 

Minthogy az éveken át folytatott kiadványaim után 
fenmaradt példányok igen felhalmozódnak, ennélfogva, 
hogy tért nyerjek, következő árleszállítást teszek: 

I. „Havi szónok" I. évfolyam, (csak 6 füzet, julius-
tól deczemberig) 1 frt helyett 50 kr. 

II. „Havi szónok," III. évfolyam, 2 forint helyett 
1 forint. 

III. „Külföld szónokai," V. és VI. évfolyam egy-egy 
I évfolyam ára 6 frt helyett 3 frt. 

A többi évfolyam már mind elfogyott. A VII. év-
folyam pedig, vagyis az idei, nem tartozik a leszállított 
árúak közé. vagyis annak ára megmarad, 6 frt . 

IV. „Családi regény tár," I., II. és III . évfolyam, 
egy-egy évfolyam ára 2 frt helyett 1 forint. 

A „Családi regénytár" egyes évfolyamait csinos kö-
tésben is adhatom s akkor 1 fr t helyett 1 frt 40 kr lesz 
az ára. 

Ebből látható, hogy felényire szállítottam le az 
árakat, megjegyzem azonban, hogy aki az összes fenthir-
detett munkákat megrendeli, az 10 frt 50 kr helyett 8 
forintot fizet. Ha pedig kötve rendelik a „Családi regény-
tárt" a többiekkel egyetemben, akkor 11 fr t 70 kr he-
lyett 9 fr t 20 kr lesz az összes kiadványok ára. 

Kiváló tisztelettel Kispesten, 1892. aug. 12. 
Bibényi Antal. 

— Felhívás a Hitelemzéstan Elemei III . kiadásá-
nak megrendelésére. Ugy a tanítóképző mint a papnevelő 
intézetekben nagy gondot fordítanak ujabb időben a 
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hitelemzéstan elméleti és gyakorlati ismertetésére, minek 
egyik jelét képezi, hogy a hitelemzéstan elemeiből, melyet 
a legtöbb intézetnél tankönyvül használnak, rövid idő 
alatt harmadik kiadás vált szükségessé. 

A mü első része a hitelemzés kezelőjéről, alanyá-
ról, anyagáról s kezeléséről szól, s az idey^natkozó el-
méleti ismereteket népiskoláink beléletére fée; viszonyaira 
alkalmazva ismerteti. — A második rész a bibliai törté-
net kezelésére, a katekizmus előadására, a kath. szertar-
tások és ünnepek ismertetésére, az egyháztörténet taní-
tására és a hitélet gyakorlására vonatkozó szabályokat 
adja gyakori utalásokkal a népiskola beléletére. — Füg-
gelékül hoz kidolgozott hitelemzési tauterveket s mód-
szertanilag kidolgozott mintahitelemzéseket, melyek az 
elméleti részt még jobban megvilágítják, s a kezdő 
hitelemzőnek utmutatásul és mintául szolgálnak. 

A mü terjedelme 12 l/2 iv, bolti ára 80 kr, kiállítása 
tiszta és elég diszes. A megrendelések egyenesen Löwy 
Lajos könyvkereskedésébe küldendők Ó-Becsére — s a 
nagyobb megrendeléseknél rendes százalék kedvezmény 
számíttatik, s egyes példányok az összeg előleges bekül-
dése mellett bérmentve kézbesittetnek. 

Azonkívül megrendelhető bármely hazai könyv-
árusnál. 

Ama kedvező fogadtatás és ismertetések után, me-
lyekkel a mü két előbbi kiadása találkozott, legyen 
szabad reménylenünk, hogy a tanítóképző és papnevelő 
intézetek ft. hittanárai, kiknek ezt különös figyelmébe 
ajánljuk, az uj kiadást is hasonló jó indulattal fogják 
felkarolni. » 

Ó-Becse, 1892. augusztus hó 10-én. 

Fonyó Pál, 
a „Katholikus Hitoktatás" szerkesztője. 

VEGYESEK. 
— A protestánsok nagygyűlése Németországban. A 

németországi „Evang. Bund," igy ir a budapesti „Prot, 
egyh. és isk. Lap", Speierben szept. 12—15-ik napjain 
fogja tartani hatodik nagygyűlését. „A gyűlés egyszersmind 
hála és emlékünnepe lesz az 1529-iki protestáeziónak. 
Ezrek és ezrek fognak e dicső ünnepélyeken megjelenni, 
mint hálás utódai ama legelső protestánsoknak, kik elő-
ször (!) proklamálták a nagy igazságot, hogy — a lelki-
ismeretet nem szabad hatalmi szóval lenyűgözni." íme, a 
protestantizmus alaptévedése. Azt hiszik, hogy ők prokla-
málták először, hogy hitet, lelkiismeretet erőszakolni nem 
lehet. Pedig hát ezt nem kellett se először, se másod-
szor, se századszor mint valami ismeretlen dolgot és 
újdonságot proklamálni ; hisz ez az emberi természetnek 
elévülhetetlen isteni törvénye, melv a kath. egyháznak 
dogmája. Ha pedig azt értik hatalmi szó alatt, hogy 
nincs senkinek hatalma az embernek a hitet parancs 
által törvényes kötelességévé tenni : hát akkor az atyafiak 
nagyon tévednek, mert bizony van. Vagy mit gondolnak : 

az Isten kénye-kedvére hagyta talán az embereknek, 
hogy ha tetszik, higyjenek, ha nem tetszik, ne higyjenek. 
Nem hagyta biz azt, kérem szépen, hanem az üdvösség 
elvesztésének terhe alatt megparancsolta mindnyájunknak, 
hogy higyjünk. Tehát a hit „hatalmi szóval" van lelki-
ismeretünkre mint inulaszthatatlan kötelesség ráparan-
csolva. és ha a kath. egyházban az apostolok utódjai, 
kiindulva Krisztus ama felhatalmazásából: „adatott nekem 
minden hatalom a földön: menjetek tehát," azt mondják 
az egész világon : Emberek, nekünk hatalom adatott azt 
mondani nektek Isten nevében, hogy higyjétek ezt, meg 
azt, meg mindent, a mi ki van nyilatkoztatva ; ha pedig 
se ezt, se azt, vagy talán semmit sem hisztek abból, a 
mit az Isten kinyilatkoztatott, akkor nekünk hatalmunk 
van Istentől arra, hogy kimondjuk, miszerint ti, sem ezt, 
sem azt, vagy talán semmit sem hivén abból, a mit az 
Isten kinyilatkoztatott, ki vagytok zárva a hivek ama 
közösségéből, melyhez Isten rendeléséből csak azok tartoz-
hatnak, kik hisznek mindent, a mi ki van nyilatkoztatva, 
— hát, kérdem, ez nyűg, és nem inkább igen üdvös 
törvényes kantár csupán, a zabolátlanságra hajló emberi 
elme különczködéseinek megfékezésére ? Reddantur vera 
rebus vocabula. 

— Vaszary Kolos hgprimás sz.-István-napján, első 
hírünktől eltérőleg, fényes ünnepi ebédet adott budai 
palotájában. Jelen voltak: Szögyény-Marich László és 
Lukács Béla miniszterek, Szalavszky Gyula államtitkár, 
Szabó Miklós a kúria elnöke, Lobkovitz Rudolf herczeg, 
hadtestparancsnok, Forinyák Géza altábornagy, honvéd-
ségi adlátus, Török Ferencz tábornok, Steinitz ezredes, 
Szabó Kálmán, a korona-őrség parancsnoka, báró Eötvös 
Lóránd egyetemi rektor, Gerlóczy Károly h. polgármester, 
Jekelfalussy Lajos min. tanácsos, Csernoch János és 
Maszlaghy Xav. Ferencz esztergomi kanonokok, gr. Szé-
chenyi Miklós apát, Bogisich Mihály prépost, Kanovich 
és Vézinger apát-plebánosok, Gombár Tivadar, Vaszary 
Gyula pécsi városkapitány, Venzel szemináriumi aligaz-
gató, dr Prohászka, az esztergomi papnevelő intézet lelki-
atyja és dr Kohl Medárd titkár. 

— Kitüntetés. A pápa ő szentsége Kemenes Ferencz 
és Palotay Ferencz dr kanonok urakat érdemeik elisme-
réseül kegyes „bréve"-jével házi praelatusaivá nevezte ki. 
A kinevezési okmány ő méltóságaiknak ő felsége szüle-
tése napján kézbesittetett. 

— Szent Joachim templomára, mely XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumának emlékezetére épül, eddig csak 
180,000 frank gyűlt össze. Még sok a hiány. 

— Bessewffy csanádi püspök ur ő mlga szeptember 
huszonnegyedikén Aradra megy és négy napi tartózkodása 
alatt a minorita társház vendége lesz. Hivatalosan főpász-
torkodása alatt most érkezvén először Aradra, ugy a 
város, mint a megyei hatóság ünnepélyesen fogja fogadni, 
melynek előkészületei már most tétetnek meg. Ugyancsak 
a római kath. hivek is készülnek szívélyes óvácziókra. Ö 
mlga az alkalommal a bérmálás szentségét fogja az aradi 
hivek közt kiosztani. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S z e n t I s t v á n n a p j á n 
tartott 

Buda várában. 

(Vége.) 

Fogékony-e korunk a ker. eszme e meg-
testesülése iránt? Ha a divatot nézzük, aligha: 
mert ha látja is nagyságát s ízleli müveit : nem 
ismeri szellemét. Az erős, világalkotó és moz-
gató hit ismeretlen hatalom s csak kiválasztott 
lelkekbe zárkózva várja föltámadását! A ker. 
népek elbódulva a frázisok csattanásaitól, föllá-
zadtak édes anyjuk, a kereszténység ellen, mely 
bölcsőjüket r ingat ta s idegen, keleti elemek s 
hajótörést szenvedett bölcsészek járszalagán a 
gondolatlanság és szellemi szegénység gyermek-
ségébe sülyedtek vissza. Hitükkel, szivük, lelkük 
s lelkiismeretük is beteg lett s egy „benső 
ellentmondásban" szenvedő tudomány csontvá-
záért odaadták a lelket, hiuságos theoriákért az 
életerős erkölcsiséget, — s az élet kinzó mate-
rializmusáért a szenvedésben is boldog meg-
nyugvó lelket. 

S miután ily koldusok lettek, küzdenek 
tovább a hit mennyei hatalma ellen ; de küzde-
nek nyomorúságosan, mert ezt is divatból teszik 
s lelkük ellentmond nekik. E küzdelem hóbort 
és hazaárulás! Vagy mit csináljunk ez alakokkal, 
milyen István, László, Erzsébet, ha ez óriás lel-
kek termő talaját , ha az Árpádházi királyok 
erényességeinek, bensőségének, legmagyarabb jel-

lemének édes anyját, a kereszténységet elvetjük ? 
Vagy ha már a régi korok nagysága nem 
ébresztheti fel törpeségünk öntudatát : mit aka-
runk önmagunkkal, e hullámzó, zajgó emberi 
szivekkel, ha kioltjuk eszményeiket, milyeneket 
a hit ereje állított Istvánban a magyar nemzet 
elé? mit csinálunk azokkal a legmélyebb s leg-
eszményibb tendencziákkal, melyek a szentekben 
őserővel megnyilatkoztak, de bennünk is jelent-
keznek? Hiszen bennünk is megvan a vágy az 
Istenhez, bár öntudata csak dereng; mi is benne 
élünk, bár nem tudunk benne elmerülni. Mivel 
akarjátok pótolni a hitet, mikor fejetek és 
lábaitok alatt az ismeretlen valóság örvényei 
nyílnak?! azzal-e, hogy sárgömbötökön futkosva 
tagadjátok azt, ami örök ós végtelen! mikor ez 
az örök és végtelen bennetek is ól s megnyilat-
kozik vágyaitok sőt ösztöneitek alakjában, meg-
nyilatkozik fürkésző, a végtelent fölismerő esze-
tek alakjában, a mely vágynak, ösztönnek ós 
észnek örök békét ós kielégítést az Ur Jézus 
adott a kereszténységben. A sziv ez örök béké-
jéből emelkedtek fel azok a lelkek; milyen Ist-
ván király! Mi pedig ez áldott hatalommal nem 
érjük be, nem — mi küzdünk ellene. Küzdünk 
az ellen, ami örök, ami isteni van bennünk s 
teszszük ezt a filozofia nevében a XIX. század 
verőfónyónek jogával! XI. ós XIX. század! mily 
örvény van köztük s ez örvényt szakítja közé-
jük az öntudatra ébredt ész, — a tudomány. Mi 
lesz ez örvénynyel! a logika szakitotta-e azt 
vagy a tévely? a gondolat érettsége vagy a szi-
vek fegyelmezetlensége s az uj eszmék mámoros 
imádása? Mi tisztában vagyunk az iránt. Lám a 
ti filozofiátok, mely az egyháztól elpártolt s 
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mint a tékozló flu a szenvedély szolgálatában 
elveszte talentumait , energiáját s életkedvét, 
hirdeti, hogy az „istenemben," az ember istenü-
lése, a világ s az élet czélja, s oh az az áldott 
kereszténység, az ő gyermeki, szelid megadásá-
ban az Ur Jézus lábainál a legutolsó pórral is 
megismertette már 19 század óta az „istenem-
berit" s kegyelemben hasonult hozzá. Higyjétek 
el, oda tér tek vissza, honnan elszakadtatok! az 
emberiség kiir thatlan vágygyal nő bele az Isten-
ségbe annyira, hogy azok a filozófiák, melyek az 
emberiség s nem az asztalliókok számára Írat-
tak, azok mind religióvá változnak. 

Nézzétek, ez a t i bölcseitek fejlődése ; a 
legdicsőbbet, a kereszténységet elhagyták a filo-
zófia miat t s ime koldulva s leperzselt remé-
nyekkel térnek vissza. Mondhatjuk-e, hogy a 
kereszténység nem volt nekik elég szellemi, elég 
fönséges és igaz, s hogy azért pártoltak el 
tőle? Az igazság szomja űzte az 19-ik század 
szellemeit az egyház meddő, kiszáradt emlői-
től boldogabb, áldottabb anyához ? ! Soha. — 
egy tekintet a szellemi élet nagy temetőjére, 
okvetlenül más gondolatokra vezet. A világ 
iránya nem a szellem, hanem az anyag. — nem 
a gondolat, hanem az érzéki inger, — nem 
a komoly törekvés az örökkévalóságba, hanem 
a halálnak az idegek megfeszülésével, a vér 
bizsergésével, a hátgerincz sorvadásával gyors 
tempóban, a szenvedélyesség mohóságával való 
keresése. Nem az ember oka a kereszténység 
sülyedósének, hanem az állat, nem a gondolat, 
hanem az érzéki vágy. 

Azonban, k. h. ! helyén van-e e szomorú el-
mefut tatás a magyar kereszténység ez ünnepén. 
István napján! helyén van-e e könnyesszemü 
visszapillantás az emberi gondolat romjain, mi-
kor István nyolczszázados, megdicsőült alakja 
felé dobban szivünk? Nagyon is helyén van! 
Mert mi föl akarjuk építeni a romokat : tér t 
akarunk szerezni annak az erőnek, melyből Ist-
ván alakja nőt t ki; el akarunk telni azon szel-
lemmel, mely kerekded lelkeket. — erős jelle-
meket, tiszta erkölcsöket, meguyugvó, tulcsorduló 
sziveket adott az emberiségnek, visszakívánjuk 
azt az erőteljes kereszténységet, mely lelkiisme-
retet nevelt, mely 19 századon át millió és 
millió szivet mozgatott s nem ret tent vissza az 
eszményinek legmeredekebb, legszéditőbb magas-
lataitól sem; föl a csillagokba emelte szentjeit! 

Visszakívánjuk azt annál inkább, mert gyengéb-
bek, szegényebbek lettünk erkölcsben, erényben, 
jellemben; mert a hit hiánya már mint emésztő 
bánat s életuntság kiült a XIX. század arczára 
s a folytonos küzdelem a hit, s a népek vallá-
sossága ellen oly kincstől fosztott meg minket, 
mely az embert, mely lényét s minden szükség-
letét fedezte, erkölcsiségét óvta, minden bajában 
és szenvedésében pedig biztos ellenszerül szol-
gált. Ez nem kellett nekünk, hanem letértünk a 
régi hitből való élet helyén tátongó pusztaságba, 
hol az emberi szellem nemes csirái nagyobbrészt 
elsenyvedtek vagy boldogtalan fejlődésbe téved-

: tek s az a dicsőséges, erőteljes kereszténység 
mint kincseivel, művészetével, szépségével elsü-
lyedt város feledésbe ment s korunk ivadékai 
mint elhanyagolt, hülye epigonok füstös guny-
hókban gunnyasztanak s álmukban sem sejtik, 
mi van lábuk alatt. 

Akarunk-e jellemeket, embereket, egész fér-
fiakat, kik örök nagy czélok, isteni elvek, har-
monikus, erőteljes megvalósulásai? Keressük 
azokat az Isten fiainak epikus nemzedékében, 
melyből István való s melynek eleven gyökere 
a kereszténység. Ez a kereszténység nevelt fér-
fiakat, kik a XI. században épngy mint a XIX ben 
elég erősek voltak, hogy az élet nagy feladatai-
nak megfeleljenek. Miért, honnan ez erejük? 
tán a „formahit" szegénységéből? Szegénységből 
ők nem valók: a jellem, a világnézet, a legne-
mesebb aspirácziók telje uralta lelküket, gazda-
gok voltak s koldusoknak sehogysetn mondhatók. 
Akár tudósok voltak, akár korunk más rendbeli 
nagy férfiai. — akár Arrago és Jouffroy. akár 
Joubert és Le Verrier. Wigand, Stolberg és 
Windhorst, — nem szűkölködtek a keresztény-
ség formahitében. aminthogy Strauss, Darwin, 
Renan semmivel sem lettek gazdagabbak a hit 
elhagyása által. 

István király erőteljes kereszténysége méltán 
fölébreszti bennünk a vágyat, hogy a sziv telt-
ségét ne adjuk oda üres szólamokért s végre 
megemberelve magunkat, álljunk ellen annak az 
áramlatnak, mely főleg 30 év óta merő divatból 
s logika hiányból fosztogatja a nyugati czivili-
zácziót eszméitől s a szemek és szavak szolga-
ságába dönti a lelkiismereteket. Erőteljes ke-
reszténységet keresünk, mely kifejezést találjon 
a lelkiismeretben s az életben, melv erős kézzel, 
István jobbjával tud belenyúlni a modern po-
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gányság kerekeibe, követel ker. elveket a kor-
mányzásban ngy mint a társadalmi alakulásokban 
s nem türi, hogy a ker. társadalom visszavettes-
sók a pogány sötétségbe, hol vigasztalan bajlódás 
és bukás az emberiség sorsa. 

* 
* * 

A Rajna part ján, a régi római ut mentén 
van egy mértföldjelző, 1600 éves, raj ta e fölirás : 
pro patria consumar; ez a mértföldjelző figyel-
meztette a római katonát távolfekvő hazájára 
és kötelességére. István király alakja a mi bo-
lyongásunk mértföldjelzője; távol az ő korának 
elveitől és életétől, elszakítva tőle egy hiu, üres, 
pogány fölfogás és divat erőszaka által, elvá-
lasztva tőle sok század bajai és alakulásai által, 
a szellemek jelen harczában leolvassuk mi is 
ró la : pro patria consumar! István hazájáért 
meghalok; azért a két hazáért, mely Istvánt 
nagyranevelte; az egyik a lelkek hazája, a kath. 
kereszténység, Krisztus helytartójával, Péter utó-
dával, a püspökökkel és papokkal ; a másik ez 
az ország, ahol születtünk, ahol István koronája 
ragyog s a király fölkent személyében István 
utódját üdvözlik ; ez a mi magyar hazánk. István 
öröksége: ezt a két hazát szeretni, . . . István 
kívánsága: ezt a két hazát vérünkkel s hódola-
tunkkal emelni, . . . István iránt való tisztele-
tünk : ez örökséget mindennél többre becsülni, 
hogy az ő nagysága, mely a keresztény egyhá-
zat és a hazát, a keresztet és a koronát köl-
csönös áldásul összefűzte, bennünk uj életre tá-
madjon. Amen. 

Iskola és jellem képzés. 
— Eszmetöredék. — 

(Vége.) 

Éppen érintettük, hogy nemzetek, államok meg-
rendülhetnek, szinte halálhoz hasonló ájultságba, lethar-
giába sülyedhetnek ; de mint a nagy Dupanloup méltó 
hivatal-utóda mondja: „Mióta Jézus Krisztus vérének egy 
cseppjét a népek erejébe oltá, nem gyógyithatókká 
váltak-e ?* 

Igen. de a gyógyító vér a népekbe, nemzetekbe csak 
a keresztény hitben élő, a keresztény cselekedetek által 
éltetett családok, csak a helyes nevelés utján szivároghat. 
Ezt pedig csak a kinyilatkoztatásban levő minta, az isteni 
tekintély kalauzolta iskola eszközölheti, mely arra mun-
kál, hogy az ifjú a természetében íölrezdült tökélyesedési 
kötelesség szózatára fáradhatatlanul törjön folyton előtte 
lebegő fensőbb, eszményibb czélja felé . . . 

Ha már igy az iskolának elengedhetlen tartozása a 
nemes erkölcsi jellem kialakítása: ha a fődolog a valódi 

öntudatra és önérzetre eszméltet és az összes tehetségek-
nek egybehangzó képzése és ennélfogva az akaratnak is 
olyatén szilárdítása, hogy az miud az egyéni belvilágban 
támadó indulatokon és netán duló szenvedélyeken, mind 
a kívülről kísértő viszonyokon illetőleg diadalmaskodni 
birjon, az ideiglenes mellett örök czélját folyton szem 
előtt tartva, semmi olyasra ne vetemüljön, a mi emberi 
méltóságára, lelkére nézve szégyenletesen lealázó, vagy, 
ha gyarlósága miatt, a „Sturm und Drang"-féle forrongás 
zűrzavara és kábitó zajában elszédült, legalább tántoro-
dása után, őszintén magába tér jen; s ha az oly társaság, 
mely a vallást nélkülözheti, az ádáz korszellem ártal-
maitól megóvó s önfentartásra képessé tevő keresztény 
hit- és erkölcstant, anélkül, hogy jellemképző czélját föl 
ne adja ; nem nélkülözheti anélkül, hogy ne koczkáztassa 
életfontosságú föladatát, nem vesztheti el figyelme elől 
a nélkül, hogy hasonlóvá ne legyen azon vándorhoz, a ki 
vezérfáklya gyanánt tekinti a bolygófényt, mely pedig 
nemcsak czéljához nem vezeti, de sőt életveszélyeztető 
süppedékbe viszi; vagy. hogy hasonlóvá ne legyen a hajó-
hoz. mely delejtüjétől megfosztva, iránytalanságában nem 
egyszer igyekszik menekvést keresni az örvény Sirén-
hangtól viszhangzó mélyében. 

A mint az egyre borongóbb tünetekből, melyek az 
alsóbb rétegekben gyülemlő vulkánszerii elemek tetemes 
mennyiségét mutatják, bőven sejhetni, a jövő még nagyobb 
megpróbáltatásokat készit számukra, melyeknek elviselé-
sére sokkal több lelkierő fog szükségeltetni, mint a meny-
nyi jelenben tapasztalható . . . Okosság dolga az előgon-
doskodás, — s még az eshetőségekre is elkészülés . . . 
Mert „quidquid erit. superanda omnis fortuna ferendo 
èst". (Verg. Aen. V. 710.) Mire nézve az előadottakból 
csak a vak nem látja be azt is, miként arra, hogy mi, 
magyarokul. kiknek szemei elől a legnagyobb magyar, 
halhatatlan Széchenyink által kitűzött előkelő czél, t. i. 
„fajtánknak nemcsak biztosítása, de egykori földicsőitése 
is", sohasem tűnhetik el, — mentől elébb biztosithassuk 
az életre való jobb jövőnek szabadságunkat, igazi törté-
nelmi alapon, hagyományosan keresztény, keresztényiesen 
erkölcsös s erkölcsösen öröklött nemzeti irányban kell 
előre törekednünk, miként eleink is tőnek . . . Hisz 
Tacitus óta axióma számba megy az, hogy minden intéz-
mény, tehát minden ország csak azon eszközökkel tarható 
fön, melyekkel alapítva volt . . . Valamint, pedig a forrás 
vize, heterogen elemek küzbevegyiilésével, az egészségre s 
életre ártalmassá sőt veszélyessé válik : ugy az idegen, a 
külföldihez való szertelen szitás, még eldobásával is 
annak, bár századok tanúskodjanak is életképességéről, 
a mi magyar . . . Árpád testvértelenségbe jutott nemzeté-
nek tagadhatatlanul sokkal ártalmasabb, sőt közromlást 
okozó ! Más népek jellemét, műveltségét tehát, nehogy, 
mint külső máz, külcsín benső erők megtörésével végződ-
jék, -a nemzeti közszellem az erkölcsök nemesítésére a 
társadalmi rend javítására csak a magok jobbik termé-
szetéhez, szokásainkhoz viszonyitva ápoljuk, hasonlítsuk. 
Nevelési eljárásunk czélja nem lehetvén józanul más, 
mint az embert keresztény nagykorúságra emelni, okta-
tásunk folytonos tekintettel a minden kultura gyökerére, 
a keresztény elemre, mint a melyben az emberi életben 
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annyira szükséges igaznak, szépnek és jónak eszméi leg-
fönségesebb összhangban valósulvák, és melyhez hasonlóan 
kell az ifjúnak gondolkodásában, érzésében s cselekvésé-
ben kialakittatnia. Rendén való továbbá a multak oly 
tükrébe is tekintgetni, melyből jelenünk, sőt jövőnk is 
tanulságosan mutatkozik, azért nemzetünk tiszteletes sa-
játságai, a nagy elődök kővé rakódott tekintély, kegyelet, 
henikus szellem s erkölcsi erő élő s elevenitő, magas 
értékű emlékei, melyek dicsőültjeinkhez szent érzelmekkel 
fűznek, és melyek, mivel egyszersmind éltető eszmét, 
buzditó példányt és megvalósítandó eszményt nyújtva a 
még meg nem vesztegetett érzelmeket minden szép. nagy 
s nemesre leghathatósabban ösztönzik, a nevelés meleg-
ágyát képezék mindenha, az ősi zamat megtartásával, 
minden oldalról müveitessenek, kifejtessenek. A kiinduló 
pont a tiszta keresztény érzelmek s ősi erények, melyeket 
már a hajdani pogánybölcselem melegen ajánl az erkölcsi 
jellem szilárdítására, igy intvén: „Moribus antiquis res 
stat Romana, virisque." (Enn. Annal. Rel. p. 73), szóval 
a nemzet sajátos jobbik szelleme legyen kivált e korban, 
midőn az u j áramlat a multakkal szakitásra biztat, és a 
kegyelet ápolását gúnyolva, mindattól elidegeníteni ipar-
kodik, a mi nemzeti létünk legbiztosabb alapja, mondhatni 
főfeltétele . . . Vagyis, miként egyik jelesünk mondja: „a 
nemzettel való együttértést kell ébresztgetni s föntartani," 
hogy jelenünk elcsenevésző, törpe jelenségeivel szemben az 
ifjú ön nemzete múltjának fölemelő, nagy példáiból 
merítse a haza, a magyar haza édes, forró, mindent át-
ölelő szeretetének táplálékát, megedzve és aczélozva aka-
ratát, azon küzdelmes hűségéből és mintaszerű honfi 
jelleméből nyerjen lelkesedést s tetterőt a változó sors 
szeszélyes ajándékai — az öröm s bánat, remény s csa-
lódás, vigasztalódás s fájdalom, diadal s vesztesség között 
egyaránt a kötelességek önmegtagadó teljesüléséhez, szó-
val ily alakban ismerje az élet propaedeutikáját. 

Es az eredmény ? Az ilyen iskolanevelés lesz azután 
az a föld, melyből a bukás örvényei felé sodortatott 
nemzet, miként Herakles Anteus ellenében, még a meg-
próbáltatás válságos napjaiban is, erőt meríthet intensiv 
s extensiv gyarapodásra ; az az Ariadne-fonal, mely a 
kinzó kételyek éjében, a dolgok zavaró útvesztőjében a 
vezérlő ujj biztos irányát mutatja meg; az a Siloe-tó, 
mely bölcs haza, mint a benne fürdő, a netalán rá su-
lyosodó testi-lelki betegségben újra meg újra erőt vehet 
arra, hogy daczolhasson viharral, vészszel, sőt még a 
nemzeti közélet ünnepelt apostolait, hazai közügyük épü-
letének egészséges talajból nőtt, de már — sajnos — 
részint kidőlt, részint mint kidőléshez közellevő gránit-
oszlopait is pótolhatja. Csak ilyetén nevelés vezet el nem-
zeti műveltségünk pantheonába, ekként jutunk el szellemi 
kincseink ismeretére ; ez által fakad keblünkben a vágy : 
nemzetünket az ethikai alapú és igazán léleknemesitő, 
valódibb művelődés, komolyabb haladás utján, a szellem-
erkölcsi hatalom ama fokára, hol a költő-fejedelem, a 
szinte áhitatszerü bensőséggel szóló Vörösmartyként : 

A nemzet Isten képe lesz, 
Nemes, nagy és dicső, 
Hatalma, üdve és neve 
Az éggel mérkező ! 

Dr Csősz Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , aug. 27. A hangulat a protestáns tábor-

ban a főrendiházi vita után. III. — 
Folytatnunk kell, a mit be nem fejeztünk: a két 

legszájasabb prot. egyházi lap vaskalapos fejtegetéseinek 
s érdekes kifakadásainak bemutatását a prot. táborban 
uralkodó hangulat iránt való tájékozódás végett. 

A vég végét pedig kezdjük a kevésbbé érdekessel : 
azzal, hogy mit mond dr Finkey Ferencz ur a „Sáros-
pataki Lapok"-ban a hgprimás főrendiházi beszédjéről 
„futólagos" megjegyzéseiben. Első kifogása Finkey urnák 
az, hogv a hgprimás azt mondta, hogy a protestantizmus 
csak 1868. óta követi a „sexus sequitur sexum" elvet a 
vegyes házasságok tekintetében. Nos, hát abban csak-
ugyan igaza van a hgprimásnak, akár tetszik Finkey 
urnák, akár nem, hogy a protestantizmus csakugyan 
csakis 1868. óta követi mindkét nemű gyermekekre ki-
terjesztve, vagyis teljes következetességgel a „sexus sexum 
sequitur"-féle elvet. Addig 1791. óta megelégedett annak 
fele részével, t. i. csak akkor volt a sexus valláshatározó 
protestáns szent kánon, ha az apa volt protestáns. Más 
esetekben a sexus még nem volt a magyar protestantiz-
mus szent kánonja. 

Azt mondja továbbá Finkey ur, hogy „már 1791. 
óta mindig a „sexus sequitur sexus" elv, mint legméltá-
nyosabb s a természet rendje szerint is — legalább sze-
rintem, úgymond — legindokoltabb elv volt törekvéseink 
czélja. Finkey ur itt kettőt állit. Első állítása az, hogv 
a sexus-nak szent kánonná való emelése volt törekvéseik 
czélja, azóta t. i., hogy eredeti, kiátkozó elveikkel szemben 
a vegyesházasságokat, mint a katholikusoknak hitöktől 
való eltántoritásának eszközét megkedvelték. Nos, hát ezt 
senki kétségbe nem vonja. Egészen másképp állunk má-
sodik állításával szemben. Azt mondja, hogy a „sexus 
sequitur sexum"-féle elv a „legméltányosabb" s a termé-
szet rendje szerint is „legindokoltabb." Bátrak vagyunk 
a sárospataki észjárásnak helyességét ebben az állításban 
kétségbe vonni. Már többször fejtegettük ezt a kérdést. 
T. olvasóink az ismétlést meg fogják nekünk bocsátani, 
látva azt, hogy arra az igazság védelme miatt kénysze-
rítve vagyunk. Mi az a sexus ? S mi az a vallás ? A 
sexus — az a testi szervezetnek egy bizonyos czélra való 
tekintetből meghatározott irányban való alakultsága. 
Tisztán szomatikus, testi, mondhatnám állati tulajdonsága 
az embernek, mert most itt csakis emberekről van szó. 
S mi a vallás ? Lelki tulajdonság, a melynél fogva az 
ember lelke habitualiter vagy aktualiter, cselekvőleg is 
Istenre mint a mindenség Urára van irányítva. Már most 
azt kérdezem, hogy mi köze van annak, hogy a természet 
játéka valamely gyermeknek férfi a másiknak női ivar-
szervet adott, ahhoz, hogy micsoda vallást kövessen az 
illető s micsoda valláshoz tartozandónak tekintessék min-
denki ál tal? Ha a sexus a vallás meghatározásának jog-
czime lehetne, akkor épp oly joggal lehetne az államnak 
egyszer jókedvében azt is kimondani, hogy vegyes házas-
ságból született gyermekeknél, ha az apa barna és az 
anya szőke, valamennyi barna gyermek az apa és vala-
mennyi szőke gyermek az anya vallását kövessék. A sexus 
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és a szin mind a kettő a testi szervezet természetének a 
já téka ; ha az egyik jogczimül állitható fel a vallás 
meghatározására : akkor a másik is felállítható, annál is 
inkább mert mind a kettőnél meg van a magyar protes-
tantizmus által oly annyira ambiált „egyenlőség" osztó 
chance-a, az egyenlő osztás valószínűsége. 

Mily óriás bóditó hatása van egy-egy rögeszmének 
az emberek lelkére, mutatja a magyar protestantizmus-
nak igazán fanatikus ragaszkodása a sexus sequitur 
sexum-féle természetellenes előitélethez. Egy zsidó, pedig 
se ethikát, se jogfilozófiát nem tanult, mikor megmagya-
ráztam neki, hogy mit követelnek s mihez ragaszkodnak 
protestáns atyánkfiai oly konokul : t. i., hogy a testi 
szervezetnek „wem" szerint való különbözősége döntse el, 
hogy vegyes házasságból született gyermekek közöl ki 
micsoda vallás követője legyen, csodálom, monda az e 
kérdésben elfogulatlan zsidó, hiszen tudhatnák, hogy lelket 
bus szerint mérni nem szokás. Es csakugyan. Annak eldönté-
sére, hogy ki micsoda vallást kövessen, az ember észlényi 
természete szerint két tényező bir csupán joggal : az igaz-
ság kötelező ereje (tárgyilagos determináczió) és az em-
beri akarat szabad elhatározása (alanyi meghatározás.) 
Amaz föltétlen ; emez föltételes törvény. Ha a modern 
magyar államnak vagy belátása, vagy bátorsága nincsen 
azt mondani, hogy én csak egy vallást ismerhetek el 
Istentől kinyilatkoztatott vallás gyanánt s következésképp 
vallási kérdésekben csak ennek az elveit érzem magam 
feljogosítva és kötelezve követni: hát akkor nincs más 
hátra, mint az alternatíva második részének elfogadása, 
t. i. kimondása annak, hogy döntsön hát az illetékes aka-
ratok szabad elhatározása. Az államnak nincsen joga ben-
nünket képtelenség és természetellenesség követésére 
kötelezni. A sexus stquitur sexum-féle elvet csak álmo-
dozó mordha t ja tehát a .természet rendje szerint is 
„legindokoltabb s legméltányosabb" elvnek. Mikor csak 
két vallásmeghatározó tényező létezik, t. i. az igazság és 
a lelki ismeret : akkor egy harmadiknak keresése vagy 
pláne felállítása a lehető legindokolatlanabb eljárás, igazi 
oktalanság. Méltányosságot gyakorolni pedig oktalan el-
járással csak azok szoktak, akik nem tudják, hogy mit 
tesznek, sőt, hogy mit beszélnek. 

Czikke további fonalán Finkey ur elárulja, hogy mi 
a vegyes s általában véve a házasságokra nézve a ma-
gyar protestantizmusn&k a legfőbb óhaj tása: a polgári 
házasság, vagyis a házasságnak teljes emancipácziója a 
vallás befolyása alól. Méltó kívánság a protestantizmus 
szelleméhez ! 

Finkeyénél sokkal érdekesebb produkczió az, melyet 
dr Aristophanes inszcenirozott a budapesti „Prot. egyh. 
és isk. Lap" idéztük számában. I t t már görögtűz és 
rakéták is szerepelnek, sőt még „kénkőfüst" is szinre 
kerül, akárcsak mint Wartburgban, a hol Luther tinta-
tartóját volt kénytelen a kisértő ördög után dobva fal-
hoz vágni. S legcsodálatosabb e dologban az, hogy a 
kénkőfüst akkor jelenik meg a szinen. mikor a hgprimás 
nem kevesebb embert, mint a haza bölcsét, Deák Feren-
czet idézi avval az intésével, hogy a „főrendiház (ugyanez 
a kötelessége az alsóháznak is) dogmatikai kérdések fölött 
ne vitatkozzék, mert a dogmákat minden vallás maga 

szabja meg híveinek, s azok aztán higyjék meggyőződé-
sük szerint." Nos, hát ez volna az a kénkőfüst, igazán? 
Lám, mily keveset tanult a magyar protestantizmus, mily 
keveset feledett előítéleteiből s mennyire semmit sem 
változott meg vakbuzgó vaskalaposságában. A legvilágo-
sabb igazságok reá nézve „kénkőfüst", mihelyt hatalmi 
aspiráczióira, uralkodásra törekvő vágyaira féket vetnek. 

Különben a „honfiúi könnyeket" ontó „kaczagós" 
czikk alól kilóg a lóláb, a hiúság lólába. Legjobban fá j 
az atyafiaknak, hogy népszerűségük hanyatlóban van, s a 
főrendiház és a napi sajtó a hgprimás beszédjének tap-
solt, az eddig superintendenseknek nevezett uj „püspök" 
urak beszédjeit pedig jéghidegen fogadta. A legfőbb argu-
mentum pedig az egész produkczión végig nem egyéb 
mint az a farizeusi imádság : mi jobb magyarok és hazafiak 
vagyunk, mint, azok az átkozott pápisták ott szemben ! 

Még csak egy észrevételt teszünk. Azt mondja 
Aristophanes ur, hogy „Magyarország élni fog, mig kál-
vinista sziv dobog a földön." Hát akkor, mi lesz. hogyha 
kálvinista sziv nem fog dobogni többé a földön? Mert 
volt ám idő, mikor ilyen szivek nem dobogtak a földön, 
és Magyarország mégis volt, igen, — Magyarország volt, 
még pedig talán kissé függetlenebb s hatalmasabb, mint 
most, a mikor kálvinista szivek dobognak „a földön." 

? ? 

Bécs , aug. 20. Mi történt a linzi katholikus nagy-
gyűlésben a katholikus sajtó érdekében? — Ezt a kérdést 
tette fel a tek. szerkesztő ur nekem feleletre. Nos hát, 
elmondom. A legérdekesebb az, a mi a nagygyűlés sajtó-
ügyi osztályában (Preszsection) történt. It t az első ülés 
f. hó 11-én reggel gyűlt össze. Ily népes szakosztály-
ülés az egész idő alatt egy sem verődött össze. A nagy 
tódulásnak oka kettős. Elsőben is a sajtó hatásának óriás 
nagysága, majdnem kiszámithatatlansága, már a katholi-
kusok körében is el van ismerve. Aztán ott Linzben 
mindenki el volt rá készülve, hogy a katholikus sajtó 
ügyében az erélyes eljárás barátjai nagy követ fognak a 
vélekedések tengerébe bedobni. Az uj konservativ tö-
redék, a melynek vezéreit — Liechtenstein Alajos her-
czegben, monsignore dr Scheicherben, Opitz Ambrus lap-
szerkesztőben és dr Lueger reichsrathi képviselőben — 
mindenki ismeri, a legújabb időben rendkívüli tevékenységet 
fejtett ki a végett, hogy a kath. nagygyűlés körében 
elveiknek lehető legnagyobb elterjedést vívjanak ki, kü-
lönösen pedig, hogy a sajtó osztályban erélyes elhatáro-
zásokra birják a befolyásos elméket. Váratlan segítség 
érkezett az osztrák erélyes párt részére a nagy német 
birodalom részéről az ottani sajtó képviselőiben és a harczias 
Dasbach trieri képviselőben. 

A Taaffe-kormányt pártoló Hohenwart-féle conser-
vativek és az azt ostromló erélyes pártiak közt a viszony 
a linzi katholikus nagygyűlés előtt egy héttel dr Lueger 
és a „Vaterland" polémiája által éles ellentétté fejlődött 
ki. Dr Lueger, a bécsi keresztény szocziálisták vezére, 
arra törekszik, hogy egy nagy keresztény néppártot ala-
pitson, vagyis, korunk demokratikus irányzatát a keresz-
t ény társadalmi reform elvei által igyekszik gyümölcsözővé 
tenni. E mellett dr Lueger különben is ellenlábasa a 
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kormányt pártoló Hohenwartnek, és a határozott katho-
likus elvű férfiak egész tábora ebben is igazat ad neki. 

Az ujkonservativek azt akarják, hogy ezentúl több 
gond fordittassék a népre, mint a tűké uraira. Oly, ha-
tártalan corruptio által bukásba sodort részvény-társasá-
goknak, milyen például az osztrák-magyar Lloyd és 
Duna-gőzhajózási társaság, a nép adófilléreiből segítséget 
nyújtani, vagy a valutát a börze hatalmasainak értelmé-
ben „szabályozni," ilyenek nem czéljai az ujconservativ 
pártnak. Ez a párt továbbá minden közösséget elutasít 
magától a minden színben csillogó Taaffeval, a ki ma 
conservativ, holnap liberális. Ez az ujconservativ párt 
nem érti, hogyan lehet a katholikusoknak olyan kormányt 
támogatni, a mely tizenhárom év óta a katholikusoknak 
nem tett semmit s a mely conservativ czégére daczára 
egészen szabadelvű. 

(Vege köv.) 

A „RELIGIO- TÁRCZÁJA. 

A debreczeoi protestáns tud. egyetem alapítása 
alkalmából. 

(Vége.) 

Pénzügyi szempontból is számottevő ez előnyökhöz 
csatlakozik még nem egy fontos mozzanat, melyek bár 
futólagos fölemlitésével mindenesetre tartozunk az ügy-
nek, melyért, állásunkból folvó hazafiúi kötelességnek 
hódolva, sorompóba léptünk. 

Fönebb volt már szerencsénk érinteni, miszerént 
városunk nem utolsó előnye — annak kedvező fekvése. 
S valójában, csak egy tekintet a térképre, s ha elismer-
tük. hogy Felső-Magyarország tudománykereső ifjúsága 
egyetemet, a magyar államiság és cultura viszont hazánk 
e részében ily őrszemet nem nélkülözhet — ami, véle-
ményünk szerént, tulajdonkép bizonyításra sem szorul — 
ugy el kell ismernünk, hogy Kassa, mint a magyar Föl-
vidék vasnt- és államut-hálózatának központja, egyszers-
mind a legalkalmasabb — egyetemi székhely. 

Ugyanez igazságot látjuk kifejezve azon körülmény-
ben, hogy Kassa különböző egyházi és világi, polgári és 
katonai hatóságok és közegek központja. — Azonkívül, 
hogy r. k. püspökség és káptalan, meg Abauj-Tornavár-
megye székhelye, itt összpontositvák a kerületi álladalmi 
főbb hatóságok, mint a hadparancsnokság, honvéd- és 
c-endőrparancsnokság ; pénzügyigazgatóság, kataszteri, 
posta- és tankerületi fő-igazgatóság ; van ügyvédi és köz-
jegyzői kamarája, s törvényszéke jár el a kerület sajtó-
és jövedéki ügyeiben ; másfelől kereskedelmi és iparka-
marája a Fölvidék idevágó érdekeinek elémozditó közege, 
s bankfiókja a kereskedelmi hitel és forgalom nevezetes 
tényezője, — alig kellvén különösen kiemelnünk, misze-
rént Kassa az ország egyik legértelmesebb és jelentékeny 
iparos és kereskedő városa — jólehet anélkül, hogy iz-
galmas lármával zavarólag hatna a tanuló ifjúság elmé-
jére, munkakedvére, '"agy a tantermek kívánatos csöndjére. 

És csakugyan — kezdve azon időn, melyben feje-
delmi bőkezűség s művészeti meg ipari fejlettség a kassai 
íemek dómban örökítette meg emlékét; vagy attól 

kezdve, hogy körünkben ringott a magyar irodalom és 
színészet bölcsője : Kassa a tudományoknak és művésze-
teknek mindenha kedves fészke volt; s amint ma is 
ugyanazon tényezők gondjának és szorgalmának tárgya a 
székesegyház : Kassa jelene — nem hivalkodunk, de nem 
is szerénykedünk — egyébként sem lett hűtlen múlt-
jához. 

Mondók, hogy Kassa, ha kellett tudott áldozni. E 
közszellem tette lehetővé, hogy végre annyi cultur-intéz-
ményt ápol falai között, miként — Budapest kivételével — 
bátran versenyezhet hazánk bármely városával. — Kassa 
három gyermekóvodája, községi elemi fiu- és leányisko-
lája. 6 osztályú polg. fiu- és 4 oszt. leányiskolája (egyéb 
tanügyi kiadásokat nem számítva. 1881-ben összesen 
36,774 fr t 60 kr költséggel), 4 oszt. zeneiskolája leányok, 
s iparrajztanodája fiuk számára, tornaiskolája, felekezeti 
elemi tanintézetei s felsőbb leányiskolája, magán-taninté-
zetei szintén leányok számára, r. k. férfi- és nő-tanitó-
képző-intézete, kötszövészeti s gépészeti tanodája, állami 
fő- és katonai reáliskolája, gazdasági tanintézete, főgym-
nasiuma (1881—2. tanév végén 548 tanulóval, kik 2Í> 
vármegyét képviseltek), r. k. papnevelő-intézete és jog-

1 akadémiája — ugy hiszszük, mindé cultur-tényezők szónál 
hangosabban bizonyítanak mellettünk. Pedig ezzel még 
nem emlékeztünk sem az állandó magyar színházról, a 
felső-magyarországi muzeumról, a város casinóiról, 4 
könyvnyomdájáról, 7 lapjáról stb. 

Összegezve a fönn mondottakat, s nem feledve, hogy 
Felső-Magyarország s ebben Kassa ritka természeti, tör-
ténelmi és mü-kincseket kinál a tudományok búvárának; 
— s nem feledve Kassa lehető legegészségesebb s leg-
kellemesebb éghajlati viszonyait és vidékét, jó ivóvizét, 
sétányait, közvetlen közelben levő üdülési helyeit, csinját 
és tisztaságát- — összegezve mindezeket, azon végered-
ményre jutunk, hogy Kassa valósággal az a jelentős köz-
pont, melyben a Fölvidék álladalmi és társadalmi élete 
visszatükrözik, szellemi és anyagi munkájának szálai 
egybefolynak, ahol a vidék szive dobog; hogy Kassa az 
a csöndes központ, melyet örömmel keres föl a munka 
embere ép ugy, mint aki agg napjaira pihenőre vágyik r  

s hogy Kassa az a vidéki központ, melynél alkalmasabbat 
országos érdekek a harmadik egyetem székhelyeül ki nem 
jelölhetnének ! 

Igen. országos érdekek ! E körül fordul meg az egész 
kérdés; és országos érdek adta kezünkbe a tollat, hogy 
belevegyüljünk azon nemes versengésbe, melyet egyes vi-
déki főhelyek a harmadik egyetem ügyében kifejtenek, — 
hivén, hogy kötelességet teljesítünk, s remélvén, hogy ez 
által a közügy csak nyerni fog. 

Országos érdekek oltárán áldoztunk — nem szólva 
a régi egyetem idejéről, nem az T)0-es évekről — akkor 
is, midőn 

1. városunk 140,000 frtos alapítványával jött létre 
a kassai állami főreáltanoda ; 

2. midőn a gazdasági tanintézet föllállitásakor, ennek 
czéljaira, 100,000 frtnál nagyobb költséget fedezett váro-
sunk, a szükséges erdő-területet pedig használatul ingyen 
engedte á t ; 
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3. midőn ingyen fedezte a sátor-tábor egész fa-szük-
ségletét. vagy 50.000 frt értékben, vagy mikor 

4. a törvényszéki palota építéséhez ugyancsak ingyen 
adott fát 10,000 forint értékben ; — s közérdek lelkesí-
tette városunkat, midőn legutóbb tárgyalásokba bocsát-
kozott a kassai egész helyőrség laktanyai elszállásolása 
ügyében. 

Nem üres szóvirág volt tehát, ha többszörösen 
hivatkoztunk országos érdekekre, vagy Kassa hazafias 
polgárainak áldozatkészségére. Ezt igazolandó soroltunk 
elé az imént, s már előbb is, — tényeket, melyek nyomán^ 
ugy véljük, ha Kassa az egyetem kérdésében távolról 
sem mutatna föl oly előnyöket, mint, aminőket bizonyí-
tanunk sikerült, mondjuk, még ez esetben is csak érthető 
volna, ha városunk országos érdekek körül tanúsított 
páratlan áldozatkészségének tán jutalmául — amije volt, 
azt visszakérve — alkotásait egyetemmel óhajtaná ko-
ronázni ! 

Azonban a harmadik egyetem is országos érdek, s 
mig a teljesített hazafiúi kötelesség magában hordja ju-
talmát, — a miniszter ur ő nmltga szavai szerént a vá-
rosokat nem az egyetemek teszik virágzóvá, de az ipar 
és kereskedelem. Városunk ehhez képest az egyetemtől 
nagyobb lendületet nem várhat, mindamellett, s éppen 
azért, mert nem önérdek vezérel, hiven multunkhoz és 
elfoglalt álláspontunkhoz, ezennel van szerencsénk ki-
jelenteni. hogy ha a törvényhozás és kormány bölcsesége 
Kassát jelöli ki a harmadik egyetem székhelyeül, ez 
egyetem költségeinek fedezéséhez Kassa város készségesen 
hozzájárul, amint következik : 

1. Átengedi az egyetemi építkezésekhez szükséges 
telkeket, a város legalkalmasabbnak itélt pontján, s kö-
zép-külsétánvon ; 

2. fölajánlja a füvészeti kert czéljaira szolgálandó 
térséget, ugyanott, esetleg másutt, választás szerént: 

3. rendelkezésre bocsátja egyik kőbányáját, vagyis 
ad épület-követ, azonkívül mészkövet, a szükséghez 
képest ; 

4. ad épület-fát 10,000 f r t erejéig, s végül 

5. 20,000 forintos évi részletekben 200,000 forintot 
o. é. ajánl fö l ; — más szóval: Kassa város hozzájárul 
a kassai egyetem létesítéséhez, mindent pénzül kifejezve, 
mintegy negyedfél százezer frt o. é. erejéig. 

Ezek után csak ismételjük, hogy tudományt, „nem-
zeti képzést*, magyar kulturát kérünk Felső-Magyar-
országnak s általa az országnak, vagy, ami ugyanaz : 
egyetemet — Kassának ! 

Kelt Kassán, az 1882. évi julius hó 27-én tartot t 
törvényhatósági közgyűlésből, 

A mélyen tisztelt képviselőháznak 

alázatos szolgái 
Münster Tivadar, 

polgármester. 
Eder Gyula, 

főjegyző. 

IRODALOM. 
Irodalmi jelentés: 

I. VA Megváltó"' — Jézus földi élete, a négy evan-
gélista és több jeles kútfő nyomán. — Fűzött példány 
50 k r ; félvászon kötésben 70 kr ; diszes kötésben 90 
krajczár. 

I I . „ A keresztény szeretet leánya." Emlékirat egy 
irgalmasnővér naplószerü jegyzetei alapján, egy képpel ; 
több, emelkedett szellemű egyházi iró gondolatainak föl-
használásával, a „Karthauzi" elbeszélő s elmélkedő alak-
jában. Ára fűzve 50 k r ; diszes kötésben 70 kr. 

III. „ Karácsonyi pásztorjátéli," versekben. Ára 5 
k r ; 10 példány 40 kr, 20 példány 75 kr. 

IV. „A vén Hegedűs."' Tanulságosan mulattató ver-
ses elbeszélések sorozata a magyar nép számára. Ara 
fűzve 15 kr. 

Tömeges megrendelésnél kedvezmény. 
Szatmáron. Dr Buza Sándor, 

papnöveldei aligazgató. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat. 

Ferencz József-Erzsébet arany ösztöndíjakra. 
Az egyetemi négy tudománykar bármelyikéhez tar-

tozó szegény és érdemes hallgatók számára alapított évi 
300 (háromszáz) frtos Ferencz József-Erzsébet aranyösz-
töndijak közül az 1892/3-iki tanév kezdetétől a bécsi és 
budapesti egyetemen két-két, — a prágai, insbrucki és 
gráczi egyetemen egy-egv ösztöndij fog adományoztatni. 

Az ezekért az ösztöndíjakért folyamodók tartoznak 
sajátkezüleg irt és ő csász. és apóst. kir. felségéhez 
intézett folyamodványukat a következőkkel felszerelni : 

1. keresztlevéllel vagy születési bizonyitványnval ; 
2. szegénységüket és a szülők állását, vagyoni, — jö-

vedelmi és családi viszonyait feltüntető hiteles okmányok-
kal, árvaság esetében pedig a gyámhatóság által kiállí-
tandó vagyoni bizonyitványnval ; 

3. az érettségi bizonvitvánvnyal és ezenkívül, ha 
már főiskolát látogattak, az 1891/2-iki tanév második 
felében velük megejtett kolloquiumokról és vizsgálatokról 
szóló bizonyítványokkal, — megjegyeztetvén, hogy egyenlő 
körülmények mellett azok a folyamodók, kik egyetemi 
tanulmányaikat csak most kezdik meg, elsőbbséggel 
birnak. 

A folyamodványokban az is felemlítendő, vájjon 
élvez-e már a folyamodó ösztöndijat, vagy egyéb köz-
pénztárból utalványozott segélydijat, valamint az egyetemi 
tanulmányokat csak most kezdő folyamodók részéről az 
is kijelentendő, hogy az egyetem melyik karára szándé-
koznak lépni. 

A folyamodványok a legfelsőbb alapok csász. és kir. 
főigazgatóságánál Bécsben (k. u. k. General-Direction 
der Allerhöchsten Fonds in Wien, k. k. Hofburg) leg-
később 1892. évi szeptember hó 5-ikéig nyújtandók be. 
Később beérkezendő, vagy hiányosan felszerelt folyamod-
ványok nem fognak tekintetbe vétetni. 

Bécsben, 1892. augusztus hó 2-án. 

A legfelsőbb magán- és családi alapok csász. és kir. 
főigazgatóságától. 
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V E G Y E S E K . 
*** N e v e z e t e s intézkedése XIII. Leo pápának as, 

melylyel a vatikáni papnevelő-intézetben, a hol ő már a 
humaniórák és a philosophia tanulásának színvonalát eddig 
is tetemesen emelte, most a theologiának az eddigi kez-
detleges és compendiárius tanítása helyett alapos és ter-
jedelmes tanitását is elrendelte, gondoskodva anyagi 
alapról is. 

— Vassary Kolos hgprimás a fővárosból Eszter-
gomba visszatért. 

— A rítusok ssent Congregatiója a párisi Commun 
áldozatainak beatificatiójával foglalkozik. 

— Megtérés. Lord Lilford fia, hon. Stephen Powys, 
a kath. egyházba tért vissza. 

— As oberammergaui passio-játék főbb személyesi-
tőit, többi közt Majer Józsefet, Krisztus Urunk szemé-
lyének szini képviselőjét, busás dij Ígérete mellett Ame-
rikába hivták meg, hogy a chicagói passió-játékokban 
részt vegyen. Az ajánlatot valamennyien visszautasították, 
mert az ő müvészetök nem látványosság és nyerészkedés, 
hanem vallásos tisztelet és hitbuzgóság. 

— A ssent atya neve napja alkalmából 15,000 lirát 
adott át alamizsnásának. Ebből 12,000 Róma szegényeié, 
3000 szűkölködő papoké. 

— Es is csak a reglamák országában, Ausztriában 
történhetett. Mint a linzi „Tagespost" jelenti, az osztrák 
kormány az állami hivatalnokokat a kath. nagygyűlésben 
való részvevéstől eltiltotta, arra az esetre, ha ott a pápa 
világi fejedelemsége szóba kerülne. 

— A kolera köseledése alkalmából egy Syriában 
működő missionárius. a ki már több kolera-járványt 
egészségesen átélt, egy franczia lapban előadta tapasztala-
tait és tanácsait. A fődolog a bajt megelőzni, s ha kifejlett 
azonnal hozzá látni, hogy a beteg teste izzadásba jöjjön. 
Ez biztos menekülést jelent. Egyszerű és világos uta-
sításait legközelebb valamely számban mi is közölni 
fogjuk. 

— Fürstemberg bibornok, olmützi hgérsek meghalt. 
Szül. 1842. okt. 8-án. Bibornok volt 1879 óta ! 

— Magyarázat. Az Oroszország több helyén elő-
fordult zavargásoknak oka többnyire az, hogy a köznép 
azt hiszi, hogy a kolerabetegeket élve temetik el. Ennek 
a nemcsak Oroszországban, hanem számos más államban 
is elterjedt balvélemények oka a következő : Nagyon 
jelentős tünemény a kolerahalottaknál, hogy bizonyos 
idővel haláluk után egyes izmok, vagy egész izom-cso-
portok maguktól, vagy pedig kopogás után vonaglanak. 
Eichhorst tanár Königsbergben egy epidémia alkalmával 
több halottnál megfigyelte ezt a tüneményt, mely 3 órá-
val a halál után kezdődött s 3 óráig tartott . Egyik be-
tege, — egy 50 éves vasúti hivatalnok, •— meghalt s a 
legbehatóbb vizsgálat se talált benne életjelt. 3 óra múlva 
berohant Eichhorsthoz a halott leánya, hogy atyja fel-
éledt. Eichhorst rögtön hozzásietett és a halotton tényleg 
sajátságos tüneményt lehetett észre venni. Felső karja 

izmai gyorsan egymásután vonaglottak s hosszabb szünet 
állott be, a mikor az egész izom összehúzódott s az alsó 
kar meggörbült. Az ujjak is ugy mozogtak, mint a zon-
gorajátszóéi. Ezek az izommozgások csak 3 óra múlva 
szűntek meg. Frey dr maga is 5 évvel ezelőtt a wiedeni 
kórházban ugyancsak egy vasúti hivatalnokon észlelte 
ezeket a halál utáni mozgásokat, a kinek arczizmai vo-
naglottak több mint egy fél óráig. Barlow is irt le ily 
észleletet egy kolerahalottnál, kinek az állkapcsai több-
ször egymásután kinyíltak és becsukódtak. Több helyt 
említés van arról is, hogy az izom összehúzódás oly erős 
volt, hogy a holttetem 24 óra múlva egész más helyzet-
ben volt, mint azelőtt. Az ilyen tünemények magyarázzák 
meg, hogy annyi helyen és annyiszor merül fel a mese, 
hogy élve temetik el a kolera halottjait. 

— A kalocsai főegyhásmegyéböl. Császka György 
kalocsai érsek ő exciája e héten hosszabb időre fürdőbe 
menvén, Majorossy János segédpüspök ő mgát bízta meg 
azzal, hogy szeptemberben a bérmálás szentségét ossza ki 
az eszéki egyházmegyei hívek között. Ez a következő 
sorrendben fog megtörténni : szeptember 1. napján Csá-
szártöltésen. 2-án Keczelen, 3 án Vadkerten, 4-én Kiskő-
rösön, 5-én Akasztón, 6-án Dunapatajon, 7-én Lakon, 
hová a szent-benedeki hívek is jönnek, 8-án Foktőn, hol 
az uszódiak is megjelennek, 9-én Bátyán, 10-én Fajszon. 
11-én Dusnokon, 12-én Miskén. 13-án Homokmégyen, 
14-én Szakmáron. 

— Értesítés. Az esztergomi kir. érs. tanítóképző-
intézetben a beiratások az 1892/93. tanévre szeptember 
hó 1—3 napjain fognak eszközöltetni. Felvételre jelent-
kezhetnek oly ép testű ifjak, kik 15-ik életévüket meg-
haladták és a közép, vagv polgári iskolák négy osztályát 
sikerrel elvégezték. A felvétetni kívánó növendék ezen 
előképzettségéről vagy nyilvános iskolai bizonyítványt 
köteles felmutatni, vagy arról felvételi vizsgálat által 
tanúságot szolgáltatni. Az őszi tanképesitő vizsgálat, 
illetőleg a mult tanév végén tartott képesítő vizsgálatok 
alkalmával három hóra visszautasított ifjak javító próba-
tétének határidejéül f. évi szeptember hó 23. és 24. napjai 
tűzetnek ki, azon megjegyzéssel, hogy az érdekeltek az 
intézeti igazgatóságnál legkésőbb szept. 20-ig jelentkezze-
nek. — Esztergom, 1892. aug. 17. Dr Roszival István 
apátkanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő. 

— A nagyváradi nazarénusok legújabb esete nemcsak 
érdekes, de tanulságos is. E szegény megtévelyedetteket, 
midőn legközelebb a rendőrség két-három helyen is 
megakadályozta abban a szándékukban, hogy „gyüle-
kezetet" tartsanak, olyat találtak ki, melylyel nyilván be-
bizonyították nemcsak élelmességöket, hanem fanatikus 
elszántságukat is. Ha már nincs hely számunkra a száraz-
földön — mondá a prófétájok — és a törvény üldöz 
mindenütt : menjünk testvérek a vizbe ! És ugy lőn, a 
mint mondá a próféta. Az egész gyülekezet neki vetkőzött 
s derékig a Kőrös folyóban állva végezték el vallásos 
dolgukat. Morál : hit ellen hittel s nem rendőr fegyverrel 
lehet sikeresen harczolni ! 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DE THEOLOGIAE DISCIPLINA 

IN SEMINARIO VATICANO CONSTITVENDA 

L E O PP. XIII. 
MOTV PROPRIO 

Alumnis Seminarii Vaticani, qui prope sub 
oculis Nostris in tutela et quasi in umbra Beati 
Petri adolescunt, peeuliares quasdam curas ad 
hoc tempus adhibere placuit; quemadmodum 
videmusillustres Decessores fecisse non paucos, 
nominatim Urbanum VIII, cuius Providentia 
Seminarium ipsum anno MDCXXXVI est condi-
tum, et utrumque Benedictum, XIII, XIV, quo-
rum ab altero in meliorem sedem traductum, 
ab altero privilegiis ornatum est. Qua in re et 
per se ipsam iuventuti sacrae opportuna et 
omnino decora ad religionem dignitatemque 
basilicae Principis Apostolorum, opera Nobis 
collegii Canonicorum eiusdem basilicae deside-
randa quidem non fuit. — Nos igitur, praeter 
nonnullas ipsis aedibus Seminarii accessiones 
adiunctas, id. quod pluris erat, impensiore dili-
gentia spectavimus ut virtutis in eo doctrinae-
que studia incrementis optimis proveheremus. 
Ad doctrinam proprie quod att inet , litterarum 
et humanitatis cursum iussimus esse apparatio-
rem; item cursum consequentem philosophiae, 
apta etiam rei physicae supellectile instructum 
ceterisque praesidiis quibus adolescentium ingé-
nia acui soient et expoliri: ista vero omnia eo 
modo et via eisque cum laudibus magistrorum 
exigenda censuimus, ut eadem institutio com-
mode posset utiliterque vei externis patere, hac 
praesertim sub extremam Urbem regione. Con-
siliis Nostris atque expectationi bona fructuum 

copia, ex moderatorum et doctorum sollertia, 
respondit. Sic aucta in Nobis benemerendi vo-
luntate, de villa cogitavimus ad saluberrimam 
alumnorum relaxationem paranda ; quod iam in 
Sabinis, molitione a solo educta, perfecimus. — 
Illud reliquum esse videbatur, ut quod iure tri-
dentino hac in causa decretum praecipue est, 
clericos ecclesiasticis disciplinis instituendos, hoc 
ipsi Seminario nequaquam opus esset petere 
aliunde, sed sibimet beeret domestica inter 
septa praestare posse; ex quo praeterea largior 
illis usura temporis esset futura et salva melius 
regulae sanctae custodia. Haec Nobiscum repu-
tantes, optantesque posse Nos eo amplius eius-
dem iuventutis institutioni prodesse, induximus 
animum, ut disciplinam theologiae, quae ibi ve-
lut inchoata et compendiaria oliqvandiu fuit, 
pleno quo decet modo et stabili, auctoritate 
Nostra constitueremus. — Itaque, ut visum est, 
sic hisce litteris edicimus et declaramus, velle 
Nos ad stitdia litterarum et philisophiae, quae in 
Seminario Vaticano coluntur, sacra theologiae 
disciplina in posterum accedat, ad earn plane 
rationem tradenda quam saepenumero in simili 
re commendavimus, ex prescripto nimirum Docto-
ris Angelici. Quare ad eius doctrinae cognatas-
que partes convenienter tractandas magisteria 
destinentur prudenti iudicio : in rei autem per-
petuam tuitionem suppeditabit reditus certa vis 
pecuniae, quam eidem Seminario statuimus attri-
buere. Quod Nos tanto quidem libentius facimus 
quanto maiore tenemur spe, futurum sane, Deo 
bene invante, jit de hoc etiam benevolentiae 
Nostrae in dilectos filios testimonio, parem ipsi 
ac de collatis antea beneficiis amplioremque 

18 
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gratiam sedulitate et fructibus référant, ad prae-
claram Ecclesiae matris laetitiam et Cleri Vati-
cani ornamentum. 

Iamvero quae per has litteras a Nobis 
décréta sunt, ea rata et firma perpetuo ma-
neaut, contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXV 
Iulii, an. MDCCCLXXXXII, Pontiflcatus Nostri 
quintodecimo. 

LEO PP. XIII. 

S z e n t b e s z é d . 1 ) 
Krisztus Jézusban, az evangéliom 

által én nemzettelek titeket. 
I. Kor. 4, 15. 

Mióta Isten az élettelen rögbe lehelte képének má-
sát, az igazért, a szépért, az eszményiért lelkesülni tudó 
szellemet: azóta az ember a földet melyen született, a 
rögöt, mely táplálja és majdan eltakarja, az igaznak, a 
szépnek, az eszményinek dicsfényével veszi körül. Hozzá-
fűzi a mult emlékeit, a jelen törekvéseit, a jövő remé-
nyeit. Könyeivel áztatja, midőn tőle megválik és öröm-
könyekkel öntözi, csókjaival boritja el, ha messze távolból, 
idegen országból visszatér. És a mit ezen a világon 
Isten parancsából, Istenért szeret, annak a képét, annak 
a fogalmát ahhoz a földhöz fűzi és ennek a földnek a 
neve : haza. És a szeretet, melylyel ezen a hazán csüng, 
az isteni szeretet gyermekeinek egyik legkedvesbike, a 
gyermeki szeretet ikertestvére, a hazaszeretet. Az a sze-
retet, a mely könvet fakasztott az átokkal sújtott első 
emberpár szeméből, mikor Éden kertjéből kiköltözött, az 
a szeretet, melyet a gyilkos Kain sem irthatott ki szivé-
ből, mikor üldöztetve attól a tudattól, hogy szülőföldjét 
testvére vérével szennyezte be, idegenbe, Nod földére buj-
dosott. Az a szeretet, a mely Jákobbal Gosen dus lege-
lőin sem feledtette ősei hazáját és a haldokló pátriárká-
val rebegtette el szive, lelke utolsó óhaját. Az a szeretet, 
melyet magának az Üdvözítőnek könyei szenteltek meg 
és a mely drágagyöngy képében ragyog Krisztus köve-
tőinek koronájában, „melyet megad ama napon az Ur, az 
igaz biró azoknak, kik szeretik az ő eljövetelét." 2) És a 
mikor ez a szeretet azon a könjeseppeu törik meg, me-
lyet nemzetünk nagyjainak sírjánál hullatunk : a kegye-
letnek, az igaz hálának, a nemzeti önérzetnek és a jövőbe 
vetett biztató reménynek ragyogó színképét varázsolja 
lelkünk egére. 

Ezek az érzelmek töltik el kebelünket, mikor ebbe 
a szentegyházba gyülekezünk, hogy hazánk szeretetének 
sugallatát követve, ha nem is szép hazánk földjén, de 
ennek a hazának szeretetében egyesülve, fiúi kegyelettel 
üljük meg nemzetünk nagy szentjének ünnepét. Fiúi ke-

' ) Szent István Magyarország első apostoli királyának ünne-
pén Bécsben, a főt. kapuezinus atyák templomában 1892. augusz-
tus 20-án mondotta dr Csiszárik János kassa-egyházmegyei áldozó-
pap, theol. tanár. A ftdő egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 

J) II . Tim. 4, 8. 

gyelettel, mondom, mert kell, hogy minden hű magyar 
kebel a fiúi hódolat adóját rójja le az előtt az apostoli 
lelkületű szent férfiú előtt, a kit oly méltán illet a „Pa-
ter Patriae," „a haza atyjának" neve, a ki, miként Pál 
apostol a korintusiakról, elmondhatja nemzetéről: „Krisz-
tusban, az evangéliom által én nemzettelek titeket." l) 
Hiszen szent bitünk keresztvizében, Krisztus keresztségé-
ben az evangéliom által tette népét uj honában nemzetté. 
Mert midőn apostoli buzgalma a keresztség kegyelmében 
a földöntúli boldogság, ez égi haza biztos reménységének 
zálogával ajándékozta meg őseinket : lángoló hazaszere-
tete a kereszténységben és a kereszténység által tette le 
az uj hazában, változott viszonyok közepette nemzeti 
fejlődésünk alapkövét. 

A mióta Árpád népe elfoglalta u j hónát, azt a szép 
hont, melyet a Kárpátok örökzöld koszorúja füz a müveit 
nyugathoz, azóta ennek a népnek a léte, fönállása egy 
elengedhetetlen föltételhez volt kötve. A magyar nemzet, 
ha létét veszélyeztetni nem akarta, ha meg akart mene-
külni attól a veszélytől, a mely a mindenben heterogen 
kisebbséget a nyugat nagy nemzeteinek részéről fenye-
gette : ezekkel a nemzetekkel egységes irányban kellett 
fejlődnie. És vájjon mi teremthette volna meg ennek az 
egységes fejlődésnek az alapját, ha nem a kereszténység, 
a mely, immár századok óta volt Európa nyugati nem-
zeteinek nevelője? 

És a kereszténység megteremtette ezt az egységet. 
Megteremtette annak a szeretetnek a szellemében, a mely, 
midőn az ellentéteket kiegyenlíti, készséggel tűri, sőt szí-
vesen ápolja a különbözeteket egyedben, nemzetben egy-
aránt ; annak a szeretetnek a szellemében, a mely midőn 
hitben, reményben és a földöntúli közös haza szeretetében 
egyesíti a nemzeteket: a szeretet igazságosságával őrkö-
dik jogaik, igazaik felett és a szeretet kegyeletével ápolja 
hagyományaikat, gondozza összetartásuknak drága, féltett 
kapcsát, a nemzetek nyelvét. 

Ámde dicső királyunk, mikor a keresztkuthoz ve-
zette népét, nemcsak egységes, a nyugat kultúrájával 
párhuzamos irányba terelte fejlődését, hanem magában 
ennek a népnek a kebelében is megszilárdította azt az 
egységet, a mely a nemzetek fönállásának nélkülözhetet-
len föltétele. 

Mert a kereszténység egységet teremtett az enge-
delmességben, „a melv nélkül az állam fönn nem állhat"3) 
„a mely nemcsak a büntetés miatt, hanem a lelkiisme-
retért is" 3) rendeli alá az akaratot, és a mely csak akkor 
lehetett a nemzetek áldásthozó közös erényévé, ha ezek 
a nemzetek a tekintélyt, a mely előtt hódolniok kellett, 
nem önmaguktól származtatták, miként az akaratot, a 
melv hódolni tartozott : hanem, ha ezt a tekintélyt az 
égi, az isteni eredet dicsfényével övezték körül, ha tud-
ták, ha a kinyilatkoztatásból tudták, hogy „mennyből 
vagyon a hatalom," 4) hogy „nincs hatalmasság, hanem 
csak Istentől, a melyek pedig vannak, Istentől rendeltet-

i) II. Kor. 4, 15. 
*) S. August. Serm. 3 ad Pratres in eremo. 
3) Rom. 13, 5. 
*) Dániel 4, 23. 
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tek" és hogy „a ki ellene áll a hatalmasságnak, Isten 
rendelésének áll ellene." 2) 

Es ez az Isten adta hatalom nem fajulhatott zsar-
noksággá, ez az engedelmesség nem torzulhatott gyáva 
meghunyászkodássá, mig Krisztus élő hite vezérelte, lelke-
sítette a fejedelmet és nemzetét. Mert Krisztus hite Isten-
től nyert hatalommal ajándékozta meg ugyan a fejedel-
met, de népe javára, boldogitására. . Isten szolgája ő — 
mondja az Apostol — a te javadra." :1) Mert a keresz-
ténység az Isten gyermekének méltóságával ruházta föl 
az alattvalót és ezzel a méltósággal beczikkelyezte azt az 
igaz alkotmányosságot, a mely nem dönt meg trónokot, 
nem szül rabszolgákat, hanem a fejedelemnek Istentől 
nyert hatalmát bölcsen egyezteti össze a nemzetnek Isten 
adta jogaival. Végül, mert egy örök üdvösségnek igére-
tét, de egv örök kárhozatnak fenyegető átkát is fűzte az 
Ur a hatalom ajándékához. „Halljátok, — ugy mond a 
Szentlélek a Bölcseség könyvében — halljátok azért, ki-
rályok! és értsétek meg; tanuljatok, föld határainak 
birái ! Hajtsátok ide füleiteket ti, kik a sokaság fölött 
uralkodtok és kedveteket találjátok a nemzetek seregei-
ben ; mert a hatalom az Úrtól adatott nektek és az erő 
a Fölségestől, ki számon kéri tetteiteket és gondolataito-
kat megvizsgálja. Mert, ha az ő országa szolgái lévén, 
nem igazán Ítéltetek és az igazság törvényeit meg nem 
őrzöttétek, sem Isten akarat ja szeriut nem jártatok, ret-
tenetesen és hamar fog nektek megjelenni, mivelhogy 
igen kemény itéletök lesz azoknak, kik uralkodnak. Mert 
a csekélynek irgalom adatik, a hatalmasok pedig hatal-
masan fognak szenvedni kinokat." 4) Ha pedig a fejedel-
mek mindazonáltal visszaéltek Isten adta hatalmukkal, ha 
a pártos zendülésnek, a lázadásnak réme fenyegette a 
nemzet egységét, akkor ismét a keresztény hit fűzte a 
nemzetet fejedelméhez. Mert ez a hit türelmes megadásra, 
a megpróbáltatásban is rendithetetlen hűségre intette az 
alattvalót, arra a megadásszerü türelemre, mely egyéni 
sérelmeit készséggel rendeli alá a közjónak, mely inkább 
tür, szenved, semhogy pusztító háborúval vonja be sze-
retett hazájának virányait. 

Pedig ehhez a megadásszerü türelemhez nem férhe-
tett a gyáva meghunyászkodásnak gyanúja sem. Megóvta 
tőle Krisztus szent tana, mely „felmagasztalta az aláza-
tosokat" s) és a nemzetek közös kincsévé tette azt a meg-
győződést, hogy szabadságunk nem vész el, ha az aláza-
tosságnak, a türelemnek, a megadásnak boisátjuk rendel-
kezésére akaratunkat. A keresztény alattvaló mindig méltó 
büszkeséggel mondhatía kiváló erényének azt a türelmes 
engedelmességet, a melyre a pogánysággal szemben any-
nyi nemes önérzettel hivatkozik a keresztény ókor hit-
védője. „Hányszor — úgymond — hányszor dühöngtetek 
ellenünk ! A csőcselék, melyet felizgattatok, kövekkel 
hajigált bennünket, felgyújtot ta hajlékainkat. A baccha-
náliák féktelen kicsapongásainak közepette halottainknak 
sem kegyelmeztetek. Kiragadtátok őket a halál szent 

») Rom. 13, 1. 
2) U. o. 13, 2. 
3) Rom. 13, 4. 
4) Bölcseség könyve, 6, 2—7. 
6) Lukács, 1, 52. 

menhelyéből, sírjaikból és megcsonkítottátok tetemeiket! 
Pedig csak meg is kisérlettük-e, hogy bosszút álljunk 
gaztetteitekért? Avagy nem vagyunk-e elég erősek, nem 
vagyunk-e elég hatalmasak, hogy akár titokban álljunk 
raj latok bosszút, akár nyiltan izenjünk háborút? Talán 
kevesebben vagyunk, semhogy ezt megkisérelhetnők ? Ám 
ha kevesebben volnánk is nálatok, vájjon visszariadhat-
nánk-e a nyilt harcztól, visszariadhatnánk-e mi, a kik 
örömmel üdvözöljük a halá l t? De nincs szükségünk fegy-
veres zendülésre, kardcsapás nélkül is diadalmaskodhat-
nánk felettetek. Csak távoznunk kellene és lakatlan 
városok kietlen pusztasága, siri csöndje döbbentne meg 
benneteket ! Most azért van oly kevés ellenségtek, mert 
nagy a keresztények száma. ') 

íme a keresztény türelem, mely szenvedések árán 
váltotta meg szeretett hazájának békés fejlődését. íme a 
keresztény hitnek varázsereje, mely még akkor is győze-
delmeskedett az egyenetlenség szelleme fölött, mikor ez a 
hit szentélyében ütött tanyát, mert Krisztus igaz, az 
apostoloktól átszármazott tanának követői, az igazság 
szükségszerűségével hadat izentek ugyan a tévelynek, de 
az elnéző, a türelmes szeretet kötelékével fűzték maguk-
hoz honfitársaikat, hogy velők vállvetve munkálják sze-
retett hazájuk szent ügyét. Mikor pedig sötét fellegek 
tornyosultak a hazának egén, mikor ősi intézményeitől 
megfosztott nemzet lakta hazáját, mikor „le volt vetve 
saját földén, és nem volt, a ki fölemelje," 2) akkor me-
gint csak a keresztény hit egyesitette, bátorította a nem-
zet csüggedő fiait. Mert a keresztény hit, melynek élete 
Krisztus szenvedéséből fakadt, egy szent vigaszszal -biz-
tat ta a sanyargatott nemzetet, azzal, hogy : egy hosszú, 
kinos szenvedés kér éltet, éltet, nem halált ! 

Szent István vallása, boldogító szent hitünk ! Ezer 
hála néked, mert Isten adta tekintélyben, Krisztus ma-
gasztos engedelmességében, türelmes szeretetben, bizodal-
mas reménységben egyesíted a nemzeteket ! Es ezer hála 
néked, dicső szent királyunk, ki ennek a hitnek drága 
kincsével ajándékoztad meg népedet, ki Krisztus Jézus-
ban, az evangéliom által nemzettél bennünket ! 

Ámde Te nem csak létet adtál nemzetednek u j 
honában, hanem — miként szerető, gondos atyához illett 
— biztosítottad a jövőben, biztosítottad fejlődését isi 

A nemzetnek fejlődnie kellett, egy vagy más, jó 
vagy rossz irányban, de fejlődnie kellett. Ezt természeté-
nél fogva követelte a nemzet organismusa. Es a helyes 
irányban való fejlődésnek, az igaz haladásnak út jára az 
erkölcsnemesitő keresztény hit terelte a nemzeteket. Mert 
a nemzeti haladás csak az erkölcsnek élőfájából fakadha-
tott. „Csak az erkölcsök javulása mozdítja elő a haza 
javát" , 3 ) mondja Aristoteles, a ki meg volt győződve 
arról, hogy „ott, a hol az erényt nem tisztelik, a nemzet 
legjobbjai is ingadoznak."4) A keresztény pedig mindig 
az erkölcsi tökéletesedésben látta a nemzet haladásának 
biztositékát, tudta, hogy, „az az állam, a melynek erköl-
csei sülyednek — álljanak bármily szilárdan erődei — 

') Tert. Apologeticus. 
8) Amosz, 5, 2. 
3) Aristoteles Lib. Polit. 8 cap. 1. 
4) U. o. lib. 2. cap. 9. 
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boldog nem lehe t ; " 1 ) a keresztény mindig a tevékeny 
hazaszeretet főparancsolatának vallotta Hippo nagy püs-
pökének intelmét. „Szüntesd meg a hivságokat, téritsd 
meg az embereket és hazád virulni fog." 2) Tette pedig 
ezt nemcsak azért, mert készséggel engedelmeskedett 
Üd vözitője biztató parancsának: „Keressétek először az 
Isten országát és az igazságát és ezek mind hozzáadat-
nak nektek," 3) hanem azért is, mert meg volt győződve 
arról, hogy a hivő lélek, a mely a tökéletesség kutforrá-
sánál, Istenben keresi üdvét, boldogságát, nem maradhat 
közönyös a teremtményekben nyilvánuló tökéletességgel 
szemben sem, mivelhogy „nem származhatik mástól az 
emberben az elme fénye, a lélek kitűnősége, hanem csak 
az atya és teremtő Istentől." 4) 

„ A keresztény tudta, hogy az erény nem oktat 
ugyan a tudományban, de belénk oltja azt, a mi a tudo-
mányban való haladásunknak nélkülözhetetlen föltétele : 
érzéket az igaz, érzéket az eszmének fönsége iránt. Tudta, 
hogy az erény nem képez ugyan művészeket, de a mű-
vészet iskolájának nevel növendékeket, mert a szépért, a 
magasztosért lelkesít. Tudta, hogy az erény mint olyan, 
nem oktat az államtudományokban, nem ösmerteti az 
államok törvényeit, szervezetét, de azzal ajándékoz meg, 
a mi nélkül nem létezik bölcs államférfiú és törvényhozó, 
megajándékoz jogérzettel és emberszeretettel." 5) 

Es a mig a keresztény erény ekként minden társa-
dalmi haladásnak útját egyengeti, a kereszténység ápolta 
önmegtagadás révén kibékít azzal, ha a társadalom töké-
letesített mechanismusi ki nem elégíthető igényeket kelt, 
be nem tölthető vágyakat ébreszt szivünkben. 

Oh boldogító szent hitünk, mely jó és balsorsban 
gyámolitod a nemzeteket, mely kijelölöd az igaz haladás-
nak utait ! 

És ezzel a hittel Te ajándékoztál meg bennünket, 
nemzetünk nagy szentje, hazánknak atyja, szent István ! 
Ámde Te egy szent kötelességet csatoltál ehhez a drága 
ajándékhoz, te azt kívánod — tudjuk, mert magad is 
megtevéd, tudjuk, mert fiadnak szivére kötötted, — te 
azt kívánod, hogy ápoljuk, gondozzuk ezt a szent hitet ! 
És mi ápolni aka r juk ; megfogadjuk neved ünnepén! Mi 
ápolni akarjuk azzal a kegyelettel, a melylyel a hálás, a 
szerető gyermek őrzi szüleinek emlékezetét; ápolui akar-
juk azzal a rajongó szeretettel, melyet szivet-lelket neme-
sítő szent tana fakaszt kebelünkben ; azzal az odaadással, 
a melylyel szeretett hazánk fölvirágoztatásán fáradozunk, 
mert Sallustíussal valljuk, hogy az államot csak azoknak 
az elveknek alapján lehet kormányozni, csak azoknak az 
eszközöknek a segítségével lehet (öntartani, a melyeken 
az állam épült, a melyeknek segítségével keletkezett. 

Ápoljuk hát. gondozzuk egyházunk hitét; ápoljuk 
szivünkben, szerény otthonunkban, a családi tűzhely szen-
télyében ; ápoljuk, midőn éber gonddal őrködünk felette 
a nemzet jövőjének bölcsőjénél, az iskolában ; ápoljuk a 

') S. Aug. Lib. 1 de Civit. Dei cap. 33. 
!) S. Aug. Epist 102. 
») Luk. 12, 31. 
4) XIII. Leo pápa Spanyolország, Olaszország és mindkét 

Amerika püspökeihez intézett levele. 
s) P. Felix. Der Fortschritt und das Christenthum. I. Theil. 

törvények alkotásában — hisz az isteni gondviselés alkot-
mányos jogokkal ruházott fel bennünket. És ha támadás-
nak volna kitéve az a szent hit, a mely annyi balszeren-
cse közt védte a hazát, ugy védjük meg, ha kell 
küzdelemnek, lemondásnak árán is, miként szent István 
tevé ! 

Védjük meg lelkünk kevélysége, szivünk gonosz 
hajlamai ellen. Védjük meg azok ellen, a kik, mint szent 
Ágoston mondja, azt vallják, hogy „a keresztény tan ká-
rosan hat a nemzetek fejlődésére ; mert nem az erény 
fegyelmében, hanem a szabadosságban látják az állam 
fönállásának biztositékát. x) 

Védjük meg az ellen a tudomány ellen : „a mely 
Krisztus szent tanát, szent alkotásait támadja meg ; mely 
az emberiséget minden erővel fogva akarja tartani a ter-
mészetes ész szük korlátai között s nagy hangzású szóla-
mokkal vissza akarja tartani röptéből a sokkal magasabb, 
sokkal ragyogóbb régiók felé, hová csak a hit szárnyain 
hatolhatunk." 2) 

Oltalmazzuk meg az ellen a métely ellen, a mely 
szemléltetőleg oktat az erkölcstelenségben, a melynek 
piacza a szenvedély, áruja a meztelenség, dijja a gya-
lázat. 

Oltalmazzuk meg az ellen a szeretetlenség ellen, a 
mely pellengérre állitja az egyházat, annak intézményeit 
és szolgáit, a mely a kicsinylő gúnynak magvát hinti el 
a hivők szivében, hogy bizalmatlanságot, szeretetlenséget 
támaszszon bennök, hogy tévelygő nyájjá legyenek, 
melynek nincsen pásztora. 

Védelmezzük meg hitünket ezekkel az ellenségekkel 
szemben, mert midőn hitünktől fosztanak meg bennün-
ket, elfojtják Istenben vetett reményünket, megmételyezik 
szivünket, eloltják benne az igaz, a mindent kiegyenlítő 
szeretetnek szent tűzét, és mivelhogy Isten nélkül, hit 
nélkül hazát nem ismerünk, hazánkban tesznek hon-
talanná. 

Ám, ha szeretettel ápoljuk, gondozzuk hitünk élő-
fáját , ha a szeretet féltékenységével, önfeláldozással küz-
dünk ennek a drága hitnek boldogító birtokáért : ne 
feledjük, hogy sem a ki ültet valami, sem a ki öntöz : 
hanem a ki növekedést ad, az Isten;" 3) és hogy „menny-
ből van az erősség." 4) Ne feledjük, hogy Isten alázatos, 
bizodalmas kéréshez, imához fűzte segitő malasztjának és 
a dicső győzelemnek igéretét. „Kérjétek és megnyeri-
tek" 5) így szól az Üdvözítő : „Versengtek és harczoltok, 
de hiába, azért, hogy nem kértek", °) mondja Jakab apos-
tol. És azért mindenkor, de különösen a mai napon, egv 
szent fohászszal fordulunk hozzád, hatalmas, kegyelmes 
Istenünk ! És mert megengeded, mert parancsolod, hogy 
szenteidben magasztaljunk, oh Mindenható ! hozzád for-
dulunk nemzetünk nagy szentje, dicső királya, szent 
I s tván! Hozzád fordulunk, .mert habár az örökkévalóság 

') S Aug. Epist. 3. 
") Dr Steiner Fülöp a Szent-István-Társulat XXXV. nagy-

gyűlésén. 
3) I. Kor. 3, 7. 
4) Makk. I. 3, 19. 
6) Ján. 16. 24. 
6) 4, 2. 
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portája választ el bennünket, az örök szeretet honában, 
Istennek, hazánknak szeretete tesz közbenjárónkká, avat 
pártfogónkká. Oh vedd hát oltalmadba ezt a szép hazát! 
Könyörögj a legelső magyar emberért, apostoli jogaid, 
szent kötelmeid méltó örököseért, fölséges urunkért, kirá-
lyunkért ! és midőn az Egekből kegyesen tekintesz reá, 
rebegd el a Mindenhatónak trónja előtt, a mit a királyok 
királyának helytartója kért Urától, a mikor birodalmunk 
szent koronájával díszítette homlokodat, mondd: „Orszá-
godat neked, téged pedig országodnak tartson épségben 
a mindenható Isten !" *) Könyörögj azokért a férfiakért, 
akik apostoli fejedelmök kitüntető bizalmából intézik népe 
ügyeit, hogy a te szellemedben, Krisztus szellemében kor-
mányozzák a magyar hazát! Könyörögj felséges királyunk 
minden rendű és rangú alattvalójáért, könyörögj a hű 
magyar népért, hogy Krisztus szeretetében egyesülve 
munkálja hazája javát ! Könyörögj mindnyájunkért, esdd 
le mindnyájunk számára Isten üdvözítő kegyelmét, hogy 
„jó harczot harczolva, a futást elvégezve, a hitet meg-
tartva" ezt a hazát egykor a földöntúli boldogság hó-
nával cserélhessük föl. Hogy azon a nagy napon, a mikor 
az igaz biró „mindenkinek megfizet az ő utai szerint" 3) 
magad köré gyüjthessed népedet, hogy, egy nem csak 
hiven betöltött, de dicsőséggel koszorúzott szent köteles-
ség tudatában, elmondhassad akkor is : „Krisztusban Jé-
zusban az evangéliom által én nemzettelek titeket." 4) 
A men. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Munkácsi egyházmegye. Ft Firczák Gyula püs-

pök ur ő méltóságának máramarosi útja. — 
Rendkívüli örömmel vettük a hirt, hogy mélt. és ft. 

Firczák Gyula püspök ur bérezés vármegyénkbe készül 
lerándulni, hogy egy régi igéretét beteljesítse s a vár-
megyénkben közszeretet és tiszteletben álló visói Papp 
család sírboltja fölött épített kápolnát fölszentelje. 

Az e. m. kormány már e hó közepén értesítette a 
ruszkovai ker. alesperesi hivatalt, hogy ő méltósága 
augusztus 24-én M.-Szigetre érkezik s ugyan e hó 27-én 
vagyis N.-Boldogasszony napján Petrován a fölszentelést 
végezni fogja, s bár ezen utazás elejétől fogva inkognitó-
nak jeleztetett, mindazáltal e hirt kimondhatatlan öröm-
mel fogadtuk. 

F. hó 24-én érkezett ő méltósága távirata, melyben 
Fankovics Sándor apát-vikáriust értesítette, hogy ugyanaz-
nap este M.-Szigetre érkezik és pedig még szigorú incog-
nitóban, egy pap és két szolga kíséretében. 

Az nap este az előre jelzett időben ő méltósága 
megyénk székvárosába megérkezett, mely alkalommal a 
vasúti állomáson Fankovics Sándor apát-vikárius, a visói 
Papp család képviseletében: Jónás Ödön egyetemi tanár ; 
dr Munkácsi Pál orvos, Fankovics Miklós szegedi városi 
pénztárnok, Suba Mihály esperes-hittanár, Boksay József 

') II. Silvester pápa levele szt. Istvánhoz. 
*) II. Tim. 4, 7. 
') Jézus Sirák fia k. 11, 28. 
*) I. Kor. 4. 15. 

és Romanecz Aladár lelkészek és Hacskajló György se-
géd-lelkész üdvözölték. 

Másnap 25-én reggel a szigeti templomban Suba 
Mihály esperes pontifikálása mellett, melyen ő méltósága, 
dr Hadzsega Bazil czeremonáriusa kíséretében jelen volt, 
s a tiszteletére összesereglett papság- és hivekre főpász-
tori áldását osztotta. 

Mise után a vicarius ur házánál — a hol ő méltó-
sága szállva volt — általános tisztelgés következett, 
hol a megyéből összereglett körülbelül 40 főnyi papság 
nevében Fankovich vikárius rövid és lelkes beszéddel 
üdvözölte főpásztorunkat, biztosítván őt a megyei lelké-
szek lelkes ragaszkodása és hódolatáról s magas intentiói 
keresztülvitelébeni buzgó és odaadó támogatásáról. 

E beszédre ő méltósága egy remek és feledhetlen 
benyomásu válasszal felelt, melynek első részében örömét 
fejezte ki, hogy reménye ellenére ily nagy számban lát-
hat ja együtt a vármegye lelkes papjait, s mintegy a 
vikárius ur által megpendített eszme behatása alatt, gyö-
nyörű összhangzatban tar tot t szónoki lendülettel vázolta 
a papi állás magasztos hivatása kötelmeit, s habár meg 
van győződve, hogy mindezeket a lelkészek hiven tudják 
és meg is tart ják, de bölcsességgel teljes reflexiója által 
csakis újonnan emlékezetbe kívánta hozni azokat, hogy 
reális irányú korunk veszedelmei közben erősítést adhas-
son szeretett munkatársainak. 

0 méltósága páratlan indokolással illusztrálja, hogy 
ő igenis barátja a reális iránynak, de abban az értelem-
ben, hogy realizálni óhajt ja a reményt, a szeretetet, a 
hitet és az evangéliumot és pedig a lelkészi állás lelki-
ismeretes teljesítése által, melynek legkiemelkedőbb fel-
adatai a szószék és iskola terén találhatók. 

Atyai jósággal és szeretettel kéri a lelkészeket, 
hogy a legfontosabb feladataikat soha szem elől ne té-
vesszék. 

Beszédje további folyamán hasonlithatlan bölcses-
séggel vázolja a papság világi kötelességeit, reámutat a 
lelkészek politikai hivatására, de habár ő erre nagy súlyt 
helyez, azt komoly figyelmeztetéskép kijelenti, hogy a 
papság önmaga politikát ne csináljon, de azért szeretett 
magyar hazánk iránti fontos kötelmeit mindenkor egész 
erejéből igyekezzék előmozdítani, főkép a nép és egyház 
érdekeinek megóvásával egybevágólag. 

Midőn ő méltósága — valóban egy kiváló főpaphoz 
és nagy hazafihoz illő szavait befejezte; e szónoklat va-
rázsa alatt a jelen volt lelkészi kar hosszantartó lelkes 
éljenzésben tört ki, egy szívvel lélekkel az „Éljen soká" 
éneket zendítette rá, mely alatt ő méltósága a tisztelgők 
mindenikét megszólítással tüntette ki s szives szavakban 
egyenkint mindenkivül társalgott. 

Követlenül a papság után a vármegyei g.-kath. fele-
kezeti tanítók tisztelegtek, kiknek ő méltósága szintén 
rendkívül figyelemreméltó szavakban válaszolt. 

Hangsúlyozta, hogy a kormány elismerésre méltó 
buzgósággal igyekszik a néptanítók anyagi helyzetét meg-
javítani : a tanítókon van a sor, hogy törekvéseikkel és 
lelkiismeretesen végzett munkájukkal a kormánynak eme 
jóakaratát kiérdemeljék, egyrészben és első sorban az 
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egyház, de e mellett a hazafiság iránti szorgos működé-
seikkel is. 

Majd a vármegyei g.-kath. világiak küldöttsége 
járul t ő méltósága elé, kiknek nevében Kubek Elek kir. 
törvényszéki biró üdvözölte főpásztorunkat, jól átgondolt 
és szívből eredő beszedében, mely körülbelül a követke-
zőket foglalta magában: „Ez első alkalom, midőn méltó-
ságodat, mint szeretett püspökünket van szerencsénk 
körünkben üdvözölni s ezen szives megjelenése mindnyá-
junkat a legbensőbb ötömre gyullaszfca. Ezen örömünket 
indokolttá teszi azon körülmény, hogy méltóságod magas 
személyében ő felségének kegye oly főpásztorral ajándé-
kozott meg bennünket, a ki iránt mindnyájan osztatlan 
tisztelettel viseltetünk, a kihez bátran és bizalommal for-
dulhatnak minden alkalommal, meg lévén győződve arról, 
hogy jogos és méltányos kérelmünk mindenkor meghall-
gatásra fog találni. Méltóságodnak fényes tehetsége, lán-
goló hazaszeretete, bölcs belátása, nemes szive kellő 
biztosítékot nyújtanak nekünk arra nézve, hogy az ősi 
munkácsi megyére méltóságodnak kormányzata áldásos 
leend, s fényt és dicsőséget fog az árasztani mindnyá-
junkra. Fogadja tehát méltóságod örömünk kifejezése 
mellett az itteni g.-kath. hitközség mély tiszteletének és 
szeretetének nyilvánítását, a melyet az én szavaim, bár 
csak halványan képesek visszaadni. A bölcs Gondviselés 
engedje méltóságodnak elérni azt az örömet, hogy az 
eszméket és terveket, a melyek egyházmegyénk felvirág-
zását czélozzák, — megvalósíthassa. A hon és egyház-
megyénk javára és mindnyájunk örömére sokáig éljen !" 

E hatással előadott és szép hatást keltett beszédre 
ő méltósága hasonlóan gyönyörű szavakban felelt, me-
lyekben a világi görög katholikusok nagyfontosságú hi-
vatását ecsetelte, kiemelvén azt, hogy a gör. katholikus 
hit- és vallásosság ápolása és hazafiúi kötelmek istápo-
lása mindenkor összeegyeztethető és párhuzamosan telje-
sítendő. 

Majd a küldöttség mindegyik tagjával, közte régi 
ismerőseivel, rendkívül szívélyesen társalgott. 

E küldöttség soraiban Seján Antal kir. törvényszéki 
birót, Rományi István és Bacsinszky János, köz- és váltó 
ügyvédeket, Toma Jenő vármegyei számvevőt, Fankovics 
Miklós szegedi pénztárnokot, dr Volenszky ügyvédet, 
Duliskovics Mihály vármegyei igtatót stb. láttuk. 

0 méltóságára kellemes benyomást tett azon nem 
remélt körülmény, hogy daczára legszigorúbban őrzött 
inkognitójának, fogadtatása mégis oly nagy arányokat 
öltött, iránta a hódolat ily magas fokban nyilvánult. Már 
jövetele közben Taraczközön a ker. papjai daczára a késő 
éjszakai órának, üdvözölték ; itt Szigeten pedig a legálta-
lánosabb ünnepeltetés várta. 

A tisztelgések lefolyta után a püspök ur a m.-szigeti 
hatóságok fejeinél tett látogatásokat, miket röviddel ez-
után az érdeklettek viszonoztak. 

Pontban délután 11/2 órakor Fankovics Sándor püs-
pöki külhelynök házánál Firczák Gyula ő méltósága tisz-
teletére szoros családi körben tartott ebéd volt, mely 
minden hivatalos színezetet nélkülözött. 

Délutánra a g.-kath. román papság fogadása van 
előirányozva s ha ő méltósága uti fáradalmait némileg 

kipihenheti : egy séta és körültekintés M.-Sziget városá-
ban, melynek során ő méltósága az itteni g.-kath. egyház 
közelebbi viszonyaival kiván megismerkedni. 

Augusztus 26-án reggel 6 órakor főt. Firczák Gyula 
ő méltósága Petrovára indul, mely útjában Fankovics 
Sándor vikárius, Hadzsega Bazil czeremoniárius, Suba 
Mihály szigeti ker. esperes és nagyszámú papság fogja 
kisérni, ugy, hogy a kiséretbeli előfogatok száma előre-
láthatólag 15—20 kocsira fog rúgni. 

A ruszkovai ker. papsága és a vidék, ő méltósága 
fogadására előkészületeket tesz, Bocskón diadalív emel-
tetik, valamint Bisztrán és Petrován is ; a gkatholikus 
hivő nép körében feszült várakozással tekintenek a 
koronázott főpásztor látogatása elé. Már maga azon 
tény is, hogy e vidéknek munkácsi megyés püspökét 
emberemlékezet óta nem volt szerencséje tisztelhetni, 
jelentőségteljessé teszi püspökünk jövetelét; azon kiváló 
körülmény pedig, hogy ő méltósága régi igéretét jön 
ide beváltani, kétszeressé teszi e magas látogatás szép 
jelentőségét. 

A szigeti, ruszkovai, huszti, taraczközi, dombói, szál-
dobosi, técsi, talaborfalvi kerületekből beözönlött vidéki 
papság körében a legemelkedettebb hangulat uralkodik. 

Romanecz Aladár. 

Bécs, aug. 20. Mi történt a linzi katholikus nagy-
gyűlésben a katholikus sajtó érdekében? — (Vége). 

Most térjünk át a linczi kath. nagygyűlés sajtóügyi 
osztályának aug. 11-iki ülésére. Elnökölt dr Schindler 
egyetemi theol. tanár példás tárgyilagossággal. Előadó 
volt Lorencz, fegyintézeti lelkész Garstenből Steyer mel-
lett. Ez a resolutiók egész hosszú sorát terjeszté elő, 
melyek közt 1. a hála és elismerés nyilvánítása az eddigi 
kath. lapok szerkesztőségei részére; 2. intézkedés az iránt, 
hogy a vidéki kath. sajtó (Länderpresse) sajtóegyletek 
alapítása által tovább fejlesztessék, továbbá egy nagy, 
vezér kath. napilap alapítása, független katholikus tudó-
sító intézet és sajtó-apostolság felállítása, iparfejlesztő 
sajtó pártolása, katholikus munkássajtó szervezése ; 3. a 
katholikus sajtó mindenütt alárendeltje legyen a püspöki 
hatóságnak, és eltérő politikai nézetek tárgyalásánál a 
keresztény charitast soha szem elől ne tévessze ; 4. ala-
pítani kell a kath. sajtó solidaritásának, összetartásának 
fejlesztése végett katholikus lapszerkesztők számára egye-
sületet; 5. a hirlapbélyeget törölni kell, a kaucziót fenn 
kell tartani, de a lapokkal való házalást meg kell szorí-
tani ; 6. a kath. sajtót erkölcsi és anyagi eszközökkel tá-
mogatni kell. 

Ezekkel a határozatokkal szemben Opitz Ambrus, 
csehországi német kath. lapszerkesztő, a ki egymaga egy 
nagy hatalmasság, a mennyiben létre hozta és vezeti a 
németajkú csehországi katholikusok nagygyűléseit, javitó 
ellenresolutiókat hozott javaslatba. Különösen pedig kí-
vánta, hogy Bécsben egy nagy népies katholikus napi-
lapot alapítsanak, a kauczió beszüntessék, a lapokkal való 
házalás pártolólag korlátoztassék, különben pedig a kath. 
sajtónak a lehető legnagyobb szabadság legyen bizto-
sítva. Opitz beszédében kiterjeszkedett a sajtó-ügyi tör-
vény revisiójára is és a vallás-erkölcsi alapon a lehető 
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legnagyobb szabadságot követelte a sajtó számára. Külö-
nösen pedig, a kath. sajtó viszonyaira áttérve, szónok 
számos gyakorlati figyelmeztetést és utasítást terjesztett 
elő az iránt, hogyan lehetne a legégetőbb bajokon gyor-
san segíteni. Az egész gyülekezet viharos éljenzéssel 
jutalmazta Opitz szakértő előterjesztését. 

Dipauli báró az alapítandó u j nagy kath. napilap 
üdvözlésével kezdte. Csatlakozott Opitz abbeli indítványá-
hoz, hogy a kath. nagygyűlés külön sajtó-ügyi bizott-
ságot nevezzen ki, megtoldva ezt az indítványt egy uj 
inditványnyal, azzal, hogv az egész monarchia területén 
fillér egyletek (Kreuzervereine) alakuljanak a sajtó párto-
lására. Egy uj conservativ tudósító intézet (Correspondenz) 
alapitását szintén pártolá, megjegyezve, hogy a körül-
belül egy év óta működő, magát „Conservative Corres-
pondenz" nek nevező intézet igazi conservativ képviselők 
által soha sem volt inspirálva és nem is lesz soha. Ez a 
kijelentése viharos tetszést keltett a gyülekezetben. Sokan 
azt kérdezték, hogy hát kitől kap a nevezett intézet 
inspirácziókat ? Erre tüstént meg is jött a felelet: 
„Hofrath Freiberg a miniszteri sajtó irodából." Szónok 
beszéde további fonalán a hirdetési ügyek államositása 
(Verstaatlichung des Inseratenwesens) és a kauczió-köte-
lezettség fenntartása mellett nyilatkozott, ez utóbbi mel-
lett különösen a forradalmi sajtóra (Umsturzpressére) való 
tekintetből. 

Dasbach németországi képviselő, kit viharos tetszés 
üdvözölt mindjárt kezdetben, kijelenté, hogy tekintettel 
Ausztria szomorú viszonyaira el nem mulaszthatja, hogy 
elvtársainak hasznos útmutatással ne szolgáljon. A katho-
likus sajtónak egyházi kérdésekben föltétlen kötelessége 
az egyházi tekintelyhez ragaszkodni, egyébiránt pedig, 
a mennyiben isteni törvényekbe nem ütközik, egészen 
szabad lehet. Óhajtandó volna, hogv a katholikus lapirók 
egyesülete külön gyűléseket tartson és a netán felmerülő 
viszályokat zárt ülésekben maga intézze el. Szónok szin-
tén egy kétszer naponkint megjelenő nagy katholikus 
lap alapítása mellett nyilatkozik ; hanem ennek a lapnak 
nem lehet fillér-egyletre támaszkodnia. Ez gyenge segít-
ség lenne és gúnyt kelthetne Az osztrák kath. nagy napi 
lap szerkesztésére mindenesetre osztrákot kellene meg-
nyerni. (Felkiáltások : Opitz.) Szónok maga is Opitzot 
ajánlja. A mi a hirdetések ügyének elállamositását illeti, 
az egész németországi katholikus sajtó ellene nyilatkozott. 
Az erkölcstelen hirdetések ellen törvényt kell hozni. A 
kath. sajtónak kötelessége a börze szédelgéseivel szemben 
erélyes állást elfoglalni. Ez által a nép bizalma is job-
ban biztosítva leszen. Kath. conservativ tudósító intézet 
felállítását ő is szükségesnek tart ja . 

Ezután megválasztott az osztály a javaslatba 
hozott határozatok fogalmazása végett egy szerkesztő bi-
zottságot. Erre dr Geszmann szólalt fel. Utal t a keresz-
tény sajtó óriás feladataira. Sir Moses Montefiore, a zsidó 
világuralom előharczosa, ezt mondta egyszer : „Legfőbb 
feladatunk az, hogy a sajtót hatalmunkba kerítsük." Es 
igy is történt. Ajánlotta Opitz javaslatait elfogadás végett. 
Opitz bámulatos dolgot mivelt, minden segítség nélkül, a 
maga erejéből. (Tetszés.) Gyakorlati tevékenysége őt 
kiválóan képessé tette a keresztény sajtó ügyeinek alapos 

ismerésére. A hirdetések ügyének elállamositása a hirde-
téseket a hivatalos lapokba terelné át. 

Délután a tárgyalást folytatták. A határozati javas-
latok 2. pontjánál, a mely egy nagy katholikus központi 
napilap felállításáról szól, felszólalt Bauchinger redem-
torista atya, eggenburgi házfőnök. Velős beszéde nagy 
tetszésben részesült. Mindjárt azzal kezdé, hogy a nagy 
kath. napilap alapitását azonnal meg kell kezdeni, ke-
resztény alapelvekkel, „nagy-osztrák" értelemben, függet-
lenül a kormánytól. Szónok heves támadásokat intézett a 
„Vaterland" ellen, kivált annak kormánypártisága miatt. 
Beszédét avval az inditványnyal végzé, hogy a berlini 
„Germania" részvénytársaság mintájára Bécsbeu már a 
legközelebbi újévkor „Ausztria" név alatt katholikus 
részvénytársulat a'akuljon független katholikus lap ki-
adása végett. Ez lenne a linzi kath. nagygyűlés leg-
szebb gyümölcse. (Viharos tetszés.) 

A kath. nagygyűlés plénuma a sajtóügyi resolutiók 
2-ik pontjára vonatkozólag azt a módosítást fogadta el, 
hogy u j lapalapitás helyett esetleg egy már fennálló 
lapnak a felálitott terv szerint való átalakítása is figye-
lembe vehető. 

A nehéz kő tehát helyéből ki van mozdítva; gör-
dülése is már megindult. A dolgok további fejlődése igen 
érdekesnek ígérkezik. 

KATH. NEVELÉS- és TANÜGY. 
Az esztergomi érseki kisdedóvónö-képző-intézet 

szervezete. 
Az intézet czélja : A kisdedóvás részére szakképzett, 

hivatásuknak megfelelő, annak betöltésére képes kath. 
szellemű s kath. meggyőződésű óvónőket képezni ki. 

Az intézet az esztergomi Szent Annánál levő kath. 
leányiskolával és óvodával kapcsolatban állíttatik föl. 

Az intézet két évfolyamból áll, melyek mindegyi-
kébe legföljebb 40—40 növendék vehető fel. A felvételre 
nézve a kikdedóvási törvény 33. § a s az egyházmegyei 
főtanfelügyelő által évenkint kibocsátandó felhívások az 
irányadók. 

Az intézet tanárait a herczegprimás nevezi ki. 
Az intézetben minden tanév végén nyilvános vizsgák 

tartatnak. A második tanév befejezése után pedig tan-
képesítő vizsga tartatik, melyek jelen vannak az intézet 
tanári kerán kivül az egyházmegyei főtanfelügyelő, a 
kir. tanfelügyelő vagy az állam más kiküldöttje s a képe-
sítő oklevelet mindketten aláírják. 

Az intézet tantervét, órarendjét, a használandó tan-
könyveket a herczegprimás irja elő. A tantervet s a tan-
könyveket az intézet igazgatósága illetve tanári kara 
maga nem változtathatja meg. Az órarenden a helyi 
viszonyokhoz képest tehető változás, mi azonban a felet-
tes egyházi hatóságnak bejelentendő. 

Gyakorlati iskolául az intézet növendékei számára 
az érseki leányiskolával kapcsolatos kisdedóvó szolgál, 
melyet a növendékek rendesen látogathatnak. 

Az intézet fegyelmi és iskolai szabályait a tanári 
kar, a helyi viszonyok szemmeltartásával maga állapítja 
meg s azt megerősítés végett minden tanév kezdete előtt 
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az egyházmegyei tanfelügyelőhöz terjeszti fel. A fegyelmi 
szabályok megtartásáról az intézet tanári kara szigorúan 
őrködni tartozik s az ellene elkövetett vétségek az egy-
házmegyei taufelügyelőnek azonnal bejelentendők. Külö-
nösen őrködni tartoznak, — mig az intézet internátussal 
össze nem kapcsoltatik, — a növendékek erkölcsi maga-
viseletére az intézet falain kivül s e tekintetben minden 
vétség az intézetből való kizárást fogja vonni maga után. 

Az intézet növendékei tandijat nem fizetnek. 
Felhívás. 

Az esztergomi érseki nőnevelő intézetekkel kapcso-
latban az 1892/3-ik tanévben érseki kisdedóvónő-képző-
intézet állittatik föl, melynek első évfolyamába a jelen 
tanévben 40 növendék vétetik föl. 

A felvétetni óhajtók, a kik a kisdedóvónői pályára 
lépni óhajtanak, felvételüket az egyházmegyei főtanfel-
ügyelői hivatalhoz Írásban benyújtandó kérvényben kérel-
mezhetik. A kérvényhez a következő okmányok és bizo-
nyítványok melléklendők : 

1. Keresztelő levél, hogy a kérelmező róm. kath. 
vallású s a 14 életévét már betöltötte, de a 40-et még 
nem haladta tul. 

2. Orvosi bizonyítvány, hogy a kérelmező ép és 
egészséges testalkattal bir és semmi baja nincs, mi vá-
lasztott hivatásában akadályozná, továbbá, hogy zenei 
hallással bir. 

3. Erkölcsi bizonyítvány illetékes róm. kath. plébá-
nosa által kiállítva. 

4. Iskolai bizonyítvány a polgári vagy felsőbb leány-
iskola negyedik osztályának vagy a felső népiskolák má-
sodik osztályának legalább elégséges erzdményü elvégzé-
séről. Iskolai bizonyítvány hiányában az ennek megfelelő 
tantárgyakból felvételi vizsga teendő le, ez azonban cst.k 
a legritkább esetekben engedélyeztetik. 

Ki ezen kellékeket felmutatni nem képes, az felvételre 
nem számithat. A kellően felszerelt kérvények a főtan-
felügyelői hivatalhoz (Esztergom) f. évi szept. hó 5-ig 
nyújtandók be. Később érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Az iskolaév szept. hó 15-én kezdődik, a beiratások 
ezt megelőző három napon tartatnak meg. 

A tanfolyam két évig tart. A növendékek tandijat 
nem fizetnek. Az érseki kisdedóvónőképző intézetben 
végzett képesített óvónők az egyházmegye területén létező 
kisdedóvónői alkalmazásnál előnynyel birnak. 

A tdő lelkészkedő papság fölhivatik, hogy ez inté-
zet megnyitásáról s a felvétel föltételeiről és körülmé-
nyeiről az érdeklődőket értesíteni szíveskedjék. 

Esztergom, 1892. augusztus hó 22-én. 
Claudius Franciscus Vaszary m. p. Archi-Episcopus. 

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

terjesztésére : Székeres János rozsnyói székesegyházi nagy-
prépostot, czimzetes apátot és székesegyházi főesperest, 
szerbiai választott püspökké kinevezem. Kelt Ischlben, 
1892. évi julius hó 23-án. 

F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Drohobeezky Gyula körösi püspök beiktatása 

f. hó 28-án folyt le nagy ünnepélyességgel. Kőrös városa 
fényes fogadtatásban részesítette az uj püspököt. Megér-
kezése estéjén nagy fáklyásmenetet rendeztek tiszteletére. 
Vukics polgármester üdvözletetére a püspök következőleg 
válaszolt: „A rokonszenvnek eme megnyilatkozását a sze-
mélyem felé irányuló szeretet nyilvánulásának tekintem. 
De ezt a rokonszenvet én nem érdemeltem uieg, hanem 
azt csak kölcsönnek tekintem, melyet kamatostól, szín-
aranyban fogok visszafizetni. (Zajos „zsivio.") Ezeket az 
égő fáklyákat a soha ki nem alvó szeretet jelképének 
tekintem. Ezt a szeretetet éleszteni, ápolni és mint most 
már az önök polgártársa, ennek az ős városnak érdekeit 
védelmezni és előmozdítani jöttem ide. Isten oltalmazza 
ezt a várost és az egész Horvátországot. (Zajos „zsivio.")" 
Maga a beiktatási szertartás a képzelhető legfényesebb 
vala. Rendkívüli hatást tett az u j püspök beiktatási be-
széde horvát nyelven elmondva. Ezután szintén a püspök 
ruthén nyelven intézett főpásztori beszédet bácsmegyei 
ruthén híveinek küldöttségéhez. 

— Hivatalos körút. Ft. Lévay Imre a kegyestanitó-
rend tartományi főnöke, titkárával dr Vámos Károly úrral 
szeptember hó 3-án Tatába utazik, hogy az ottani gym-
nasium u j épületét megszentelje és a társházat megvizs-
gálja. Tatából szeptember 6-án a rend birtokait tekinti 
meg Somogy, Tolna és Zala megyékben. Ezen kőrútjából 
szept. 26-án fog székhelyére visszatérni. 

— A herezegprimás s a magyar ipar. Vaszary Kolos 
herczegprimás megyéje egyik szegénysorsu vidékén posztó-
gyárat akar létesíteni, a mely gyapju-szükségletét jó 
részben a primási gazdaságból födözze. 

— Baltik lutheránus „püspök" kerülete gyűlése 
előtt az u. n. elkeresztelési ügyben következőképpen nyi-
la tkozot t* „Az evangélikusoknak sorakozniok kell az 
1868-diki vallásügyi törvényczikk körül. A ki ezt meg 
akarja változtatni, hozza be elébb az abszolút vallási 
jogegyenlőséget ; — csak akkor lehet a természeti jog 
álláspontjára állani. Addig is e törvény a mi óvó szerünk 
a római katholiczizmus beavatkozása ellen. A törvény 
ellen felhozott érveket czáfolja az addigi gyakorlat, a 
mennyiben egész 1868-ig a vegyes házasságból való 
gyermekekről szóló anyakönyvi kivonatokat rendesen 
beszolgáltatták az illetékes lelkészeknek. A törvény nem 
sérti a vallásos meggyőződést, tehát meg kell tartani." 

— Az Egyesült-Államokban tudvalevőleg két poli-
tikai párt van : a republikánus és a demokrata párt. Most 
mind a két párt országos bizottságának elnöke katholikus 
vallású. 

— XIII. Leo pápa abból az alkalomból, hogy a 
kegyes tanító-rendiek Riccit választották főnökükké, 
szerencsekivánatait nyilvánitá a rendnek, hirdetve, hogy 
Calasanctius szelleme folyton él az ő fiaiban. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

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

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM, 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. | 

Budapesten, szeptember 3. 19. II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Wimmer Bonifácz és dr Wol ter Mór benczés főapátok. — Visiók az álomban. — Egyházi 
Okmánytár : Decretum s. Congregationis Supr. lnquisi t ionis circa probationem obitus alicujus conjugis. — Egyházi Tudósítások : B é c s : 
Visszatekintés az osztrák katholikusok linzi nagygyűlésére. — L o n d o n : Az egyházak visszaegyesülésére irányuló mozgalom. — 

M a i n z : A német katholikusok harminczkilenczedik nagygyűlése. — Vegyesek. 

Wim m er Bonifácz és dr Wolter Mór benczés 
főapátok. 

(Folytatás.) 

A püspök, ki Wimmert nagyrabecsülte s 
elvesztését egyházmegyéjére nézve nagy kárnak 
tekintette, mindent elkövetett, hogy az eredeti 
tervéhez szivósan ragaszkodó szerzetes nehézségeit 
eloszlassa. 1817. decz. 6-ikán kelt okmányban a 
plébániát s a hozzá tartozó birtokot minden jogai-
val és szabadalmaival egyszermindkorra átruházta 
a benczés rendre, ugy hogy Wimmer és minden 
törvényes utódja mindenkor plébános legyen, és 
mint ilyen a plebánia-birtok és jövedelem bá-
bori t tat lan élvezetében maradjon; a gyermek-
szemináriumot akkor állitsa föl, amikor a ko-
lostor túlterhelése és fegyelem lazítása nélkül 
teheti ; egyházmegyéjében akárhol állithat ko-
lostort. 

E biztosítás Wimmert megnyugtatta. Meg-
maradt St.-Vincentben. Azonnal Kómába folya-
modot t , hogy 1. St.-Yincentben sz. Benedek 
szabálya szerinti kolostort állithasson ; 2. e ko-
lostor mindazon jogokat és kiváltságokat élvezze, 
melyekkel a benczés kolostorok általában bír-
nak ; 3. a st.-vincenti plébánia örök időkre a 
sz. Benedek-rend tulajdonát képezze; 4. e ko-
lostor törvényes elüljárói, akármily czimet visel-
jenek, egyszersmind a St.-Vincent-egyház plébá-
nosai legyenek azon joggal, hogy szerzetes társaik 
valamelyikét helyettesül beállíthassák; 5. mint 
plébánosok a templomhoz és plébániához tartozó 
javakat kezelhessék s azok jövedelmeit élvez-
hessék ; 6. a ft. püspökök engedélyével a szent 
Benedek szabályát követő kolostorokat az Egye-

sült-Államok más helyein is alapithassanak és 
állithassanak. 

A római zavarok miatt a megerősítés csak 
1850-ben érkezett meg; de Wimmer bizva annak 
megadásában, 1848. szeptember 29-ikón tet te le 
a st.-vincenti kolostor alapkövét. Már deczember 
21-ikón jelenthette Münchenbe: „Az építkezéssel 
annyira haladtunk, hogy kedvező idő mellett 
jövő héten tető alá jutunk. Házunk hossza 90', 
szélessége 40', magassága három emelet." — 
Emellet t Carroltownban is átvette a plébániát 
s megvette Lemke birtokát. 

Wimmer Bajorországból ujabb erőket kapva, 
ugy hogy személyzete 5 áldozárból és 36 laikus-
ból állott, st.-vincenti kolostorában megnyitotta 
a novicziatust, a rendbe fölvétetni óhajtók szá-
mára tanodát állított, melynek növendékei szer-
zetes ruhát viseltek. „Kolostorunk, igy ir egyik 
bajor barátjához, Pittsburgtól 16 órányira fek-
szik nyugatnak. Fekvése rendkívül szép; halmon 
terül el, kilátással az Alleghany-hegyekre. Az 
éghajlat egészséges, a talaj termékeny . . . A 
lelkipásztorkodás kiterjed az egész Westmore-
land megyére (county), melyben 50,000 lakos 
közt 3000 katholikus, kik elszórtan élnek és 
csak három templommal birnak. Azonfölül ke-
rületünkhöz tartozik majdnem az egész Indiana 
megye (mintegy 20,000 lakossal), melyben van 
négy templom, de nagyon kevés katholikus. 
Ekként kerületünk kiterjed hosszában 92, szé-
lességében 51 angol mértföldre. — Cambria 
megyében, hol 332 acre-nyi birtokunk van, a mi 
papjaink lelkészkednek, kik mint kisegítők a 
szomszédos megyékben is működnek. Ugy szinte 
Newarkban, New-Yorktól 9 mértföldnyire a 

19 



146 RELIGIO. 

mieink lelkipásztorkodnak. — Van jelenleg St.-
Vincentben 5 áldozár, 8 papnövendék ós 36 
laikus; Sz.-Józsefben 2 áldozár, 3 laikus; New-
arkban 2 áldozár, 1 laikus. — A főczél, amelyért 
a kolostort alapitottuk, nem annyira a lelki-
pászkorkodás volt, hanem leginkább szeminá-
rium, melyben tehetséges szegény gyermekek 
papokká képeztessenek, hogy a nagy paphiányon 
segítsünk. Azért mindenelőtt ily szeminárium 
létesítésén fáradoztunk, s jelenleg van egy ilyen 
a) kezdők, b) nagyobb tanulók számára, kik vi-
lági papokká akarnak lenni és egy szerzetes 
szeminárium . . 

1850. őszén Németországba készült pénzt 
gyűjteni annál inkább, mivel a szerzetes család 
biztosítására 9000 dollárért egy ujabb 293 acre-
nyi paraszt birtokot vett. 1851-iki januárban 
érkezett Bajorországba. Az adományok özönlöt-
tek minden oldalról, maga a király kegyeivel 
halmozta el; 21 ifjú is csatlakozott hozzá, kik 
az amerikai benczések közé kívántak fölvétetni. 
Május 10-ikén indult vissza, s junius 2-ikén ér-
kezett New-Yorkba. November 7-ikén számot 
adott a müncheni missió-egyletnek ujabb mű-
ködéséről. 

»A mi helyzetünk olyan, hogy nem lehet 
megállapodnunk vagy meghatározott körre szo-
rí tkoznunk; folyton előbbre kell mennünk; tovább 
kell terjeszkednünk, még mielőtt bizonyos pon-
ton meg tudtuk magunkat erősíteni. Egy házat 
nem volna nehéz igazgatni, kivált ha már egy-
szer rendezett állapotban van ; de egyrészt kon-
ventünk személyzete évről-évre annyira növeke-
dik, hogy annak ellátására és foglalkoztatására 
ujabb indokot kell keresni, másrészt, kivált ahol 
senki sem akar segíteni, papok és világiak foly-
ton kisegítésre kérnek föl bennünket, s igy 
minden évben valami ujabbat kell vennem vagy 
kezdenem, ami által, minden kezdet nehéz levén, 
eddigi gondjainkhoz folyton ujabbak járulnak." 

Elmondja aztán, hogy az ő távollétében 
alperjele ujabb birtokot szerzett, melyen most 
fűrészmalmot építenek s gazdasági épületeket emel-
nek. St. Maryban kolostort kell építeni ; Indianá-
ban bir tokot szereztek ; Carrolltownban szintén. 
St. - Vincentben is nagyobbodván a gazdaság, 
több uj épületet kellett állítani. Többnyire Ba-
jorország jótékonyságából van tekintélyes könyv-
tár és képgyűjtemény. „Mindez, úgymond, a 
szemináriumé, melyen egész szívvel csüngök: 

nem sajnálok semmi költséget, hogy növendé-
keimnek alkalmat nyújtsak először a szüksége-
set, de a hasznosat és kellemest is megtanulni, 
amennyiben az az ember nemesítéséhez j á ru l . . . 
Ennyi embert táplálni, ruházni, könyvekkel stb. 
ellátni! A Németországból érkező adomá i toka t 
mindig ujabb ingatlan szerzésére fordítom ; az 
ingatlanok jövedelmei föntartásunkra szolgálnak 
de azért fölötte nehéz a helyzetünk ! Ha kevés 
hust eszünk, nagyon fogy a liszt; ha gyakran 
bust adok, nem elegendő a marhaállomány. De 
azért elégnek kell lennie, eddig is elég volt. 
Isten áldása láthatólag ra j tunk van. Noha min-
den évben 20 emberrel szaporodunk; ökrünk, 
juhunk, sertésünk is mindig több van, ül tetet t 
gyümölcsfáink kezdenek gyümölcsöt hozni s há-
zunk folyton nagyobbodik. Hála érte Istennek!" 

1852-ben müvében ismét haladást jelent-
hetett. 

„Az eszmét, az Egyesült-Államokban szer-
zetünket szilárdan megalapitani s terjeszteni, 
kolostorainkat szemináriumokká tenni, részint 
szerzetes és világi papjelöltekre, és hogy német 
honfitársaink és általában a katholikusok lelki 
szükségeiről rendes lelkipásztorkodás által gon-
doskodjunk, ez évben is erőm szerint valósítani 

r f 

igyekeztem . . . Aldozárok vagyunk tizennegyen 
és van 16 növendékpapunk. A laikus testvérek 
száma 77, köztök 5 kovács, 5 asztalos, 5 ács, 4 
kőműves, 2 t ímár, 1 nyerges, elég takács, 6 czi-
pész, csak 2 szabó és néhány kontár. 3 sütő, 1 
kertész, 1 rézműves, téglavetők, szakácsok, ser-
főzők, 1 molnár és sok földmives. 

„Munka soha sem hiányzik; mert először is 
évről-évre uj épületeket kell emelnünk, melyek-
hez a téglákat magunk készítjük, a mészköveket 
magunk fejtjük és égetjük, deszkákat metszünk ; 
másodszor leginkább föld müvelésből kell élnünk, 
mert községeink nagyon szegények. Földekhez 
i t t csak ugy juthatni , ha a raj tok levő fákat 
k i i r t juk ; ez pedig nagy fáradsággal s munkával 
jár és gyorsan nem lehet haladni; harmadszor 
annyi, egy helyen élő embernek szolgálatára is 
sok kell, s azért sokaknak kell lennünk. Egy 
másik kérdés : hogyan tudok annyi embert 
eltartani, kivált ha elöregednek. Az a 77 laikus 
testvér, 16 növendékpap és 14 áldozár még nem 
képezik egész családunkat. A tanév végén 50 
diákunk is volt, s meg vagyok győződve, hogy 
a legközelebbi évben 70 vagy még több lenne, ha 
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annyinak helyet tudnék adni. Az 50 tanulónak 
egy negyede mérsékelt tar tási dij t tizet, de fél-
annyit sem, mint más amerikai szemináriumok-
ban fizetni szokás. A többi mind szegény, kiket 
nem csak élelemmel, de legnagyobbrészt köny-
vekkel, ruhával is el kell látnunk. 

„Jó bizonyitvány uj intézetünk mellett, 
hogy nem csak szegények, hanem vagyonos fiuk 
is fölvételért jelentkeznek és pedig oly nagy 
számmal, hogy a jelentkezők felét sem vagyunk 
képesek elfogadni. Életmódunk most is ugyanaz. 
Szükséget nem szenvedünk, a nélkülözhetetlen 
megvan mind étel, italra, mind lakásra nézve. 
Dolog bőségesen; lelkigyakorlatokra is marad 
időnk . . . " 

A lelkipásztorkodásban is mindig nagyobb 
tér t foglalt; St.-Mary számára Európából három 
benczés apáczát kapott. 

Miután 1853. végén Beclini Kajetán pápai 
nuntius is St.-Yincentet megtisztelte látogatá-
sával, s mindarról, amit látott és tapasztalt, a 
római propagandának a legelismerőbb értesitést 
küldötte, Wimmer elérkezettnek lát ta az időt, 
hogy Rómába menjen és amerikai alkotásáról a 
szent atyának személyesen számot adjon. Út j á t 
még megelőzőleg 1854. deczember 18-ikán a 
propagandánál kérvényezte: 1. hogy a st.-vin-
centi kolostor canonszerüleg apátságra emeltes-
sék; 2. hogy az amerikai benczés congregatió a 
sz. canonok és különösen a bajor benczések con-
stitutiói szerint maguknak apátot választhas 
sanak. 

Wimmer 1855. februárban indult Rómába. 
Kérvényére, melyet Lajos király is támogatot t , 
Pescetelli Ah geh akkor az extra muros sz. Pál 
római apátság apátja s a cassinói congregatio 
fő-procuratora 1855. márczius 12-ikén adta be 
véleményét. A kérvényt teljesitendőnek véli; az 
apát csak 3 évre választassák, s különös ma-
gasztalával nyilatkozik Wimmer érdemeiről. 
IX. Pius 1855. augusztus 24-ikén St.-Vincentet 
apátságra emelte, s kivételesen Wimmert szep-
tember 17-iki dekrétumával maga nevezte ki 
első st.-vincenti apátnak. Az uj apát Rómából 
Bajorországon át utazott vissza Amerikába, hová 
1855. deczember 20-ikán ért. 

Tiz évig működött már Wimmer társaival 
St.-Vincentben; tiz évig úgyszólván könyek kö-
zött vetettek. Az aratás öröme még messze 
távolban volt; de koronát már kivivtak: az 

alapitás biztositva volt, maga a szent atya áldá-
sát adta reá. A kolostor szemlátomást erősödött 
a tagok számában és jelességében. Midőn a távol 
nyugatból ajánlatok érkeztek a s t . -v incent i 
apáthoz, hogy Minnesotában és Kansasban a né-
met katholikusok számára uj missziókat állitson, 
azt a Gondviselés intézkedésének tekintette, 
mely az ő szerzetének még nagyobb működési 
tér t akar kijelölni. Azonfölül e nem rég meg-
nyitot t területeken oly rnksio-mezőt hit t lát-
hatni, mely az ő eredeti tervének leginkább 
megfelel . (Folytatjuk.) 

Visiok az álomban. 
A keresztény élet tüneményei, a kinyilatkoztatás 

tényei közt van egy, kevésbé megfigyelt, habár gyakran 
előforduló, mely figyelmünket magas fokban megérdemli : 
az álombeli visiót ér t jük. A kinyilatkoztatás álomlátása 
kivisz a földi ittléten át és tanúskodik a léleknek az 
érzék fölötti világgal való összeköttetéséről, megérintke-
zéséről, valamint a túlvilágnak az e világba való átnyu-
lásáról. Mikor a lélek alváskor a külvilág ellen elzárkózik 
és álomban tisztán bensőleg működik, aztán képzelő vi-
lágában sürög-forog, akkor az álom-élet tartalmát főleg 
a képzetek és érzéseknek egész sora képezi, mik átvo-
nulnak a tudaton és az embert foglalkoztatták, mikor 
ébren volt. Álomban különösen a phantásia működik, és 
ennyiben nevezzük az álmokat joggal a phantásia képze-
teinek. Valamint azonban a lélek ez alatt alváskor gon-
dolkodik, rejtet t viszonyokat felfödöz és nehéz problémákat 
megold, ugy álomban is megközelíthető más szellemek-
nek benyomásai által, akár emberiek azok, akár föld-
fölöttiek. 

E tények már a pogányság előtt sem voltak idege-
nek ') és Livius, Tacitus, Bio Cassius és mások nem 
felejtik el nekünk közülök néhányat bemutatni. Ezek 
tömegéből c^ak egy példát. Tudvalevő dolog, hogy Julius 
Caesart azon a végzetes napon kérve kérték, hogy ne 
menjen a senatusba, és egy éjjeli látványtól megijedt 
nejének valóban meg is Ígérte határozottan, hogy aznap 
otthon marad. 2 ) 

Még jelentékenyebb szerepet játszanak az álomlátá-
sok a keresztény időben, és pedig azért, mert a keresz-
tény korszakban Istennek közvetetlen befolyása nem 
ritkán fordul elő. Istennek e nyilvánulási módjában össze-
találkozik, mint minden visiónál, isteni meg emberi, a miért 
is ilyenek a homálytól nem mindig meutek és meg nem 
érdemlik azt a hitelt, melyet az Istennek a tulajdonképi kinyi-
latkoztatása követel. Istennek közvetetlen közreműködését 
álomlátás által látjuk Jézus gyermekkori történetében, a hol 
József az Ur angyalától azt a parancsot ^eszi, hogy 
félelem nélkül vegye magához Máriát, az ő jegyesét, 
hogy fusson a gyermekkel s anyjával Heródes üldözése 
elől Egyptomba, aztán, hogy ennek halála után térjen vissza 

') Bonner, Zeitschrift X. 1. S. 147. 
2) Vellej. Paterculus, Histor. Roman. 11, 57. 
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Egyptomból. Hasonlókép inti a 3 királyt egy álomlátás, 
hogy ne térjenek vissza Heródeshez. Magában az Udvö-
zitő életében az álomlátásnak semmi nyomára sem aka-
dunk. Természetes, hisz hasonló lényegü volt az Atyával 
és mindentudó Isten. Ellenben az apostolok ismételve 
nyertek utasítást álom-megjelenésekben. Péter a maga 
missiói hivatását a pogányok számára az ismeretes arcztól 
kapta, mely Joppeben megjelent előtte. (Ap. csel. 10.) 
Sz. Pál az evangéliumnak Macedóniában való hirdetésére 
egy álomlátás által lett figyelmeztetve, a melyben egy 
férfi macedoni öltözetben kérte, hogy jöjjön az ő orszá-
gába. (Ap. csel. 16.) Sz. Jánosnak az Isten anyaszent-
egyházának viszontagságai a földön látásokban lettek 
értésül adva, mik Patmos szigetén megjelentek neki és 
miket ő az apocalypsisban leirt. 

A hogy az apostoli atyák korában, sőt az üldözések 
egész tartama alatt a charismák igen általánosak vol-
tak, ugy Istennek befolyásában is álom-utasitások által 
nemcsak nem volt hiány, hanem Herinas „Pásztora" mu-
tat ja, hogy mily fogékonyak voltak az első egyházak ily 
visiókra. Szintúgy neveztettek álomlátásaik következtében 
Quadratus, athéni püspök ') és Melito, sardesi püspök, ! i) 
prófétáknak. Végre Origenes közli, hogy a pogányok 
közül sokan szintén akaratuk ellenére tértek a keresztény 
hitre, mert a Szentlélek az ő lelköket az Ige elleni gyű-
löletből rögtön még a halál megkedvelésére is birta és 
visiókba hozta ébren és alváskor. 

Különösen gyakoriak voltak a látomások, mik által 
a vértanuk előre tudták meg vértanúi halálukat. A fenye-
gető üldözés elől sz. Polykarp, smyrnai püspök, a keresz-
tények rábeszélésére a szárazföldre vonult vissza. Három 
nappal az ő elfogatása előtt álmában égni látta a ván-
kosát, mely látomást mindjárt arra magyarázott, hogy 
élve fogják elégetni. Igy is történt .3) Látomásokban gaz-
dag volt sz. Perpetua és társai bebörtönöztetésének ideje. 
Mikor újra és buzgón fohászkodott Istenhez, hogy adja 
tudtukra, vájjon fogságuk vége halál lesz-e avagy szaba-
dulás, sz. Perpetuának következő álomlátása4) volt. 
Arany létrát látott, mely az égig ért, azonban oly kes-
keny volt, hogy csak egyetlen egy szállhatott raj ta föl ; 
ennek oldalán éles eszközök, kardok, lándzsák, karmok 
voltak, ugy hogy a figyelmetlen felszállót összetépték. A 
la j tor ja alatt pedig egy iszonyú nagy sárkány feküdt, 
mely a felszállóra lesett és őket elijesztette. Először 
Saturnus szállt föl és eljutott a létra tetejéig ; itt hozzája 
fordult és mondá: „Perpetua, elvárlak, de vigyázz, hogy 
a sárkány meg ne harapjon." Azután felszállott és látott 
egy nagy ker te t 5 ) és a kert közepében ülni egy fehér 
hajú nagy, pásztor ruhás férfit a juhokat fejni és körüle 
sok ezeret „fehér ruhákba öltözve." Aztán a pásztor 
(Krisztus) fölemelte fejét és mondá: „Te ugyan eljöttél, 
gyermekem." Aztán odahívott engem és adott a nyert 
t e jbő l 6 ) (caseo) körülbelül egy falatot ; ő meg elfogadta 

') Euseb. Hist. eccl. III. c. 37. 
!) Hieron. de vir. illustr. c. 24. 
3) Martyr, s. Polycarp. c> 5 és 12. 
4) Ruinart, Acta martyr, ed. Ratsb. p. 138. 
5) A paradicsom jelképe. V. ö. aköv. czikketa rKatholikc ;-ban : 

„A keresztények az arénában." 1878. II. 291. í. 
6) A sz. úrvacsora jelképe. 

összekulcsolt kézzel és a körülállók mind „amen"-t mon-
dottak. E szavak hangzásakor fölébredt és szájában va-
lami édeset érzett. Perpetua e látást elmondta a testvé-
reknek, kik megértették belőle, hogy martyriumuk kü-
szöbön áll. És csakugyan néhány nap múlva el lettek 
ítélve, hogy vadállatok elé vettetnek. Nemsokára rá 
megjelent neki egy más visióban korán elhunyt fivére, 
kit ő imájával egy kinos, sötét helyből (loco tenebroso) 
kiszabadított. Egv nappal a vadállatokkal való harczra 
előtt még egy visiója volt, melyben egy utálatos egyptomi-
val kellett neki küzdeni. 

Egv visió által lett nagy Dénes, alexandriai patri-
árka, arra intve, hogy a szakadárok iratait is olvassa, 
hogy megczáfolja. 0 maga ir ja egyik levelében Phile-
monhoz, római presbyterhez : ]) „Azon fáradtam, hogy az 
eretnekek tanait ismerni tanuljam. De a presbyteri rend-
nek egyik testvére lebeszélt. Ekkor láttam egy mennyei 
tüneményt és egy füleimhez hatoló égi hang határozottan 
mondá nekem: Olvass mindent; mert te képes vagy min-
dent átkutatni és megvizsgálni és ez uton magad is indít-
tattál a keresztény hitre." — Szent Sándort, jeruzsálemi 
vértanút és püspököt, egy álomlátás inditotta arra, hogv 
Cappadociából Jeruzsálembe vándoroljon.2) Sz. Pionius-
nak álmában fölülről az vala megmondva, hogy másnap 
el fogják fogni. Égi felvilágosítás következtében oly bi-
zonyos volt róla, hogy a maga és két bajsorsosa nyaka 
köré kötelet tett, hogy megmutassa az elfogóknak, hogy 
elfogatását már előre tudta . 3 ) 

Számosabb látomásra lőn méltatva sz. Cyprian, mik 
neki utasítást adtak a jelen számára és figvelmeztetést a 
jövőre nézve. Nem volt hiány oly ellenfelekben, kik ez 
álomlátásokat meg visiókat bolondságnak jelentették ki ; 
ő azonban ellenök József patriárka példájára hivatkozott, 
kit testvérei álmodozónak gúnyoltak, de később az ese-
mények igazoltak.4) A deciusi üldözés hosszabb idő előtt 
egy visió által ki lett neki jelentve. A későbbi valeria-
nusi üldözés is, a mint azt Cornelius5) pápához irt leve-
lében látjuk, égi látványok és intések által (ostensionibus 
et admonitionibus) előre meg lett neki jelentve. Saját 
sorsa pedig 257-ben lett neki megmutatva, egy évvel 
halála előtt Curnbisbe való számkivetésének első napján 
elalvása előtt egy látomásban. Szörnyű nagy ifjú jelent 
meg előtte, ki öt a proconsul Ítélőszéke elé vezette. 
Utóbbi a szokásos kikérdezés nélkül azonnal hozzáfogott 
az Ítéletet táblára írni. Az ifjú pedig, a ki a háta mö-
gött állt, kíváncsian olvasta, a mi a táblára volt írva, és 
nem lévén szabad szólnia, jellel közölte az itélet tartalmát, 
kezével utánozván a kivégzés lefolyását. Cypriánus meg-
értette a jelentést és egy napi halasztást kért, hogy 
ügyeit rendezhesse. Ezt meg is adták neki. És az ifjú 
ezt is jellel adta tudtára. Az egy napi halasztás jelent 
egy évet. mert éppen egy évvel később fejezték le 
karddal. •) 

i) Euseb. hist. eccl. VII. c. 7 
! ) Euseb. h. e. VI. c. 11. 
3) Ruinait, a. m. p. 188. 
4) Epist. 66 ed. Goldhorn (69 ed. Baluz.) 
5) Epist. 57 ed. Goldhorn (54 ed. Baluz.) 

Pontianus, vita Cypriani. n. 12 ; Ruinart, a. mart. p. 258. 
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Ugyanazon valeriánusi üldözés alatt 259 körül hal-
tak vértanúi halált Jacobus meg Marianus és mások 
Cirtában Numidiában. Ezek közt is többen tudták meg 
jövendő vértanuságukat álomlátásban. Midőn az egyik 
közülök, Marianus, mély álomba merült (altius in soporis 
tranquilla resoluto) következő látomása1) volt. Egy magas 
széket látott, melyen egy biró ült. Ez elé hozták a 
hitvallóknak egyes osztályait, kiket az mind lefejezésre 
vitetett. Erre érthető igen erős hangot hallott : „Hozd 
Marianust." Es mikor utóbbi felment, megjelent előtte 
egyszerre a biró jobbján ülve Cypriánus, a ki kezet 
nyújtván neki felvezette egy magasabb lépcsőfokra, aztán 
reá mosolyogva igy szólt: „Jöjj, ülj le velem." A töb-
bieket is kihallgatták. Ezután a biró fölkelt és minda-
ketten elkisérték a praetoriumba. Az ut pedig kellemes 
réteken vitt át, melyek ciprusokkal és piniafenyőkkel 
voltak diszitve, középen pedig volt egy felbuzogó forrás. 
I t t Cypriánus egy csészével merített, mely a forrás szé-
lén feküdt, aztán ivott és Marianusnak is adott inni. 
É s mikor utóbbi „Isten fizesse meg"-et mondott, föléb-
redt a tulajdon hangjától. 

Mikor ő és bajsorsosa Jacobus, kocsin a vesztőhelyre 
vitettek, ő is (pedig dél tájban volt) mély álomba merült, 
aztán jöt t neki álomlátása. Ebben egy rendkívüli nagy-
ságú if jút látott feltűrt ruhában annyi fénynyel körül-
véve, hogy nem nézhettek rá egyhuzamban ; lábai nem 
értek a földre és arçza a felhőkön tul volt. Mikor az ifjú 
mellettök elment, bíbor övet vetett a két vértanú ölébe 
e szókkal : „Kövessetek nemsokára." Szintúgy értesült a 
harmadik bajsorsos, a lovagrendhez tartozó Aemilianus 
egy jelenség által a maga vértanuságáról.2) 

Ugyanazon évben 159-ben vagy egy évvel később 
elfogták Krisztus megvallóit : Luciust, Montanust, Renust, 
Yictort és másokat, aztán a börtönbe vetették. A kemény 
fogság ideje alatt Renus álmában (somno apprehenso) 
látta, hogy mint viszik a vértanukat egymás után a biró 
széke elé, és hogy mindegyik előtt világosságot vittek. 
Yictornak álmában egy ifjú jelent meg kimondhatatlan 
fényben, világosan ragyogó arczczal és azt mondá neki: 
„Még egy ideig szenvedni fogtok ; azonban legyetek 
bátrak, veletek vagyok." 3) 

A diocletianusi üldözésben visiók által lettek érte-
sítve és vigasztalva: sz. Philippus, heracleai püspök és 
az ő bajsorsosa Hermes,4) sz. Theodor,6) és Leo vértanú. 
Utóbbiról azt mondja szenvedése története: „Otthon meg-
lepte az álom és ő álmodott (in somnum est resolutus) 
és ez álmában ki lőn neki nyilatkoztatva a jövő dolgok-
nak dicsősége. Mert valamint József patriárka előre látta, 
a mit Isten vele akart, ugy boldog Leo is a Szentlélek 
által látta sorsának a kimenetét. Egy igen nagy égi-
háború alatt, mikor a folyamok nagy zajjal zúgtak, látta 
magát és Paregoriust (vértanút) egy folyam közepében 
állni. És habár a hullámok veszedelmes magasra hágtak, 

i) Ruinart, 1. c. 270. 
s) Ruinart, a. m. p. 271. 
3) Ruinart , a. m. p. 276. 
4) Ruinart, a. m. p. 447. 
•'•) Ruinart, p. 509. 

mégis szerencsésen eljutott Paregoriushoz, a ki a vér-
tanuságra ment. Miután e látomást látta, fölébredt és 
következtette belőle, hogy mi fog vele történni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 
Decretum s. Congregationis Supr. Inquisitionis circa pro-

bationem obitus alicujus conjugis. 

Beatissime Pater ! 
Humiliter expetitur interpretatio authentica Instru-

c t ions S. Congregationis de Propaganda Fide a. 1883. 
De Judiciis ecclesiasticis Art. IV. De impedimento liga-
minis §. 48. quoad passum : 

„Quodsi de matrimonio contrahendo agatur hoc per-
mitti numquam poterit, donec de morte prioris coniugis 
certo constiterit." 

Status quaestionis. Coram tribunali ecclesiastico 
Curiae N. duae causae agebantur ad hunc effectum, ut 
vir, qui ante 30 — 38 annos evanuit nec de eo habetur 
notitia ulla, pro mortuo declaretur et ut parti derelictae 
fas sit II. nuptias inire. Iudex I. instantiae, processu in 
forma confecto, nec unum quidem testem certum de 
morte coniugis adduxit, nihilominus obitum ex coniectu-
ris, indiciis, edictalibus, diuturna absentia tot annorum 
certo probatum iuridice praesumpsit et parti accusanti 
libertatem dedit ad matrimonium II. coram ecclesia con-
trahendum, quod iam civiliter initum erat et proles 
suscepta. 

Iudex in appellatorio simpliciter sententiam reiecit, 
deducens hic esse casum de matrimonio contrahendo, 
ideoque nunquam permitti tur convolatio ad II. nuptias 
nisi certo i. e. per documenta, testes de morte prioris 
coniugis constiterit ; praesumptiones vero, indicia et aliae 
circumstantiae, quae respiciunt mortem prioris coniugis 
perpendendae sunt tantum in casu matrimonii contracti, 
quando de valore seeundarum nuptiarum agitur. (Cfr. 
instructio de Iudiciis eccles. §. 43. ad finem.) 

Proinde oritur fundamentale dubium, quomodo com-
poni possit sensus litteralis passus concernentis Instructio -
nis de Prop. Fide cum novissima Instructione S. R. U. 
Inquisitionis : de Status Libertate ante nuptias probanda 
de die 29. Augusti a. 1890. ubi dicitur : 

In matrimonio contrahendo, „si testes responderint, 
liupturientes habuisse uxorem vel maritum, sed esse mor-
tuos . . . non detur licentia, nisi prius recepto testimonio 
authentico a rectore hospitalis, in quo praedicti decesse-
runt, vei a rectore ecclesiae aut coemeterii, in quo hu-
mata fuerunt corum cadavera. Si tarnen huiusmodi testi-
monia haberi non possunt, non excluduntur aliae proba-
tiones, quae de iure communi possunt admitti, dummodo 
sint legitimae et sufficientes . . . Iudex servatis servan-
dis . . . poterit iudicare an sit concedenda licentia, necne. 

Insuper admittit Instructio S. Congreg. Inquisitionis 
data Archiepiscopo N. de die VI. Februarii a. 1863. 
declarationem mortis coniugis, quando nullus testis haberi 
queat et per consequens iu casu matrimonii contrahendi : 
Iudex ex coniecturis in facto occurrente adducto non 
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solum potest, sed etiam debet moderare arbitrium suum. 
„Verum," ait Instructio praedicta, „quandoque con-

tingit, ut nullus testis baberi queat. Tunc coniecturae, 
praesumptiones, indicia colligenda. Haec potissimum ex 
ipsis coniugibus desumenda. Inquirendum an mutua vo-
luntate copulati, mutuoque affectu se prosecuti fuerint, 
bonis moribus imbuti religiose vixerint, filios, bona sta-
bilia habeant, qui discessit an infirmae vel optimae vale-
tudinis, an bella, seditiones, pestilentiae exstiterint." 

Praelectus Cardinalis S. C. Inquisitionis in litteris 
ad Archiepiscopum N. die VI. Februarii 1863. scribit : 

Argumenta etiam desumi possunt ex actis a tribu-
nali civili confectis et deinde super illis instituto examine, 
ubi nihil contrarium reperiatur ab Ecclesiastica potestate, 
ferri debet sententia, qua declaratur satis constare de 
obitu personae de cuius existentia inquiritur." 

Hie innuitur quasi officium nobile Iudicis senten-
tiam ferendi ad praecavenda maiora incommoda, quia 
nimirum ampla tunc quaerimonii via aperiatur, si Iudex 
coniugi postulanti sententiam declarantem obitum prioris 
coniugis a limine reiecerit. Tribunal ecclesiasticum accu-
saretur quasi obex ad civilia iura et moralia protuenda, 
quasi sollicitans civilia contubernia, reddens conditionem 
bonorum catholicorum peiorem quam malorum. Malus 
enim spreta ecclesiastica potestate forsan per fas et nef. s 
promptus erit ad matrimonium, morte prioris coniugis 
rite ab Ecclesia adhuc non declarata, contrahendum. 
Bonus postulat remedium iuris, sententiam declaratoriam 
ab Ecclesia, ut quietus in conscientia tandem post 30 
aut plus annos ad alias nuptias possit convolare. 

Debetne in tali casu omnino respui ? an alio modo 
Verba Instruct ions a. 1883. sint interpretanda? 

Hinc quaeritur : 

1. An si agatur de matrimonio contrahendo, num-
quam ferri debet sententia qua declaratur satis constare 
de obitu personae. de cuius existentia inquiritur, ex famae 
adminiculis, praesumptionibus, citationibus per ephemeri-
de3 dioecesanas etc. ? 

2. An passus ,donee de morte prioris coniugis certo 
cmstet" ita intelligendus sit, ut certitudinem adstruat 
tantum documentum, certus nuncius, testis, exclusis prae-
sumptionibus et aliis de iure adminiculis, iuxta arbitrium 
iudicis sufficientibus ? 

3. Si ad 1. affirmative, quaeritur insuper, utrum 
necessario duae sententiae consentaneae mortem coniugis 
déclarantes a duobus tribucalibus sint extrahendae, an 
safficiat una sententia, quasi supplens documentum de 
statu libero partis ? 

Feria IV. die 6. Maii 1891. 

In Congregatione Generali S. Rom. et Un. Inquis. 
proposita suprascripta instantia, praehabitoque Reveren-
dissimorum D. D. Consiliatorum voto, Eminentissimi ac 
Reverendissimi Domini Cardinales in rebus fidei et mo-
rum generales Inquisitores respondendum mandarunt : 

Ad 1. et 2. „De morte prioris coniugis certo con-
stare posse etiam ex praesumptionibus, indieiis et admi-
niculis aliisque probationibus, quae de jure communi 
admittuntur, dummodo legitimae sint ac sufficientes. iuxta 

ea, quae babentur Nr. 6. Instruct ions Supremae huius 
Congregationis S. Officii : Ad probandum obitum alieuius 
coniugis." 

Ad 3. „Negative ad primarn partem, affirmative ad 
secundam ; nisi forte aliquis ex interesse habentibus ap-
pellationem interposuerit." 

Sequenti vero feria VI. die 8. dicti SSmus D. No . 
Leo div. prov. Pp. XIII. in audientia r. p. d. Adsessori 
S. 0 . impertita, relatam sibi Eminentissimorum Patrum 
Cardinalium resolutionem benigne adprobare dignatus est 

subscriptus I. Mancini S. R. et U. I. Not. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BéCS, aug. 30. Visszatekintés az osztrák katholiku-

sok linzi nagygyűlésére. — 
Az itteni „Vaterland" aug. 26-iki száma igen érde-

kes vezérczikkben pillant vissza a „Linzer Katholikentag" 
lefolyására. Miután, úgymond, a legkülönfélébb oldalról 
emelkedtek már hangok, a melyek ennek a nagygyűlés-
nek nem egészen kielégítő lefolyását evidencziába emel-
ték, most már igazán fölösleges diplomácziáskodás lennp, 
szó nélkül napirendre térni a fölött a tény fölött, hogy a 
linzi gyűlés bár sok örvendetes lélekemelő és áldást ígérő 
dolgot emelt ki az előtérbe, mégis jobban sikerülhetett 
volna, mint a hogy sikerült. A katholikus tábor viszályos 
ügyei (Differenzen) nincsenek elintézve, tisztulttá a hely-
zet nem lőn téve. Emlékeztet a „Vaterland" dr Katsch-
thaler" fölsz. püspök beszédére az egyetértésről és össze-
tartásról, konstatálja, hogy a linzi katholikus nagygyűlésen 
„a katholikus élet friss, erős folyama" ment keresztül s 
végül abbeli reményét nyilvánítja, hogy végre valamenv-
nyi osztrák katholikus „fel f op j i ismerni a túlságosan 
agitatorius hevesség veszélyeit és egyesült erővel fognak 
mindnyájan arra szorítkozni és törekedni, a mi minden 
hü katholikusnak közös szent ügye." 

London. Az egyházak visszaegyesülésére irányuló 
mozgalom — sehol sem oly erős mint Angliában. Katho-
likusok, protestánsok egyaránt — sehol sem dolgoznak 
oly erősen azon, hogy az emberek egymást megértsék» 
az ellentétek megszűnjenek, a szivek egy hitben és szere-
tetben újra egyek és összetartok legyenek. Van itt Angol-
országban, a németországi „ Ut unum omnes" czimü 
folyóirathoz hasonlóan egy lap, a melynek főczélja : az 
egyházak közt az egymáshoz való közeledést elősegíteni. 
Neve „Review of the Churches", vagyis az „Egyházak 
Szemléje." Ebben a boldogult Manning bibornok igen 
érdekes levelet közölt „a kereszténység egyesülése" czi-
mén (The Reunion of Christendom.) Levelét a szerkesz-
tőre, dr Lunnre czimezte. 0 eminencziája abban a többi 
közt ezt mond ja : „1844-iki év május havában találkoz-
tam legelőször IX. Piussal. 0 hosszasan kérdezősködött 
tőlem Angolország kereszténységéről és az anglikánok és 
dissenterek jó, szeretetből származó sok mindenféle intézmé-
nyeiről, végezve a quakereken és mrs Fry nagy börtön-
reformjával. Ekkor hátra dőlt kissé karos székében s 
mintegy magának beszélve igy szólott: „Az angolok sok 
jó dolgot tesznek, és hogyha az ember jó cselekedeteket 
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végez, Isten mindig ott van mellette az ő malasztjával. 
En az én szegény imáimat mindennap felajánlom Angol-
országért." Ez ideig csakugyan minden esztendő szapo-
rította a jó tetteket és alkotásokat Angolországban. 
Abbau nem lehet kétség, hogy a szent Léleknek különös 
ereje áradt ki s terjed szét a mi népünk fölött. Örömmel 
ismétlem IX. Pius szavait, s gyönyört találok azokban a 
jó tettekben, a melyek országunk szinét elárasztják. 
Mindennapi imát szentelek Angolországért, és a mennyire 
erőmtől kitelik, eddig is támogattam az ön (szól a 
„Review of the Churches" szerkesztőjéhez) nemes igye-
kezetét is jó tetteit, és csatlakoztam az ön békeszerető, 
jótékony czélzataihoz. Azokhoz a szavakhoz, melyekkel 
ön lapjának első számát megnyitotta, szivemből hozzá 
járulok. Ön ezt mondá : „Az irányzat a vallásban nap-
jainkban az egyesülésre irányul." A legutóbbi ötven év 
alatt igen élénkké vált az az érzet, vagyis ösztön, hogy 
a megoszlás rossz és sok rossz forrása. A kereszténység 
egyesülésére irányult óhajok és imák mozgalmakat és 
szervezkedéseket indítottak meg az anglikán magas egy-
ház körében épp ugy mint a tőle eltérő hitvallások részén, 
és az ön „Review of the Churches" cz. folyóirata e moz-
galomnak legvilágosabb s leghatározottabb megnyilat-
kozása." 

Ez után a boldogult bibornok áttér a szivek és lelkek 
egyesülésének különféle módjaira s különbséget tesz az egye-
sülés és az egység (union and unity) között. A jó cselekvésben 
való egyesülés, úgymond, minden esetre alkalmas sok 
embert egyesiteni ugyanabban az érzésben és törekvés-
ben, és a szeretet a legjobb ut az igazságra. Ez a mene-
külés ut ja azok számára, kik egymástól el vannak a hit-
ben szakadva. A vitatkozás visszataszít, a szeretet egyesit. 
Az ön működése nem maradhat haszon nélkül. Az sok 
embert fog egyesiteni a jóakarás egységében. 

Azután magára áttérve a bibornok kifejti, hogy az 
ő módszere sok bensőbb és szorosabb viszonyra törekszik, 
nemcsak a jóakaratok egyesülésére, hanem a lelkek teljes 
összhangjára a ilitegységben. Hanem azt, úgymond, nem 
az emberi akaratok alkotják, hanem az isteni akarat 
hozza létre. Ennek eredete nem a földön, hanem a menny-
ben vagyon. Most is ugyanazon elvek szerint, ugyanazon 
forrásból meríthető az, a melyekben eredetileg leszállott 
a földre. Ez csak a malaszt általánosságának katholikus 
tana által érthető meg és az által, ha különbséget te-
szünk az egyház teste és lelke között. Az egyház lelke 
oly régi mint Abel és oly messze kiterjeszkedő mint az 
emberiség. Magába foglal az minden lelket, a ki eddig 
élt, hogyha a szent Lélek malasztjából származó Istennel 
^aló egyesülésben hunyt el. Körülbelül harmincz év előtt 
én mindezt nyilvánosan megbeszéltem a jeles dr Pusey 
barátomhoz irt nyilt levelemben e czim alatt : A „Szent 
Lélek működése Angolország egyházában." Ezt a levelet 
minap újra kinyomatták Burns and Oates. Ennek a le-
vélnek alapján állva jelenté ki azután Manning bibornok, 
hogy kész a „Review of the Churches" munkatársai közé 
belépni s a keresztények közt létesítendő hitegység ügyé-
ben tovább is irai a lapba. Mi hisszük, úgymond, hogy 
a Szentlélek az egész világra kiárasztja az ő malasztját 
és igyekszik az Istennel való egyesülésbe és az örök 

életbe beterelni mindenkit , a ki hűségesen közre-
működik az ő világosságával és kegyességével. Ha 
valaki saját bűne nélkül van az egyház látható testén 
kivül, azért ő felelősségre nem vonható. Egyedül az a 
bűnös, a ki tudva és akarva utasította vissza az Isten 
szózatát, midőn az előtte elég világosan megnyilatko-
zott vala. 

Gyönyörű a levél befejezése: Én, úgymond a bibor-
nok, két előnv fölött rendelkezem. Én remélhetek és 
átölelhetem önöket mind az egyház lelkében, és öröme-
met találhatom mindnyáj likban és sok jó tetteikben gyö-
nyörködhetem akadályok nélkül. 

Monumentum aere perennius ez a levél valóban: a 
legszebb emlékek egyike az elhunyt bibornoktól s magas 
becsű bizonyíték a mellett, milv magasan szárnyal a hit-
ben megoszlott angol nemzet közszelleme a legfensége-
sebb ideál, a lelkek hitegysége felé. 

Mainz. A német katholikusok harmincskilenczedik 
nagygyűlése — most tar t ja üléseit. A német katholikus 
párt előkelőségei fényes csoport által van képviselve. A 
katholikus sajtó képviselete is tekintélyes. Ezenfelül 
Európa több országából, Amerikából, sőt Afrikából is a 
kath. hit- és közélet számos kiváló jelese jelent meg a 
világ legszabályosabbau harezoló katholikusainak. a né-
meteknek nagygyűlésén. XIII. Leo pápa már előzetesen 
kitüntette e nagygyűlést a következő breve által : 

LEO P. P. XIII. 

Dilecte Fili salutem et Apostolicam Benedictionem 
Quum ea Nos apprime delectent quae eo collatas osten-
dunt fidelium coras ut Catholicam tueantur veritatem et 
rationes Ecclesiae, pronuiu fuit ut litteris quas nonis 
Juliis cum collegis tuis ad Nos dedisti pericunde affice-
reinur. Ex his namque agnovimus praenobilem patriam 
vestram sedem propediem fore conventus virorum Catho-
licorum qui ex universa Germania quotannis coire soient, 
ut coniunctis studiis ea provehere contendant quae ad in-
crementum religionis publicaeque salutis videantur aptis-
sima. simulque intelleximus Te aliosque dilectos fîlios 
qui tuis subscripsere litteris munus suscepisse ea parandi 
quibus conventus iste commodo riteque habeatur. Equi-
dem rem optime cessuram haud immerito anguramur ex 
iis sensibus fidei et pietatis, zeli, prudentiae ac filialis 
obsequii in hanc Apostolicam Sedem qui enitebant in 
litteris tuis, quos sensus communes fore haud ambigimus 
iis omnibus qui tecum ad quartum Moguntinum coetum 
celebrandum convenerint. Quoniam vero sapienter memo-
ras nihil perfici posse humano labore et industria, nisi 
faveat et incrementa det operi Deus, ultro precibus vestris 
Nostras adiungimus, ut Ipse vobis propitius adsit sapien-
tiae suae luminibus et gratiae praesidiis, consociet animos 
viresque confirmet, praestetque demum ut nobilitati in-
cepti vestri félicitas exitus speique par ubertas saluta-
rium fructuum respondeat. Huius interea divinae benigni-
tatis auspicem Apostolicam Benedictionem Tibi, Collegis 
tuis, ceterisque dilectis filiis qui indictum coetum erunt 
vobiscum acturi peramanter impertimus. 
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Datum Romae apud S. Petrum die XVIII Julii 
anno MDCCCXCII Pontificatus Nostri decimo quinto. 

LEO P. P. XIII. 
Dilecto Filio 

Doctori Geier Praesidi Collegii 
;oetus Catholicorum praeparatorii. 

A nagygyűlés elé határozat-hozatal végett terjesz-
tett indítványok közt, a pápaságra vonatkozólag, a kö-
vetkező három pontot ta lál juk: 1. A német katholikusok 
39. nagygyűlése meguji t ja a német katholikusok tiltako-
zását Róma és az egyházi állam elfoglalása ellen az olasz 
kormány által. 2. Kijelenti, hogy a pápa területtel ren-
delkező souverainitásának visszaállítása az egyház kor-
mányzásában való teljes függetlenségének és szabadsá-
gának elévülhetetlenül szükséges föltétele. 3. Reményét 
nyilvánítja ki az iránt, hogy a pápának vissza fogják 
adni azt az állást a világban (Weltstellung), a mely őt 
megilleti, és hogy a pápaság ilyen nemzetközi állása a 
béke fentartására és a viszályok megszüntetésére igen 
hasznos leend. 

V E G Y E S E K . 
„,** A római „Civiltà Cattolica" legújabb számában 

igen érdekes czikk van. Azt a kényes kérdést fejtegeti, 
milyen helyzet vár a pápára háború kitörése esetén. 
Olaszországban a jogi ügyekkel foglalkozók legtöbbje 
ugy vélekedik, hogy háború esetén a garantia-törvény 
fel van függesztve. Ha a szerencse mindjárt kezdetben 
Olaszországnak kedvez, akkor e szerint Olaszország azon-
nal kiűzheti az ellenséges idegen hatalom vatikáni követ-
ségét, s ha tetszik neki, a pápai testőrséget feloszlat-
hat ja és saját katonáival helyettesitheti. Ekkor tehát beáll 
ŰZ az eset, hogy a pápa semmiféle összeköttetést nem 
tarthat fenn azzal a néppel, a mely Olaszországgal hábo-
rúba keveredett. Szabadsága egészen Olaszország tetszésétől 
függ. Hogyha pedig Olaszország vészit : akkor még be-
láthatatlanabb a helyzet. Csak az Isten tudja, mi fog 
történhetni ; de hogy jó nem, azt mindenki tudja. A 
,Civiltà Cattolica" elérkezettnek látja az idejét, hogy a 
katholikus hivek figyelme Olaszországban és azon kivül 
mindenütt a világon erre a kérdésre s a beállható hely-
zetre irányoztassék s hogy a katholikus kongresszusok és 
népgyűlések ezt az ügyet komoly megfontolások tárgyává 
tegyék. A „Civiltà Cattolica" első sorban Németország 
és Ausztria-Magyarország katholikusaitól vár erélyes lé-
péseket, mert ez a két hatalmasság barátságos lábon áll 
Olaszországgal, tehát kormányaik béke és háború idején 
szabadabban s hathatósabban érvényesithetik befolyásukat 
mint más államok. A „Civiltà Cattolica azután a követ-
kező javaslatot teszi: „Háború esetén az Olaszországgal 
barátságos két állam részéről azonnal vegyes helyőrség 
vonuljon fel az örök városba, ha ez a pápa szabadsága 
érdekeben szükségesnek látszik. A Vatikán területe 
maradjon semleges, és azért vállaljon minden hatalmasság, 
még az Olaszországgal esetleg háborúskodó is, garancziát. 

Szóval : a pápa szabadságát minden eshetőséggel szem-
ben biztosítani kell." Csatlakozunk a „Civiltk Cattolica" 
figyelmeztetéséhez és irányzó elveihez. 

•— A „Nemzetu tegnapi (pénteki) vezérczikke mél-
tán feltűnést keltő melegséggel szól a magyar nemzet 
chauvinismusáról. Hova czéloz s hova néz a félhivatalos, 
midőn a Chauvinismus dicséretét hangoztatja, azt lenne jó 
tudni. 

— Osztrákosan! Nagyboldogasszony napján, mint 
az „Augsb. Postzeitung"-nak bécsi tudósítója irja, a csász. 
és kir. államnyomdában semmiféle munkaszünet nem volt. 
Igaz, hogy az osztrák törvényhozó bölcseség csak vasár-
napi munkaszünetet ismer, tehát az államnyomda törvé-
nyesen nem szorítható ünnepnapi munkaszünet tartására. 
Ámde a példa, a példa! Egyébiránt abban a nyomdában 
még vasárnap reggel is dolgoznak. Külöuben a vasárnapi 
munkaszünetről szóló törvénynek már csaknem minden 
erkölcsi alapját elfogyasztotta a sok ministeri rendeleti 
uton adott felmentés és kibujhatás. Kedves Magyarorszá-
gom, mintha de te etiam fabula narraretur ! 

— A kolera közeledtével százával, ezrével terjesz-
tendő a következő irat : A koleráról. Irta dr Kontur 
Béla. 13 oldal szöveg. Csak 2 kr. Tömeges megrendelés-
nél 4 0 % a leengedés. Megrendelhető a Szent-István-Tár-
sulat ügynökségénél. Budapest, Lövész-utcza, 13. Dr Kiss 
János, a Szent-István-Társulat igazgatója. 

— Szent Joachim napjáról, mint a pápa nevenap-
járól, római tudósitásunk több érdekes adatot tartalmaz. 
Elmondunk egyet-mást. Mindenek előtt mindenki öröm-
mel szemlélte a 82 éves pápa testi üdeségét és élénksé-
gét. 7 órakor misézett, azután fogadta a közvetlen kör-
nyezetét. Féltizenkettőkor tisztelegtek a curiánál jelen 
levő bibornokok. számra nézve tizennyolezan, valameny-
nyien külön-külön. Aztán a jelen voltakat mind behivta a 
pápa magánkönyvtárába társalgásra. Örömét nvilvánitá a 
sz. Joachim temploma kryptájának befejezése fölött. 
Megemlékezett Fürstemberg bibornokról, a kinek, mint 
általa elsőül kreált bibornoknak azt a czimet adta, a 
melyet, pápasága előtt mint Pecci bibornok, ő maga 
viselte. S. Chrvsogoni trans Tiberim. Gyönyörűen adta elő 
aztán mindazt, a mit sz. Chrysogomus martyriumáról 
tudni lehet. Erre áttért Columbus Kristófra és nagy 
örömét nyilvanitá a fölött, hogy Columbusról levelet 
irt, az egész világhoz szólót. Azok közöl a stuhi-k 
közöl, úgymond, quorum infinitus est numerus, némelyek 
a magukévá akarták tenni Columbust és nevét becsü-
letbe vágó szerelmi kalandokkal kezdték bemocskolni.. 
Ha mi, úgymond, hallgattunk volna, a világ egyik 
legszebb jellemére talán örök időkre szóló szenny esett 
volna. Akarom, hogy a világ megtudja, hogy az apostoli 
szentszék ennek a férfiúnak emlékét mindig nagyra be-
csülte. A müveit világ Amerika felfedezésének sem első, 
sem második, sem harmadik centennariumát nem ünne-
pelte meg, csak most a negyediknél kezdett gondolni 
Columbusra. A pápaság soha sem feledte Columbust. 
„Culumbus a mienk! ' Evvel zárta be a beszélgetést s a 
jelenvoltaknak emlékül átadta legújabb költeményének 
egy példányát, a melynek czime ez: „Christoforo Colombe 
all' apparir delle nuove terre.u Szivünk mélyéből az örök-
ifjú pápa-királyhoz imaszerű szózatunk: Ad multos annos t 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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taní tói segélyalap központi bizottsága. —• Vegyesek. 

Wimmer Bonifácz és dr Wolter Mór benczés 
főapátok. 

(Folytatás.) 

Wim mer személyesen megfordult mind Kan-
sasban, mind Minnesotában. „Ezen uj alapitás, 
irá a müncheni érceknek, több tekintetben szük-
séges volt, noha nagy anyagi teherrel jár. Mű-
ködésűnkkel leginkább nyugatra vagyunk utalva, 
mert ott van legtöbb német és legkevesebb 
pap, és mert ot t a viszonyok csak most 
vannak alakulóban, azokra pedig kivánatos a 
vallás befolyása . . 

A Minnesotában és Kansasban alapított 
benczés missziók mind nagyobb arányokat öltöt-
tek. De más irányokban is Wimmer fáradhatat-
lanul terjeszkedett. 1858-ban igy ir ja le övéinek 
működését és terjedését: „Éppen 12 éve, hogy 
New-Yorkban kikötöttem, hogy Pennsylvania 
belsejében kolostor épitésére alkalmas helyet 
keressek. Az isteni Gondviselés ide vezetett, s 
12 év után egy apátság élén állok, melynek van 
43 áldozár, 12 növendékpapja, 15 ujoncza, ugyan-
annyi tanulója, több mint 100 laikus-testvére, 
teljes gymnasiuma és lyceuma gyermek-szemi-
nariummal és világi szemináriuminál, s am^ly 
kolostor papjai az Atlanti-tenger part jai tól a 
czivilizáczió legszélsőbb határaiig, nyugaton a Mis-
sisippi és Missouri-folyamok mellett lelkipász-
torkodnak. Jelenleg Newarkban (New-Jersey 
államban), az Atlanti-Oezeán egyik öblében van 
három áldozárunk ; Bellefonteben (Pennsylvania 
államban, Philadelphia egyházmegyében) ke t tő ; 
St.-Maryban három; Carrolltoivnban ke t tő ; Coo-
per-Salementben (Erie egyházmegyében) egy ; 

Indiandban egy; Greensburgban egy; Buttlerban 
(Pittsburg egyházmegyében) kettő; Covingtonban 
(Kentucky-államban, Covington-egyházmegyében) 
három ; Leavenworthban, melyet legnagyobb részt 
vad indián törzsek laknak, s mely legközelebb 
püspökségre fog emeltetni, egy; Doniphanben 
(Kansas) ket tő ; Omaha-Cityben Nebraska fővá-
rosában egy. Mirinesota-kllamban (St.-Viucenttől 
2000 angol mértföldnyi távolságban) a St.-Paul-
egyházmegyében van hat áldozárunk, és pedig 
egy magában St.-Paulban; egy Shakopenben, 
kettő St.-Cloudban. — Mindezen misszió-állomá-
sok egyesitő pont ja a st.-vincenti anyakolostor, 
mely Amerikában rendünk szivét képezi . . ." 

Ekkor, t. i. 1858. szeptember 18-ikán volt 
St.-Vincentben az első apátválasztás. Előre volt 
látható, hogy a választás Wimmerre esik, újra 
megválasztották őt társai 1863-ban, mely alka-
lommal Rómában „ad beneplacitum Sanctae 
Sedis," tehát bizonytalan időre erősittetett meg, 
mig társai azt várták, hogy ha nem élethosz-
sziglan, legalább három évre ismét meg fog 
erősíttetni. 

Wimmer jónak lát ta személyesen Rómába 
menni, hogy magát és congregatióját minden 
vád ellen védelmezze. 1865. január végén indult 
az örök városba, s 16 havi ottani tartózkodás 
eredménye volt, hogy élethossziglan st.-vincenti 
apátul megerősittetett , s azonfölül szintén élet-
hossziglan congregatiója praesesévé neveztetett. 
Att is kieszközölte, hogy a „tó melletti sz. Lajos-
perjelség apátságra emeltetet t . 

Ezen apátság „Sancti Ludovici sub lacu" 
(Minnesota-államban) az úgynevezett Indian-
bushban egy kis festői tó mellett fekszik. Első 
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főapát cziraével tisztelte meg. Tevékenységét 
hosszú, kínos betegség bénította meg. 1887. 
deczember 8-ikán adta vissza lelkét Teremtő-
jének. 

Bámulatos erélyén, fáradhatatlan tevékeny-
ségén Isten áldása volt. Bizonyítják ezt hátra-
hagyott müvei, mert életföladatát fényesen 
megoldotta egy virágzó benczés congregatio meg-
alapítása által öt apátsággal, 200 áldozárral és 
legalább is annyi laikus testvérrel, kik Ameri-
kában Isten dicsőítése terjesztésén fáradozuak. 

* 

apát ja lett 1867-ben Seidenbusch Rupert, ki mi-
dőn 1875-ben éjszaki Minnesota számára vica-
r iates ál l í t tatott , püspöki czimmel annak első 
apostoli vicariusává lett. — Egy másik sz. Bene-
dekről nevezett benczés perjelség Atchisonban (a 
Missouri nyugati par t ján Kansasban) 1876-ban 
lett apátsággá. A vewarki (New-Jerseyben) Sz. 
Máriáról nevezett kolostor 1884-ban szintén 
apát.sággá lett. A belmonti, Sz. Máriáról nevezett 
kolostort (Ejszak-Carolinában), mely a st.-vin-
centi apátság expositurája volt, XIII. Leo pápa 
1884-ben emelte apátságra, melynek első apátja 
Haid Leo 1888-ban püspöki czimmel Ejszak-
Carolina apostoli vicariusává lett. — 1877-ben 
Savanahban (Georgiában) Wimmer átvette a 
néger-iskolát, melynek fejlődésén folyton a leg-
nagyobb érdeklődéssel csüggött. A néger gyerme-
kek nevelésének alapját a vallás képezte. A 
legtöbb fölvett gyermek még nem volt megke-
resztelve. Az iskolai oktatás a legszükségesebb 
elemi tantárgyakra szorítkozott. Bizonyos órák-
ban a kertekben és műhelyekben dolgoztak; de 
a fősúlyt a földmüvelésre fektette. A földműve-
lők, szokta mondani, az ország föntai-tó elemét 
képezik. Mennél több az államban az önálló föld-
művelő, annál vagyonosabb az egész nép." 

Noha már közel 80 év nyomta vállait, és 
az életemésztő folytonos munkában egészsége is 
megrendült, nem engedett magának pihenést. 
Tapasztalván, hogy az Unióba bevándorlott cse-
hek papok hiányában vannak, cseh áldozáraiból 
az érsek engedélyével Chicagóban cánonszerü 
perjelséget állított, melynek tagjai a sz. Prokop-
ról nevezett plébániát kezelték. 

Utolsó müve volt egy misszió-ház alapítása 
Bahiában, Ecuador köztársaságban, hol a hit-
buzgó Garcia Moreno elnök meggyilkoltatása 
után szomorú vallási viszonyok: állottak be. E 
misszió-állomás végleges szervezése már utódára 
maradt. 

1880. összeszedte végső erejét, hogy Monte 
Cassinóban sz. Benedek születés napjának 1400-ik 
évfordulóját megünnepelje. A szent rendalapitó 
sírjánál lelkét megerősítve visszatért övéihez, s 
következő évben megünnepelte áldozárságának 
félszázados jubileumát, amely ünnepélyhez né-
hány költeménynyel a pannonhalmi benczések 
is hozzájárultak. Ezt követte 1888. deczember 
29-ikén a szerzetes fogadalmak letételének ju-
bileuma, amely alkalomból a szent atya őt 

II. Dr Wolter Mór Rudolf 1825-ben Bonn-
ban született. A fényes tehetséggel megáldott 
gyermek kitűnő iskolai képzettséget nyert, 
amelyre szülővárosa sokféle tanintézeteivel gaz-
dag alkalmat nyújtot t . A gymnasiumban, mely-
ben mindig első volt, nemcsak megtanult min-
dent, amit abban tanulni lehetett, hanem már 
ifjú korában teljesen magáévá tet te a főbb mo-
dern nyelveket : a francziát, angolt és olaszt. 
Az egyetemen hallgatott philologiát, bölcsészetet 
és theologiát. Korunk majdnem minden tudo-
mányában tájékozást szerzett magának, mig 
végre öt évi egyetemi tanfolyam után, a „böl-
csészet és szépmüvészetek tudora" czimével Köln-
ben a papi szemináriumba lépett ós 1851-ben 
áldozárrá szenteltetett. Már mint fiatal ál-
dozár tudós hírében á l lo t t ; azonnal a jülichi 
progymnasium rectorává lett, s meghívást ka-
pot t a boroszlói és oxfordi egyetemekre. E bár-
mily megtisztelő meghívásokat el nem fogadta, 
hanem Jülich után még néhány évig mint az 
aacheni gymnasium rectora működött. 

Mig dr Wolter, a fiatal rector Aachenben 
müködék, és szép tér nyílt előtte arra, hogy a 
tudományos világban hírnévre és magas egyházi 
méltóságokra emelkedjék, figyelmét megragadta 
sz. Benedeknek régi, majdnem feledésnek indult 
iskolája. A mai tör ténet tudomány sz. Benedek 
és tanítványainak csak külső működéséről vett 
tudomást, mig a fődolgot, sz. Benedek belső mű-
velődési munkájáról, arról, miként képezte az 
emberek szivét és lelkét, alig méltat ta figyel-
mére. 

Ez iskolához kiváut Wolter szegődni. Alkal-
mat erre öcscse Ernő szolgáltatott, ki mint 
áldozár és Aaachenben gymnasiumi tanár a római 
sz. Pál kolostorba vonult, hogy benczéssé legyen. 
Ugyanez, szerzetes néven Piacidus, ma beuroni fő-
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apát. Őt követte 1856-ban Rudolf, és nem sokára 
egy harmadik testvér, Károly, benczés néven Hilde-
brand. 

Benczésnek fölvétetvén, a midőn Mór nevet 
kapott , az ujonczévet Pervgiában töltötte. „Peru-
giai czellámban, irá utóbb, sz. Anzelmtől tanul-
tam, mi képezi a valódi szerzetest. Ott összes 
leveleit olvastam, és mélyen szivembe véstem a 
nagy apát főeszméjét, hogy a czellához való sze-
retet az, a mi sz. Benedek igaz fiát jellemzi. A 
czella reá nézve drága sir, mely megőrzi őt a 
világ veszélyeitől, lelkét föloldja a földön való 
kötelékektől, s megadja neki, hogy Istennek 
éljen. A szerzetes képtelen e világon jót mű-
velni, ha czellájában magát egészen föl nem 
áldozta Istennek. Ha távozik is belőle, szivét 
otthon kell hagynia és sietnie visszatérni. . 

Az ujonczóv után visszatért sz. Pálba, hol a 
három testvér együvé került. Hildebrand nem 
nem sokára elhunyt; Maurus pedig theologiát 
tani tot t , amellett a német folyóiratok számára 
főként régészeti értekezéseket irt, melyek utóbb 
összegyűjtve „Stimmen aus Rom" czimmel jelen-
tek meg. 

De a Gondviselés Mórnak más működési 
kört jelölt ki. IX. Pius pápa őt rendelte az ak-
kor Rómában időző Hohenzollern Katalin her-
czegnő, Károly herczeg özvegye mellé gyóntató-
atyának. A herczegnő Jeruzsálembe készült 
zarándokolni, s őt a pápa parancsára ez útban, 
1860-ban, elkisérte a két Wolter, Mór és Piaci-
dus. Yisszatórésök után elüljáróik fölismerték 
bennök azon férfiakat, kik Németországban ben-
czés kolostort alapitsanak, hová szükség eseté-
ben, mert Olaszországban az egységesítési moz-
galmak már erősen fenyegetőztek, a sz. páli 
benczések is nyugodt menhelyet találhassanak. 

Missziójokra a pápa apostoli teljhatalmával 
és áldásával ellátva, 1860-iki szeptemberben in-
dultak Németországba. Nagyon, nagyon nehéz 
föladat várt reájok. Jó barátjaik a hatalmas aka-
dályok ellenében tehetetlenek voltak, befolyásos 
ellenségeik pedig lépten-nyomon majdnem le-
győzhetetlen nehézségeket állítottak. Végre sok 
sikertelen vándorlás után Cleve vidékén egy 
házikóba vonultak meg. Minden arra mutatot t , 
hogy ott kolostort alapítani lehetetlenség. Az az 
örömük még is volt, hogy két ujoncz csatlako-
zott hozzájok : egy áldozár, dr Sauter, a mai 
emauki apát és egy laikus testvér. 

Amint a testvérek állandó lakhely kezelése 
iránt tanakodtak, figyelmök megakadt a felső 
Duna mellett fekvő Beuron-on, egy ősrégi apát-
ságon, mely félig romokban magas, zord erdős 
hegységen emelkedett. Minden oldalról lebeszélni 
igyekeztek őket ily elhagyatott hely választásá-
tól, ahol emberi számítás szerint lehetetlen lesz 
nekik ujabb rendtagokat kapniok. Mindamellett 
Mór tanácsára elhatározták a beuroni rom meg-
vételét. Segítségökre jö t t a nagylelkű, vallásos 
Hohenzollern Katalin herczegnő, ki nemcsak a 
rom megvételére, de a szükséges helyiségek elő-
állítására is fölajánlotta a költségeket. 

(Vége köv.) 

Visiok az álomban. 
(Vége.) 

Miután a kereszténység üldözött vallásból uralkodó 
lett a római birodalomban, Isten nem szűnt meg magát 
kiváló egyházi személyek látomásában kinyilatkoztatni, 

Ismeretes az a tünemény, melyre Nagy Konstantin 
lett méltatva ama harczában Maxentius ellen (?12), mely-
ben csakugyan a kereszténység és pogányság álltak egy-
mással szentben. A császárnak ugyanis az égen fénysu-
garakból képezve az úgynevezett konstantinusi monogramm 
jelent meg, szent jelképe nemcsak Krisztus nevének, ha-
nem az ő kereszt jének1) is, e körülirattal „Ebben 
győzesz." És a győzelem Konstantin részére dőlt el. Egy 
kortárs, aztán későbbi irók 2) a tüneményt álomlátásnak 
mondják, mig Eusebius 3) a keresztről azt mondja, hogy 
az nappal jelent meg, az útmutatásról pedig, miszerint a 
labarum a monogrammal együtt győzelmi zászlóul vites-
senek a sereg előtt, azt mondja, hogy az éjjel történt 
álmában. 

Mikor az eretnek Julianus, a ki ismét visszafordult 
a régi istenekhez, még egyszer kétségbe vonta a keresz-
ténység uralmát, a vak Didymusnak, az alexandriai ka-
techeta iskola elöljárójának, egy álomvisiójában tudtára 
esett, hogy Julianus üldözése meteorként fog elmúlni. 
Egy nap, melyet bőjtöléssel és imádsággal töltött, a hires 
tanitó busult a kereszténység állapotán és elaludt egy 
széken. Ekkor látott egy tüneményt, melyben fehér lova-
kon lovasok vágtattak a levegőn át és azt kiálták han-
gosan : „Jelentsétek Didymusnak, hogy ma ez órában 
megölték Julianust ; keljen fel, egyék valamit, aztán vigye 
hirül Athanasius püspöknek " 4) 

Julianus „elmúlt mint egy meteor," az egyház a 
létért való harcztól kifelé meg volt szabadítva, ellenben 
az ő tanának az igazságát több oldalról és mélyebben 
kelle kutatni és felfogűi és a benne való életet mind-

') V. ö. Münz, Krisztus monogrammja 1. 29 s köv. 
!) Lactantiu8, de mort, persecut. c. 44 ; Sozomenus, hist, 

eccl. I. c. 29. 
3) Vita Constantini I. c. 29. 
4) Sozomenus, hist. eccl. VI. c. 2. 



156 RELIGIO. 

inkább meg kelle szentelni és az ő élesztőjével a nagy 
tömeget mindinkább át kelle batnia. Ezért irányulnak 
Isten kinyilatkoztatásai álomlátások és visiók által az 
egyházatyák, a közép- s az ujabb kor idejében legelőször 
is a belső életre. Nevezetesen mutatkoznak a remeték 
közt, kik egészen önnönmagukba vonultak vissza, némely 
eszmével teli tünemények, melyek azoknak harczárói a 
gonosz ellen és a belső ember fejlődéséről tanúskodnak.1) 
Az egyházatyáknál, kik közepett álltak az élet folyásá-
ban, a mellett azonban el nem hanyagolták a belső 
ember ápolását, a visiók ennek megfelelőleg részint tisz-
tán személyesek voltak, részint összefüggésben álltak a 
tbeologiai meg egyházi kérdésekkel. 

Tisztán személyes és örvendetes az álomvisió, melyet 
nazianzi sz. Gergely még mint fiu látott, és melyet egy 
költeményben következőkép beszélt el : 2 ) „Két kedves 
szűz jelent meg nekem, egyenlő alakúak és szépek, min-
den pompa nélkül fehér ruhában, mely egész a lábig 
hullámzott alá és melyet egy öv tar tot t össze. Arczukat 
fátyol boritotta. Barátságosan jöttek velem szemközt. 
Mikor nevök és kilétök felől kérdeztem, Tisztaságnak és 
Szüzességnek hitták magukat, kik az isteni királynak, 
Krisztusnak oldala mellett állnak. Fölszólítottak engem, 
hogy lépjek velők szellemi összeköttetésbe, hogy aztán 
világosságban engem ég felé az isteni Háromság fényébe 
vigyenek. Ezután föl az égre emelkedtek. Szemem kö-
vette őket." A szende szüzek csak álom voltak, de a 
benyomás megmaradt egész életére. Hogy mily gondosan 
őrizte Gergely a tisztaságot, ismeretes. 

Feltűnőbb természetű volt az álom-tünemény, me-
lyet sz. Hieronymus látott fiatal korában. 0 maga be-
szélte el egyik levelében. Fölöttébb örömest olvasta Cicerót 
és Plautust, mig a prófétáktól rideg irályuk miatt iszo-
nyodott. Mikor aztán súlyos betegségbe esett, álmában 
egyszerre az Isten Ítélőszéke előtt állt. Arra a kérdésre, 
hogy : „Kicsoda ő ?" azt feleié: „keresztény." Erre azt 
válaszolta a biró : „Hazudol, te ciceroniánus vagy, nem 
keresztény ; mert a hol a kincsed, ott a szived is." Azon-
nal elnémult, és ütések által, miket a biró parancsára 
kapott, meg lett büntetve. Jajgatva kért bocsánatot és 
miután a körülállók is szószólói lettek, megígérte eskü-
vel, hogy, ha valaha még egyszer lesznek pogány köny-
vei, és ő azokat olvassa, akkor elismeri, hogy megtagadta 
az Urat. Ez esküre eleresztették és visszatért a fölvilágba. 
Mikor a szemeit kinyitotta, még egészen telve voltak 
könynyel. Hozzáteszi még, hogy nem hiu álom volt, a mit 
látott, mert még alvás után is érezte az ütéseket, miket 
kapott. 

A középkor gazdag volt oly kiválóan szent férfiak-
ban, kikkel Isten megvilágításokban, tüneményekben és 
álomvisiókban különös módon együtt volt. Sőt némelyek 
közülök, mint sz. Brigitta, sz. Hildegard és mások mint 
egészen különös isteni kinyilatkoztatásoknak a közegei 
meg is lettek ünnepelve. Ily kinyilatkoztatások, revela-
tiók azonban müvünk keretén kivül esnek. 

Ez időtartam alatt is újra azt találjuk, szintúgy 
mint nazianzi Gergelynél, hogy álomlátások a gyermek-

') Piper, evang. naptár 11. évfolyam old. 50, 
2) Gregor. Nazian. Carmen XLV. v. 229 sq. 

s ifjúkorban határozott befolyást gyakoroltak az egész 
életre. Igy sz. Ansgarnál, később bremeni és hamburgi 
érseknél, és éjszak apostolánál. Öt éves korában elvesz-
tette jámbor anyját. Atyjától az iskolába küldetvén, 
nagyobb kedve telt a gyerekes játékokban, mint a tanu-
lásban. Ekkor egy éjjel visiója v o l t . M o c s á r o s sikamlós 
helyen volt, honnan nagy nehézség nélkül ki nem jöhe-
tett . Közelében pedig egy fölötte kellemes ut volt, a 
melyen egy fenséges asszonyt látott nemes méltósággal 
bolyongni, kísérve több más fehér ruhás nőtől, kik kö-
zött anyja is volt. Miután ráismert, hozzá akart sietni, 
de nem tudott. Midőn a nők kara közelebb jutott hozzá, 
az a ki a többiek parancsolójának látszott és a kit ő a 
boldogságos Szűznek tartott, azt kérdezte tőle, vájjon 
akar-e az anyjához. Midőn erre határozottan igent mon-
dott, azt mondta neki. „Hagyj fel a gyerekes játékokkal 
és törekedjél komoly életre; mert mi megvetünk minden 
hiut." E tünemény után azonnal más élethez fogott, 
kerülé a gyermekekkel való játszást és szorgalmasabban 
foglalkozott a tanulással. Később szerzetessé lett a cor-
bie-i zárdában és végre éjszaknak nagy érdemű aposto-
lává. Életében még egész sorát látta más visióknak, 
miket tanitványa és életirója Rimbert az ő életirásába 
föl is vett. 

Valamint sz. Hieronymus, ugy Odo is, később 
clugnyi apát, 19 éves korában lett elvonva álmában a 
pogány-classicus tanulmány előszeretetétől.2) 

Aztán nemcsak egyesek sorsába nyúlnak be e visiók, 
hanem az egész egyházéba is. Midőn assisi sz. Ferencz 
1210-ben Romába jött , hogy szerzete szabályainak a pápa 
megerősítését elhozza, kezdetben visszautasította III. Incze. 
Következő éjjel azonban látomása volt a pápának, a 
miben egy pálmát látott, mely lábai közt felnőtt és nagy 
fává lett. E közben azt a felvilágosítást kapta, hogy a 
szent pálmafa ama szegényt és ismeretlent jelenti, a kit 
egy nappal előbb elutasított. Igy tehát Incze magához 
hivatta sz. Ferenczet, és szívesen hal lgat ta; mégis az a 
gondolata támadt, hogy a szabály szerfölött kemény és 
kivihetetlen. Ekkor a pápának egy másik látomása jött. 
Almában a lateráni basilicát inogni látta, de aztán 
megtámasztva egy szegény, kevésre becsült férfiútól. E 
szegényben ismét sz. Ferenczre ismert. 3) Ez után meg-
erősítette sz. Ferencznek a szabályait. Az utóbbi visiót 
felirat örökíti a lateráni basilika mozaikjaiban. 

Sok más példáit az isteni befolyásnak álomlátások 
által egyesek életére ugy, mint az egész egyházéra a 
középkorban mellőzni fogjuk, hogy az ujabb korból is 
említsünk valamit. 

Midőn boldog Canisius Péter Augsburgban műkö-
dött, Fugger Marcus gróf a szigorúan protestáns Eberstein-i 
Sybilla grófnéval élt házasságban. A buzgó keresztény 
ipa, Fugger Antal, szünet nélkül azon volt, hogy menye 
térjen vissza az egyházhoz. Mind hiába. Ekkor beleavat-
kozott az isteni gondviselés. Sybilla grófnénak álmában 
megjelent Canusius és intette, hogy még idején gondol-

') Mabillon, Acta Sanct. Ordini. s. Benedicti Saec. IV. P . 
2. p. 79. 

•) Mabillon, Acta sane. Ord. s. Ben. Saec. V. p. 154. 
3) Bonaventura, Legenda Prancisci c. 3. 
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jon lelke üdvére és taníttassa magát e pontra vonatkozó-
lag. Alig ébredt föl, midőn szellemében az élénk álom-
képpel elfoglalva, abban Isten szavára ismert és elhatározta, 
hogy Canusiust, a kit eddigelé határozottan került, magá-
hoz kéreti egy megbeszélésre. Az megjelent egy kísérő-
jével, a mint az illem szabályai követelik. A férj örömé-
ben mindkettőt a ház kapujánál fogadta. Mi alatt az 
Oanusius atyát beszélgetésével még egy darabig vissza-
tartoztatta, véletlenül a kisérő jöt t előbb a grófné színe 
elé. Ez azonban kijelentette, hogy nem ez az a páter, 
kit ö álmában látott. Mikor aztán Canusiust az ő férjével 
látta, felkiáltott: „Ez az, ezt láttam álmomban." E z u t á n 
komoly oktatáshoz fogtak az elválasztó tanokról ; Sybilla 
grófné megnyitotta szivét az igazságnak, visszatért az 
egyházhoz és azután mintaképe lett a valódi katholikus 
jámborságnak.1) 

Yisiok általi megvilágításban gazdag volt a két nagy 
kegyelmű szentnek : salezi sz. Ferencznek és chantal-i sz. 
Johanna Franciskának az élete is. 

Es igy lehet ezt kimutatni az egyház szentéletü 
tagjainak történetéből egész a legújabb korig. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Mainz, ang. 31. A németországi katholikusok har-

minezkilenczedik nagygyűléséről — folytatjuk tudósításun-
kat. Aug. 28-án volt az ismerkedés, 29-én volt a nagy-
gyűlés megalakulása. Az ünnep szent misével kezdődött, 
a melyen Mainz püspöke, dr Haffner Pál pontifikált, 
reggeli 8 órakor. A templomból a „Frankfurter Hof" 
nagy termébe tódult a nagyszámú részvevő közönség. 
Jelen volt a megyés püspök ur is . Miután az első zárt ülést 
a helybeli bizottság elnöke, dr Geier megnyitotta, felszó-
lalt elsőnek dr Schmitt ügyvéd. Emlékeztetett a kath. 
nagygyűlések hivatására és eddigi történetére. Emlité, 
hogy míg az első mainzi nagygyűlésen 200 tag jelent 
meg csupán, a mostanira eddig 1200-an jelentkeztek 
11,000 márka tagsági és napi jegyek értékével. Azután 
áttért ' arra az előkelő helyre, melyet Mainz a németor-
szági katholikusok életében elfoglalva tart. It t éltek 
Ketteier, Moufang, Heinrich : elég csak ennyit mondani. 
Németországban a katholikusokat másodrendű polgárok-
nak tartották és tart ják. Szabadságuk hiányzott és hiány-
zik. Azt akarják tehát, hogy ők is lehessenek tartományi 
kormányzók és miniszterek, ne csak az ő ellenségeik 
mindig. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit," hangzott 
fel 1848-ban, s azóta folytatjuk e jelszó alatt a harczot. 
Fogadást teszünk, hogy hűk maradunk szent hitünkhöz 
és egyházunkhoz s szabadságunkért minden áldozatra ké-
szek vagyunk. 

Némely formalitások után következett a tiszti kai-
megválasztása. Elnök lett dr Porsch német birodalmi s 
porosz országgyűlési képviselő; alelnökök Preysing gróf 
Bajorországból, és Sierakoivski gróf nyugati Poroszország-
ból. Jegyzőkké választattak : dr Kuhn ügyvéd, dr Becker 
tanár, gróf Droste-Visehering, és dr jur . báró Stetsingen 
Badenből. 

l) Riesz Flórián, boldog Canisius Péter élete, (népies kiadás) 
102. old. 

Következtek ismét formáliák, a melyeknek végén 
Löivenstein hg, a német katholikus nagygyűlések általá-
nos biztosa, évi működéséről beszámolást tett . 11 órakor 
volt az ülés vége. Délután szakosztály-ülések voltak. 

Az első nyilvános ülés ugyancsak aug. 29-én dél-
utáni 5 órakor nyilt meg. Jelen volt legalább 3000 em-
ber. Dr Porsch elnök hosszabb beszéddel kezdé az ülés 
lefolyását. A kath. nagygyűlések keletkezését és jelentő-
ségét fejtegette. A csatarend, úgymond, igy van felállítva : 
kereszténység — atheismus. Az Istentől való elrugasz-
kodás szelleme hatotta át a modern világot. Közvéle-
ményt csináltak, mely a kath. egyház „megrendszabályo-
zását" követeli. Ez az u. n. közvélemény csinálta a 
kulturkampfot és buktatta meg legújabban az iskolai 
törvényt. Ugyanez a közvélemény a másik kezével a 
társadalom alapjait bontogatja. Sokan a mai politikai párt-
életben semmit sem hoznak magukkal a küzdőtérre mint egy 
darab üres papirt és raj ta egy kitörölt nagy nevet. (Utalás 
a Bismarck-kultuszra.) Mindazáltal bizalommal nézünk a 
jövő elé. Az abszolút állam napjai lejártak. Maga II. Vilmos 
császár hívta fel a polgárokat, hogy beleszóljanak s bele-
avatkozzanak az állam legfontosabb ügyeibe ; a katholi-
kusok élni is akarnak a joggal, még pedig oly irányban, 
hogy e jog gyakorlatából hasznot lásson sz. egyházuk is. 
A főtörekvés oda irányuljon, hogy a katholiczizmus 
visszahódítsa magához az úgynevezett közvéleményt, 
melyet a liberalizmus oly mesteri ravaszsággal tudott 
hatalma alá keríteni. Ennek a meghamisított közvéle-
ménynek tulajdonithatni, hogy az egész világon megin-
dult a kulturharcz az egyház ellen ; ennek, hogy a római 
kérdés máig sem nyert a jog és méltányosságnak meg-
felelő megoldást ; ennek, hogy a szerzetesrendek ellen ma 
is változatlanul lobog az engesztelhetlen gyűlölet tüze. 
Ez a közvélemény ágaskodott s dühöngött forradalomra 
serkentve, midőn a kultuszminiszteri padról — honnan 
azelőtt oly ellenséges támadások indultak ellenünk — az 
evangélikus hivő sziv hangjai hallatszottak a hitvallásos 
iskola védelmére, mely szavakhoz mi katholikusok is 
hozzájárulhattunk. Ez a közvélemény kürtölte világba, 
hogy az állam csúfos meghunyászkodása nyilvánul abban, 
ha a katholikusok jogait respektálván, azokat visszaadja 
nekik. De mig ezeket műveli ez a közvélemény, ezek 
mellékterményeül meginog az állam és társadalom a maga 
teljességében. Ott, hol hiányzik a gazdagság s a hatalom, 
ezeket annyival inkább nélkülözik, amily arányban lohadt 
a hit, mennyivel kevesebbet hisznek Istenben és a túl-
világi hatalomban. A vallástalanság sivárrá tette az egye-
sek sziveit és pártok törekvéseit, nem lévén erkölcsi 
alapjok, mely működésük irányát nemesiti. A czentrum 
kivételt képez s igy nyugodt lélekkel néz a jövő elé. Si 
factus illabatur orbis impavidum erient ruinae ! És ha az 
egész világ is törmelékké zúzódik : mi fennmaradunk, a 
mig csak ragaszkodunk megváltásunk jelvényéhez a — 
kereszthez ! Nem mások lekaszabolására, lerontására 
élesitett kardokkal jöttünk ide, hanem egyedül azért 
jöttünk, hogy erősítsük magunkat és szilárdítsuk össze-
tartásunkat. 

Az elnök után dr Haffner Pál mainzi püspök kö-
vetkezett : Szívesen teljesítem, úgymond, az elnök ur 
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felhívását. De bocsássák meg. hogy előbb személyes érzel-
memet tolmácsoljam afeletti örömemben, hogy önök közt 
újra megjelenhettem. 30 éve vagyok szerencsés, résztve-
hetni e gyűlésekben s 29 éve mult már annak, hogy — 
Frankfurtban 1863-ban — szűzbeszédemet elmondottam. 
Sajnos, hét éve már, hogy körökben meg nem jelen-
hettem. Mióta 7 évvel előbb itt Münsterben felszólaltam, 
nem volt alkalmam, hogy önök közt szavamat hallassam. 
Mondhatom, hogy 29 és 7 éve tartot t beszédeim nagyon 
elütnek egymástól. Az elsőben ifjúi hévvel üdvözöltem a 
a pezsgésnek indult kath. közéletet a másodikban pedig 
komor képét adtam a keresztényellenes eszmék dulá-
sainak. Ma nem fogok oly rózsás, de komor színeket sem 
használni, mint akkori beszédeimben. Ha már 7 éve vi-
seljük a püspöki keresztet, megszokjuk, hogy érzelmeinket 
vegyítsük és mérsékeljük. — Most mélyen érzem azon 
szavakat, melyeket szent Ágoston az Isten városáról irt 
könyve végére irt s melyeket a két év előtt Fuldában 
tanácskozó püspökök egyetemlegesen kiadott főpásztori 
körlevelek homlokára illesztettek. Igy volt az minden 
időben, monda a nagy egyháztanító, tekintettel Isten or-
szágának a világ országával való harczaira, igy volt az 
minden időben, még pedig nemcsak Krisztus és az 
apostolok napjaitól, hanem Ábel, az első igazságos ide-
jétől kezdve, kit bátyja agyonütött, s igy lesz ez minden 
időben és Isten országa mindig a világ legnagyobb üldö-
zései, de egyidőben Isten vigasztalása közt fogja teljesí-
teni magasztos czéljait. Ezek a szavak különösen ráille-
nak az öt évtizedre, amelyek folyamán nagygyűléseink 
üléseznek. Felette komor idők voltak azok, amelyek közt 
e nagygyűlések megindultak. 1848-ban egyszerre meg-
nyíltak a vallás zsilipéi. Első sorban a politikai viszonyo-
kat illették, de a háttérben már kitárult a szellem, mely 
c.élul tűzte maga elé a kereszténység s az egyház meg-
semmisítését. Már a negyvenes évek elején ébredezett a 
vallástalanság szelleme, mely sajnos, az akkori kormányok 
védelme alatt mind nagyobb dimenziókat öltött s nem 
kevesebbre czélozott annál, mint hogy minden téren meg-
semmisítse a keresztény életet s annak intézményeit. Ez 
időben keletkezett nagygyűlésünk intézménye, hogy meg-
védje az egyház jogait s sorompóba lépjen szabadságáért. 
— Valóban ! ama komor időkben sem hiányoztak a vi-
gasztalások. — Csodálatos idők voltak ezek s én, ki akkor 
ifjú valék, nagy örömmel gondolok azokra vissza; 
mondhatom, hogy nem azok forradalmi irányai miatt. 
Akkor ugyan én is ott voltam a szabad felkelők közt, 
de csak azért, hogy a hazát megvédelmezzem a francziák 
állítólagos betörése ellen. De örömmel gondolok vissza 
a'.on időre, amelyben újból szabadabban kezdtek beszélni, 
amelyben hozzákezdtek azon egyesületek létesitéséhez, 
melyek az emberek s az egyház jogainak visszaadására 
sorakoztak. 

Akkor emelkedett fel IX. PIUS csillaga. (Éljenzés.) 
Azok, kik már akkor is éltek s működtek, emlékezhetnek 
e csillag fénye- és melegségére, mely bevilágította az 
országokat. Oh, P IUS pápa mindig nagy lesz a sz. kath. 
egyház történetében. 0 tárta fel a kath. egyház titokza-
tos hatalmát, melyet a rothadó bürokráczia és gyalázatos 
diplomáczia alákötni törekedett. 0 volt az, ki nyíltan 

szólt a fejedelmek s népekhez, s ki népszerűvé tette a 
pápaságot. Legboldogabb emlékeim közé tartozik azon 
nap, midőn 1867-ben mély szemeibe tekinthettem s áldá-
sában részesülhettem. Soha sem szabad őt felednünk, ki 
oly nagy jóltevője volt németországi egyházunknak. Az 
a hatalmas lendület, mely IX. PIUS csillaga alatt nálunk 
Németországban megindult, erőgyűjtés volt a bekövetke-
zendő üldözésekre, harczokra, ez szilárdított bennünket a 
kulturharcz legyőzhetésére. Ha 1848-ban zudult volna 
ránk a kulturharcz, nem tudom, hogy mi történt volna 
velünk. De ez 1872-ben köszöntött ránk, miután már IX. 
P IUS csillaga alatt megszilárdultunk s begyakoroltuk 
magunkat a harczokba. A kudarcz el van temetve. Egy-
szer megjelent egy könyv, mely felsorolta mindazokat a 
sértéseket, melyekkel a katholikus érzést abban a korban 
illették, melynek czime az volt, megbocsátani, de nem 
feledni! Igen uraim, bocsássunk meg, de ne feledjünk. 
Nem volt nép, melyet oly gyalázatosan faggattak volna, 
mint a kaiholikusokat a kulturharcz idején. (Élénk tet-
szés.) A katonáknak, a kik visszatértek Francziaország 
harczmezőiről, meg kellett tudniok, hogy a vérükön szer-
zett sikereket, kiomlott vérüket kihasználják szent jogaik 
és vallási szabadságuk ellen. Ezek elmúlt idők, meg 
vannak bocsátva, de nem elfelejtve. Nagyon jó, hogy nem 
felejtünk el ilyen időket, mert hiszen ismétlődhetnek a 
jövő században. A világ üldözése mellől azonban nem 
hiányzott Isten vigasztalása, hogy a mint Monfang 
mondá : Az egész kath. nép és a klérus fölkelt szentsé-
gének védelmére, mint egy fal, ugy sorakozott Isten há-
zának megóvására. E nehéz időkben a nagy gyűlések 
voltak a vigasztalás forrásai, belőlük áradt ki az erő 
tömege a papokra és a népre. Hála Istennek l A mig a 
papokat börtönbe küldték, a mig a községek el voltak 
árulva, mi mégis beszéltünk, reklamáltuk az egyház jo-
gait, bátran, örömmel, határozottan. (Bravó!) Egy uj 
korszakba léptünk, XIII. LEO, a fenséges pápa korsza-
kába, aki a legnagyobb szenvedések közt a mennyei türe-
lem és szelídség képét nyúj t ja . Ha egy pápa crux de 
cruce volt, LEO bizonyára lumen de coelo, aki csodálatos 
szelídséggel közlekedik a fejedelmekkel és államférfiakkal 
s mégis egész Európa tiszteletét kivivta, XIII. LEO pápa 
nagy pápa, nagy pásztor, nagy ember, akinek felségét 
azok is érzik, akik a pápaságot gyűlölik s az egyházat 
üldözik. Ugy látszik, most egy ujabb korszak vár reánk, 
u j módon vegyülnek a világ üldözései és remélhetőleg 
Isten vigasztalásai is. A világ üldözései ! Oh mi nem fog-
lalható össze ebben a szóban? Olyan részen gyűlölik az 
egyházat, a mely részen igazi kereszténységről beszélnek, 
olyan részen, a melyen szájuk csordultig van a hazafi-
sággal, de különösen ott gyűlölik, a hol vallási és társa-
dalmi rend felforgatását határozták el. A vallástalanság 
és erkölcstelenség örvénye nyilt meg előttünk s a keresz-
tény erkölcs és czivilizáczió elnyelésével fenyeget. Ez az 
atheizmus borzasztó érvénye. A porosz iskolai törvény-
javaslat tárgyalásakor egy lovagias és nemes ember, a ki 
a birodalom első helyén áll, mondá: Kereszténység vagy 
atheizmus. (Élénk tetszés ) Nagy szó ez uraim, szép szó, 
melynek nem szabad többé eltűnnie a német történe-
lemből. 
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Annyira jutottunk, hogy a német birodalmi kan-
czellárság, a porosz kultuszminisztérium magaslatáról 
kellett e szavakat mondani ? Nekem mesének tűnik ez 
föl. Vájjon nem hirdették-e eddig is az atheizmust a 
főiskolákban, vagy nem fe3tették-e legalább szép képen a 
gymnáziumokon, nem dicsőitették-e azokat a filozófusokat 
és költőket, akik az atheizmusnak apostolai voltak ? Nem 
magasan dijazott állami tisztviselők tanitották-e az Isten-
és dogma nélküli erkölcstant? (Ugy van!) De most az a 
jelszó : kereszténység vagy atheizmus ! Dicsőség az órának, 
melyben ez a szó Berlinben kimondatott. (Elénk tetszés.) 

Az a nagy ur, a ki azt kimondta, még azt is hozzá 
tette, hogy a keresztény vallás csak konfesszió által 
létezhetik P ez csak az egyházban található meg. De me-
lyik egyházban ? 

Ha követjük kath. egyházunkat, akkor csak egy, a 
kath. apostoli egyház van. Ez az egyház ápolja a ke-
reszténységet, támogatja az erkölcsiséget és a társadalmi 
rendet. Sokan azonban, a kik belátják a kereszténység 
szükségességét, megállapodnak szent Péter lépcsői előtt. 
Tegyék mások azt, a mit akarnak, kisértsék meg az ő 
módjuk szerint a keresztény tekintélyt. De ha nem megy, 
gondolják meg, vájjon nem akarnak-e áttérni hozzánk? 
(Élénk tetszés.) Nem sürgetjük őket, de nem szűnünk 
meg hitünket vallani. 

Ezután a püspök befejezvén beszédét, a Fuldában 
összejött püspökök nevében is áldását adta a gyűlésre, 
mely térdelve fogadá azt. 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
Orsz. kath. tanitói segélyalap központi bizottsága 

f. é. aug. 27-én tartotta évi ülését a központi papnevelő-
intézet dísztermében. Az ülésen Márkus Gyula cz. püspök 
elnökölt. Jelen voltak továbbá: liegovcsevich Róbert cz. 
püspök, egri kanonok, Mladoniczky Ignácz győri kanonok, 
Kovalszky Kornél eperjesi kanonok, Medveczky Endre 
kassai kanonok, dr Komlóssy Ferencz esztergom-egyház-
megyei főtanfelügvelő, dr JBoromisza Tibor apát-esperes, 
Danassy Antal egri igazgató-tanitó, Székely Lajos békési 
tanitó, Friedrich Tamás tanitó. Mint vendégek jelen vol-
tak : Venczell Antal papneveidei aligazgató, dr Bundala 
Mihály spirituális, dr Robitsek Ferencz tan. felügyelő, 
Zelliger Vilmos lapszerkesztő, dr Gyiirky Ödön stb. 

Az ülést mélt és ft. Márkus Gyula cz püspök ur a 
következő gyakorlati hatású beszéddel nyitotta meg: 

„Mélyen t. k. bizottság! Szerencsésnek s a legélén-
kebb örömtől áthatottnak érzem magamat, midőn a mélyen 
t. bizottságot emberbaráti működésének azon teréu ismét 
üdvözölhetem, mely egyszersmind bölcseségének, buzgó-
ságáuak s fáradhatlan kitartásának oly sokszoros tanuja ; 
de meg vagyok győzcdve, hogy velem együtt sajnosan 
érzi a m. t. bizottság, hogy legjobb szándékú törekvé-
seink a segélyalap czéljainak előmozdítására, ha nem is 
szenvednek hajótörést, de a remélt sikert korántsem ered-
ményezik. 

Tudva van a m. t. b. előtt, hogy örömmel ragad-
tam meg mindig az alkalmat, mely megengedi, hogy 
szavaimat a m. t. bizottsághoz intézhessem mindannyiszor 

oly tárgyra is kiterjeszkedni, mely ha nem is volt szoros 
összefüggésben segélyalapunkkal, mint olyannal, de közel 
érdekelhette azokat, kiknek javára ezen segélyalap léte-
sült. Törekedtem feltüntetni a szoros viszonyt egyház és 
iskola közt, az egyház anyai gondoskodását a gyönge 
csemetékről, s tiszteletreméltó nevelőikről; a katholikus 
nevelés szükségességét, a hazafiságot mint keresztény 
erényt stb. de foglalkoztam a tanitók anyagi helyzetével 
is, a kongrua. nyugdíj, segélyalap, árvaház folyton gon-
doskodásom tárgyát képezték; s hinnem szabad volt, hogy 
buzditó szózatom a mélyen t. bizottság, ily tekintélyes 
testület jóakaratú helyeslése mellett világgá bocsátva, 
visszhangra talál a fásultabb szivekben is. 

De fá jdalom! Mi az eredmény? Az, hogy a ma-
gyarországi katholikus tanitók kétharmada ma sem tagja 
a segélyalapnak! Az, hogy a tanitók kétharmada mitsem 
gonool saját kartársaik, nejeik s gyermekeik, esetleg 
árváik sorsával. 

Ily mondhatatlan apáthiával szemben serkenteni, 
buzditgatni nem más, mint oleum et operám perdidisse ! 
S minthogy több szép alapon indult intézmény, a tanitók 
közönyén került zátonyra s az itt-ott mutatkozott sikert 
is, más faktorok áldozatkészsége eredményezte, megérle-
lődött bennem a meggyőződés, hogy csupán csak a tanitók 
önkéntes adakozásából semmiféle intézmény gyarapodni 
nem f o g ; miért is legbensőbb meggyőződéshői egy bár 
ridegnek látszó, de a tanitók javát őszintén czélzó indít-
ványt vagyok bátor a mélyen tisztelt bizottság elé ter-
jeszteni azon kérelemmel, hogy azt a gyűlés végén tár-
gyába s hozzájárulásukkal támogatni méltóztassanak. 
Indítványom ime ez : „kéressék fel a nmeit, püspöki kar, 
miszerint elhatározni s elrendelni méltóztatnék, hogy senki 
kántortanitói állomásra nem pályázhat, ki tagsági könyvecs-
kével nem igazolja, hogy az országos kath. tanitók segély-
alapjának rendes vagy pártoló tagja." 

Indokolja ezt a tanitók abszolút közönye; a segély-
alap áldásos volta pedig parancsolólag követeli. 

Ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom." 
A megnyitó beszédet a jelenlevők nagy érdeklődés-

sel hallgatták végig s zajos lelkesedéssel fogadták, mely-
nek elhangzása után Danassy Antal egri igazgató-tanitó 
mondott köszönetet ő méltóságának beszédeért s indít-
ványozta, hogy az a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében 
felvétessék, a mit a bizottság egyhangúlag elfogadott. 

A jegyzőkönyv vezetésére egyhangúlag felkérték dr 
Komlóssy Ferenczet, az esztergomi egyházmegye főtan-
felügyelőjét. Majd ezután a segélyalapot kezelő egri fő-
káptalan jelentését olvasták fel, melynek főbb adatai sze-
rint a segélyalap az 1891. év végén 71,132 frt 1890-ben 
volt 70,979 frt és 56 kr, szaporodás tehát 153 fr t . Az 
árvaház alapja 1890-ben 6328 frt, 1891-ben 8245 fr t 45 
kr, szaporodás tehát 1617 frt 45 kr. A felosztás alá eső 
összeg a jelen évre 5269 f r t 78 kr. Ebből esik ösztön-
dijakra 2107 frt 66 kr, segélyezésekre és gyámpénzekre 
2635 frt 10 kr, az árvaházra 527 frt 2 kr. 

Erre következett az elnök jelentése a mult évi bi-
zottsági ülésen kiutalványozott ösztöndijak kezeléséről, 
mely szerint a mult évben volt 41 ösztöndij összesen, 
egy 100 frtos és 40, 50 frtos. Ezek közül azonban hatan 
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nem vették fel az ösztöndijat s igy 300 fr t visszamaradt. 
Ösztöndijért ez idén 15 egyházmegyéből 37 tanitó ;olya-
modott, többen folyamodtak az egyházmegyén kivül is, 
ami azonban az alapszabályok szerint figyelembe vehető 
nem volt. Ösztöndíjakra utalványozható az idén 2100 frt, 
ebből a fenálló ösztöndijakra esik 1450 frt, marad tehát 
u j ösztöndijakra 650 frt . Ebből 13 ösztöndíj alakíttatott 
60 frttal, mely a következőknek adományoztatott : Szől-
lősy Géza II. év. képezdész Esztergom egyh. m., Barbarik 
Antal III. év. képezdész egri egyh. m., Knöller Ferencz 
III. év. képezdész kalocsai egyh. m., Murgass Kálmán 
II. gymn. tanuló besztercze egyh. m., Kelecsényi Matild 
I. évi kédezdész nyitrai egyh. m.. Somogyi Marczell or-
vostanhallgató pécsi egyh. m., Jakab Béla V. gymn. 
tanuló pécsi egyh. m., Erdélyi Margit II. évi képezdész 
szatmári egyh. m., Jendrassák József V. gymn. tanuló 
Szepes m., Szokoly Vilma II. évi képezdész szombathelyi 
egy. m., Kiss Kálmán kereskedelmi tengerészeti akadémia 
hallgató szombathelyi egyh. m., Kovács Gábor III. évi 
képezdész erdélyi egyh. m., Juhász István V. gimn. 
tanuló nagyváradi egyh. m. 

Segélyekre és gyámpénzekre kiosztható összesen az 
idén 2635 frt 10 krt, ehhez hozzájárul az elnöknél 20 
frt, s igy kiosztható az idén 2655 frt 10 kr. Segélyért 
148-an folyamodlak az egyházmegyék utján. Többen 
közőlük egyenesen az elnökhöz'folyamodtak, s igy folya-
modványuk tekintetbe vehető nem volt. A 2650 forintot 
kiosztatott 114 fplyamodónak 23 forintjával. A mult évi 
ösztöndijakbői föl nem vett 300 forint pedig az elnök 
rendelkezésére bocsáttatott rendkívüli segélyekre 
folyamán. * " — 

A rendes ügyek elvégzése után üdvözlő táviratot 
küldött a gyűlés Vaszary Kolos herczegprimás ő főmél-
tóságának, főpásztori áldását kérve a bizottság működé-
sére. Majd tárgyalás alá vették az indítványok során 
elnök ő méltóságának bevezető beszédében előterjesztett 
indítványát, melyet a bizottság egyhangú lelkesedéssel 
határozat erejére emelt. 

Az ülés végén dr Boromissza István mondott a 
bizottság nevében köszönetet Márkus Gyula püspök urnák 
az ülés vezetéseért és elnöki buzgó fáradozásaiért. Mire az 
ülés véget ért. 

V E G Y E S E K . 
— Kalocsán Császka György érsek ur e hó 4-én 

tar tot ta nagy ünnepiességgel a kalocsai főgymnázium 
Veni ySawcíe-ját. Az amúgy is igen népszerű érsek eme 
cselekedete nagy feltűnést keltett ugy az ifjúság, mint a 
közönség körében, mely színültig megtöltötte ez alkalom-
mal a jezsuita atyák templomát. 

— Pécsett f. hó 4-én avatta föl Dulánszky Nándor 
püspök a Miasszonyunkról nevezett apáczák u j polgári 
leányiskoláját, a mely teljesen modern berendezésével egyik 
legszebb épülete a városnak. 

— Isten á'dja a tisztes ipart! Az orsz. közp. kath. 
legényegylet f. é. szeptember 8-án alapittatásának 36. év-
fordulóját üli. Ennek méltó megünneplése czéljából az 
egyleti rendes tagok diszzászlójuk alatt bevonulnak a 
belvárosi főplébánia-templomba, hogy ott az ünnepélyes 
szent misén és szent beszéden résztvéve az Istennek 
hálát mondjanak a vett jókért és kérjék az Istent, hogy 
minél több jótevőket támaszszon neki. Ez ünnepi isteni 
tiszteletre az alapitó, pártoló és tiszteletbeli tagok is 
kéretnek megjelenni. Budapest, 1892. szeptember 3. Az 
elnökség. 

— A bécsi kath. legényegylet jubileuma. 1852-ben 
történt, hogy Kolping Adolf, a kath. legényegyleti eszme 
hivatott apostola, miután Németországban megalapította 
egyleteit, Bécsbe jött , hogy itt is elhintse a jó magot, 
melynek Isten dicsőségére és a tisztes ipar munkásainak 
javára százszoros gyümölcsöt kellett teremnie. Bécsben 
Gruschához a mai biborosérsekhez toppant be, ki édes 
atyjával az öreg becsületes szabómesterrel éppen asztal-
nál ült. Kolping minden bemutatás nélkül inkább meg-
rohanta, mint megszólította Gruschát: „Te neked kell a 
bécsi legényegylet elnökének lenned." Gruscha jó formán 
azt sem tudta, miről van szó, szabadkozott tehát és ma-
gyarázatot kért, — de alig beszélt Kolping néhány szót, 
Gruscha édes atyja elöntötte el az ügyet és pedig a le-
gényegylet javára „Igen fiam, azt el kell fogadnod," — 
igy lett Gruscha a bécsi kath. legény-egylet elnöke. Az-
óta 40 év mult el. A bécsi egylet megalakult, megnépe-
sült, palotája lett, megérte életének 40-ik évét. — El-
nöke ugyan megöregedett, — de tagjai, a legények, azok 
maradtak a mai napig. Az áldott lelkű jó Gruscha pedig, 
amint emelkedett méltóságaiban, annyira erősödött törhe-
tetlen ragaszkodásban az egylet iránt, melyet még akkor 
sem hagyott el, amikor a bécsi érseki székre lépett s 
amikor a biborosi méltósággal tüntette ki a szent atya 
őtef. Ennek a 40 évnek munkásságát akarták megköszönni 
elnök-társai f. hő 7-én, — kise közeiből és távolból kö-
rébe sereglettek, hogy részt vegyenek szerető atyjok 
családias ünnepében. 40 évig szolgálni egy ügyet : bizo-
nyára kitartó munkásság. — negyven évig szolgálni a 
kath. legényegyletben a szegény mesterlegények ügyét : 
angyali, igazi, papi szeretet. Gruscha igen nagy érdeme-
ket szerzett a magyar kath. legényegyleti ügy körül is, 
— megérdemelte hát, hogy a magyar egyletek is képvi-
selve legyenek ünnepe alkalmával. Jelen is volt ez alka-
lommal Bécsben négy magyar eluök. Augusztus 7 én volt 
a tulajdonképeni ünnep. A már 3., 4-én megérkezett el-
nökök után, 6-án érkeztek meg a különböző egyleti kül-
döttségek, melyek a bécsi egylettel együtt vonultak 
vasárnap reggeli 9 órakor a máriahilfi (sz. József) tem-
plomba s ott az érkező bíboros-érseket fogadták. Az 
ünnepi szónoklatot Dörfler bécsi legényegyleti alelnök 
mondotta, az ünnepélyes hálaadó szent misét maga a 
biboros-érsek tartotta, kizárólag a kath. legényegyleti 
alelnökök asszisztencziája mellett. Megindító volt, mikor 
a herczeg-érsek a legényegylet tagjaival szinülteg meg-
telt templomba a Te Deumot intonálta. Viszont nagyon 
meghatotta az érseket az egyleti elnökök gyengéd figyel-
me. — Arról volt ugyanis szó, hogy az egyleti elnökök 
is kedveskedjenek valamivel a jubiláris elnöknek. A győri 
elnök indítványára azután, a legnagyobb lelkesedéssel 
fogadták el a szellemi, lelki ajándék eszméjét, — hogy 
t. i. minden elnök három szent misét és egy rózsafüzért 
ajánljon fel a biboros-érsek üdveért. — E határozat pa-
pírra téve s az elnökök aláírásával ellátva adatott át az 
érseknek, ki a szeretet e megnyilatkozását könyek között, 
megindult szívvel fogadta. (M. S.) 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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méltó szózat egy kathol ikus egyetem érdekében. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendô. 

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

ÖTYENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. § 

Főméltóságu és főtisztelendő 
V a s z a r y K o l o s , 

herczegprimás és bíboros érsek ur 
főpásztori körlevele 

a2 egyház védelméről és a békességes tűrésről, 

Szeretett testvérek ! Több oldalról értesülök, 
hogy a legközelebbi napokban fölmerült, egyhá-
zunkat mélyen sértő események miatt igen föl 
vagytok háborodva. 

Elismerem és átérzem, szeretett testvéreim, 
hogy nehéz időket élünk. 

De éppen válságos viszonyok között szük-
séges az, hogy a nyáj az ő pásztorára nézzen, 
szavára figyeljen. Ezért szólok testvéri szeretettel 
hozzátok. 

Van-e okunk félteni egyházunkat ? 
Nincs. 
Nem hangzanak-e felénk az Ur e szavai: „Tu 

es Petrus, et super hanc petram aedificabo eccle-
siam meam. et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam." 

A rendithetetlen sziklán épült egyházakat 
kétezer év óta szakadatlanal ostromolják az 
anyagi és szellemi erő mindennemű fegyverével é s 

ma is szilárdan, diadalmasan áll, állani fog a 
világ végezetéig. 

Ha az Ur egyházát az eddigelé leghatalma-
sabbnak ismert római államra bizza, ugyan mi 
lett volna egyházából? Szépen elenyészett volna 
a világbirodalommal. Szentegyházunkat nem kül-, 
nem anyagi erő s nem emberek, nem mi, gyarló 
szolgái, nem államok tar t ják fenn, hanem maga 
az Isten. 

Ez a mi hi tünk! Ez a mi erőnk! 

„Ileus est fortitudo mea, quem timebo?" 
Én tehát egyházamat nem féltem. De féltem 

nemzetemet, melynek mint egyházamnak, örök 
fenmaradásra isteni igóret nem adatott . 

Neki Isten csak e földet adá, melyen élnie 
vagy halnia kell s ha meghalt i t t , meghalt e 
világnak örökre. 

S ha mink oly érdes hangon szólunk, mint 
hozzánk, illetve ellenünk szóltak; ha oly erősen 
támadunk, amint bennünket megtámadtak e na-

,pókban, az amúgy is ingerült kedélyeket any-
nyira felizgatjuk, hogy hazánkat csakugyan köny-
nyen veszélybe dönthetjük. 

Épen ezért az izgatottság jelen napjaiban 
meg kell kétszerezni éberségünket, fokozni mér-
sékletünket, az okosság fegyvereivel vértezni 
mellünket és az erősséggel edzeni lelkünket. 

Az erősség, e sarkalatos keresztény erény, 
nemcsak tettben, hanem türelemben is nyilvánul. 

Emlékezzetek meg az Úrról, ki elfogatása-
kor védelmére fegyvert rántó tanitványához ugy 
szólott : „Tedd hüvelyébe kardodat!" 

Agebatur jam non de agendo et aggrediendo, 
sed de sentiendo et patiendo. 

Azért kérlek benneteket : őrizzétek meg az 
erősség, az önmeggyőződés szellemét, hogy e 
harczias napokban is pax Christi exultet in cor-
dibus vestris. 

Legyetek meggyőződve, hogy állásomnál 
fogva ott, ahol nemcsak jogom, de kötelességem 
is egyházunk és hazánk érdekében szólni, hall-
gatni nem fogok. 

Várjuk be tehát Istenbe vete t t bizalmunkra, 
ügyünk igazságosságára támaszkodva, nyugodtan 
a dolgok további fejlődését. 

21 
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Erősödjetek meg Krisztus kegyelme által 
a béke malasztjában s nem hallgatva felbuzdult 
érzéseitekre, jogos felháborodástokra — nyugal-
matokat el ne veszitsétek. 

A szeplőtelen Szűz Anyának, hazánk védő 
asszonyának segitsége, oltalma legyen velünk e 
nehéz időben. 

Budapest, 1892. szeptember 8-án. 

Kolos, s. k. érsek. 

A protestantizmus országos felvonulása és 
zászlóbontása Komáromban. 

(Három felvonásban.) 

Hogy t. olvasóinknak erről, a protestáns 
részről komolyan inszcenirozott, tehát részünkről 
is komolyan veendő riadóró' világos, teljes, tör-
téneti hűségű fogalma legyen, abban állapod-
tunk meg katholikus publicistái tisztünkben, 
hogy részünkről tartózkodva a harczba való 
beereszkedéstől, tisztán a szemlélő és megfigyelő 
terepére szorítkozunk s Magyarország katholikus 
papságának a tiszta tárgyilagosság magaslatáról 
bemutat juk a magyar protestantizmus komá-
romi riadójának drámai játékát , ugy a mint az 
lefolyt. Komárom bevehetetlen vára az ország-" 
nak. Ám ebből ne következtessen a magyar 
protestantizmus magára nézve semmit. Ne gon-
dolja a protestantizmus különösen azt, hogy midőn 
mi az ő milliókat talpra hivó riadójukkal szemben 
egy árva harczias mozdulatot sem teszünk, hát 
ez talán félelemből származik a protestáns állás-
pont bevehetetlen erőssége miatt . Nem ! Homi-
num commenta delet dies. Ilyen dolog a pro-
testantizmus is : hominum commentum. Mi 
várhatunk, mig az emberek százados előitéletei, 
ködpáraként felemelkedve, i t t hagyják ezt a 
röges földet s uj előitéleteknek adják át a he-
lyet az igazság ostromában. Se tőlük, se a 
következő haeresisektől nem féltjük az igazsá-
got. De tér jünk vissza a komáromi riadóra. A 
drámailag szervezett akczió hármas tagolatba 
foglaltan került be a történelem raktárába: 
nyitánynyal, a kettős zászlóbontás jelenetével, és 
a konszekvencziák utójátékával. 

I. Nyitányul 

ime i t t közöljük a budapesti „Prot. egyh. és isk. 
Lap" koszorús vezérczikkét Tisza Kálmán-ro\. és 
az ő jubileumának protestáns jelentőségéről. 

Szórói-szóra adjuk ; mert csak igy lehet belátni 
a vesék rejtekeibe, a szivek redői mögé: 

„Ünnepre készül (halljuk !) a dunántuli testvéregy-
házkerület. Folyó hó 5-ikén ünnepli Tisza Kálmán fő-
gondnokságának 25 éves jubileumát. Az ünnepély amily 
fényesnek, épp oly nagyjelentőségűnek is Ígérkezik. Részt 
vesz benne a hazai protestantizmus szine-java, hogy kife-
jezést adjon tisztéletének s kimutassa solidaritását ama 
férfiúval, ki nemcsak a dunántuli egyházkerületnek, de az 
egész magyar protestantizmusnak büszkesége, kinek nem-
csak Dunántúl, de az egész magyar protestantizmus tar-
tozik hálaadóval. 

Huszonöt éve, hogy főgondnok, több mint huszonöt 
éve, hogy egyik vezető lelke egyházunknak. S e huszonöt 
év, mint egész múltja annyit bizonyít, hogy hű volt 
mindig, s a múltból ismert jelleme arról biztosit, hogy 
hű lesz hozzánk a jövőben is mind halálig. 

Ennyit ellenei is elmondhatnak. 
Mindenki tudja, ki lapunkat csak egy kissé is is-

meri, hogy mi nem tartoztunk a múltban, nem tartozunk 
a jelenben sem azok közé, kik Tisza Kálmánnak minden-
kor és mindenben kedvét keresik ; jobban mondva, sohase 
állottunk azok közé, kik nagysága előtt földig hajolva 
önfeledten szemtől-szemébe mondták: „a te orczádat nem 
különben látom, mintha az Isten orczáját látnám, mivel-
hogy kegyelmesen fogadál engemet.a Tudtuk, hogy neki 
is vannak hibái. Tudtuk, hogy a mindenhatóság, kivált-
képen ha magunk adunk rá meghatalmazást, csak ter-
mészetét követi, ha ekkép szól és akkép cselekszik: egy 
gondolat van, én gondolom az t ; akarat csak egy van, én 
akarom azt. És ettől féltettük egyházunkat, melyet egy 
gondolat csak akkor boldogít, egy akarat csak akkor 
idvezit, ha mindnyájunk gondolata és mindnyájunk aka-
rata az. Ezért küzdöttünk még Tisza Kálmánnal szem-
ben is, kinek pedig gondolatai a protestantizmus gondo-
latai ás utai a protestantizmus utai s küzdöttünk ellene 
annyival inkább, mert a katholiczizmus benne látva a 
protestantizmust megtestesítve, könnyen hajlandó hibáit is 
a protestantizmusnál; tudni be. De érdemeit, ha nem hir-
dettük is uton-utfélen, mindig elismertük; erényeit, ha 
sokszor hallgatva mentünk is el mellettök, mindig meg-
becsültük s most, midőn ez érdemek, ez erények 25 év 
tükrében ragyognak, a legnagyobb örömmel fonunk mi 
is koszorút tiszteletükre. 

Lehet, hogy e koszorú kevésbé lesz értékes a mi 
kezünkből, mint másoké, de lesz talán helye, ha szerény 
is, a többiek közt, hisz ezt is a tisztelet köti s a méltá-
nyos igazság adja át. 

A méltányos igazság — annak a férfiúnak, kiben a 
protestantizmus, öröklött hajlam, családi szokás és neve-
lés, öntudatos képzés és meditatio folytán a vérbe ment 
át s az egyéniséggel elválaszthatlanul összeforrt ; annak 
a férfiúnak, ki legszebb ifjúságát, legjobb erejét áldozta 
nekünk s akkor állt mellénk a sötétben, midőn szabad-
ságunkkal együtt hirünk, nevünk is csaknem elveszett. 

Emlékezés, lelkünknek drága kincse te, szállj szi-
vünkbe le, nyisd meg a multat s mutasd meg nekünk az 
ifjút, ki mint egy uj hitvalló szállt védelmünkre s jogot, 
szabadságot, elismertetést s dicsőséget szerzett számunkra, 
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kinek szavára sirtak apáink örömükben, sirtak a katho-
likusok is, hogy protestánsok nem lehetének, kinek ha-
tása alatt a nemesség és főnemesség közt oly hatalmas 
áttérési mozgalom indult meg, hogy a klérus Bécsbe 
szaladt fel könyörögni, hogy csak hagyjanak békét a mi 
jogainknak, autonómiánknak, mert különben egész Ma-
gyarország protestánssá lesz. 

Azóta az ifjú régen megőszült ; a sok munka, a 
temérdek gond idő előtt megfehérítették hajszálait. Volt 
minden, mi csak ember lehet. Volt mindenható, rettegett 
nagyúr, ki lehetett volna büszke országára, melyet meg-
szilárdított ; hatalmára, melyet megdönthetetlennek látott 
a világ ; hírnevére, mely túlterjedt az ország határain ; 
becsületére, melyhez ember hozzá nem férhetett, de aki 
csak kettőre maradt büszke életében, „hogy magyarnak 
és kálvinistának született." Az idő, a viszonyok kény-
szere módosította egy és más nézetét, de azt a kapcsola-
tot, mely közte és egyháza között volt, nem tágította 
meg soha semmi, nem még saját népének elfordulása 
sem ; a kapocs épp oly szoros volt akkor, midőn sokszor 
csak lelke járhatot t velünk, mint ma. midőn testtel, 
lélekkel újra a mienk. 

Áldott legyen a gondviselés, hogy megtartotta őt, 
megtartotta a jó napokban, megtartotta a nehéz időkre. 

Mert a nehéz idők újra visszatértek ; a régi bősz (!) 
ellen újra forrong és nagy erővel s csellel készül elle-
nünk. Nem a bécsi kormány, mint ezelőtt 33 évvel, 
Istennek hála, ez már nem üldözhet minket többé, hanem 
régi bajtársa, századokon át hív szövetségese: ama derék 
s nagybecsű katholiczizmus. (Köszönjük a bőszült bókot!) 
Ami a bécsi kormánynak nem sikerült, most ő próbálja"1 

meg, hogy beolvaszszon egy idegen testbe ; amit a bécsi 
kormány hiába próbált, most ő akarja elvenni szabadsá-
gunkat, jogainknak biztositékát, talpkövét. Újra megint a 
beolvasztási politika ellen kell tiltakoznunk, újra megint 
az ország törvényeire kell hivatkoznunk. Akkor autonó-
miánk volt megtámadva, egyik alap-létfeltételiink, ma a 
másik éltető lelkünk : a nemes, erkölcsi liberalizmus van 
veszélyben. (Dehogy!) Amiért mi századokon át mint 
legszentebb czélért küzdöttünk s áldoztunk mindent, mi 
e földön feláldozható, csakhogy szabadok legyünk : az ma 
csak rongyos eszközzé lett, hogy eltiporjanak. 

Lehetséges-e ez? 
Csak nekünk-e létfeltételünk, éltetőnk a liberaliz-

mus? Magunk szenvedünk-e, magunk bukunk-e el, ha 
megdöntik, vagy ami egy, ha meghamisitják az t? Nincs-e 
összeforradva fogalmilag, érdekileg a protestantizmus az 
igaz liberalizmus fogalmával, érdekeivel ? Lehet-e e kettőt 
elválasztani nemzetünktől? Lehet-e a liberalizmust most 
megtámadni, hogy ne bántanának minket ; lehet-e minket 
megsebezni, hogy ne vérzenék a nemzet is ? (Mennyi bal-
ítélet!) 

Születésünk perczében tettük össze szivünket a nem-
zet szivével. (Mi pedig már a nemzet születésekor tettük 
össze.) Ringatni se kellett, hogy összeforrjunk ; tanitni 
se kellett, hogy egyek vagyunk ; mondani se kellett, hogy 
egy lesz sirunk. Együt t szenvedtünk, együtt sirtunk, 
együtt reménykedtünk, együtt bánkódtunk, együtt vérez-
tünk, együtt fogytunk meg nemzetünkkel, de együtt 

győztünk, együtt virultunk ; együtt szereztünk szent kin-
cseket, nemcsak magunknak, de honfitársainknak is. Az 
a kincsünk, melyért régen csak ketten szenvedénk, titok-
ban csak ketten imádkozánk, csak ketten levénk földön-
futók, az a kincsünk : az autonomia, közkincse ma az 
egész hazának, drága kincse ma azoknak is, kik az ellen 
esküdtek össze ellenségeinkkel, az ellen harczoltak száza-
dokon át, azért segitettek megöldökölni százezreket, hogy 
ki ne fakadjon, ki ne nőjjön a fája. És ime most, ők is 
a fa alá telepedtek, s még csak nem is lesütött szemek-
kel szedegetik annak gyümölcseit. (Ejnye no, mi, szem-
telenek !) 

Majd igy lesz a liberalizmussal is. A protestantiz-
mus ezt is majd kivivja, (Mit ? Az igazságtól való szabad 
elrugaszkodást?) ennek is majd dicsőséget szerez, e kin-
csét is majd közkincscsé teszi, mint tette az autonomiát. 
Ezt is beirja majd a nemzet szivébe, nem mint édes 
óhajtását, hisz azt maga Isten irta oda, mielőtt még 
Krisztus megjelent, de mint szeplőtelen, tiszta ideát, mint 
szent, magasztos czélt a haladás felé. S beirja ezt azok 
szivébe is, kik ma azt csak nevéről ismerik s mint csengő 
szót s homályos beszédet istenitik és elhiszik s nem 
zudulnak fel hallatára, hogy az csak eszköz és semmi más. 

Igen ! a protestantizmus megteszi ezt, mert övé az 
eszme, s mert őszintén, képmutatás nélkül csak ő teheti 
meg. (Az igazságtól az egyéni tetszéshez való elrugasz-
kodást !) 

És lesz idő, ha nem is hamar, midőn a katholiku-
sok épp oly erővel megkövetelik egyházuktól a liberaliz-
must, amily erővel sürgetik most az autonomiát. Es lesz 
idő, midőn a katholiczizmus elfelejti — arait már is na-
gyon kezd felejteni — hogy egész története a liberalizmus 
s annak vívmányai elleni harcz, az autonomia elleni véres 
küzdelem s hogy azért gyilkoltatott meg százezereket, (no-
no !), mert szabad eszméket hirdettek s ezaböd urai akar-
tak lenni önmaguknak. És lesz idő, a feledés napjai után, 
midőn a liberalizmus az ős hit zászlójára akarva nem 
akarva is rávarratik, mint rávarrták az autonomiát s oda 
ír ják fényes betűkkel, mint minden u j dogma mellé oda 
függeszt ik: „a csalhatatlan hagyományokból." (Hát csak-
ugyan igaz volna az, hogy nemo propheta in patria sua?) 

De ekkorra támad talán a földön is egy erkölcsi 
biró, ki a mi mult, azt el nem feledi, ki igazságban itéli 
meg az embereket nem tudomány, de az erkölcsi törvé-
nyek szerint, s lerántva a sok álarezokat, mint Ábrahám, 
elűzi a tagokról a ragadozókat. (Borzasztó !) 

Nem ámítjuk magunkat, hogy ez idő már közel 
vagyon ; ellenkezőleg sok jel arra int, hogy ne ringa-
tódzunk ábrándokban, hanem küzdjünk, hogy közelebb és 
közelebb hozzuk ez időt. 

És él az Ur, hogy küzdeni fogunk. Él az Ur, 
hogy nem csüggedünk. És él az Ur, hogy győzni is 
fogunk ! 

Benne biztak apáink is és nem csalatkoztak. Mi se 
fogunk szégyent vallani, ha benne bizunk és apáink eré-
nyeit jól megbecsüljük. 

Mi tette őket oly nagyokká? Mi tette őket meg-
annyi bámult hősökké ? Mi adott nekik erőt, bátorságot, 
szívós kitartást a küzdelemben ? 

18* 
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Egy szellem : a testületi széllem. Egy érzet : az ösz-
szetartosás érzete. 

Ez verte meg a bécsi kormányt. Ez veri meg a 
katholiczizmust is. 

Oly fegyver ez, mely megtörhetetlen. Mint Hadúr 
kardja, oly fegyver ez, mely az égből jö t t le kegyelem-
ből, hogy a kisebbséget el ne nyomja a többség, hogy 
az anyag ne uralkodjék a szellem felett. 

Ez volt apáink fegyvere. Ezzel győzött 33 év előtt 
Tisza Kálmán. 

Ezt kell most is előragadaunk, bogy erősek legyünk 
s Tisza Kálmán kezébe adnunk, hogy újra győzzünk. 0 
elmondhatja, s ez teszi őt győztes vezérré : „egyéb viha-
rokat láttam én már, de ha egy összetört világ is dőlne 
rám, a romok közt bátran megállok én." 

Főgondnokunk, nemes vezérünk, koszorúzott hőse 
diadalmas régi csatáknak ! vedd kezedbe, s bontsd ki újra 
a régi zászlót, aki megmutattad, mutasd meg újra, mit 
elleneink már elfelednek, hogy a protestantizmus ma is 
elég hatalmas, hogy kellő időben győzelmesen harczoljon 
meg oly küzdelmeket, melyek a múltban dicsővé tették 
nevét és halhatatlanná érdemeit. 

Vedd kezedbe, bontsd ki ezt a zászlót, mi követni 
fogunk!" 

íme ez a nyitány! Elég „bősz" volt, nemde? 

II. Most következik maga 
a kettős zászlóbontás 

és pedig először Pap Gábor, dunántuli ev. ref. egyház-
kerületi „püspök" — „bősz" — „püspöki jelentése," — 
azután magának a generalis Tisza Kálmánnak „türelmes" 
és „nyugalmas" — riadója. 

„A püspöki jelentés 

„Főtisztelendő egyházmegyei közgyűlés! 
Azt az üdvtelen, s nemcsak az egyes vallásfeleke-

zetek tagjainak valláserkölcsi életére, hanem a magyar 
állam erőinek kifejtésére is károsan ható, ezen erőknek 
a magyar nemzet jól felfogott érdekében központosítását, 
s egy czélra : a nemzet szebb jövőjének megteremtésére, 
a magyar államnak megszilárdítására irányzását gátló 
harczot, — melyet nem is a római katholiczizmus, hanem 
az ultramontán r. kath. alpapság indított meg a feleke-
zeti viszonyokat szabályozó 1868. LIII . t. cz. és főleg 
ennek 12. §-a ellen, az életből meritett képekkel, s az 
ultramontán sajtóból vett idézetekkel illusztrálva lehetőleg 
élethűen rajzoltam az 1890. évben Székesfehérvárott tar-
tott közgyűlésre beterjesztett püspöki jelentésemben ; s 
mert a felekezetközi viszonyok moritaliter azóta nem vál-
toztak, mert az elkeresztelések=na^?Mden vannak ; ez 
elkereszteléseket kihágássá minősítő február 26-ki kultusz-
miniszteri rendelet nem csak vissza nem tartóztatja, 
hanem inkább sarkalja a plébánosokat az ország törvé-
nyének lábbal tapodására, s szinte örülni látszanak annak, 
ha a kihágásokat sujtoló elmarasztalások olcsó martyrsá-
gának dicskoszorujával léphetnek fel a nyilvánosság e l ő t t . . . 
Fölöslegesnek tartom az 1890. évi jelentésemben foglaltak 
ismétlését. 

A helyzet nem változott, hanem veszélyesebbé lett az 
által, hogy az alpapságnak békebontó (oh oh !) mozgalmá-

hoz most már a főpapság, élén az ország prímásával, csat-
lakozott, a ez által annak erőt kölcsönzött. 

Nagy reményeket kötött a nemzet az uj prímás 
működéséhez ; hittük, hogy, miután jelszavául a „Pax"-ot 
választotta, s a hajthatatlan Róma is ott, hol bármi okból 
akaratát nem érvényesitheti, a „pati posse"-ra hivatko-
zással meghajol a változhatatlan előt t : a békét tényleg 
helyre állitandja s elrendeli, meghagyja az alpapságnak 
a törvény előtt való meghajolást s békeszerető lelkével és 
erős akaratával sikerülni fog e magas állású főpapnak 
„motos componere fluctus." — Fájdalom, csalódtunk. — 
Nem elnyomta, hanem terjedelmesebbé s élesebbé tette a 
mozgalmat azzal, hogy annak élére állt, s ez által azt az 
izgatást, mely egyházi szempontból sem volt legálisnak 
nevezhető addig, mig a püspöki kar hozzá nem csatlako-
zott, egyházilag legalizálta. 

Erőt kölcsönöz a mozgalomnak azon sajnos kö-
rülmény, hogy a főrendiház többsége tüntetőleg csatla-
kozott ahhoz. 

Ez az ügy most már nem kizárólag felekezetközi, 
hanem az egyház és állam közötti, ez az állami szuvere-
nitás kérdése. Ott, a hol a felekezetek közötti viszonyo-
kat kell szabályozni, a jól rendezett állam nem bizhatja, 
nem ruházhatja, nem is engedheti át a szabályozást egy 
felekezetnek, mely az átruházott jogot a többi felekeze-
tek teljes elnyomására használná fel. Az államnak önma-
gának kell oly törvényt alkotnia, mely nem korlátolja 
egyeseknek az állam érdekeivel össze nem ütköző lelki-
ismereti szabadságát ; de igenis meggátolja azt, hogy a 
felekezetek közül egyiknek papsága sarlóját belevágja 
( j a j ! ) a más felekezet vetésébe, s egyik felekezet a másik-
nak jogait lábbal tapodja. 

En bizom nemzetünk jó géniuszában s erősen meg 
vagyok győződve affelől, hogy a törvényhozó testület 
megvédelmezi az állam szuverénitását bárhonnan jöhető 
támadás ellen s azon római katholikusoknak, — kik ős-
időktől kezdve következetesen küzdöttek minden idegen 
beavatkozás ellen — kik jó római katholikusok, de egy-
úttal jó hazafiak is voltak (no lám, hát ez mégis csak 
lehetséges !) s az egyház és 'haza iránti kötelességeiket 
össze tudták egyeztetni, de a haza érdekeit soha sem 
rendelték alá az egyház érdekeinek, kik a negyvenes 
években is férfias kitartással küzdöttek a reverzálisok 
ellen, ezeknek utódai most sem tévesztendik szem elől az 
állam érdekeit, a felekezetközi béke fentartása szüksé-
gességét, s nem működnek közre azokkal, kik a rever-
zálisok korát akarják ujolag visszaidézni. 

De mert az is megtörténhetik, hogy várakozásunk-
ban csalódunk, mert a törvény nélkül behozott jezsuiták 
nagyban működnek, s oly irányban, mely nem csak a 
protestantizmusra hozhat vészt, mert a leendő anyák is, 
kik egy u j nemzedéknek jelölnek majd irányt, papi be-
folyás alatt álló apáczák által vezetett zárdában nyerik 
úgynevezett magasabb kiképeztetésüket ; (Hát ez mi ? 
Nem-e belevágása a protestáns sarlónak a kath. egyház 
vetésébe?) s mert Zichy Nándor gróf határozottan kije-
lentette, hogy ugy a polgári anyakönyvek, mint a családi 
jog kodifikácziójánál meglesz az a főrendiházi többség, 
mely a klerikális törekvéseket támogatja, s igy minden 
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oly törvény alkotását megakadályozza, mely a klerikáli-
sok tetszésével nem találkozik ; s e kijelentésre suly fek-
tetendő, mert Zichy gróf nem csak a maga, hánem mind-
azok nevében beszél, kik a főrendiházban együtt tapsoltak 
ós éljeneztek : mindezek intő jelek, éberségre, vigyázatra 
s arra intenek, hogy ha esetleg az állam meghajolna 
renitens papság előtt, ha az 1868. LUI. t.-czikket akár 
megváltoztatja, akár végre nem hajtja, s igy annak meg-
rontását lehetővé teszi : ez a reánk nézve kedvezőtlen hely-
zet minket készületlenül ne találjon, s a bekövetkező, ránk 
nézve veszélyeket rejtő időszakban ott keressük a fentartó 
erőt, hol egyedül található az fel, hol őseink kemény 
megpróbáltatások idején keresték és föl is találták, keres-
sük önön magunkban. 

A jelentés zárószavai szintén az elkeresztelési kér-
déssel foglalkoznak és igy szólnak : 

Részint közvetlen tapasztalatom, részint a hozzám 
hivatalosan beérkezett jelentések után igyekeztem hiven 
feltüntetni az egyetemes ev. ref. magyar egyházunkat oly 
közelről érdeklő ujabb mozgalmat, melyet látszólag az 
alsóbb papság, a főpapság és a mágnások nagy része 
magáévá tett, s bár határozottan szabadságellenes és 
reakczionárius a mozgalom, mert az állam felekezetközi 
békét biztosító törvényének hatálytalanná — csak is dek-
laratívvá — tételével e lélekismereten uralkodó, azokra 
pressziót gyakorló klerikális beavatkozásnak a családi 
békét feldúló hatalmát akarja előtérbe helyezni . . . mégis 
a látszólagos szabadelvüségnek a gyenge látásuakat el-
vakító köntösébe öltöztetik. E mozgalom elszomorító 
ugyan s annyival inkább, mivel nemcsak hazánkban, ht> 
nem Európaszerte indult meg, jeléül annak, hogy jezsu-
istiko-klericzízmus, a csalhatatlanná deklarált egyházfőnek 
égise alatt indította meg és folytatja az t ; de azért az én 
erős meggyőződésem szerint nincs ok túlságos aggoda-
lomra s annyival inkább nincs, mert ez sem kizárólag 
felekezeti kérdés, hanem az állam szuverenitásának kér-
dése és nem hihetem, hogy a XIX. század végén az álla-
mok és igy a magyar állam is, bármely egyházzal szem-
ben is. felségjogukról lemondjanak, nem hihetem, hogy 
a felvilágosodásnak, a tudományos téren előhaladottság-
nak mai stádiumában az emberiség visszafelé menjen 
előrehaladás helyet t ; nem engedheti békóba veretni, 
megkötöztetni a lélekismeretet, a gondolat, a meggyőző-
dés szabadságát; nem hajolhat meg azon egyház előtt, 
nem törpülhet alá azon egyház akaratának végrehajtó 
eszközévé, a melynek feje korunkban is elátkozza azt a 
nézetet, hogy—minden vallásb a n„.Lgh et. idzfí'/• üh i i -s. -HÚnd en-
kinek jogában áll azon egyházba lépni át, melyet igaznak 
tart ; elátkozza azon tant, hogy az államnak jogában áll 
az egyházi hatalmat korlátolni, hogy az egységes — 
Róma által vezényelt — egyház nemzeti egyházakká ala-
kulhat á t ; elátkozza az államnak az iskolák felett intéz-
kedhetési jogát, a tudomány szabadságát, egyházi tanté-
telektől függetlenségét , vegyes házasságból született 
gyermekek vallási hovatartozandósága felett törvényhozá-
silag intézkedhetését, a polgári házasságot s házassági 
ügyekben biráskodhatását; elátkozza a római valláson 
kivül bármely más vallásnak eltűrését s azok várakozá-
sát, kik azt hiszik, hogy az az egyház és annak csalha-

tatlanná kanonizált feje valaha kibékülhetnek a szabad-
sággal, a hálaadással, a modern czivilizáczióval." 

— Bár itt-ott kitört belőlünk még a humor is, ime, 
türelemmel hallgattuk végig ezt az igazán vadultan 
„bősz" — „püspöki jelentést." Még maga a generalis 
intimusa, Horváth Gyula is, gyengéden bár, de elég ért-
hetően elszörnyűködik a superintendens ur tapintatán. 
„Azt biszszük, ugvmond, talán nem éppen tapintatos el-
járás, hogy most Tisza Kálmán jubileumán tette ismét 
égetően aktuálissá az odiózus Szapáry-kormány egyik leg-
odiózusabb ügyé t : az elkeresztelési kérdést". Es a lább: 
„Nem tar t juk czélszerü dolognak, hogy a kálvinista egy-
ház egyik egyházi korifeusa mindezeket most mondja el, 
a mikor az időpont megválasztása, vagy helyesebben 
szólva: kellően meg nem választottsága félreértésekre 
adhat okot." 

Következik 
a generális „nyugalmas" riadója 

a „sötét idők" és „fekete pontoku-tól való félelem 
taktusában : 

„Midőn főtiszteletü közgyűlés és tisztelt gyülekezet, 
a mult évben a főtiszteletü dunántuli egyházkerület gyű-
lését mint világi elnök megnyitottam, felemiitettem a 
többek közt azt, a mit igen tisztelt szónokunk most is 
kifejezett, hogy ha nem is oly nagy mértékben mint sok 
más helyütt, de nálunk is mutatkoznak jelenségek, melyek 
oly szellemre vallanak, mely a mult sötét idők felé látszik 
minket visszaterelni, s mely ha érvényre juthat , veszé-
lyeztetheti a hazánk felekezetei közti egyetértést. Sajná-
lom, •nraim, hogy ma nem mondhatok egyebet, mint azt, 
hogy ebben nem csalódtam, sőt hogy ez tagadhatatlanul 
egyes konkrét esetekben már egészen pozitív alakot is 
öltött. De azt hiszem, főtiszteletü közgyűlés és tisztelt 
gyülekezet, nem volna helyén, hogy én itt most ezekkel 
bőven foglalkozzam. Nem volna helyén, de nem is tartom 
szükségesnek. Nem tartom szükségesnek egyfelől azért, 
mert tudom, hogy bármi történjék is, a magyar protes-
tantizmus és igy a mi egyházunk és egyházkerületünk is 
hű fog maradni ahhoz az úthoz, ahhoz a szellemhez, a 
mely utat mindig követett, a mely szellem mindig átha-
totta, azaz: fejleszteni igyekezni fog belsőleg saját erejét, 
hogy ha kell, daczolhasson minden veszélylyel, nem fog 
megtámadni senkit, l ) mindig kész lesz a békét fentartani, 
örülni fog minden más felekezet boldogulásának,2) de vi-
szont, ha megtámadtatnék, a szellem, az ész, az igazság 
fegyvereivel ?j fog menni a küzdelembe. (Zajos éljenzés.) 

De nem tartom szükségesnek azért sem, mert még 
azon tul is, hogy a felekezetek közti béke fentartása va-
lóban minden felekezetnek és minden hazafinak érdeke, 
ezen kérdések, a mint ma már állanak — legalább azon 
részük, a mely konkrétebb alakot ölt — ha nem is 
mondhatom, hogy nem érdekli a felekezeteket, de nem 
mondok sokat, ha azt mondom, hogy legalább annyira 
érdekli az államot. (Igaz ! Ugy van !) Ezt sem kívánom 

') Igazán ? 
2) Ez is igazán van mondva ? 
3) Ha ezt az igéretét megtar t ja és csali ezekkel a fegyve-

rekkel jön ellenünk a csatába : akkor tár t karokkal várjuk, mert 
előre lát juk — az igazság előtt való meghódolásukat. 
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bővebben fej tegetni , de reá kivánok mutatni , hogy midőn 
körülbelül hasonló esetek fordul tak elő, mint a mostaniak, 
a mi eleink ugy fogták fel e kérdéseket , mint a hazának, 
nemzetnek kérdéseit . Hiszen, hogy ne tudnók, hogy a 
harminczas évek végén és a negyvenes évek elején a 
reverzálisok, a vegyesházasság és mindaz, a mi evvel 
kapcsolatban van, képezte a hazai tá rgyalások , vi tatko-
zások anyagá t és nézze meg bárki az akkori kornak a 
naplóit , i ratai t , meg fog ja látni, hogy a küzdelmet nem-
csak a protestánsok vit ték, sőt talán, mondhatnám, nem 
fő leg ők vit ték, hanem vitték a római kathol ikus vallá-
son levő hazafiak. (Igaz ! Ugy van !) Igen természetesen, 
mer t ha ők a haza, az állam nevében felszólaltak, r á juk 
nem lehete t t azt mondani, a mit a protes tánsokra lehetet t 
legalább ráfogni , hogy ők nem az állam nevében beszél-
nek. de elfogult felekezetiesség vezérli őket. (Igaz ! 
U g y van !) 

Es , uraim, talán megengedik, hogy ezen állitásom 
bizonyításául (Hal l juk ! Hal l juk !) csak néhány sort olvas-
sak fel az 1840—41-iki országgyűlésen a főrendiházban 
— tehát nem is az alsó házban — mondot t beszédéből 
egy oly férfiúnak, kit, mint nagy hazafit, hamvaiban is 
mindnyájan t isztelünk, kiről azt, hogy a római kathol ikus 
egyház igaz hive volt, soha kétségbe nem vonták, s a 
ki még az akkori l iberális pá r t kötelékébe sem tar tozot t . 
E férfiú, uraim, Széchenyi István gróf. (Éljenzés.) *) Ezen 
férf iúnak akkor i nagyhatású beszédéből i r tam ki e pá r 
sort. (Ha l l juk! ) 

„Az apostoli magyar király mindig meg tud ta kon-
stitucziónális nemzetével óvni magá t Rómának suppre-
macziájától , a föméltóságu klérus status in stat "soha 
sem volt és soha nem is lehet, s valamint inkább és 
inkább fejledezik honunk konstitucziónális elvekben, 
annál összeütközőbb, s igy annál tű rhe te t lenebb lészen 
egy külső ha ta lomnak ilyes befolyása nemzetünkre . 
Hol a törvény a nemzetet még fejedelmének önkényé-
től is biztosít ja, miképp lehessen az idegen önkénynek 
alávetve?* (Élénk helyeslés.) 

1841-ben, Magyarország főrendi táb lá ján mondta 
ezeket Széchenyi István gróf, és uraim, én nem képzel-
hetem, hogy a mai nemzedék lelkében — felekezeti 
különbség nélkül — ne élne ugyanez az államhoz való 
ragaszkodás. Éppen ezért, midőn azt is tudom, hogy 
Magyarország törvényhozása és kormánya, a mint nem 
te t te eddig, ugy nem fogja ezentúl sem tenni, hogy kény-
szeritőleg belenyúljon a hit dolgaiba, beleavatkozzék az 
egyes felekezeteket kizárólagosan illető ügyekbe, vagy 
parancsolni aka r jon azokban, a melyek valóban a hi t re 
tar toznak, s midőn a történelem bizonyít ja azt is, hogy 
Magyarország fömél tóságu klérusa bonyadalmas. kényes 
kérdéseknél mindig tudta ugy hazafiságának, mint bölcses-
ségének jeleit adni, ennek köszönvén azon kiválóbb állást, 
melyet tőle nem ir igylünk, de melylyel e világon sehol 
másut t , mint hazánkban nem bir (Ugy van !) — midőn 
midezeket látom, nem tudok letenni a reményről, hogy 
bár láttassanak is a fekete pontok, de ezen kérdések min-
denkinek megnyugvására fognak ugy elintéztetni, hogy 
se az egyes felekezeteknek az érdeke, se az állam tekin-
télye ne szenvedjen. (Élénk tetszés és éljenzés.) 

') Erre Széchenyi csak azt mondaná : Pardon ! 

Főtiszteletü egyházkerüle t i közgyűlés, tisztelt gyü-
lekezet ! Most visszatérek oda, mi beszédemnek igazi 
czélja vo l t : köszönetem és há lám kifejezéséhez. Nem fo-
gok most sem tuláradozni ebben, de ki kell je lentenem, 
hogy él bennem a hála és a köszönet mindazok iránt , 
kik az ünnepélyekben részt vettek, nem csak az én irán-
tam tanus i to t t jó indula tér t — bármily nagybecsű is az 
előttem — de él bennem azért — és talán főleg azért 
— mer t meg vagyok róla győződve, hogy annak, hogy 
különböző vidékeiről e hazának összesereglettek a p ro -
testánsok, s hogy ez ünnepélyekben részt vettek többen, 
igen buzgó, de nem elfogult római kathol ikusok is, meg-
van az a jelentősége, hogy egyfelől bebizonyít ja , hogy 
maguk a protestánsok tudnak összeseregleni azért , hogy 
egymással örül jenek, másfelől biztositéka annak, hogy 
fognak összeseregleni akkor is, midőn egymással tenni 
kell, de jele az, hogy római kathol ikusok is vannak jelen, 
egyút ta l annak, hogy még minálunk — hála a gondvise-
lésnek — nem ment annyira a felekezetesség, hogy a 
hazában élő különböző felekezetek ne tud janak együt t 
örülni más felekezetekkel . (Éljenzés.) 

En , mélyen tisztelt egyházkerüle t i közgyűlés, kérem 
istent, á ld ja meg mindnyá juka t , á ldja meg ezen egyház-
kerületet , annak iskoláit, egyházai t és egyházi tag ja i t , 
mindnyá junka t pedig ruházzon fel a hi tnek erejével, de 
ruházzon fel a türelem és a nyugalom sokszor igen nehéz 
sajátságaival is (Élénk tetszés és helyeslés), hogy mind-
addig, mig hazánk és vele összeforrt egyházunk érdeke 
ezt kivánja, semmi belőle ki ne zavar jon, de ha ránk 
kényszeríttetnék más eljárás, akkor ruházzon fel a szilárd-
ság, a szívósság, a kitartás összes erejével. (Élénk éljen-
zés), hogy ugy, mint hajdanta, ma is elháríthattunk min-
den veszélyt, mely hazánkat és egyházunkat érheti. (Dörgő 
éljenzés.) A magam részéről pedig engedjék meg, hogy 
kér jem továbbra is jó indula tuka t (Éljenzés.) és kér jem 
azt is, a mire eddig is mindig szükségem volt, de a 
mire ha j lo t t koromnál fogva ma már nagyobb szükségem 
lesz — elnézésüket. (Hosszantar tó meg-meguju ló lelkes 
éljenzés.) 

Most következik 

a király gratulácziója, mint epizód: 

Tisza beszéde után rövid szünet következett , majd 
ismét Pap püspök szólott az uralkodóról , ki elsőnek 
je lentkezik ott , a hol az érdemnek elismeréséről van szó. 
Ezután a jelenlevők szűnni nem akaró éljenzése között 
felolvasta a királynak következő táviratát. 

„Őszinte, rokonszenvvel csatlakozom azon 
örömteljes szerencsekivánatokhoz, melyekkel 
önt mint huszonöt év óta az evangéliko re-
formált egyház dunántuli kerületének főgond-
nokát hitsorsosai ós számos tisztelői e mai 
napon üdvözlik. Adja a Mindenható, hogy 
mindenkor érdemdús működését egyháza és 
a közügyek érdekében még számos éven át 
folytathassa. 

FERENCZ JÓZSEF1" 
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III. A riadó utójátéka 

kezd lefolyni a — közvéleményben s valószínűleg folyta-
tása is lesz a társadalomban. A milyen goromba volt 
a „jó napot kivánok," melyet visszhangkeltőül a kál-
vinistaság a közvélemény dobhártyájába belekiáltott, épp 
oly gorombán válaszol az „adjon Isten," mely echo gya-
nánt a közvélemény torkából visszafelel. Halljuk csupán a 
„Budapesti Hírlap," a közvélemény legöblösebb szócsö-

vének a — hangját : 

„A kiüturharczos." 

„Klapka várában Tisza Kálmán vezér kitűzte a 
zászlót, s a magyar protestánsokat „a kitartás és szivós-
ság nehéz fegyvereire" szólítja fel, hogy „mint hajdan, 
győzelemre vezethesse a protestáns egyház igaz ügyét ;" 
már mint ő, Bocskay és Bethlen utódja, Tisza. Ugyan 
mit akar ? Protestáns pártot akar. Minek ? Azért, mert 
szüksége van r á ; ez által akarna vagy visszakerülni a 
hatalomba, vagy visszamenni az ellenzékre. Szerepet keres 
magának s mivel látja, hogy a miniszterséggel a szabad-
elvű pártot is elvesztette, hol vezér nem lehet, ki jókedvű 
adakozó lenni megszűnt: szeretne más alapon ismét fe-
lülkerekedni s tehát megmaradt barátai s megtartott 
református főgondnoki állása segítségével protestáns 
tábort verbuvál. Hátha körülötte seregeinének mindnyájan 
a protestánsok, az evangélikus és a református zsinatok, 
melyek novemberben ismét összeülnek, hogy közös 
ügyeiket tárgyalják. Az elkeresztelési ügy ily közös ügy ; 
abban, ha odáig a kormány — szegény feje — a kér-
dést meg nem oldja, lehet közös akcziót csinálni s Bánffy 
és Radó főgondnokok, Baltik Szász Károlylyal és Zelenka 
Szász Domokossal csinálnak Magyarországnak Tisza 
Kálmán, Tisza Lajos és Tisza István családi politikát. 
Ha a magyar protestánsok élére kerülhetne Tisza, akkor 
vagy felesleges Szápáry s az elkeresztelési kérdést meg-
oldja ő, a ki csinálta, vagy pedig lehetetlen, hogy Apponyi 
elkövetkezzék, mert az egyesült protestánsok nélkül és 
ellen Magyarországon kormányozni nem lehet. Ez tehát 
a mód, hogy se Tisza nélkül, se ellene miniszter senki 
ne lehessen, ő pedig legyen az az ember, a ki mellőz-
hetetlen és nélkülözhetetlen. Igy ő lenne a helyzet ura. 
Ezért kell protestáns felekezeti párt s annak Tisza 
Kálmán jubiláns legyen generálisa. A komáromi politika 
ide lyukad ki. 

De mi nem hiszszük, hogy a protestánsok felülje-
nek Tisza ingerlő szavának, mert azok többnyire ellen-
zékiek, kik nem hisznek a nagy taktikusnak. Ez azonban 
mégis jól számit, midőn Komáromba megy, hogy nagy 
ünnepélyesen proklamálja az 1868-iki törvény és a feb-
ruári rendelet változhatatlanságát és keresztülvitelét, mert 
ez a protestáns körökben visszhangzik : Sőt régi barátja, 
Horváth Gyula, ki jelenleg a nemzeti párt alelnöke, hit-
buzgóságában ismét vezéreül vallja Tiszát, — on revient 
toujours á ses premiers amours — Hegedűs Sándor 
pedig nyiltan a jövő emberének hirdeti a meddő mult 
idők nagymesterét. Fúzió Tisza és Apponyi között! Orszá-
gos hahota. Minthogy azonban ez képtelenség, a komá-
romi jubileum is az. 

Vagy pedig egy kétségbeesett kisérlet. Furfang ész 
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nélkül. Mert ki tarthatná okos dolognak, most ország-
gyűlés előtt az elkeresztelési kérdést kormánypárti oldal-
ról oly módon vetni fel, hogy abból a legelkeseredettebb 
harcz keletkezzék katholikusok és protestánsok között? 
Már t. i. ha másoknak nem volna több belátása, mint az 
izgatók közé szegődött volt miniszterelnöknek. 

Micsoda izlés, vagy számitás rejlik abban, megtá-
madni személyében és összeszidni Vaszary herczegprimást, 
mert egyházi kérdésben katholikus állásponton áll? Oly 
éles Pap Gábor püspök jelentése, mint hadüzenet előtt 
az ultimátum lenni szokott. De nemcsak a primás, az 
összes püspökök, kath. alsó papság, főrendek, pápa stb. 
anathema alá vettetnek a február 26-diki miniszteri ren-
delet miatt. Ez irat és Tisza beszéde szerint a protestan-
tizmus, az állami souverainitás, a királyi jogok és a lel-
kiismereti szabadság minden veszélyben forog 1890. febr. 
26-dika óta és ezt egy miniszteri rendelet teszi. Nevetsé-
ges túlzás; hátha az a rendelet nem volna, mi lenne? 
Talán vége lenne a protestantizmusnak, vagy Magyaror-
szágnak ? Békesség volna. Azt a rendeletet Tisza tizenöt 
esztendeig ki nem adta, mikor elment kibocsájtotta s 
most sem adná ki, ha miniszter volna. Minek erőlködik 
hát ugy mellette? Mert nem ő a felelős miniszter, hanem 
Csáky és Szápáry. Ezeknek segit Komáromban, hogy 
könnyebb legyen nekik a kormányzás. Isten óvjon bará-
taimtól, mondják ezek. A minisztérium két év óta a 
tüzet oltani iparkodik s most Pap Gábor olajat önt belé 
s Tisza Kálmán bele fuj . A jó liberális szándék világos. 

Az a hiba, hogy nagyon is az, hogy a szita igen 
á t l á t s s ^ Összeveszíteni fél Magyarországot, prímást, kor-
mánytf katholikus és protestáns papokat, katholikus és 
protestáns főrendeket és képviselőket, szabadelvű és 
ellenzéki sa j tó t ; a magyar nemzetet vallási pártokra sza-
kítani szét s ezeket egymás ellen ingerelni s azután a 
zavarosban halászni : hazafias, nemes és keresztény poli-
tika, mely népünk boldogitására legalkalmatosabb. S 
nincs is hál Istennek semmi egyéb dolgunk, mint a cse-
csemők vallása fölött veszekedni. 

Valóban a komáromi programm, a bihariak mellé, 
Tisza Kálmánhoz méltó." 

* 

Az egészhez, ugy hiszem, nem fog kelleni sem-
mi kommentár többé ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, szept. 10. Figyelemre méltó szózat egy 

katholikus egyetem érdekeben. — 
A Hedry Bódog sirokai plébános által nagy gond-

dal és finom tapintattal szerkesztett „Sárosmegyei Köz-
löny"-ben a következő felszólalás történt. A tárgy oly nagy, 
hogy az egész ország, az egész kath. egyház figyelmét 
megérdemli : 

„A lapokban olvassuk, hogy a reformátusok a deb-
reczeni főiskolát minél előbb egyetemmé akarják kiegé-
sziteni. De azt nem olvassuk sehol, hogy a kath. egyetem 
alakítására valaki incziativát tenne, mert hiszen ez csak 
a jövő zenéje. 

Pedig ha valami, ugy egy katholikus egyetem ala-
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kitása, eltekintve az országos érdektől, melynek két egye-
tem elégtelen, szükségessé vált a hanyatló magyar katho-
liczizmus jövőjére nézve. 

Ismeretes dolog, hogy néhai Bonnaz József, Csanádi 
püspök, 100,000 forintnyi alapítványt hagyományozott 
egy katholikus egyetem alapítására. Igaz ugyan, hogy 
100,000 forintnyi tőke csekély összeg, egy egyetemnek 
nem alakítására, de fenntartására is elégtelen ; de ha ál-
dozatkész főpapságunk s a jómódú katholikus közönség 
is kisebb-nagyobb alapítványokat tennének ez ügyben, 
ugy egy-két évtized leforgása alatt valósulhatna e tekin-
tetben való reményünk. 

Tudjuk ugyanis mindnyájan, hogy első sorban a 
magyar katholikus tanügynek égető szüksége van egy kath. 
szellemű tanári egyetemi fakultásra, mert ez idő szerint 
kénytelenek ugy a szerzetes, mint a világi katholikus 
tanárjelöltek a budapesti m. kir. tudományegyetem 
nagyobbára materialisztikus, darvinisztikus, naczionalisz-
tikus elvű tanárait hallgatni, azok előtt, hitelveik meg-
tagadásával, vizsgázni, minek folyománya az, hogy korrekt 
kath. középiskoláink nincsenek. 

Mindez tehát szükségessé teszi a kath. egyetem 
minél előbbi megalapítását. 

Ám mint mindenben, ugy az országos autonómia 
hiányában e tekintetben sincs elvi egyetértés a katholikus 
vezérférfiak között. A legtöbb nehézséget e részben a pénz-
ügyi tekintetek és a felállítandó egyetem helye okozzák. 
Pedig ez is elenyésztethető jóakarattal és egyetértéssel. 
Kellő alap hiányában még akkor is, ha az állam bár 
jogtalanul, a budapesti egyetem katholikus a h r j ^ á n y á t 
kiadni vonakodnék, a magyar kath. egyháznak, mint 
ilyennek kellene az egyház javáért egy kath. egyetemet 
fenntartani. 

A létesitendő egyetem legalkalmasabb székhelye — 
szerény nézetünk szerint — Eger városa lenne. 

Egerben ugyanis amúgy is van katb. szeminárium, 
kath. jellegű jogakadémia, e két meglevő fakultáshoz a 
bölcsészeti s orvosi fakultás hozzácsatolása könnyebben 
volna eszközölhető. E mellett Eger az ország szivében 
fekvő, tősgyökeres magyar város és ez a szempont is 
kell, hogy döntsön a katholikus egyetem létesítésének 
kérdésében. 

Szeged és Pozsony kevésbbé alkalmasak egy kath. 
egyetem székhelyéül. Igaz ugyan, hogy Szeged népes 
magyar város s az orvosi fakultásnak, a városnak nagy 
népességével s kórházánál fogva, itt volna a legjobb 
helye ; de ugy jogi, mint theologiai fakultása hiányozván, 
a költséget tetemesen fokozná. 

Pozsoy városa pedig az ország nyugoti szélső hatá-
rán feküdvén s minden vidéktől messze lévén, mind a 
jogi ,1) mind a theologiai fakultás hiányában, abszolúte 
alkalmatlan hely. Nála sokkal alkalmasabb lenne Kassa 
városa, mely legalább a felvidéknek czentruma. 

') E tek in te tben téved a, t . czikkiró, Pozsonynak van jog-
akadémiája . A szerk. 

Ám bárhol is állíttatnék fel a kath. egyetem, a fő-
dolog az, hogy meglegyen, mert korrekt kath. intelli-
gencziáról s kath. öntudatról szó sem lehet nálunk, mig 
kath. egyetemünk nem lesz. 

Azzal pedig ne áltassuk magunkat, hogy az állam 
a budapesti egyetemnek katholikus alapítványát ez idő 
szerint kiadja, e részben való tiltakozásaink hiábavalóknak 
bizonyultak. 

Alakítsunk minél előbb országos kath. autonómiát, 
hogy ez kezébe véve a kath. ügyeket, első sorban a 
kath. egyetem alapításának ügyét, a hazai katholiczizmus 
jövőjének biztosítására s felvirágzására a döntő lépéseket 
megtegye ! Albrecht István. 

* * * 
Közöltük e czikket a benne megpendített eszme 

életrevalóságánál fogva, bár mi minden autonómiának a 
kath. ügyek terén mindaddig ellenségei vagyunk, mig 
nem lesz oly kath. intelligeucziánk, mely hiteért s egy-
házának ügyeiért lelkesedni tud. Ez idő szerint — kevés 
kivétellel — csak a főrendi osztály katholikus része tud 
buzogni hite ügyeiért ; a középosztály katbolikusai 
— hogy néhai boldogemlékü főnököm, Dolinay Pál pré-
post szavaival éljek — csak tituláris katholikusok. I t t a 
jó katholikusok kivételszámba jönnek. Százszor inkább 
tudnék megbízni kath. adminisztracziónális dolgokban egy 
becsületes protestáns igazságérzetében, mint egy tituláris 
katholikus buzgalmában. A katholiczizmust nem a pro-
testánsok részéről fenyegeti a veszély, de a mi „liberális" 
középosztályunk hitközönyében rejlik a baj. Ily elemek 
nincsenek hivatva arra, hogy kath. ügyekben a legcseké-
lyebb befolyást is gyakoroljanak. Javuljon meg a tituláris 
katholikusság, tisztelje vallását, becsülje meg intézmé-
nyeit, akkor azután beszélhetünk kath. autonómiáról. 
Addig bizony jobb védelem nekünk katholikusoknak is, 
az egyházi intézményeknek is püspökeink tekintélye és 
bölcsesége, mint a modern álliberalizmussal szaturált 
tituláris katholikusaink „egyházvédelme." Szerkesztő.11, 

V E G Y E S E K . 
— Pápa ő szentsége dr Vályi János eperjesi püs-

pököt, a hgprimás előterjesztésére, pápai trónállóvá és 
római gróffá nevezte ki. 

— Katholikus polg. leányiskola a fővárosban. A kö-
zeledő uj tanévre Vaszary Kolos herczegprimás ő főmél-
tósága főpásztori jogánál fogva a ferenezvárosi Ranol-
der-intézetben megnyitandó katholikus polgári leányiskolát 
kellő intézkedése mellett a nyilvánossági joggal ruházta fel. 

— Megszüntetett szubvencziók. A tanulmányi alap 
tulterheltetésével okolja meg a minisztérium azt a megle-
petést, melyben a kath. tanítóképző-intézetek igazgatóit 
részesítette. Ezek az igazgatók : Walter Gyula dr eszter-
gomi, Gulyás Béla, Molnár László budapesti és Regéczi 
József nagyszombati most egyszerre elvesztik az államtól 
eddig élvezett 735 forintot. — Ugy látszik, hogy az 
érseki tanitóképző-intézetek egyesítését és központosítását 
a herczegprimás által, már befejezett ténynek veszi a 
minisztérium s ezen az alapon vonja meg az igazgatók-
tól az állami szubvencziót. Ugy halljuk, hogy az összes 
kir. kath. tanítóképzők igazgatóitól elvonták az állami 
subvencziót, a mely sérelmes és inhumánus eljárás, fon-
tos elvi és jogi szempontokból is, szóba fog kerülni az 
országházban. (Népnevelő.) 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Protestánsaink legújabb megnyilatkozása. 
Theologus létemre kezdete óta figyelemmel 

kisérem protestánsaink nyilatkozatait, érveléseit 
a februári rendelet végrehajtatása érdekében. 

Ez a rendelet ugyanis, midőn a vegyes-
házasságból származó gyermekek hovátartozan-
dósága iránt rendelkezik, mélyen érinti a vallást, 
azt mondanám egy darab theologiát ölel fel, 
amelylyel az érdekelt vallások mindegyikének 
számolnia kell. Mert az csak érdekelhet minden 
vallási társulatot, vájjon egy vallásügyi törvény 
vagy rendelet megfelel-e vallási elveinek vagy 
sem ? 

Mint tudjuk, a rendelet a hitelveinkbe üt-
közik, azért azt kötelezőnek egy pillanatra sem 
ismerhettük el, mert jogunk van hitelveink sze-
rint élni. A protestánsok ellenben minden követ 
megmozdítanak végrehajtatása érdekében, követ-
kezéskép annak hitelveiknek megfelelőnek kell 
lennie. 

Éppen ez a pont ja a konfliktusnak hivta 
fel figyelmemet, egy kis protestáns dogmatikát 
akartam tanulni. Vájjon a németországi modern 
P r o t e s t a n t i s m u s , mely irányát kö.vetik protes-
tánsaink fejei : Hase, Baur, Ritschl irányát-e? 
Vájjon, melyek azok a hitelveik, a melyeknek 
kifejezése a februári rendelet s a többi között, 
hogyan fogja Szász Károly, a „püspök", össze-
egyeztetni az ind Védákból fejlesztett emberi 
keresztyénségét a februári rendelettel ? 

Ilyeneket reméltem a viták menetéből 
tanulni. Annál inkább, mert Luther, Kálvin ke-
resztyénsége, a simbolikus régi protestantismus, 
mely hitt Jézus istenségében, a kinyilatkozta-

tásban, a szentírásban mint Isten szavában, — 
a szabad meggyőződés, a szabad bibliai-vizsgálat 
elvére támaszkodott s nem állami rendelettel 
toborozta hiveit. Ez azonban elavult már s ma 
nincs német prot. egyetem, mely Jézust Isten-
nek elismerné. Ma a fejlődött emberi keresztyén-
ség já r ja a protestánsok között. 

Ily megváltozott keresztyéni viszonyok kö-
zött éppen a februári rendelet alkalmából remél-
hető volt, hogy a mi protestánsaink is ezeket 
az uj hitelveiket bemutat ják s a felkarolt ren-
deletet, mint hitelveikkel megegyezőt az ellenfél 
előtt beigazolják. Uj prot. hitelvek előhozását 
kellett várnia mindenkinek, mivel a régi pro-
testantismus, mint a szabad meggyőződés, a 
lelkiismereti szabadság hirdetője nem tűrhet te 
volna, hogy miniszter ir jon elő neki híveket, a 
kiknél szabad meggyőződésről szó sem lehet. 

A konfliktus folyamán sokáig, lehet mon-
dani a komáromi jubileumig, hiába vártam azt, 
amit tudni óhajtot tam, t. i. a februári rendelet-
nek a prot. hitelvek szerinti igazolását. 

Beszédet a protestáns részről sokat hallot-
tam, de mindig csak az 1868. 53. t.-cz. 12. §-ára 
s a februári miniszteri rendeletre mutatot t . 
Semmi egyébre. 

Ilyen argumentácziót pedig lehetetlen volt 
utolsó szónak tekinteni a protestánsok részéről. 
Mert a ki azt mondja, hogy az illető rendelet 
vallási sérelmeit orvosolja s a rendelet elejtése 
vallási sérelmet üt raj ta , annak ismernie is kell 
azokat a hitelveit, amelyek megsértését vagy 
érvényesülését hangoztatja, elő is kell azokat 
hoznia. 
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A protestánsok a februári rendeletet, mint 
vallásuk postulátumát karolták fel s azt egy-
szerűen a törvényre hivatkozással akarták iga-
zolni. Ez egy keresztyén emberre nem elég. A 
ker. emberre, midőn egy tisztán vallási postu-
látumról van szó, az még sem képezhet egyedüli 
és kizárólagos okadatolást, hogy az 1868. 53. 
t.-cz. 12. §-a ezt és ezt mondja, amint pl. az 
1525-iki rákosi országgyűlésnek : Lutherani com-
burantur végzését a protestánsok sohasem tekin-
te t ték magokra nézve okadatolásnak. 

Vallási postulátumnak magából az illető 
vallásból, annak elveiből kell kinőnie. Az ilyen 
postulátum csak a vallás lényegében bírhatja 
jogosultságát, erejét, bármit is mondjon azután 
róla az állam. 

Arra nézve tehát, hogy a vegyesházasságból 
származó gyermekek egy részének protestánsnak 
kell lennie, vallási érveket kell a protestánsok-
nak hangoztatniok. Vallási sérelemről csak igy 
beszélhetnek. 

A vallás dolgában az állami törvény, mint 
olyan, nem rendelhet semmit, mivel a meggyő-
ződés vallási dolgokban nebántsdvirág, a mely-
hez az állam nem nyúlhat és senki sem lesz 
azért katholikussá vagy protestánssá, mivel az 
állam irta azt neki elő. Ha a dolog természete 
nem is mondaná ezt, ma«oknak a protestánsok-
nak egész multjok bizonyítja, hogy ők ezt igen 
jól tudják, mivel a múltban egyebet sem tettek, 
mint graváminális politikát űztek — az állam 
törvényei ellen. 

Igen, a protestánsok sohasem né/ ék az 
ország vallási törvényeit valami irányadó mér-
téknek önmagokra, legfelebb mikor azok nekik 
kedveztek, pl. az 1791. évi 26. t.-czikket. Ho-
gyan jutnak tehát most ahhoz, hogy a hitta-
nukra alapítandó argumentáczió helyett csupán 
a miniszteri rendeletre mutogatnak? Ok, akik 
nem régiben a sz. István napjának országos 
megünneplését elrendelő miniszteri rendelet ellen 
demonstráltak ? 

Tehát a protestánsaink ismert eljárása mu-
tat ja , hogy ők sem országos törvényekből, sem 
miniszteri rendeletekből skrupulusokat magok-
nak csinálni nem szoktak, annál kevésbé hitbeli 
szabványokat. Azért a jelen esetben is várni 
lehetett , hogy a miniszteri rendeleten kivül a 
megsértett hitelveiket is viszik majd sorom-
póba. 

Mert jogosultan bárki is csak a megsértett 
hitelvei miat t panaszkodhatok. Mi katholikusok 
ezen az alapon kivánjuk a miniszteri rendelet 
elejtését s a mi annak alapját képezi, az 1868. 
53. t.-cz. 12. §-ának revízióját. Mindenki tudja, 
mely bitelveinket sérti a törvény; i t t a Religió-
ban magam is fejtegettem a kérdést (1890. I. 
353. s k. 1.). 

Ha tehát a miniszteri rendelet elejtése a 
protestánsok hitelveit sérti, ám mutassák ki. 
melyek azok a hitelvek ? A komoly vallás 
ugyanis csupán önereje megfogyatkozása miatt 
senkivel szemben sem állit fel indokolatlan kö-
vetelményeket, esetleges gyengeségét magának 
tudja be s nem fogja azt mondani, hogy a 
„gyengébbnek állami támogatásra van szük-
sége." Szégyelheti magát az oly vallás, mely 
arra szorult, hogy tagjait nem hitelvei szaporít-
ják, hanem az állam kényszerítő hatalma. A 
vallásnak önmagában, de nem az állam kegyel-
méből kell erősnek lennie! 

Hogy pedig hitelvi szempontból kifejthessék 
a protestánsok álláspontjukat a miniszteri ren-
delet mellett és a katholikusok ellen, arra volt 
idejök, volt alkalmuk sok. Es mégis mit tapasz-
tal tunk ? Azt, hogy egyetlen egy superintenden-
sök sem reflektált erre. Pedig egy vallási társu-
latnál ez az alap, a melyen argumentálhat s 
argumentálnia illik, hogy ügye igazságáról bárki 
is meggyőződhessék. Igaz, hogy ez nehéz egy 
dolog lenne, mivel a katholiczizmusnak a vegyes-
házasokkal szemben a szentség fogalma alapján 
támasztott igényei a prot. jegyesnek egyetlen 
egy hitelvét sem sértik. A prot. jegyes az egyéni 
szabad-vizsgálat, ezen sarkalatos prot. elv alap-
ján, szabadon rendelkezik önmagával, szabadon 
születendő gyermekeivel. Szabadon teljesítheti a 
kath. egyház követelését is, ha éppen kath. 
hívővel akar házasságot kötni, annál inkább, 
mert hiszen tudja mindenki, mik a vegyeshá-
zasság kötésének kath. feltételei. Amit ilyen 
esetben a prot. vallású jegyes tesz, szabad akatból 
teszi. 

r 

Ámbár tehát a protestantismusnak nehéz is 
volna valamit — érdemlegeset — a katholikus 
igénynyel szemben mondani, de mégis beszélnie 
kellene, ha valóban a miniszteri rendelet elej-
tése hitelveit sértené. 

Vártam tehát prot. dogmatikai fejtegetét-t, 
de alaposan csalódtam. Tiszának komáromi ju-
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bileumán a protestantismus irányadói végre 
kimondták, hogy ők nem hitelveik, de a hata-
lom segélyével akarnak küzdeni. Az ünnepeltnek 
fia, Tisza István, egyenesen ezt az irányt tűzte 
ki. „A legnagyobb szerencsétlenség volna — i g y 
nyilatkozott, — ha azzal felelnénk (t. i. az el-
keresztelési kérdésben) a katholiczizmusnak, hogy 
egy irányú felekezetiességnek más irányút álli-
tunk szembe. Harczoljunk ellenük ne protestáns 
szempontból, de államiból." 

Mit foglal magában ez a nyilatkozat? 
Egyirányú felekezetiességnek más irányát 

állítani szembe, annyit jelent, hogy a vegyes-
házasságból származó gyermekek vallási hová-
tartozandóságát kizárólag a vallási szempontból 
elbírálni, azaz oly mértéket állítani fel, amilyet 
a kath. és a prot. bitelvek követelnek. 

Tisza István erre azt mondja, hogy ily mó-
don eljárni a legnagyobb szerencsétlenség volna ! 

Bizony szerencsétlenség, de a protestantis-
musra nézve ; mert ha hitelvei szerint járna el, 
akkor mind a miniszteri i-endeletet, mind a 
68-iki t.-czikket elejteni volna kénytelen s nem 
szabadna neki a prot. jelszót: a lelkiismereti 
szabadságot az állam által békókba veretnie. 
Nem volna miért dikcziózni ! 

De miután a protestánsok soha sem voltak 
következetesek, miután a jelen kérdésben is a 
szülők lelkiismereti jogát gyermekeik vallási 
nevelésére kereken tagadják, egészen helyesen 
konkludált Tisza István, midőn azt mondta: 
harczoljunk ellenök (t. i. a katholikusok ellen) 
ne protestáns szempontból, de államiból. Csak 
azt a lényeges részt elfelejtette még hozzá tenni : 
mivel protestáns szempontból, azaz prot. hit-
elveink alapján, nem is harczolhatunk ellenök. 

Már ha igy áll a dolog, akkor ne beszélje-
nek a protestánsok, mint ker. felekezet; ne be-
széljenek, mint vallási társulat, hanem mint a 
katholiczizmus ellen küzdő politikai párt, mely-
nek többé ker. vallási jelentősége nincs. A nyilt 
férfiú semmit sem követel a vallás nevében, ha 
vallását elvesztette ! A mai protestantismus ilyen, 
a keresztény nevet többé nem érdemli meg, 
mert Luther és Kálvin örökségét is már jó 
ideje elpazarolta. Csak sajnálni lehet az oly val-
lást, mely vallásnak mondja magát, de rácziói 
nincsenek, legfelebb a kezei közé kerí tet t állami 
hatalom. 

Ezt a Tisza által „állami és nem protestáns 

I szempontból" megindítandó harczot Papp Grábor, 
a „püspök," akinek kezében a theologiának kel-
lene lennie, s éppen azórt hitében tanultabbnak 
a többinél, ekkóp formulázta: „Utasítsa a köz-
gyűlés a lelkészeket, a vegyesházasságból szüle-
te t t azon gyermekeknek evidencziában tartására, 
kik de lege (tehát nem a szülők akarata vagy a 
szabad bibliai-vizsgálat alapján) egyházunk kö-
telékébe tartoznak . . . Ezt azon okból világlat-
ban kell tartani , hogy életkoruk hatodik évének 
betöltése után — ha kell, politikai, hatóság segé-
lyének igénybevételével is — szorítani lehessen 
a szü lőke t s esetleg a gyámokat arra, hogy 
iskoláinkba küldjék őket, hitelveinkben leendő 
oktatás végett." 

Ez valóban a „megtisztított evangyélium-
ból* merí te t t előírás! Ugyan hogy ju t ahhoz a 
prot. szülő, házasfél és gyermeke, hogy a prot. 
szabad-vizsgálat alapján vele akarata ellenére igy 
bánjon valaki? Hogy ily módon legyen valaki 
protestánssá? Ez minden más, csak nem pro-
testáns hitelv. Ez merő erőszak! 

A prot. dogmatika helyébe tehát ezt tanul-
tuk a komáromi eseményekből. Igy legalább 
tudjuk, hogy a mai protestánsokban kivel van 
dolgunk, s a gondolkozó férfin fogalmat alkot-
hat magának a protestantismus vallási értéké-
ről s azokról a sokat hangoztatott prot. frázi-
sokról. Dr Dudek János. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCH AS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS ALIOSQVB LOCORVM 

ORDINARIOS PACEM E T COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA S E D E 

H A B E N T E S . 

DE R O S A B I O MARI A L I 
VENERABILIBUS F R A T R I B V S PATRIARCH IS PRIM ATIBVS ARCHIEPISCO-

PIS ET EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORGINARIIS PACEM E T 

COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE H A B E N T I B V S 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICT10NEM. 

Magnae Dei Matris amorem et cultum quoties ex 
occasione liceat excitare in christiano populo et augere, 
toties Nos mirifica voluptate et laetitia perfundimur, tarn-
quam de ea re quae non solum per se ipsa praestautis-
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sima est multisque modis frugifera, sed etiam cum intimo 
animi Nostri sensu suavissime concinit. Sancta nimirum 
erga Mariam pietas, semel ut paene cum lacte suximus, 
crescente aetate, succrevit alacris valuitque in animo fir-
mius: eo namque illustrius menti apparebat quanto illa 
esset et amore et honore digna, quam Deus ipse amavit 
et dilexit primus, atque ita dilexit, ut unam ex univer-
sitate rerum sublimius evectam amplissimisque ornatam 
muneribus sibi adiunxerit matrem. Eius utem bonitatis 
in Nos beneficientiaeque complura et splendida testimo-
nia, quae summa cum gratia nec sine lacrimis recordamur, 
eamdem in Nobis pietatem et foverunt amplius et vehe-
mentius incendunt. Per multa enim et varia et formido-
losa quae inciderunt tempóra, semper ad eam confugimus, 
semper ad eam intentis oculis cupidisque suspeximus; 
omnique spe et metu, laetitiis et acerbitatibus, in sinu 
eius depositis, haec fuit assidua cura, orandi ab ea, No-
bis vellet benigna in modum matris per omne tempus 
adesse et illud impetrare eximium, posse Nos ei vicissim 
deditissimam filii voluutatem probare. — Ubi deinde ar-
cano providentis Dei consilio est factum, ut ad hanc 
Beati Petri Cathedram, ad ipsam videlicet Christi perso-
nam in eius Ecclesia gerendám, assumeremur, tum vero 
ingenti muneris gravitate commoti, nec ullâ sustentati 
fiducia virtutis Nostrae, subsidia divinae opis, in materna 
Virginis beatissimae fide, impensiore studio flagitare con-
tendimus. Spes autem Nostra, gestit animus profiteri, 
quum in omni vita, tum maxime in supremo Apostolatu 
fungendo, eventu rerum numquam non habuit fructum 
vel levamentum. Ex quo spes eadem Nobis multo nunc 
surgit erectior ad plura maioraque, auspice illa et con-
ciliatrice, expetenda, quae pariter saluti christiani gregis 
atque Ecclesiae gloriae felicibus incrementis proficiant. — 
Est igitur recte opportuneque, Venerabiles Fratres, quod 
incitamenta quaedam universis liliis Nostris, renovata per 
vos hortatione, adhibeamus, ut octobrem proximum, Do-
minae nostrae et Reginae augustae a Rosario sacrum, 
vividiore pietatis sollertia, quam necessitates ingrave-
scentes exposcunt. studeant celebrare. 

Quam multis et quibus corruptelarum modis nequi-
tia saeculi eo fallaciter connitat.ur ut christianam fidem 
et, quae ipsam nutrit movetque in fructus, observantiam 
divinae legis, debilitet ac prorsus evellat ex animis. iarn 
patet nimium : iamque passim dominicus ager, teterrima 
velut affldtus lue, ignoratione fidei, erroribus, vitiis pro-
pemodum silvescit. Quod vero ad cogitandum acerbius 
est, improbitati tarn arroganti et noxiae tantum abest ut 
frena iniecta aut iustae sint poenae impositae ab iis qui 
possunt maximeque debent, ut immo saepius ex ipsorum 
vel socordia vel patrocinio augeri spiritus videantur. Inde 
est cum causa dolendum de publicis doctriuarnm et ar-
tium palaestris sic deditâ opera constituas, in quibus 
nomen conticescat aut vituperetur Dei ; dol^ndum de im-
pudentiore in dies licentia quidlibet in vulgus edendi, 
quidlibet declamandi Christo Deo et Ecclesiae probrosum ; 
neque ea minus dulerida consecuta in multis rnmissio et 
desidia catholicae professionis, quae si non aperta est a 
fide defectio, eo certe evasura proeliviter est, cum fide 
nihil iam vitae habitu congruente. Quam qui perpendat 

maximarum rerum confusionem et labem, non ei profecto 
fuerit mirum, si late gentes divinae animadversionis pon-
déré ingemiscant afflictae, metuque graviorum calamita-
tum anxiae trepidae teneantur. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsai egyházmegye. A vasárnapi munkaszü-

netröl. — 
A „Kalocsai Néplap"-ban erről a szent ügyről a 

következő tudósitást olvastam. 
Kérem a szerkesztőséget annak szives közlésére. 
„Az isteni törvényen kivül pár év óta hazánkban 

emberi törvény is biztosítja az iparosok- és kereske-
dőkre nézve a vasárnapi munkaszünetet. Méltányos is. 
hogy a ki hat napon át dolgozott, az a hetediken meg-
pihenhessen. 

Eme törvénynek — értjük az emberi törvényt — 
nagy hiányai vannak. Például, hogy csaknem egész 
délelőtt lehet dolgozni — holott délelőtt van az isteni 
szolgálat ideje, s hogy a szünet a délutánra és éjjelre 
terjed mintegy arra utalva a különben is könnyelmű, 
mulatozásra hajlandó iparos és kereskedő ifjúságot, hogy 
heti keresményét délután és éjjel elverje testi lelki ere-
jének és erszényének a kárára. 

Másik nagy hibája a vasárnapi munkaszünetre vo-
natkozó törvénynek az, hogy nem szól a mezei gazdál-
kodással foglalkozókra. 

Az igaz, hogy a gazdaságban bizonyos szolgai 
munkákat pl. állatok etetését — vasárnap is kell esz-
közölni ; meg fordulnak elő esetek, midőn a mostoha 
időjárás arra kényszeríti a gazdát, hogy terményeit 
haladéktalanul biztos helyre tegye — mely esetekben 
a vallási törvények is megengedik a munkát ; hanem 
az aztán még sem járja, hogy a gazdák cselédeiket 
vasárnapokon is rászorítják olyan munkák végzésére, 
melyek éppen nem mond .tók sürgőseknek, halaszthatat-
lanoknak. 

Ilyen munkákat vasárnapokon s ünnepeken eddig 
többnyire csak izraelita polgártársaink végeztettek cse-
lédeikkel ; ezen embertelen eljárás azonban igen terjed 
keresztény vallású gazdálkodóinknál is. Ha a zsidót menti 
némileg — bár ki nem menti — az a körülmény, hogy 
neki nincsen vasárnapja, ugyan mit hozhat fel mentségeül 
a keresztény ember? 

E sorok közlésére alkalmul szolgált nekünk az a 
szomorú és kétségkívül nem egyedül álló eset, melyről 
minket egyik környékbeli községből értesítenek, hogy 
aug. 28-án, vasárnap reggel egyik keresztény nagybérlő 
számos cselédével gyűjtette a renden levő szénát. A 
gyűjtés éppen a kereszttel szemben fekvő területen történt. 
Pedig az időjárás erre a bérlőt egyátalán nem kénysze-
rithette, még a munkás szükség sem ; mert augusztus 
második felében vidékünkön nincsen munkás szükség, az 
időjárás meg felhőtlen volt. 

És még csodálkozunk, hogy terjed a hitetlenség 
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és vele a népnek romlottsága, boldogtalansága és sze- ; 
génysége." 

Ehhez a tudósításhoz a „Kalocsai Néplap" derék 
szerkesztője a következő megjegyzést fűzte : 

„Fájdalom ! nagyon is igaza van a tudósitó urnák. 
Én magam is — de hát mások is — elégszer vagyunk 
olyan jeleneteknek tanúi, melyek azt bizonyítják, hogy a 
legtöbb ember nem tud élni a szabadsággal. Augusztus 
28—29-ike közti éjjel édes keveset aludtam főként a 
mulató helyekről éjfél után haza botorkálók dalolása, 
dörömbözése miatt. 29-én, hétfőn, reggel 10 óra után 
láttam egy iparos segédet — ünneplős ruhába öltözötten 
— feküdni a munkaadója háza előtt ; jó szerencse ha nap-
tiizést nem kapott. Ugyanezen időtájt egész csapat jobbára 
bajusztalan iparos segéd énekelt borízű hangon az ugy- ; 
nevezett kiserdőben. Természetesen vasárnap délig dol-
goztak, délután s az éjjel lumpoltak, elvervén a heti 
keresményt, hétfőn pedig blaut tartottak. Vannak, kik 
az ilyen esetek miatt a legényegyletek ellen igen el 
vannak keseredve, mert azok tagjai között is találtatnak 
kivételesen illetlenkedők. Ámde meg kellene fontolni, 
hogy férges gyümölcs a legegészségesebb fán is találta-
tik, s ugyan kinek jutna eszébe a férges gyümölcsök, 
sőt fattyuhajtások vagy elszáradt ágak miatt is a jó 
termőfát kivágni ? Nem is vágja ki senki, hanem annál 
gondosabban ápolja az ember a fáját, minél inkább rá-
szorult az arra. 

Vidéki ügybarátainkat kérjük, hogy az isteni és 
emberi törvények nyilvános megsértéseiről minket érte-
sítsenek, mert a sajtónak kötelessége kivált azon cseleke-
deteket ostorozni, melyek a nép erkölcsére káros be-
folyást gyakorolnak; mert „minden állam talpköve a 
tiszta erkölcs." 

Mainz. Mgr Agliardi, müncheni ap. nuntius, kit 
szintén meghívtak a mainzi kath. nagygyűlésre, a meg-
hívásra a következő levélben válaszolt a meghívásra: 

Vir Illustrissime ! 
„Gratissimae mihi acciderunt litterae quibus Episto-

lam Summo Pontifici inscriptam mihi commendas, et 
sensus exquisitae humanitatis tuae erga me exponis. 

Iamvero absque mora Epistolam ipsam, quae tam 
nobilibus et vere catholicis sententiis nitet, Romam mit-
tendam curabo, haud dubitans quin Beatissimo Patri 
iucundissima sit futura. — Quod ad me attinet postquam 
ex Helvetia redierim, quo valetudinis meae curandae gra-
tia me confero, non omittam occasionem, si fieri poterit, 
arripere Congressui Catholico Moguntino assistendi, ut 
virtutis et constautiae gentis tuae ad defendenda et con-
firmanda Ecclesiae Christi jura testis et admirator sim. 

Interea gratias tuae imitationi habens et agens gra-
tulor insuper quod Comitatus preparatorii pro ipso Con-
gressu generali digmus Praeses existas, meaeque tibi 
existimationis maximae testimonium perhibeo. 

Addictissimus 
f Antonius. Archiepiscopus Caesariensis. 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
A kath. tanítók országos bizottságának ülése. 

A kath. tanítók országos bizottsága m. hó 26-án 
tartotta rendes évi ülését dr Komlóssy Ferencz pápai 
káplán s egyházmegyei tanfelügyelő elnöklete alatt. Az 
ülésen nagy számmal jelentek meg a bizottság ugy vi-
lági mint egyházi tagjai. Az ülést dr Komlóssy Ferencz 
elnök nyitotta meg egy nagyszabású, eszmékben gazdag 
beszéddel, melyet a bizottság tagjai lelkesedéssel hall-
gattak végig. 

Utána dr Gyürky Ödön, a bizottság jegyzője olvasta 
fel következő évi jelentését: 

Mélyen tisztelt bizottság ! 
Egy év választ el éppen attól a szép, attól az 

örökre emlékezetes napoktól, midőn a magyar kath. nép-
tanítók legelső izben találkoztak egymással nagyobb 
számban, az ország fővárosában, ugyanezen helyiség falai 
között, hogy akik egyek lévén a hitben, egyek a szere-
tetben és lelkesülésben, egyesüljenek egymással a jövőre 
irányzott működésben is, egyesüljenek az akarat és elha-
tározás közösségében is. Egy év mult el, mondom, ez 
emlékezetes napok óta, és most, midőn egy ujabb év 
végén a központi bizottság működéséről, egy évi törté-
netéről jutot t nekem a szerencsés feladat jelentést tehet-
nem, nem kezdhetem ezt anélkül, hogy e múltra is né-
hány pillantást ne vessek. 

Teszem ezt egyrészt azért, mert jól esik lelkünknek 
visszaemlékezni a letűnt napokra, midőn a lelkesedés 
tüze csillogott szemeinkből, s a közös érzés behatása alatt 
örök baráti fr igyre nyúltak a kezek, s el lőnek feledve 
a félreértés számos tévedései. De teszem azért is, mert 
ez a mult kiindulópont, honnét előadásomat kezdenem 
kell, ennek az értekezletnek a határozatai szabták meg 
az utat, melyen a lefolyt évben haladnunk kellett, amely 
határozatok végrehajtása a jelen évben feladatunk volt. 

1891. év augusztus hó 18. és 19-én megtartott 
országos kath. tanítói értekezlet határozatai közül kettő 
volt különösen nevezetes, melyek megoldása reánk vára-
kozott. Az első ezek közül a Icath. tanítók nagygyűlésére 
vonatkozik, a mely tárgyban az országos értekezlet be-
várandónak vélte azt az időpontot, midőn az akkor még 
árva herczegprimási szék betöltve lesz s az egyházfőben 
a kath. mozgalmak törvényes és jogosult intézőt biran-
danak. Ennek bekövetkezése után pedig, azt határozta, 
hogy egy u jabb fölterjesztéssel keresi föl Magyarország 
herczegprimását s előtte a kath. tanítók nagygyűlése 
ügyében újból kérelmezni fog. 

Azóta ez, m. t. bizottság ! megtörtént. Az isteni 
Gondviselés megkönyörült az árva egyház fölött s Vassary 
Kolos ő főméltóságában uj egyházfőt adott fiainak, kinek 
választása édes örömmel tölté el mindnyájunk kebelét, 
mert benne mi számos kimagasló erényei, fényes tulaj-
donságai mellett, a kath nevelés férfiát ünnepeltük, kit 
hosszú tanári pályája után, melyen a kath. szellemű ne-
velés hervadhatatlan babérait gyüj té homlokára, hivott 
meg Isten arra, hogy kormányzója legyen egyházának. 
Azt a férfiút, kinek apostoli szelleme, atyai szeretete, 
főpásztori bölcsesége bizonyára meg fogja találni az utat, 
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melyen a kath. nevelésügy s napszámosainak érdeke elő-
mozdítható legyen s kinek forrón szerető atyai szive elé, 
mi kath. néptanítók teljes bizalommal s minden remény-
nyel járulhatunk. 

Az országos értekezlet második fontosabb határo-
zata a kath. tanitók országos árvaházának ügyére vonat-
kozott. Az értekezleten ugyanis Győrffy Lajos tanár elő-
adást tar tot t erről a kérdésről, melyben inditványozá, 
hogy az árvaház létesítése czéljából egy egyesületet al-
kossunk, mely ezután ezt a nemes ügyet a megvalósulás 
stádiuma felé vezesse. Indítványát az értekezlet egyhan-
gúlag elfogadván, ugyancsak Győrffy ur volt szives az 
egyesület alapszabályainak tervezetét elkészíteni, mely-
nek végleges megállapítása mai ülésünk egyik feladata 
leend. 

Az országos értekezlet által kijelölt eme feladato-
kon kivül figyelmünket kiterjesztettük még egyéb tár-
gyakra is. Megemlékezve azon nagyfontosságú évfordu-
lókról, melyeket egyházunk és hazánk a legközelebbi 
jövőben ünnepelni fog, mint szentséges atyánk X I I I . 
LEO pápa ötvenéves püspöki jubileumát, és édes magyar 
hazánk fennállásának ezredik évfordulóját. Bizottságunk 
javaslatokat, illetve tervezeteket készített tehát, mely 
meg fogja állapítani azon módokat, miként vehetne részt 
az ünnepélyeken a kath. néptanítói kar, impozáns módon 
adva kifejezést vallásos és hazafiúi érzelmeinek, ragasz-
kodásának a hazához és szent Péter örököséhez a ke-
reszténység közös fejéhez. 

A munkára szentelt napokon kivül voltak a lefolyt 
évben olyan napjaink is, melyek szivünkben az öröm húr-
jait hozva rezgésbe, felejthetetlen és örökre emlékezetes 
napokként fognak maradni mindenkor előttünk. Az első 
volt köztük azon örvendetes nap, melyen Vaszary Kolos 
pannonhalmi főapát a magyar Sión főpapjává neveztetett 
ki. Bizottságunk az elsők között volt, kik ő főméltósá-
gának kineveztetése alkalmából üdvözletére siettek s a 
kegyes szivü főpap szívesen fogadta a mi fiúi hódolatun-
kat, szeretetünk és örömünk kifejezését, kegyes válaszá-
ban pártfogását Ígérte nekünk s a kath. tanitók minden 
„jogos" törekvéseinek. Hasonlóképen mély hálával s az 
öröm kifejezhetetlen érzelmeivel fogadtuk ő herczegségé-
nek azon nagylelkű és fejedelmi bőkezűségéről tanúskodó 
jótéteményét, midőn érsekké történt felszenteltetése alkal-
mából létesítendő árvaházunk javára 10,000 frtnyi össze-
get volt kegyes adományozni. Mélyen meghatva mondot-
tunk köszönetet ő főméltóságának ezen magasztos jó 
indulatáért, ki érseki t rónjá t elfoglalva, legelőször mi-
rólunk, ami nyomorunkról, ami árváinkról emlékezik meg. 
Az uj főpap magasztos tette örökre bevésve marad a mi 
sziveinkben s az árvák fölszáritott könyei, mint drága 
gyöngyök fogják ékesíteni nevét és emlékezetét. 

Nem kisebb örömet okozott mindnyájunknak s min-
den kath. tanítónak szivében ama legmagasabb kitüntetés, 
melyben egyházunk feje XIII. Leo pápa, szeretve tisztelt 
vezérünket s hálás ragaszkodással körülölelt elnökünket 
dr Komlóssy Ferencz ur ő nagyságát részesítette, kine-
vezve őt házi káplánjává. Ez a kitüntetés, mint jutalma 
a kath. szellemű nevelésügy terén szerzett érdemeknek és 
munkálkodásnak, mint legmagasabb elismerése azon buzgó 

és lelkesült tevékenységnek, melyet szeretett elnökünk a 
nevelésügy terén kifejtett, mindnyájunk szivét édes lel-
kesedéssel töltötte el, s mindnyájunk kitüntetése gyanánt 
fogadtuk el. Valamint édes örömbe ringatta szivünket 
főpásztorunk ama kegyes intézkedése is, hogy dr Komlóssy 
Ferenczet egyházmegyéje főtanfelügyelőjének nevezte ki, 
hogy a nevelésügy terén még szélesebb körben, még 
nagyobb eredménynyel működhessék. 

Ime m. t. bizottság! ezek a mult év történetének 
kimagaslóbb eseményei, melyek reánk nézve a munkálko-
dás, a szorgos körültekintés vagy az öröm és a lelkesedés 
napjait képezték. Ha eredményét tekintve talán kevésnek 
is látszik, ne feledjük soha, hogy alapok lerakása mindig 
hosszabb időt vesz igénybe, hogy a kitartó működés 
eredménye nem maradhat el soha, hogy az egyház és 
haza javára készülő alkotások az evangeliumi mustármag-
hoz hasonlóan kis szemekből szoktak terebélyes fává 
növekedni. Isten áldása legyen hazai kath. népnevelésünk 
ügyén ! 

Zelliger Vilmos pénztáros előterjeszti évi jelentését, 
mely szerint a kath. tanitók árvaházának alapjára eddig 
11,706 frt 98 kr gyűlt be. 

Következett ezután az árvaházi egyesület alapsza-
bály tervezetének elfogadása, melyet véglegesen elfogad-
ván, azok fölterjesztése határoztatott el. Végül a köz-
gyűlés üdvözlő táviratot küldött Vaszary Kolos herczeg-
primásnak, főpásztori áldását kérve működésére. Mire a 
közgyűlés az elnök éltetése között véget é r t . 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

3015. sz. 1892. 
Meghívó 

a folyó évben tartandó erdélyi római katholikus Státus-
gyűlésre. 

Az erdélyi róm. kath. statusgyülést azon alapon és 
jog erejénél fogva, melyet ő császári és apostoli királyi 
felségének 1867-ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározására és a vallás- és közoktatásügyi magyar 
királyi főméltóságu minisztériumnak 1867-ik évi szeptem-
ber hó 12-én 890 és 1873-ik évi junius hó 16-án 1008 

I elnöki számok alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb 
elhatározásra fektetett leiratai az erd. róm. kath. status 
számára biztosítanak, folyó 1892. évi szeptember hó 19. 
és 20-ik napjaira Kolozsvárra összehivandónak Ítéltem és 
az Urnák szent nevében ezennel összehívom. A gyűlés 
tárgysorozatát képezik : a) az igazgatótanács évi jelentése 
és ennek kapcsán b) az erdélyi róm. kath. elemi iskolai 
tanitói nyugdijalap átadásának ügye, c) a kilépő igazga-
tótanácsosok helyeinek szabályszerű betöltése. Ennélfogva 
van szerencsém . . . felkérni, hogy a folyó évi szeptember 
hó 19-re ezennel kihirdetett statusgyülésen megjelenni, a 
tanácskozásokban, melyek a róm. kath. lyceum diszter-
mében fognak megtartatni, résztvenni és megjelenéséről 
vagy netaláni akadályoztatásáról az igazgatótanácsot mi-
előbb értesíteni sziveskedjék. Kelt Piskiben, 1892. aug. 
hó 23-án. Lönhart Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 
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IRODALOM. 
*** Katholikus szertartástan. Közép- és polgári 

iskolák használatára irta Pokorny Emánuel, főgymnasiumi 
hittanár. Az esztergomi érseki hatóság jóváhagyásával. 
Második kiadás. Több fametszetü ábrával. Budapest, 1892. 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, 8-r. 124 szö-
veg és XVI. 1. Melléklet ábrákkal. 

Dicséretére és ajánlására elég annyi, hogy alig egy 
év leforgása után második kiadása vált szükségessé. 

= Missa duarum vocum aequalium cantu in 
duos cboros distributo. Auctore Aloysio Hennig S. J . 
4 r. 4 1. 

Teljes miseének. Kapható Kalocsán a „Hirnök"-nél. 
Ara 50 kr. Felhívjuk rá az intézeti elöljáróságok és 
énekkarok figyelmét. 

+ Exegesis pericoparum evangelii pro omnibus 
Dominicis et Festis fori in anno ecclesiastico praescripta-
rum. Quam ad textum Vulgatae secundum Ss. Patrum 
et probatorum interpretum explicationem in usum tiro-
num studiis biblicis vacantium concinnavit Victor Kereszty 
Ss. Theol. Doctor, Studii biblici N. F. in Seminario 
Aepp. Strigon. Professor. Cum approbatione reverendis-
simi Ordinariatus. Strigonii, 1892. 8-r. 184 1. Ara 1 Irt 
50 kr. 

Takaros kis munka, világos, egyszerű irálylyal, 
magvas tartalommal. A vasárnapi és ünnepi perikopák 
szellemi kincstárában otthonosan mozgó kalauz. 

— Megjelent és minden könyvkereskedésben és könyv-
kötészetben kapható: A kármelhegyi Boldogasszony ké-
p e s naptára 1893. évre. Kiadják a győri kármelitak. — 
Az első fecske e nemben ! Örömmel üdvözöljük mint 
olyant, mely szeretettel jön, békét hirdet, oktat, fölvilágo-
sit, jóra buzdit népszerű nyelven, tetszetős alakban. 

E naptár kiadására alkalmul szolgált azon körül-
mény, hogy jó irányú naptárakban nem igen lehet vá-
logatni, pedig a nép e téren is szeret változatosságot. 
Ha megvan az egyik házban pl. a Sz. Család-naptár, a 
szomszéd szivesen vesz mást, s ha nem kap jó irányút, 
vesz olyant, amilyent kínálnak. A miért is e naptár 
korántsem akar más, valláserkölcsi naptárakat leszorítani, 
hanem velők karöltve akar jót tenni. 

Szerkesztője kármelita, kinek sikerült ismert tollú 
férfiaktól szerezni dolgozatokat Dr Dalies Lajos, Mohi 
Adolf (Pap bácsi) Veitinger Ernő, Szalay Pál (Pali bácsi 
Rusticus), Molnár J . apát, Bobleter, JBódiss J . mellett 
szerepelnek fiatalabb erők is. 

A naptár alakja kis negvedrét ; szines tábláján 
fönn két angyal imádja a kármeli Boldogasszony karján 
ülő kis Jézust ; jobbról-balról állnak sz. István és László 
magyar királyok, alul pedig hazánk és a kárm. rend 
czimereit tartó két angyal közt látható a győri kármelita 
zárda templomával együtt. Az egész az ismeretes Kasztner 
művész kompozicziója. Belül czimképül van a kármelhegyi 
Boldogasszony sz. Teréziával. 

A naplórész hoz a szokottakon kivül a hónapok 
képeinek megfelelő egy-egy verset a B. Szűz tiszteletére, 
továbbá egy-egy verset „régi emberek időreguláiról" és 

oktatást a kerti teendőkről. Van benne szép emléklap, 
19 kép a mulattató részben; végül posta-tarifa, vásárok 
és szentek jegyzéke betűrendben. — Elárusítók töme-
gesebb (legalább 25 péld.) megrendelésnél 22 krajczárjá-
val kaphatják a kiadóknál. (Kármelita-zárda. Győr.) 

Ugyanezen naptár német nyelven is kapható, amire 
különösen figyelmeztetünk, minthogy nemet ajkú népünk 
jobbára külföldi és idegen szellemű naptárakat vesz. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, a csanádi székeskáptalanban üresedésben 
lévő püspöki alapítványi első kanonokságra Hemmen Fe-
rencz aradi főesperest és ujaradi plébánost kinevezem. 

Kelt l8cblben, 1892. évi augusztus 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— Gróf Károlyi István minap tudvalevőleg meg-

szólta a katholikus papság hazafiságát, mert szerinte 
némelyek (bizony ritka madár lehet az) nem lelkesednek 
a magyar nyelv ügye iránt. A nemes gróf ur szemre-
hányásával szemben a magyar katholikus papság nem 
kevesebbre mint Kossuth Lajosra hivatkozhatik a magyar 
nemzet ügyei iránt való meleg érzelmei tekintetében. 
Kossuth nyilatkozata ez: „Van egy osztály, mely előtt 
kiváló tisztelettel kell meghajolnom : a róm. katholikus 
papság az, a szegény plébánostól kezdve az egyházfeje-
delmekig. Csaknem egy-szivvel-lélekkel a nemzet ügyét 
pártolják." (A „Sárosm. K.u után.) 

— Katholikus iskolák Horvátországban. Örvendetes 
hirt veszünk Zágrábból. Most tar t ja ott a horvátországi 
katholihus hittanitók országos bizottsága értekezletét s 
ezen egyhangúlag és lelkesedéssel elhatározták, hogy 
minden törvényes eszközt fel fognak használni arra, hogy 
katholikus iskolákat létesitsenek az országban a va lá-
sos nevelés emelése érdekében, minthogy az állami 
iskolák a vallásos nevelésre nagyon kevés súlyt fektet-
nek. A bizottság, hogy ezt az eszméjét keresztülvihesse 
s neki a legszélesebb körökben barátokat szerezzen, azt 
is elhatározta, bogy e végből lapot is fog meginditani. 
Éljen ! 

— Meszlényi Gyula szatmári püspök ur Hosszu-
mező róm. kath. hitközségnek 3020 fr t törlesztésére éven-
kint 200 fr t segélyt fog adni ez évtől kezdve. 

— A veszprémi papnevelő intézetben a megyés püs-
pök ur ő mga Fejérváry József apátkanonok urat saját 
kérelmére az igazgatóságtól fölmentette, s Péler Pál pap-
növeldéi lelkiatyát nevezte ki igazgatóvá. Hannauer Árpád 
ujmisés az intézet lelki atyjává neveztetett ki. 

— Szellemi kuratcla. A badeni kormány rendeletet 
bocsátott ki, melyben a kerületi elöljáróságoknak köte-
lességükké teszi, hogy a kerületben lakó ügyvédek, jogá-
szok és joggyakornokok stb. névjegyzékét állitsa össze, 
adja be, és azoknak politikai érzelmeiről és működéséről 
részletes jelentést tegyen. 
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— Meghivó a budapesti királyi magyar tudomány-
egyetem 1892/3. tanévi rektora és tanácsának beiktatása 
s egyúttal a tanév megnyitása alkalmából 1892. évi szep-
tember hó 15-én d. e. 11 órakor a Lipót-utczai városház 
dísztermében tartandó ünnepélyes közgyűlésre, melyet az 
egyetemi templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni 
Sancte" előz meg. Tárgyak: I. Az 1891/2. egyetemi tanév 
története. Mondja: dr báró Eötvös Loránd, lelépő rektor. 
II. Székfoglaló beszéd. Mondja: dr Breznay Béla, a 
tud.-egyetem e. i. rektora. III. Tanévet megnyitó beszéd. 
Mondja : dr Bit a Dezső, a hittudományi kar e. i. dékánja. 

— Bevies József veszprémi apátkanonok ur jövő 
hó 28-án fogja, csendes elvonultságban, aranymiséjét 
Istennek bemutatni. Sokan fogunk imádkozni akkor. 

— Változások az esztergomi papnevclőintézetben. Dr 
Walter Gyula, a katechetikai tanszékről lemondván, he-
lyébe dr Halmos Ignácz bizatott meg a katechetika taní-
tásával és dr Anhäupel György, ki egyszersmind a böl-
csészet tanára is lesz. 

— Igen tanulságos reminiscentiák vannak az er-
délyegyházmegyei „Közművelődésiben a Kloska czimü, 
történelmi karczolatoknak nevezett czikkben. Kovács 
Gyárfás, a czikkiró, elmondja a többi között, hogy tértek 
Erdélyben a Hóra-Kloska-féle oláh parasztlázadás idején, 
megfélemlítve az emberek mindenféle hitvallásról és nem-
zetiségből de kivált a magyar nemzetiségből a görög 
nem egyesült vallásra és az oláhságba. „Nemcsak a re-
formáltakat és unitáriusokat, irja Elekes Károly „Az 
erdélyi ref. anyaszentegyház 1865. évi Névkönyve" 62-ik 
lapján, de a katbolikusokat is átállásra kényszeritetté-k 
minek következtében a magyarság, ifjak mint öregek, 
mindkét városban (tehát csak Abrudbánya és Verespatak 
városában !) biztossági levélkék váltásával, oláh vallásra 
állván, paraszt ruhába öltözött. A fennebbi módon ó-hitre 
kereszteltettek (!) : katholikus 65, reformált 460, lutherá-
nus 41, unitárius 548." Összesen tehát, úgymond, 1112 
magyarajku tért át Kloskától való félelem miatt (csupán 
Verespatakon és Abrudbányán) a görög nem egyesült 
vallásban. Es ez — a mult század vége télé történt. 
Nagyon természetes, igy folytatja czikkiró, hogy az át-
tértek a lázongások lecsillapodása után visszatértek őseik 
hitéhez. De a bányavidéki és havasi igen sok magyar 
nevű eloláhosodott disunitus család mégis azt a szomorú 
jelenséget látszik igazolni, hogy sokan továbbra is meg-
maradtak a félelem okozta kishitüségükben, daczára 
Batthyány Ignácz erdélyi püspök buzgólkodásának, ki 
1785. évi január 17-én keltezett főpásztori levelében igy 
ir az áttérésekre vonatkozólag: „Nem tehetjük, hogy fel 
ne jajduljunk, midőn eszünkbe jut, hogy kevés nyájunk 
közül voltak, kik ezen nyomorult élet iránti ragaszkodás-
tól elvakittatva, átkos színleléssel schizmatikusok lettek, 
némelyek pedig a régiek könnyelmű kishitüségét felújítva és 
öngyilkosságot követve, kárhozatot vontak magokra. Pedig, 
ha már a pogány zsarnokság nem is szabdal minket, 
mindazonáltal készen kell lennünk a mártirságra, hogy 
az ártatlanságnak a vértanúság által bíborból szőtt stolá-

jával feljutva az égbe, itt csillagként tündökölnénk és 
megszentelt vérünkkel oltanók ki az oláh dühöngés tűz-
vészeit ! Raj ta tehát, irja tovább a havasvidéki papokhoz, 
tanulják el tőletek a hivek az élet megvetését és leg-
alább szenvedéseikkel és könnyeikkel pótolják a vért, 
mit hitökért ontani nem akartak. Tárjátok fel előttök a 
régi idők azon penitentiáit, melyeket el kellett szenvedni 
azoknak, kik hasonlóan az ők hittagadásuk és félelmük-
höz : nem akartak Krisztusról tanúságot tenni. Ezeket 
azonban inkább csak füleikbe súgjátok (in aurem dicite), 
mert az ilyenek nyilvános hangoztatását az idők jelen 
viszonyai nem engedik meg." (A latin szövegből). 

— Keresztszentelés. Dr Bita Dezső egyetemi tanár 
a keszthelyi plébániához tartozó gyeneri fiók-község ha-
tárában saját szőllejénél egy igen szép és ízléssel kidol-
gozott keresztet állíttatott fel, melyet dr Dunszt Ferencz 
apát-plebános augusztus 18-án nagyszámú ájtatos hivek 
jelenlétében felszentelt. (V. K.) 

— Az egész ország elismeréssel fogadta annak ide-
jén a gyomai főszolgabírónak azt az Ítéletét, hogy a febr. 
26-iki rendelet a fölebbezések harmadik fokozatán czél-
jából kiforgattatván, ethikai alapjától megfosztatott. Most 
újra kezdődik a megvesztegethetetlen egészséges ész íté-
lete ellen a hajsza, mert Békésvármegye alispánja az első 
fokban felmentett gyomai plébánost, a szelíd lelkű Spett 
Gyulát, mint „elkeresztelései miatt több izben büntetett"-et 
75 frtra, esetleg nyolez napi elzárásra Ítélte el. Most már 
megvan az ethikai alap ? 

— A katholikus elemi oktatás- és nevelésügy leg-
újabb időben uj keretekben u j intézmények felállítása 
által lendületes fejlődésnek ígérkezik indulni. A munka-
felosztás és szakszerű foglalkozás elvéből kiindulva több 
egyházmegyei hatóság (Esztergom, Eger, Veszprém) az 
esperesi és a tanfelügyelői hivatalt ketté választotta. 
Ennél hasznosabb intézkedés a téren rég nem történt. 
Már szóltunk ugyan erről az ügyről máskor is ; de most az 
iskolai év kezdetén, szükségesnek látjuk felfrissíteni a dol-
got, — hogy országossá váljék az üdvösnek bizonyult 
u j oktatás- és nevelésügyi szervezkedés. 

— Schultz Károly német-mároki plébános, siklós-
vidéki tanfelügyelő, dr Dulánszky Nándor pécsi püspök 
ur ő excziájától a kath. tanügy terén kifejtett hasznos 
szolgálataiért elismerésül a violaszinü öv viselésének jogát 
nyerte. Gratulálunk. 

— Az „Osservatore Romano" felelős ügyvivőjét aug. 
31-én a sajtóbiróság 1 havi és 20 napi börtönre, 65 fk 
birságra és a költségek megtérítésére Ítélte el. Megfélem-
líteni akarja az olasz forradalmi királyság a pápaság 
lelkes védelmezőit. Non praevalebunt ! 

— A szlovén katholikusok legutóbbi laibachi nagy-
gyűlésén dr Fuchs rajxráti képviselő azt az indítványt 
tette, hogy Ausztriában egy nagy katholikus centrum-
pártot alakítsanak nemzetiségi különbség nélkül, a ka-
tholikusok összes milliói. Az indítványt határozat erejére 
emelték. Megjegyzendő, hogy dr Fuchs a Hohenwart-
klubb tagja, a mely eddig az erélyes katholikus akcziótól 
irtózott s csak a lágymeleg katholiczitásban találta gyö-
nyörét. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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1892. szeptember 15-én ünnepélyesen elfoglalta. 

Mélyen tisztelt gyülekezet! 
Midőn ezt a történeti nevezetességű széket 

elfoglalom, akárhogy akarnám, meghatottságom-
nak csendet parancsolni azonnal nem tudok. A 
tanár i élet csendes magábavonultságának szere-
tete mintegy második természetemmé válván, 
most, midőn a nemzeti élettel szervesen össze-
függő egyetemi közélet hullámzásának magasla-
tain látom életem sajkáját lebegni, nyugtalanság 
szállja meg újra és újra lelkemet, s szivem húr-
jait a helyzet szokatlanságának érzete minden 
gondolatnál erősen megrezegteti keblemben. A 
hivatás fenségének magaslatán, nagyon, de na-
gyon érzem, m. t. gyülekezet, hogy csak ember 
vagyok, s fölöttem magasan kiemelkedve él a 
hiányokat és gyengeséget nem érző Isten, a 
kitől Prometheusként világot lángba boritó tü-
zet rabolni nem, hanem csakis mint imádkozni 
megtanult tanitvány jótékony szikrákat segítsé-
gül leérni — érzek magamban hivatást és köte-
lességet. 

Ámde az egyéni hangulat zsongásának végre 
is okvetetlenül alább kell szállni, sőt el is kell 
némulnia, mikor nagy kötelességek teljesitése 
kezdődik. Ha kisüt a nap : felszállnak a párák. 
Igy kell átszűrődni és felszállni az egyéni érzel-
mek borongásainak is az ész derült világossá-
gába, a hol nincs többé semmi nyugtalanság, 

sem izgalom, hanem csakis az eszméknek csen-
des rendre-keringése honol, hasonlóan, sőt fen-
ségesebben, mint a csillagok világának végtelen 
szférájában. 

Az eszmék e magasztos világrendjében, m. t. 
gyülekezet, a melyben mi, kik i t t most, két 
iskolai év ölelkezésének mesgyéjén, összejöttünk, 
mindannyian vagy már avatott, vagy avatottá 
lenni óhajtó szemlélők és kutatók vagyunk, én 
álló csillag gyanánt látok ragyogni egy vezér-
eszmét, a melyet az emberiségnek legnagyobb 
kegyelettel őrzött okmánya, a szentirás, igy 
jegyzett fel az erkölcsi világrend alaptörvényei 
közé: „Grati estote," !) a hálát ne feledjétek! 
Nem feledem én se. Engem, uraim, nem kegy, 
nem önkény, hanem egyetemünk alkotmánya s 
pályatársaim megtisztelő bizalma emelt fel e 
magas helyre. S ez szabja meg nekem az én 
első kötelességemet. „Prius esse, deinde philoso-
phai t :" ismeretes dolog. Ha fel nem emelnek, 
lent maradok nevem homályában. 

A rektorválasztó testület, a mely azzá tet t , 
a mi i t t e helyen vagyok, fogadja tehát ez 
alkalommal nagy méltatása fejében ünnepélyes 
hálás köszönetemet. „Nunquam aliquid illustrius 
esse potest grat iarum actione," mondá Cicero 
is.2) Egyetemünk alkotmányának az a sarkköve 
pedig, hogy fejet magának a tud.-egyetem és pedig 
évenkint más és más tudománykarból rendre 
önmaga ad, a tudományos szellem gazdagságá-
nak és összhangzásának kifejlése, valamint az 
összes tanári kar s az összes tanuló ifjúság közt 

1) Coloss. 3, 15. 
2) L. 10. epist. 19. ad Plancum. 
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a teljes kölcsönösség és nemes collegialitás fen-
tar tása és fejlesztése érdekében, oly megbecsül-
hetetlen erkölcsi kincsünk, hogy én vele szem-
ben nem tehetek kevesebbet, mint hogy örök 
épséget kivánok neki, s azt mondom egy, köz-
társaságának hasonló sorsot óhajtó régi hires 
olasz polgár szavaival: „Esto perpetua!" 

Az ősrégi angol egyetemek büszkén dicse-
kednek századokon át épen megőrzött testületi 
autonomiájok nagyságával. Nem is csoda: szá-
zadokon át összehalmozott óriás vagyon, észszel 
és jellemmé izmosodott akarattal párosulva, 
mindenütt függetlenné teszen egyeseket és tes-
tületeket egyaránt. Köztudomásu dolog, hogy az 
oxfordi egyetem jövedelmének fölöslegéből hat 
kisebb német egyetemet lehetne kitartani.>) Ugyan-
csak Oxford 21 collegiumának vagyis egyetemi 
nevelő-intézetének egy-egy gazdagabb tagja, pél-
dául a Magdolna és Balliol collegiumok, több 
jövedelem fölött rendelkezik évenkint, mint a 
mi tudomány-egyetemünk teljes évi költségveté-
sének 700,000 f r to t meghaladó főösszege.') A 
német egyetemeken, a nagy vagyon ós az angol 
nemzet vérébe á tment önkormányzás szokásának 
hatalmát, a páratlanul kifejlett tudományos szel-
lem függetlenné tevő hatalma helyettesit]. Per-
thes büszke német mondása francziául jutot t 
tudomásomra és igy szól: „Tout ce qui a été 
trouvé ailleurs, a été pensé en Allemagne." ) 
íme, a német tudomány önérzetének fokmérője! 

Az angol önuralom szelleme tisztelettel, de 
magas önérzettel tekint királyaira és azt mondja 
igazi polgár-humorral róluk, hogy „mindent meg-
tehetnek, de nőt férfivá még sem tehetnek ám." 
A német tudományos szellem egyénileg még 
sokkal izmosabb önérzettel szokott megnyilat-
kozni. Nem rég mondta, egy német királyság 
területén, Württembergben, a rektor, király-
magasztaló ünnepi beszédben, hogy még más is 
van ám, mit a királyok szintén nem tudnak 
megtenni: doktorrá nem tehetik az embert. 

J) Sybel, Die deutschen Universitäten, ihre Leistun-
gen und Bedürfnisse. Bonn, 1874. — 26. 1. „Die engli-
sche Nation hat nach ihrer Ehrfurcht vor geistiger Bil-
dung und ihrem stolzen Gemeinsinn in so gewaltiger 
Weise (für geringere wissenschaftliche Erfolge!) ge-
sorgt, dass aus einem Oxforder Jahresüberschuss sechs 
ganze deutsche Universitäten ihre Jahreskosten bestreiten 
könnten.* 

2) V. ö. Felméri. Az iskolázás jelene Angolország-
ban. Budapest, 1881. II. köt. 295. 1. 

s) V. ö. Leroy-Beaidien. La révolution et le libéra-
lisme, essai de critique et d'histoire. Paris, 1890. 29. 1. 

„Nemes leveleket, úgymond, berezegi kalapokat 
adományozhatnak; a szellemi rang és méltóság 
nemességi levelét, a doktori kalapot azonban 
még a legmagasabb állású férfiak is a tudomány-
egyetem kezéből kapják.'' ') 

A tudományos szellem mindenütt és min-
denkiben, a hol megvan, minálunk is, ugyanarra 
a szellemi önállóságra és magas önérzetre jogo-
sult, mint bárhol a világon: ámde tudomány-
egyetemünket kegyeletes kötelességek tartván 
lekötve a magyar állami hatalomhoz, tudomány-
egyetemünk hangjának a németekénél szeré-
nyebbnek. az angolokénál gyengédebbnek kell 
lenni. Az okot mindenki tudja miért. Hogy Alma 
Materünk az egész tudományos világ figyelmére 
méltatot t rangra emelkedett fel, azt a magyar 
állami hatalom bőkezű beruházásainak köszön-
hetjük. s hogy, évről-évre, e magas fokon meg-
maradhassunk, az ősi törzsvagyon jövedelmén 
jóval tul, az állampénztár dotácziója ta r t ja ben-
nünk a lelket. Az állami hatalom befolyása 
egyetemünkre tehát kézzelfogható alapon nyug-
szik. Ennek az alapnak más oldalát én i t t mo.-t 
nem tekintem s csak az mondó vagyok, hogy 
az állami hatalom sokat, igen sokat tehet, de 
nem tehet meg mindent. A társadalmi tényezők 
a nemzeti kulturának megbecsülhetetlen fakto-
rai. Igy vagy ugy azonban, az ország nagy 
adományát bálás szívvel fogadjuk a nemzet ke-
zéből, s a királyi oltalomnak felettünk lebegése 
s az állami hatalom képviseletének megjelenése 
ünnepélyeinken, reánk nézve mindig megtisztelő 
esemény s a bizalom erős gerjesztője abban az 
irányban, a melyben a tudomány-egyetemek ma-
gas tudományos önállóságra való törekvése az 
egész világon fejlődésének út já t járja. Ez a hó-
doló üdvözlés a rektori székfoglalás második 
nagy kötelessége volt. 

És ezzel közelebb jutot tam beszédem tár-
gyához. Mielőtt azonban e tárgyat derekán meg-
ragadnám, még egy igen kedves, harmadik kö-
telességet kell teljesítenem előljáró sorban. Ahhoz 
fordulok most ugyanis, a kitől a rektorság jel-
vényeit és gyakorlását átvenni szerencsés valék. 
A jelvények öröklött fénye, az ő kebelén, tudo-
mányos szellemének és nemes szivének sugarai-
ból, melyekről az egyetem évkönyvei még be-

*) Fr . X. Linsenmann, Die sittlichen Grundlagen der 
akademischen Freiheit. Rede zur Feier des Geburtsfestes 
Seiner Majestät des Königs Karl von Württemberg. 1888. 
Gehalten von Rector etc. Tübingen, 1888. 8. 1. 
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szélni fognak, uj ragyogással gazdagodott a 
történelembe átment iskolai év folyamán. Köz-
érzelmet tolmácsolok tehát, midőn azt mondom, 
hogy a tudomány-egyetem meleg elismerése és 
köszönete kiséri méltóságodat át a prorektori 
székbe ; a mi pedig engem illet, nekem az ön, 
nagy elődök mintájára szabott tapintatos pél-
dája mindenkor vezércsillagom lesz homályban 
derengő uj pályámon, s kérve-kért szakavatott 
támogatásából erőt, bátorságot és biztonságot 
fogok meríteni kötelességeim teljesítésében min-
denha. 

Mert én, előre kimondom, m. t. gy., erős 
támogatásra számitok ; nem önző számításból, 
hanem egyetemi életünk minden tényezőjének 
tiszteletéből és nagyrabecsüléséből. Alma Mate-
rünk, m. t. gy., nem érzéketlen gép. hanem élő 
organizmus, a melynek minden egyes tagja, fent 
is, lent is, a szervezet egész kiterjedésében, szi-
vet hord keble alatt, az egyetem közjaváért, 
dicsőségéért melegen dobogót. Éppen azért én 
rektori működésem zsinórmértékéül vagy ha ugy 
tetszik, programmjául, az egyetemi élet összes 
tényezői részéről való közreműködésnek összhang-
zását, s e harmónia lelkes önzetlenségének fentar-
tását és fejlesztését választottam. Igenis, még egy-
szer mondom és hirdetem, hogy én mindnyá-
junknak javára irányuló szolgálatomban számitok 
mindenkinek lelkes támogatására, kezdve a nagy-
tekintetű egyetemi tanács bölcseségétől és a 
nagyérdemű tanári kar minden egyes tagjának 
sajá t hatáskörében való példás ügybuzgóságától. 
le egész a „mindenkor kitűnőnek bizonyult" 
tiszti személyzet kipróbált pontosságáig s a 
minden szépért és magasztosért mindenkor lel-
kesen hevülő ifjúság nemes törekvéseiig. 

És most m. t. gy., a rektor, előzetes alkal-
mi kötelességeinek teljesítése után, az ő szemé-
lyes érzelmeivel hátra vonul, hogy immár előre 
lépjenek tudomány-egyetemünknek nagy problé-
mái, mindnyájunknak, kik i t t összevegyülve 
vagyunk, nagy feladatai, az uj rektor részéről 
uj, alkalomszerű megvilágítást követelve. A mi 
közös feladatunk ez ünnepélyes gyűlésben, ugy 
hiszem, mindenki előtt teljes világosságban áll; 
mert az nem egyéb, mint hogy ünnepélyes 
aktussal, a tudományos szellem méltóságának 
emelkedettségével, visszatekintsünk a mult által 
reánk hagyományozott örökségre s felfrissítsük 
tudásunkban s kötelességérzésünkben az egye-

temi életet nemzetünkre, hazánkra, mindnyá-
junkra nézve áldásossá tenni hivatott magasztos 
kötelességek teljesítésének föltételeit, s lehető 
legjobb módjait és eszközeit. 

Legyen tehát! 
Kérdezzük meg a tudományok szellemét s a 

tudomány-egyetemek történetét, vizsgáljuk meg a 
müveit népek körében a virágzás magasabb vagy 
szerényebb fokára emelkedett tudomány-egye-
temek különféle typusait, s aztán feltekintve 
nemzeti géniuszunk ujjal mutató nagy irányo-
zására, lássuk egyetemi életünk szervezetében és 
működésében a netán mutatkozó hiányokat, a 
jelentkező szükségleteket, s a változatos szín-
pompában mutatkozó magyar nemzeti művelő-
désből a tudomány-egyetemünkre eső kultur-
részletnek egyre tökéletesebb betöltést, illetve 
kezelést követelő feladatait és problémáit. Nagy, 
óriás tárgy, m. t. gyülekezet, valóban. Ámde 
egy második ezredéves létbe belépni készülő 
nemzet anya-tudomány-egyetemén az ily tárgyak 
nagyságával meg kell birkózni mindenkinek. A 
kimért idő rövidsége azonban, világos, hogy a 
részleteknek jobbára csak jelzését s érintését 
fogja megengedni. 

(Folytatjuk.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DÍVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PA TRI ARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS ALIOSQVE LOCORVM 

ORDINARIOS PACEM E T COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA S E D E 

H A B E N T E 8 . 

DE R O S A R I O M A R I A L I 
VENERABILIBI'S FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS ARCHIEPISCO-

P1S ET EPISCOPIS ALIISQVE LOCORV.M ORGINARIIS PACEM E T 

COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE H A B E N T I B V S 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Folytatás.) 

Iamvero ad violatum Dei numen placandum, ad 
eamque afferendam quae misere laborantibus opus est 
sanationem, nihil sane valuerit melius quam pie perse-
veranterque precandi officium, modo sit cum studio et 
actione christianae vitae coniunctum : quod utraque in 
parte ducimus per mariale Rosarium potissime assequen-

23* 
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dum. — Ab ipsa rei satis cognita origine, quam prae-
clara monumenta i l lustrant et commemoravimus Ipsi non 
semel, praepotens vis eius laudatur . Quo enim tempore 
Albigensium secta, in tegr i ta t is fidei morumque specie 
quidem fautr ix, re vera per tubat r ix pessima et cor rupt r ix , 
magno mult is gent ibus erat exitio, in eam consceleratas-
que factiones pugnavi t Ecclesia, non copiis neque armis, 
sed in terposi ta praecipue sacratissimi Rosarii virtute, 
cuius r i tum ipsa Dominico patr i Deipara tradidit p ropa-
gandum ; a tque ita de omnibus magnifice victrix, suorum 
saluti , tum per eam, tum per similes deinceps procellas, 
exitu semper glorioso consuluit . Quamobrem in hoc 
re rum et hominum cursu quem conquer imur , luc tuosum 
religioni, perniciosissimum rei publicae, pari omnes pietate 
sanctam Dei Genitricem communiter implorare exorare 
opor te t , ut eamdem eius Rosarii v i r tu tem secundum vota 
lae temur expert i . — Enimvero quum precando confugi-
mus, ad Mariam, ad Matrem Misericordiae confugimus, 
i ta in nos affectam, ut qual icumque necessitate, ad im-
mor ta l i s praeser t im vitae adept ionem, p remamur , illico 
nobis et ul tro, ne vocata quiquem, praesto sit semper, 
a tque de thesauro la rg ia tur illius grat iae qua inde ab 
inito donata est plenâ copia a Deo, digna ut eius mater 
existeret . Hac scilicet gra t iae copia, quae in multis Vir-
ginia laudibus est praeclarissima, longe ipsa cunctis ho-
minum et angelorum ordinibus antecelli t , Christo una 
omnium p r o x i m a : Magium enim est in quolibet sancto, 
quando habet tantum de gratia quod sufficit ad salutem 
multorum : sed quando haberet tantum, quod sufftceret ad 
salutem omnium hominum de mundo, hoc esset maximum ; 
et hoc est in Christo et in Beata Virgine. ' ) Ei nos, igi- ' 
tu r , quum gra t ia p lenam angelico praeconio salutamus, 
eamdenque i te ra tam laudem in coronas r i te connectimus, 
dici vix potes t quam gratuni op ta tumque f ece r imus : 
toties enim a nobis memoria quasi excitatur tum digni-
tat is eius excelsae, tum initae a Deo per ipsam liumani 
generis r e d e m p t i o n s ; unde etiam commemora ta pendet 
divina et perpe tua necessitudo, qua ipsa cum Christ i 
gaudiis et doloribus, opprobri is et t r iumphis tene tur in 
regendis hominibus iuvandisque ad ae terna . Quod si 
Christo benignissime piacúit tan tam nostri praeseferre 
simili tudinem, seque hominis filium atque adeo f ra t rem 
nos t rum dicere et praebere , quo tes ta t ior sua in nos 
misericordia patesceret , Bebuit per omnia fratribus simi-
lar*, ut misericors fieret ;'-) Mariae non aliter, ex eo quod 
Christi Domini eiuscunque f ra t r i s nos t r i electa est mater , 
hoc supra matres omnes s ingulare inditum est, u t mise-
ricordiatn nobis proderet eff un deret suam. Id praeterea 
si debemus Christo quod nobiscum ius sibi p ropr ium 
quodammodo communican t , Deum vocandi et habendi 
pa t rem, eidem similiter debemus communicatum amantis-
sime ius, Mariam vocandi et habendi mat rem. Quando 
autem na tu ra ipsa nomen matr is fecit dulcissimum, in 
eaque exemplar quasi s ta tui t amoris teneri et providen-
tis, l ingua quidem haud satis eloqui potest , at probe 
sent iunt p iorum animi, quanta in Maria insideat benevo-
lentis actuosaeque cari tat is flamma, iu ea nimirum, quae 

nobis, non humani tus , sed a Christo est mater . A tque 
mul to illa magis nost ra omnia habet cognita et per-
specta : quibus ad vitam indigeamus praesidiis, quae im-
pendeant publice privatim pericula, quibus in augustiis 
in malis versemur, quam in primis sit acris cum acerri-
mis host ibus de salute animae dimination in his au tem 
aliisve asper i ta t ibus vitae, multo ipsa potest largius, et 
vehementius exoptat , solat ium, robur , auxilia omne genus 
carissimis filiis atferre. I t aque ad Mariam non timide non 
remisse adeamus, per illa obsecrantes mate rna vincula, 
quibus cum Iesu i temque nobiscum coniunctissima es t ; 
praesentem eius opem quo precationis modo significavit 
ipsa et peracceptum habet , religiosissime invocemus : tum 
erit meri to in tutela opt imae matr is securis laetisque ani-
mis conquiscendum. 

Aa hanc Rosarii commendat ionem ex precat ione 
ipsa profectam, accedit u t in eodem insit facilis quidam 
usus ad summa fidei christ ianae capita suadenda animis 
et incu lcanda : quae quidem alia est nobilissima commen-
datio. — Es t enim maxime ex fide quod homo recte 
certeque gradus facit ad Deum, eiusque unius maiestatem 
immensam, impér ium in omnia, summám poteut iam, sa-
pientiam. providentiam discit mente et anirno revereri : 
Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et 
inquirentibus se remunerator sit. ') Quoniam porro ae ter -
nus Dei Filius humani ta tem suscepit, praeluxi tque nobis 
et adest velut via, Veritas, vita, idcirco fides nostra prae-
terea complectatur necesse est Tr ini ta t is divinarum per-
sonarum augustae et Unigenae Pat r i s hominis facti alta 
mysteria : Haec est vita aeterna, ut cognoscant te. solum 
Deum verum, et quem misisti Iesu m Christum.2) Pe r -
m a g n o quidem beneficio donavit nos Deus, quum fide 
hac sancta donavi t : cuius munere non solum supra hu-
mana er igimur, t amquam speculatores effecti et consortes 
divinae naturae , sed habemus hoc ampl ius causam prae-
stantis meriti ad praemia caelestia ; p rop te reaque spes 
nost ra al i tur et confi rmatur . fore al iquando ut Deum, 
non iam per adumbra tas r e rum imagines, sed aper to in 
lumine cont ingat intueri ipsum ipsoque f rui ul t imo bono 
pe rpe tuum. At vero christ ianus homo tam variis dist inetur 
vitae curis t amque evaga tur facile ad levia, ut, nisi 
crebra admonit io succurat , quae maxima et pernecessaria 
sunt oblivione lenta dediscat, ob eamque causam eius 
oblanguesca t a tque etiam intercidat fides. Quae nimis 
magna ignorant iae pericula ut a filiis suis Ecclesia prohi-
beat , nul la sane vigilantiae dil igeutiaeque prae termi t t i t 
consilia, neque ul t imum est fidei adiumentum quod ex 
mariali Rosario petere consuevit. Quippe in eo, cum 
pulcher r ima f ruc tuosaque prece certo ordine contiuuata, 
recolenda succedunt et contemplanda praecipua religionis 
nost rae mys te r i a : ilia pr imum quibus Verbum caro fac-
tum est, et Maria, virgo in tégra et mater , materna í 1 Ii 
officia sancto cum gaudio praest i t i t ; tum Christi dolentis 
aegri tudines, cruciatus, supplicium, quorum pret io salus 
generis nostri pe rac t a ; tum eiusdem plena gloriae mysteria, 
et de mor te t r iumphus, et ascensus in caelum, et demis-

') S. Th. op. VIII super salut. angelica. 
!) He.br. IL 17. 

1) Hehr., XI, 6. 
2) Ioann. XVII, 3. 
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sus inde divinus Spiritus, atque Mariae sideribus receptae 
splendida claritudo, denique cum gloria Matris et Filii 
consociata caelitum omnium gloria sempiterna. — Haec 
rerum plane admirabilium contexta series in fidelium 
mentes frequenter assidueque revocatur, et fere in con-
spectu explicata proponitur ; ib quod Rosarium sancte 
colentibus aspergit animos nova semper quadam pietatis 
dulcedine, perinde afficiens et moveus quasi vocem ipsam 
exciperent indulgentissimae Matris, eadem aperientis 
mysteria multaque saluteriter alloquentis. — Quare non 
id nimis affirmatum videbitur, quibus et locis et familiis 
et gentibus honorem pristinum marialis Rosarii consuetudo 
retineat, nullam ibi iacturam fidei ab ignorantia pestife-
risque erroribus metuendam. 

Sed alia non minus praestat, quam Ecclesia tiliis 
suis magnopere a Rosario quaerit, utilitas : ea est, ut 
ad fidei sanctae normám et praescripta vitam moresque 
suos diligentius componant. Si enim. ut omnes tenent 
divinum effatum : Fide sine operibus mortua est1) eo quia 
fides vitam ducit a caritate, Caritas autem in ubertatem 
exit sanetarum actionum; nihil profecto emolumenti ad 
aeterna christianus homo pereepturus erit ex fide sua, nisi 
rationem vitae secundum earn direxerit: Quid pr oder it, 
fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem 
non habeat ? nuniquid poterit fides sdlvare eum ?2) Istud 
immo hominum genus reprehensionem Christi iudicis 
multe graviorem incurret, quam qui christianae fidei 
disciplinaeque sint misere ignari : qui non, ut illi perpe-
ram, aliter credunt aliter vivunt, verum quia carent 
Evangelii lumine, habent ideo quamdam excusationem 
aut minore sunt certe in noxa. — Quo igitur fides quam 
profitemur consentaneâ fructuum laetitia melius florescat, 
simul ex mysteriis ipsis quae mens considerando perse-
quitur, ad virtutum proposita mire animus inflammatur. 
Opus nempe salutiferum Christi Domini, quale nobis 
eminet ac nitet in omnes partes exeroplum ! Magnus 
omnipotens Deus, urgente in nos nimia caritate, ad infimi 
hominis cenditionem sese extenuat ; nobiscum velut unus 
de multis versatur, amice colloquitur, singulos et turbam 
ab oranem erudit docetque iustitiam, excellens sermone 
magister, auctoritate Deus. Omnibus omnino se dat 
beneficum ; e rnorbis corporum relevât languentes, rnor-
bisque animorum gravioribus paterna medetur miseratione: 
quos vel aerumna exercet vel sollicitudinem moles fatigat, 
eos in primis blandissime compellat et vocat : Venite ad 
me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam 
vos.3) Tum ipse interquiescentibus nobis in complexu 
suo, de illo spirat mystico igne quem ad homines detulit, 
deque sui mansuetudine animi ac submissione benigne 
insinuât, quarum usu virtutum nos optât verae solidaeque 
pacis, cuius est auctor. participes : Discite a me quia 
mitis sum et humilis corde; et invenietis requiem anima-
bus vestris.4) Sed ipse tamen, pro ea sapientiae caelestis 
luce et insigni beneficiorum copia quibus homines deme-
reri debuerat, hominum subit odia iniuriasque atrocissi-

') lac. II. 20. 
') Ib. 14. 
>) Matth. XI. 28. 
*) Ib. 29. 

mas, atque sanguinem et spiritum cruci suffixus profun-
di^ nihil spectans enixius quam ut illis pariat sua morte 
vitam. — Talia peramantis Redemptoris nostri monu-
menta carissima nequaquam fieri potest ut quispiam 
attenta secum cogitatione reputet et commentetur, neque 
grata adversus eum voluntate exardescat. At verius 
probatae vis fidei tantum efficiet ut. illuminata hominis 
mente et animo vehementer impulso, totum propre rapiat 
ad ipsius Christi vestigia per omne discrimen sectanda, 
ad earn usque Paulo dignam obtestationem : Quis ergo 
nos separabit a caritate Christi? tribidatio. an angustia, 
an fames, an nuditas, an periculum. an persecutio, an 
gladius ? . . . ') Vivo autem iam non ego ; vivit vero in 
me Christus.2) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 17. A debreczeni protestáns egye-

tem alapítása ügyében — a „M. Hirlap" tudósítója szerint 
az előmunkálatok már be vannak fejezve. Tulajdonképpen 
1 fakultás, a bölcsészeti kar felállításáról van a szó. Egy-
egy tanszék tőkéje 50,000 frtban van felvéve. Debreczen-
ben mesés gazdagságú privát alapítványokról is beszélnek a 
protestáns egyetem javára, a mely össze lesz kötve tanár-
es tanítóképzővel és főgymnásiummal. Ezeknek összessége 
3 egyetemi fakultással fogja alkotni a debreczeni prot. 
egyetemet. Tanulás végett, hogy miképp kell majd egy 
kath. egyetemet összealkotni, különösen a végett, hogy 
kitűnjék, mennyi pénz kell hozzá, közöljük az említett 
távirati tudósítást, a mint következik : 

„Ugyanakkor, a mikor az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület gyűléséről azt jelenti a püspöki beszámoló, hogy 
a zsinat által óhaj to t t kolozsvári theológiai fakultásra 
már évi 10,000 f r t megvan s igy a szükséglet nagyobb 
része fedezve van: ugyanakkor meglepően kellemes hire-
ket táviratoznak nekünk Debreczenből, a zsinat másik 
óhajának, a debreczeni bölcsészeti fakultásnak létesítése 
tárgyában. 

Távirataink szerint ugyanis az egyházkerület által 
kiküldött bizottság, mely Kiss Albert, György Endre és 
Tóth Sámuel kerületi küldöttekből és a három igazgató-
ból állott, befejezte küldetését s a bölcsészeti fakultás és 
az egész intézet anyagi és szellemi viszonyait tár ja fel 
jelentésében. 

A részletes adatok főeredményei a következők : 
Az egész intézet külső igazgatására, tanszerek, gyűj-

teményekkel együtt közel 30,000 forint szükséges éven-
kint, a mely összeg a kollégiumi tőkepénztár jövedel-
meiből rendelkezésre áll. Ezen összegben a tápintézet, 
iskolai kórház, tanári nyugdíjintézet és ösztöndijak nin-
csenek belefoglalva, a melyeknek mindegyike külön 
megfelelő tőkékkel bir s teljesen képes lesz fedezni a 
megnagyobbodott szükségletet is. 

A tanerők díjazására kell évi 81,940 forint. E szük-
ségletbe a theologiai és jogi fakultás mellett a bölcsé-
szeti fakultás is fel van véve ; továbbá a tanítóképezde 

•) Rom, VIII. 35. 
') Gal. II . 20. 
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és a főgymnázium. A tervezet szerint szabályoztatnának 
a tanári állások és javadalmazások, az akadémián 2000, 
a tanitóképezdén és gimnáziumban 1700 forint fizetéssel. 
Tervbe van véve a theologián 5, a jogon 8, a bölcsésze-
ten 12, a tanitó-képezdén 5 tanár, továbbá egv ének 
tanár és gyakorló iskolai tanitó ; a gimnáziumban 13 ren-
des tanár, egy rajz, egy ének és tornatanár, esetleg két 
segédtanár. 

E szükséglet fedezésére a kollégium tanszéki és 
más alapjai évi 63,940 forintot képesek szolgáltatni, még 
pedig akkor is, ha a kint levő tőkék 50/„ kamattal fog-
nak jövedelmezni, miután az ingatlanok és évi járulékok-
ból folyó jövedelmek emelkedése az esetleges hiányt 
ellensúlyozni képes. 

Az egyházkerület tehát évi 93,940 forintot áldozna 
a tanintézetre, a hiányzó 18,000 forint fedezése képezi a 
nehézséget. Napról-napra több tért hódit a felfogás, hogy 
e hiányzó 18,000 forint, mely 9 akadémiai tanszéknek 
felelne meg, oly módon fog pótoltatni, a mint a bizott-
ság ajánlja : t. i. 4 tanszéket Debreczen városától, 1 tan-
széket a debreczeni hívektől, 4 tanszéket az egyetemes 
ref. egyháztól, a zsinattól vár a kerület. Egy-egy tanszék 
tőkéje 50,000 forintot tevén ki, Debreczen városától 
200,000 frt, a debreczeni hivektől 50,000 f r t s az egye-
temes zsinattól 200,000 forint áldozatot várnak. Hasonló 
módon tőkésítve, a kollégium mai hozzájárusa közel 2 
millió 400,000 forintnak felel meg, kórházi, tápintézeti, 
ösztöndiji és nyugdiji alapokat számításba se véve. 

Erős Debreczenben a remény, hogy a szép terv 
sikerülni fog. Tudósítónk távirata szerint nincs kétsAr 
sem az iránt, hogy a Debreczen városától és a debre-
czeni hivektől várt 250,000 forint meg lesz, sőt a város-
ban már is beszélnek mesés gazdagságú alapítványokról 
az uj fakultás javára." 

Onnan, a honnan, szept. 17. Állami tekintély. — 
Ha az úgynevezett elkeresztelési ügy folyamatán végig 
tekintünk, azt kell tapasztalnunk, hogy a mily mérték-
ben a katholikusok törekednek a kérdést békés útra 
terelni és simán megoldani, ugyanannyira törekednek azt a 
protestánsok bebonyolitani és hova-tovább feszegetik, a 
kérdést elmérgesiteni, oly térre igyekezvén azt átjátszani, 
a hol ujabb féltékenység ébresztetvén fel a modern ido-
lum, az állam imádóiban, végre is harczba erőszakolják 
a nemzetet, melynek a békére oly igen nagy szüksége van. 

Hazánk, ezredéves történetében sok mindent tapasz-
talt már, voltak polgári, voltak vallási harczai, de azt 
soha sem tapasztaltuk, hogy, ha valamely országos tör-
vény megváltoztatásáról, megszüntetéséről volt szó, vo-
natkoztak légyen eme törekvések bár vallásügyi törvé-
nyekre, hogy, mondjuk, eme változtatások miatt feljajdultak 
volna, mintha ezáltal az állam tekintélye csorbát szen-
vedne. 

E theoriát csak legújabban, az elkeresztelési kérdés 
létezése, jobban mondva azóta találták ki nálunk, mióta 
a katholikusok a 68-iki törvény módositását sürgetik. 
Már a költségvetés tárgyalása alkalmával is hangzottak 
egyes, még csak lélénkebb felszólalások, mintha az állam 
tekintélyéből veszítene, ha ez irányban engedékeny lenne ; 

ezek a felszólalások a protestánsoknak nagyon megtet-
szettek, mert az ő malmukra haj t ják a vizet és aiótn 
uton-ulfélen, mind határozottabban tiltakoznak a kath. 
törekvések ellen ugy a protestantismus, mint az állami 
tekintély nevében, ily módon akarva az állami hatalmat 
a katholiczizmus ellen még jobban felingerelni és a pro-
testantismusnak még jobban megnyerni. 

Az állami tekintély argumentumát hangoztatta Tisza 
Kálmán Komáromban tartott 25 éves jubi leuma alkalmá-
val mondott kétértelmű beszédében, az állami tekintélyre 
hivatkozott, ugyanitt Tapp Gábor püspök (!) ur is, test-
véri szeretet (!) és béke-vágyat (!) leliellő püspöki jelen-
tésében ; ezt emelte ki Szász Domokos püspök (!) ur is 
Kolozsvárott keresztény türelmü (!) jelentésében, szóval 
mindenütt az állam tekintélyének védelme foly, mintha a 
katholikusoknak e tekintély lerombolása volna a czéljuk. 

Valóban, ha hazánk törvényeit, nevezetesen vallás-
ügyi törvényeit átolvassuk, ennél farizeusabb hivatkozást 
az állam tekintélyére, illetőleg arra, hogy az állam tekin-
télye csorbát szenved, ha valamely törvényét megváltoz-
tatja, nem képzelhetünk ; hiszen a mi törvénykönyvünk 
éppen ugy, mint más országok törvénykönyvei telve van-
nak a múltban hozott vallásügyi törvények megváltozta-
tásával, a nélkül hogy e miatt az állam tekintélye csor-
bát szenvedett volna. 

Ki tudná jobban, mint éppen szeretett protestáns 
atvafiaink, hogy mily óriási változás állott be 1790/1-től 
kezdve az országgyűlés befolyásával a mai napig a ma-
gyarhoni vallásügyi állapotokban egyedül az ő előnyükre 
és a mi hátrányunkra ? egy század alatt egészen a katho-
likusok nyakára nőttek, azon egyszerű okból, mert a régi 
törvények eltöröltettek és helyettük ujak hozattak; de mi-
dőn ezek történtek, nem jutot t eszükbe a protestánsoknak, 
hogy ily módon az állam tekintélye csorbát szenved. 
Vegyék kezükbe csak a törvénykönyvet is nézzék meg, 
hogy egyebeket ne említsek, az áttérésnél, a vegyeshá-
zasságnál é3 az ugyanezen házasságból született gyerme-
kek nevelésénél történt változtatásokat, mi mást bizonyí-
tanak mindezek, mint azt, hogy az állami tekintély 
minden legkisebb megcsorbítása nélkül is megváltoztat-
hatók, eltörölhetők a létezett vallásügyi törvények ! De a 
mi prot. atyafiaink kétféle mértékkel mérnek, ha az 
állam, ámbár a katholikusok legnagyobb sérelmével is 
törvényt változtat, eltöröl az ő előnyükre: ez szabad, ez 
az állami tekintély emelése ; ellenben, ha ez az állam 
igazságot akarna szolgáltatni a katholikusoknak anélkül, 
hogy az által a prot. felekezet érdekét sértené, — tör-
vényt akarna módosítani, már akkor az állami tekintély 
veszélyben forog, a kath. dogmát, lelkiismeretet szabad 
sérteni, a sértést visszavonni nem lehet, mert ez szerin-
tük az állami tekintély rovására esnék, mig az ellenkező 
a tekintélyt csak emeli. 

Igy kell lenni csakugyan, mert mióta a szerencsétlen 
elkeresztelési miniszteri rendelet kiadatott, az állam kéz-
zelfoghatólag tapasztalhatja, hogy tekintélye, ki- ugy 
mint befelé óriásilag növekedett és ha a prot. atyafiak 
tanácsát követi, féltve azt, amit senki nem támad, ugy 
tekintélye még inkább haladni fog — lefelé. Mert azt-
csak tagadni nem lehet, hogy mióta az elkeresztelési ren-
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delet egy szerencsétlen pillanatban kiadatott, azóta lefelé 
sülyedt az állami tekintély, hiszen az a kapkodás, az a 
fejetlenség, melyet e rendelet óta tapasztalunk, csak nem 
emelheti az állam tekintélyét és hogy a katli. papság e 
rendeletet lelkiismeretből ignorálja : az sem járulhat az 
állami tekintély emeléséhez, a minek nem ő, hanem az 
állam, mely e rendeletet kiadta, az oka. Másrészt kifelé 
az állam tekintélyét bizonyára nem növeli, midőn a 
prot. kisebbség terrorismusa alatt nyög. Mit is adna a 
külföld oly államra, mely a kisebbség által tolatja magát 
oda, a hova ez őt tolni akar ja? ki látja be ennek a végét, 
hogy ez a tolatás meddig és hova fo g történni ? 

Kétségtelen tehát, hogy az állami tekintélyt a jelen 
helyzet nem emeli, hanem rontja, és hogy e tekintély 
csorbitásán nem a katholikusok, hanem azok dolgoznak, a 
kik saját érdekeikben az állami tekintély veszélyeztetését 
tolják előtérbe; másrészt a mult és a jelen idők ese-
ményei bizonyítják, hogy törvény változtatás nem jár az 
állami tekintély rombolásával, midőn ezt az állami böl-
csesség és as ország békéje követeli, amint nem ártott ez 
állam tekintélyének, midőn Bismarck összes vallásügyi 
törvényeit eltörölte ; a miből következik, hogy a katho-
likusok törekvése az állam tekintélyét nem alterálja, 
hanem emelni vau hivatva, mert e törekvés a béke helyre-
állítása:; következik továbbá, hogy az állam ne féltse 
tekintélyét a törvény megváltoztatásától, hanem felismerve 
a nagy erőt, mely e változtatásból az állami tekintély eme-
lésére származnék, a katholikusok jogos törekvését kielé-
gíteni siessen ; következik, hogy a protestánsok, ne aka-
dályozzák e tekintély emelését, hanem járuljanak a 
katholikusok által felajánlott béke-alaphoz, jól tudva, hogy 
ők is törvény megváltoztatás által növekedtek nagyra, és 
lia mégis a felajánlott béke-alapot el nem fogadnák, akkor 
az állami tekintély sülyedéseért nem a katholikusok, az 
általuk vádlottak, hanem ők a vádlók lesznek felelősök 
Isten és a történet előtt ; felelősök annál inkább, mert a 
felajánlott béke-alap az ő vallási elveiket nem sérti. 

Dr Veterán. 

Szerencs . Kettős örömnap Gesztelyben és annak 
folytatása — Sok szépet és lélekemelőt irtak a lelki-
pásztorkodás kellemeiről, melyeket a hiven betöltött kö-
telesség magasztossága szerez. Sokan élénk színekkel 
rajzolták le azt is, hogy a lelkipásztornak oly sokfelé 
ágazó müködésterén egyre növekvő teher nehezedik vál-
laira és vajmi gyakran jó akarata kiesnek vélt utján a 
hálátlanság nagy fájdalmat okozó töviseire Jép. A ki 
felveszi Krisztus Urunk keresztjét és bátorító angyali 
érzéssel követi őt, azt meg nem tántorítja a muló öröm 
és tartós fájdalom váltakozásának képe; mert érzi szivé-
ben, hogy a biven teljesített munka vége koronázza meg 
az öröm tartósságával Istenért gyakorolt fáradozását. 

Boldog halandó, ki a gondviseléstől kijelölt körében 
a lelkipásztori öröm és keserűség váltakozásának hosszú 
éveire pillanthat vissza; de mindenesetre legboldogabb, 
ha a lelkipásztorkodás gondjai közt áldozópapságának 
ötvenedik esztendejét éri el azon helyen, hol az Isten igéje 
hirdetéseért dobogó szivének ifjú hevével kezdte meg lel-

készi munkáját, s őrszemének vigyázása alatt egy, az 
anyaszentegyházért lelkesülő és papját hálás tisztelettel 
környező u j nemzedék támadt. — A tokaji esperesi ke-
rületben Gesztely községben nagyontisztelendő Kromcsák 
János másodesperes-plebánosuak kijutott ez a szerencse. 
Szép napra, a magyaroknak nagv buzgósággal megülni 
szokott kedves ünnepére, Nagy-Boldogasszonyra, esett 
áldozópapságának ötvenedik évfordulója. Gesztelyben éppen 
búcsúnap, melyre a vidék örege és ifja megjelenik ájta-
tos körmenetekben, hogy lobogóinak fölmagasió kereszt-
jele, a szent Szűz mély tiszteletéről tanúskodó éneke a 
gyermeki szeretet folytonosságának tüzét ápolja a keresz-
tény szivekben, melyeket Jézus legszentebb szivének 
lángja kalauzol a magyarok Nagyasszonya iránt való leg-
nagyobb tisztelet hü ápolásában. „Frustra ajjpellamur 
Christiani, si imitatores non sumus Christi." (S. Leo I. 
Serm. 1. de nat. Dom.) Az összesereglett hivek buzgó-
sága ma a gesztelyi katholikusok kettős örömével találko-
zott. Egyházuk bucsitnapján örömben, bajban velők osztozó 
hetvenhat éves lelkészök aranymiséjét ünnepelik. Az ünnepelt 
csak csöndben óhajtott buzgó hálaadásban megemlékezni 
azon nagy áldásról, hogy Isten e ritka szép napot elérnie 
engedte; de a plébánosukhoz ragaszkodó hivek külső-
képpen is, és éppen a bucsu napján, — akarják kifejezni 
örömüket lelkipásztoruknak, ki 1848 óta gesztelyi plébá-
nos s 1892-ben is itt veszi körül ősz fürtéit az isteni 
kegyelem azon boldogító fénye, hogy aranymiséjét ülheti ! 
A szeretet e találékonysága dicséretre méltó; a ragasz-
kodás e nyilvánulása csak vigasztaló lehet egy papra 
nézve. A kettős örömnap emlékéről a késő nemzedék ís 
íferzélni fog Gesztelyben. annál is inkább, mivel az ünneplő 
Kromcsák János, a tisztelettel környezett aranymisés, 
első plébánosa Gesztelynek ! 

Az egyszerű templom a kettős örömnap fényében 
ragyogott. Mintegy hatvan, fehérbe öltözött leányzó két 
sorban állt a templomhajó közepén. A templom kegy úr-
nője, özvegy Orosz Lajosné, rokonaival s az ezen alkalomra 
összegyűlt vendégekkel példaadóan emelte az örömünnep 
fényét. Orosz Elemér gesztelyi földbirtokos a templom 
ajtajánál megható rövid beszéd kíséretében adta át az 
aranymisésnek a hivek ez alkalomra küldött ajándékát, 
mely egy, tiszta ezüstből készült, szépen aranyozott fede-
les kehely volt alkalmi felírással oldalán. Az ünnepi szent 
misét, teljes segédlettel, kedves ifjúkori barátja, főtisz-
telendő Dergler Gyula prépost, esperes és tokaji plébános 
kézvezetése mellett az aranymisés végezte. Evangelium 
után Ridárcsik Imre egri papnevelő-intézeti tanulmány-
felügyelő és hittanár, kit, mint gesztelyi születésűt, szinte 
a hálás tisztelet kapcsol az aranymisés plébánoshoz, — 
lépett a szószékre. A kettős ünnep feltüntetésével fog-
lalkozó, ügyes szerkezetű beszédnek gyújtó hatása volt. 
Mindenki érezte lelkében, hogy azt az aranymisés lelki-
pásztort, ki hiveit az évek hosszú során át az Isten imá-
dására és Nagyasszonyunk tiszteletére buzgalma egész 
hevével oktatta, — a hivek osztatlan tisztelete kiséri 
vissza az Ur oltárához. Mindenkinek feltűnhetett, hogy 
a tisztelt aranymisés magas kora ellenére erős hanggal, 
biztos lépésekkel, viruló egészséggel végezi a szent tény-
kedést. Valóban, nagy áldása Istennek, ha valaki ily lelki 
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és testi erővel tehet eleget papi kötelességeinek folyvást, 
— az aranymise boldog napja után is ! 

A templomban leesdett áldás hangjának folytatása 
volt az aranymisés házi gazda teri tett asztalánál hangoz-
tatot t felköszöntések, jó kivánatok sorozatában. Bergler 
Gvula prépost, tokaj i esperes-plebános a maga régi jó 
barát jának könyes szemekkel kisért, szivből fakadt sza-
vakkal óhaj t ja , hogy a megelégedésben elért e nagy 
nap emléke a hátra levő életöröm fokozója legyen. 
Sándor János zombori lelkész mint olyat üdvözli az 
aranymisést, ki a hivatalos, sokszor bonyolult ügyek el-
intézésében mindig jóakaró barátként és nem a szigorú-
ság alkalmazásának keresésével oldotta meg feladatát. 
Ridárcsik Imre, egri papnevelő-intézeti tanulmányfel-
ügyelő és hit tanár, a lelkipásztor magasabb érdekekért 
folytatott buzgóságára leszállt áldás tanujának tekinti a 
mai napot, melyet a hivek, a paptársak állandó ragasz-
kodása tegyen soká az aranymisésnek emlékezetessé ! 
Paszlavszky Sándor, szerencsi lelkész, a papi életben any-
nyira szükséges s a hitéletet oly jótékonyan előmozditó 
azon bátor fellépésére emlékezik az ünnepeltnek, melyet 
a katholikus elvek védelménél a közéletben kifejteni 
szokott : majd a népnek ügyes-bajos dolgaiban való ta-
nácsairól, az elnyomottak és szegények ügyében tet t 
fáradhatat lan buzgalmáról tesz említést, mely jeles tulaj-
donságoknál fogva a hivek mind lelki, mind anyagi érde-
keivel hü gondozójául ismeretes. Óhaja, hogy a szegények 
égbe szálló imája tovább is áldással dússá tegye arany-
misésünk napja i t ! Igy telt el Gesztelyben a kettős öröm 
nvilvánulásának ünnepe. Mit érzett az ünnepelt férriu 
le lkében? a hálaadás mily forró érzése lelkesité őt Iítffa 
ügyéért ? csak egy aranymisés pap tudná önmaga hiven 
elmondani. 

Hogy a munka életszükséglete annak, ki Gesztely-
ben Nagy-Boldogasszony ünnepén tar tot ta aranymiséjét, 
el nem ti tkolhatta. Neki a szent beszéd tartásában öröme 
telik, különösen ha szűz Mária tiszteletéről kell beszél-
nie. Szívesen ajánlkozot t hát a szerencsi bucsun, mely a 
vidéken igen népes szokott lenni, a szent beszéd meg-
tartására Kisasszony napján. Mindig megható egy ta-
pasztalt öreg férfiút látni a szószéken ! Szólásának kere-
setlensége, hangjának ereje, bizonyításának és telkesíté-
sének közvetetlen heve csodákat mivelhet ; mert a nép 
tiszteli az ősz hajakat ! Boldog, a ki aranymisés korában 
is helyt állhat ama szent magaslaton ! 0 követésre méltó 
példát ado t t ; mert h á t : „Senes consilio debent alios 

juvare, exempla imitatione digna ministrare. (S. Antonin. 
De temper. P. 4., t i t . 4. c. 10. §. 1.) Szent Bonaventu-
rakén t : „Verbum Dei debet pronunciari tripliciter : sapi-
enter, eloquenter, confidenter ; sapienter, ut doceat ; 
eloquenter, ut placeat ; confidenter, ut moveat." (Expos. 
2. Sup. Ps. CXVIII . c. 1. v. 13., art. 2.) Aranymisésünk 
szónoklata megtalál ta az u ta t a nép értelméhez és 
szivéhez igazán ékesszóló, mert népszerű s a figyelmes 
lekötő érvelésű, egy óráig tar tó kidolgozott beszédében. 
Örömet okozott a hiveknek Szerencsen Kisasszony nap-

ján ! Kitéréseinek időszerűsége, midőn a „magyar val-
lás "-ra hivatkozók seregét a katholikus vallásra, mint a 
magyar nemzet ősi vallására figyelmeztette a történet 
megkapó példáinak nyomán, láthatóképpen nagy hatást 
gyakorolt : szóval lelkesen előadott beszédéből megérthet-
ték valamennyien, hogy szűz Mária tisztelete oly régi, 
mint maga a katholikus egyház; s a kik a szűz Máriát 
nem tisztelik, nem lehetnek igaz keresztények. Legyen 
aranymisésünk igazságra vezető szava a hithüség meg-
szerzésének aranya ! P. S. 

V E G Y E S E K . 
— Nagy baj érte a német katholikusok imént be-

fejezett mainzi nagygyűlését, melyet ez azonban igen 
könnyen fog kiheverni. Először is a bajor kormány fél-
hivatalosa tudni véli, hogy a kath. nagygyűlésben jelen 
volt kath. centrumpárt i vezérek magatartása „a biroda-
lom és Poroszország hangadó köreiben" nem tetszett. A 
katholikusok vigasztalása az, hogy ezt a nemtetszést már 
megszokták. A második talán még nagyobb szerencsét-
lenség pedig az, hogy a kath. nagygyűlés szerencsés 
lefolyásával a nationalliberálisok nincsenek megelégedve. 
Most utólag korholják lapjaikban a hassziai kormányt, 
hogy miért nem ti l totta be azt a mainzi katholikus nagy-
gyűlést, mikor a kolera már Hamburgban van. Azt szokta 
volt az ily genialitásokra a boldogult Windthorst mon-
dani : Zu spät aufgestanden ! 

— Magyar szent beszédek Bécsben. Bécsben a 
Kârtner-strasséban levő maltai templomban vasárnap, okt. 
másodikától kezdve minden vasárnapon és pénteken dél-
előtt tizenegy órakor magyar nyelvű szentbeszédek lesznek, 
melyeket mindannyiszor Mesterházy Imre atya, kapuczinus 
rendi szerzetes fog tartani. 

y Egyelőre itt jelentjük privát uton vett érte-
sülésből, hogy a nagyváradi lat. szert, káptalan fejét a 
kérlelhetetlen halál kiragadta az élők sorából. Mélt. és 
ft. Iïa£àf:I<] J á n o s nagyprépost, pápai praelatus, apát ur 
f. hó 12-én Nagyváradon nestor korban, életének 88-ik 
évében elhunyt. A nemes szivü főpap a milyen volt éle-
tében, olyannak bizonyult halálában is. Végrendeletileg a 
következő hagyományokat tette : A váradi káptalan 
alamizsna pénztárának hagyományozott 8000_ frtot , a 
Szent-József-intézetnek egy if jú nevelésére 6000 frtot, a 
koldus^apioló intézet figyermek menedékházának"*" 500 fr t . 
Könyvtárát a váradi papnevelő intézet kapta. Altalanos 
örökösévé felerészben a várad-olaszii orsolya-szüzek zár-
dáját, felerészben pedig Görczön, Micske, Margitta, Mező-
teiegd, és Rézbánya plébánosait tette. Rokonainál? a 
mégboldogult T2,Ö00 fr tot hagyott. 

— Pap- es tanitóhiány a protestánsoknál. A buda -
pesti „Prot. egyh. és isk. Lap" legújabb számában ol-
vassuk: „Theologiai akadémiánk népessége a folyó, iskolai 
évben feltűnően megcsökkent. Budapesten 7, DeQreczen-
ben 7, Sáros_patakon 5, Pápán szintén csak ennyi, Nagy-
ényeden pedig 13 papnövendék iratkozott be az első 
évre. Ha továbbra is igy tart , pár év múlva lelkész-
hiánynak nézünk eléje. A tanítókban már is nagy hiány 
uralkodik egyházainkban országszerte. Ez is egyik intő 
jele az időknek, hogy igyekezzünk a kor kívánalmaival1^ 
összhangzásba hozni a lelkészi és tanítói fizetéseket!" . ' 7A, . 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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dr Breznay Béla 
a budapesti királyi tudomány-egyetem rektori székét 

1892. szeptember 15-én ünnepélyesen elfoglalta. 

(Folytatás.) 

Mi a tudomány? Mi minden tudománynak 
alapelve és végső czélja? Evvel a két kérdéssel 
kell minden tudományosan gondolkodni óhajtó 
embernek előzetesen t isztába jönni, ha a „tudo-
mányos fők"-nek nemcsak hirébe, a mely csalfa 
is lehet, akar jőni, hanem igazi, való becsületé-
ben, mondhatnám méltóságában és uralkodásá-
ban is részt óhajt a maga számára saját erejé-
vel kikerekítve birni. 

Tudás, ismeret, tudomány, a népek köznapi 
életének u. n. pingvi Minerva kezelt nyelvén — 
zagyván — egyet jelent. Tudományos gondol-
kodás által kipallérozott ész és kiművelt nyelv 
azonban a tudományt az egyszerű, népies tudás-
tól, a mely jobbára csak a dolgok felületén 
szeret tapogatódzani, élesen megkülönbözteti, 
midőn azt mondja, hogy tudás minden ismeret, 
melylyel az ember öntudata szaporodik,' ámde 
nem minden ismeret, mely az emberi lélek 
tükrében lefényképeződik, tudomány a szó igazi 
értelmében. A tudomány sokkal több, sokkal 
magasabb, sokkal nagyobb tényezője az emberi 
életnek a köznapi észjárás pillanatnyi értékű 
sétálásainál. A tudomány a dolgok felületén 
alul mélyen és a dolgok felületén felül magasan 
járó, erővel teljes tudás. Nem egyéb az, mint a 
dolgok okainak világos és biztos látása, tudása, 

birása. Nagy szó, nagy dolog : a dolgok okainak 
birása. Azt mondja a tudomány határának első 
felmérője Aristoteles: „lile seit proprie ac sim-
pliciter, qui causam cognoscit cur res sit; et 
illius causam esse, et aliter se habere non posse 
firmiter tenet." A dolgok okai tudásának mesz-
sze kiható nagy erejénél fogva igazi nagyhata-
lommá válik a tudomány. Kezünk ügyébe adván 
a dolgok okait, hatalmunk körébe ha j t ja be az 
okok következményeiben a dolgok összes fejle-
ményeit. A tudomány oknyomozó természetében 
gyökerezik tehát az ő felfedező, alkotó, teremtő 
ereje. O a czivilizáczió, a művelődés alapja és 
úttörője ; ő a bennünket környékező nagy anyagi 
mindenség fölött való intézkedéseinknek intézője. 
A tudomány mintegy uj, szellemibb lelket önt-
vén az emberi lélekbe, a köznapi felfogás poros, 
párás ködéből, a profanum vulgus alacsony sor-
sából, messze fel kiemeli lelkünket a szellemi 
nemesség tisztultabb légkörébe s oda állitja őt 
az értelem világában való vezérkedés magasla-
taira, csak egyet súgván fülébe utasitás gyanánt: 
verulámi Baco egyszerű, de nagy mondását : 
„Scire et posse c o n v e r t u n t u r n e feledd ezt, 
és uralkodjál! Mikor az Isten a szentirás jelen-
tése szerint e nagy mindenség alkotását befe-
jezte, ezt a felszólítást intézé az első ember-

„Nel l ingvaggio commune degli nomini conoscere 
vale a l t re t tan to che sapere. e peroiô conoscenza e la sei-
enza tornano a sinonimi. Ma nel sent imento dei dotti la 
scienza, preso in r igoroso significato, impor ta una cono-
sceuza speciale, di gran lunga piű perfe t ta della semplice 
conoscenza. La scienza significa una conoscenza eerta ed 
evidente delle ragioni dette cose." É lement i di filosoíia 
speculativa dell ' aba te Giuseppe Prisco. 4. ed. vol. I . 
Napoli , 1869. 101. 1. 

24 
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párhoz és bennök az összes emberiséghez: „Do-
minamini ! „ Uralkodjatok." 

Annyi kétségtelen, hogy a logika hatalmas 
ura, az Isten az emberi szellem uralkodásának 
jogczimei között a tudományra is gondolt ak-
kor. Mert, uraim, a logikának mi mindnyájan 
alattvalói vagyunk; Isten a logika törvényhozója, 
mert ő maga az örök Xóyog. 

Hogy mi egy-egy népnek és nemzetnek a 
tudomány, azt ezer példában lehetne megmu-
tatni. I)e nyilvánvaló s közelismert dologban 
példákra hivatkozni fölösleges. Röviden össze-
foglalva mindent — jellemezte korunk szellemét 
egy a tudományra nézve, sajnos, korán elhunyt 
franczia kulturbölcselő, midőn ezt mondá: „L'épée 

r 

des temps modernes, c'est le savoir."2) Es 
1883—4-iki nagytudományu tiszti elődöm e szé-
ken nem kevésbé találóan figyelmeztetett arra, 
hogy „mennyire nem nélkülöz alapot azok állí-
tása., kik azt mondják, hogy mai napság az 
iskola terén tán inkább mint a csatamezőn foly 
le a tusa a létért." Az embernek önkéntelenül 
eszébe ju t i t t Moltke, a hallgató nagy hadvezér, 
a ki mélységes tudománynyal és logikával két 
nagyhatalmasságot gyors egymásutánban, mint-
egy csak szobájában ülve, levervén, Európa tér-
képén gyökeres változásokat vitt véghez. Jó lesz 
ezt nekünk magyaroknak a magunk számára jól 
megjegyeznünk. Ha az európai térképen ily gyö-
keres változást képes végrehajtani a tudomány: 
akkor bizonyára Magyarország mappájának ép-
ségben tar tására is lesz elég ereje a tudomány-
nak, ha lesz bennünk erre elég tudomány, és 
akaraterő hozzája. 

A tudomány, mint mélyen tisztelt közvet-
len elődöm e széken tavai ilyenkor mondá, „ha-
zánkban mint idegen hatalom foglalt tért." 
Mint ilyen, sajnos, igen sokak előtt idegenkedés, 
sőt megvetés tárgya vala sokáig. Ki ne emlé-
keznék vissza Petőfi haragtól gúnyos lelkének 
villámaira, melyekkel a tudománytalanságával 
dicsekvő régi magyar nemesség tömegének arczát 
végig korbácsolta: 

Nem irok, nem olvasok ; 
Én magyar nemes vagyok ! 

Sajátságos tünemény az, valóban, m. t. gy., 

]) Gen. 1, 28. 
2) Osanam, Oeuvres choisies. Paris, 1877. 219. 1. 
8) Acta Reg. scient. Universitatis Hung. Budapesti-

ensis. Anni MDCCCLXXXIII—LXXXIV. Fase. I. 116. 1. 
4) Acta, anni MDCCCXCI—XCII. Fase. I. 33. 1. 

hogy azok a látnoki szellemű lánglelkü férfiak, 
a kik nemzetünket dermesztő álmából uj, nem-
zeti életre keltet ték fel, mintha csak összebe-
széltek volna, mindannyian a tudománytalanság 
szemrehányásával kezdték ébresztő riadójukat; 
és at t ikai sós vizben jól megáztatott guny-
ostorral érték el törekvéseik legnagyobb hatásait. 
Igy b. Eötvös József, — pedig akkor már ébre-
dezni kezdett vala a magyar, — 1843-ban, 
Körösi Csorna Sándor felett mondott emlékbe-
szédében, újra és újra megsuhogtatja kortársai-
nak feje fölött a tudománytalanságukban rejlő 
tehetetlenségnek, nála keserű epével is telitett 
gunyostorát, midőn igy szól vala : 

„Hol az eszme, melylyel az embernem gon-
dolatkincstárát mi gazdagítottuk ? Melyik a nagy 
felejthetetlen eredmény, melyet küzködve mi 
vittünk ki? Annyi századot tölténk e földön, s 
utódunk áthaladva határain, csak egy nagy pusz-
taságot, vagy más népek teremtéseit fogná ta-
lálni utánunk!" Igy, ez a hang volt i t t helyén 
nálunk még csak ötven év előtt is. Nagy közöt-
tünk csak az vala akkor, a ki sikerrel tudta 
megostromolni az ellenséges hatalmak s az ön-
keze vágta sebek hatásai alatt mostoha sorsra 
ju to t t nemzet elmaradottságát s tudománytalan-
ságával dicsekvő léhaságát. Azért is nemzetünk 
királyi lelkű lantosa, Arany János, Széchenyi 
apotheosisában, Széchenyi István grófnak uj 
magyar nemzet s uj Magyarország teremtésére 
irányzott törekvéseiben azt mondja ós hirdeti 
látnoki ihlettel mindent magában foglaló r /o-
doloqnak", bogy nagyczenki Jupiterünk uj életet 
keltő isteni erővel birta arczába vágni nemze-
tének, nemzetünknek, a — „tudománynélküli 
valóság" dermesztő á tká t : 

Bizton (úgymond) ezer bajunk közt megtalálta 
Azr, a mi fő, s mindent befoglaló : 

„Elvész az én népem, elvész — kiálta — 
Minthogy tudomány nélkül va ló !" 1 ) 

Es a nemzet látnokai jól láttak ós jói szá-
mítottak. A tudás hiányzott: azért nem birt ez 
a nemzet a haza feldúlt védfalaiból rakott he-
verő helyéből felkelni s lábra állni. Pedig a 
magyar nemzet semmivel sem kapott kevesebb 
talentumot a Teremtőtől mint más, ujabb vagy 
régibb, keleti vagy nyugati népek, a tudomány 
s művészet ápolására s a lelki műveltség áldá-
sainak élvezésére. 
— . • . . . 

' ) Arany J., Széchenyi emlékezete. 
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A nemzet látnokainak tehát, az ébresztés 
korában, mindenekelőtt csak egyetlenegyre vala 
nagy figyelmök, hogy nemzetünket a népek ten-
gerében való elmerülés örvényének széléről 
visszarántsák: — csak arra az egyre, hogy a 
hályog a nemzet szeméről lehulljon, hogy a 
magyar saját szemeivel lásson és önnön eszével 
gondolkodjék! És ez, hála legyen az isteni gond-
viselés segedelmének, sikerült is nekik. Az az 
idő. midőn a nemzet legjobbjainak a tudomá-
nyos szellem teljes hiánya miatt a desperaczió 
és a maró guny hangján kellett évődniök a 
nemzettel, elmúlt idő. Jegyezzék meg maguknak 
e nemzetnek ellenségei jól, hogy ez az idő -— 
már tempi passati. Ma már a magyarnak van 
tudománya, művészete, kul turá ja ; az igaz, hogy 
csak kezdődő és ifja, de erős és jövőt is igórő. 
Hiányai és szükségletei még nagyok; de szárnya-
lása már magas, mint a röpülésben gyönyör-
ködő s abban fáradtságot még nem tapasztalt 
ifjú sasé, a mely kedve telésével csat togtat ja 
szárnyait a körötte odvaikban bujkáló baglyok 
és denevérek fölött. A nemzet múlt jának és 
jövőjének egyaránt aranysugaras dicsőségben 
szemléltetője, Arany János, már nyugodt meg-
győződéssel szállt á t az öröklét hónába, mert 
ugy mondá, ha 

Mig aludt, nem halt meg e nép; 
Hát most vesszen, mikor eszmél ? Î1) 

És ez már nagy biztató nekünk! 
Ámde azzal most már nem valami nagy köte-

lességet teljesítünk, ha azt konstatáljuk csupán, 
hogy már magyar tudományosság vav. A fődolog 
most már az, hogy ez a tudományos szellem, amely 
üditő fuvalmát oly jótékonyan érezteti a nemzeti 
élet törekvéseinek minden irányában, minden 
idegen s kóros anyag belekeveredésétől menten, 
először is szeplőtelenül megőrizze eredeti tiszta-
ságát, s azután, hogy emelkedettségében és 
mélységbe való leereszkedésében, valamint ez 
ország népe emelkedésének s jólétének minden 
oldalú előbbrevitelében, izmosodjék. Az is fő-
dolog sorában, kell, hogy jár jon közöttünk, a 
mit 1885/6-iki elődöm egyetemünk újjáalakítá-
sának ünnepén mondott, hogy t. i. ne oldott 
kéve gyanánt gazdálkodjunk szerteszéjjel, hanem 
vállat-vállhoz vetve, szakok szerint, középponti 
eszmék köré csoportosuljunk ós egyesült erővel 
igyekezzünk elpusztithatlanná tenni a magyar 

Arany. A rodostói temető. 

nemzeti tudományos irány országutját. Szózata 
megérdemli, hogy ismételjük : „Én, úgymond, ily 
nemzeti tudományos irányhoz vezető útnak te-
kintem azt az eljárást, hogy hasonnemü mun-
kálatainkat egymáshoz és egymásba fűzzük, ugy, 
hogy azok egymást kiegészítve, kibővítve, tovább 
képezve, s talán kijavítva is, lassacskán meg-
nővén, nagyjából egy egészet képezzenek, — mely 
mint a magyar felfogás és gondolkodás szülöttje, 
magán hordaná a nemzeti jelleget." ') 

S ebben a nagy munkában a mi tudomány-
egyetemünkre, m. t. gy., feladatul az oroszlán-
rész van kivetve Mert a tudomány-egyetem 
első sorban nem kenyérkereseti magas pályákra 
előkészítő szakiskolák halmazata, hanem tiszta 
tudományos szellemtől á tha to t t szerves nagy 
egység, a melynek főczélja: a tudománynak, 
még pedig lehetőleg minden tudománynak ápo-
lása. s az ifjúságnak tudományos gondolkozásra 
való nevelése. Kiváló, mert a dolog velejébe 
beható szakértelemmel fejtegette a tudomány-
egyetem e „legfőbb feladatát" 1875/6-iki nagy-
nevű elődöm különösen székfoglalójában s aztán 
még szélesebb alapon, egyetemünk újjáalakítá-
sának nagy ünnepén. Az ő két beszéde — 
„tilos"-t jelző hatalmas utmutató lesz hazánkban 
mindenha oly áramlatokkal szemben, a melyek 
a tudomány-egyetem színvonalát a magas rangú 
bár, de mégis csak kenyérkereseti fő szakiskolák 
tölcsérező módszerére alacsonyítanák le, hogyha 
befolyásuk döntő szerepre juthatna közöttünk. 
„Az egyetemi tanítás legfőbb feladata. — jó 
lesz az ő szavait, mig a veszélyen tul nem 
estünk, minden esztendőben ismételni, — az 
egyetemi tanítás legfőbb feladata lehetőleg bizto-
s a n a tudomány szellemében való gondolkodásnak 
felköltése a tanulóban."2) És valamivel alább : 
„Az egyetemnek, úgymond, nem annyira, de 
semmi szin alatt sem kizárólagos feladata az 
ismeretszerzés, (legkevésbbé pedig azoknak csak 
beemlézóse, teszem én hozzá), hanem főképpen 
az egyéni jellem felsőbb értelmi részének — ha 
szabad e kifejezést használnom — az egyén tu-
dományos jellemének fejlesztése." :1) 

Uraim ! Ha igaz Salustiusnak az a mondása, 
hogy „omne impérium iisdem artibüs tenetur 
quibus partum est" : akkor nekünk a tudomá-

!) Acta a. MDCCCLXXXV—LXXXVI. Fase. II. 7. 
és 8. 1. 

2) Acta a. MDCCCLXXV—LXXVI. Fase. III. 11.1. 
3) ü . o. 12. 1. 

.30* 
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nyos szellem tisztán tartásának megtanulása 
végett gyakran kell feltekintenünk Hellaszba, a 
görög szellem kedvesen ragyogó fényhonába. 
Mert i t t született a lehető legelmésebb szel-
lemnek a lehető legszebb természetre irányult 
bámulásából, — a tudomány. ') És az örök ifjú 
görög szellem, midőn feltalálta a tudományt és 
azt lassankint a bölcselésig, a végokok közt 
mozgó mindenség s az egész fölött uralkodó 
Istenség szemléléséig fölemelte, — ugy mint egy 
gyermek szokta tenni, mintha csak játszott volna, 
— nem tudá, hogy mit cselekszik, nem tudá, 
hogy mintát készit, törvényt alkot az emberi 
művelődés számára.2) 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
m. t. gy., hogy Cicero tusculumi elmélkedéseiben 
megörökítve birjuk a tudományos szellem ne-
mességi levelét, ugy, a mint azt a görög elme, 
— hogy a tudományt minden alacsony, haszonra 
vagy más mellékérdekre való tekintetektől men-
ten tartsa, — a maga fenséges emelkedettsé-
gében ós tisztaságában megfogalmazta. Cicero 
elbeszélése szerint Pythagoras, Phlius fejedelmé-
vel, Leonnal, tudományos társalgásba, „docte et 
copiose," bocsátkozván, a fejedelemnek ama kér-
désére, hogy mi a filozófia, kik filozófok s mi-
ben különböznek a többi emberektől, igy vála-
szolt: „Hasonló az emberiség élete az egész 
Görögországon át híres olympusi játékokra fel-
vonulni szokott vásáros szellemű sokadalom 
nyüzsgéséhez. Nam ut illic, alii corporibus exer-
citatis glóriám et nobilitatem coronae peterent ; 
alii emendi aut vendendi quaestu et lucro du-

Pla to és Aristoteles Ítélete és tanúsága szerint a 
tudománynak és bölcselkedésnek kezdete a szép, a uagy, 
a szokatlan által való meglepetés és a léleknek ebből 
fakadó bámula ta (ró Q-avfiá^siv.) Ez felkelti az emberi 
leiekben a jelenet , az esemény körülményeinek és okai-
nak k u t a t á s á t : és ez az oknyomozó kutatás aztán fel-
emeli a lelket a mindennapi gondolkodás tőié, a tudomá-
nvos gondolkodás, a filozófia körébe. „Mala yaQ cpdoGócpov 
TOVTO tb 1td&og, tb •fr uv fi Ú£E Í V , OV yaQ &lh; DÇPI 

rpiAoo'orpíag f j ecvtt].'1 Plato, Theaetetus, p. 203, 16. jcjs 

Aris to te les : Zlik yág tb &av[iá£eiv oí ÙV&QCOTIOI xal 
vvv xcá ró noojrov rjQ^avto (pi/.ociofptïv dió xal tpi/.ófivQog 
ö (pblÓ60(p0g 7iœç Í6XLV 6 yc/.Q [iv&og GvyKHtca sx Quvua-
6ÍC3V." Metaph. I. 2, 15. 

2) Jó l mondta a müncheni egyetem egy már letűnt, 
de kora fölött fényesen ragyogot t csillaga, az antik világ 
szépségeinek és bája inak nagy ismerője. Lassaulx, midőn 
rectori székfoglalójában, 1856-ban, igy szól t : „Jede echte 
schöpferische Kraft ist eine naive, und im Momente ihrer 
Produktivität eine unbewussteUber die theologische 
Grundlage aller philosophischen Systeme. Vorge t ragen 
zum Antr i t t des Rectorates der Ludwig-Maximilians Uni-
versität am 29. Nov. 1856. von Ernst von Lassaulx d. 
Z. Rector . München, 1856. 20. 1. 

cerentur: esset autem quoddam genus eorum, 
idque vel maxime ingenuum, qui nec plausum 
nec lucrum quaererent, sed visendi causa veni-
rent, studioseque perspicerent, quid ageretur et 
quomodo: ita nos, quasi in mercatus quandam 
celebritatem ex urbe aliqua, sie in hanc vitam 
ex alia vita et natura profectos, alios gloriae 
servire, alios pecuniae; raros esse quosdam, qui, 
caeteris omnibus pro nihilo habitis, rerum natu-
ram studiose intuerentur : hoc se appellare sapi-
entiae studiosos, id est enim philosophos: et ut 
illic liberalissimum esset, spectare, nihil sibi 
acquirentem, sic in vita longe omnibus studiis 
contemplât io nem rerum cognitionemque praestare." 
Ebben három dolog van kimondva: 1. hogy mi 
a tudományos szellem: „rerum naturam studiose 
intueri ;" 2. hogy az a legnagyobb szabadságot 
biztosítja az emberi szellemnek : „liberalissimum 
esset;" 3. hogy az az emberi élet minden fog-
lalkozása közt a legmagasabb, a legtökéletesebb : 
„contemplationem rerum cognitionemque in vita 
longe omnibus studiis praestare." 

Ha ez igy van, m. t. gy., akkor a tudo-
mány-egyetemeken a tudományos szellem ápo-
lásának alárendelése más melléktekintetek alá, 
— legyen az merő haszonhajhászás vagy önző 
dicsőségvágy, részrehajló pártoskodás vagy más 
ezekhez hasonló apró tekintetek, — nem egyéb 
mint merénylet a tudományos szellem fensége 
ellen, saját otthonában elkövetve; visszaélés, 
melyet a történelem mint tényt ismer ugyan, 
de annak jogosultságát, a mint el nem ismeri 
a történelem, ugy nem fogja elismerhetni sem-
miféle tudományszak soha. 

(Folytatjuk.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A ENCYCLICA. 

(Vége.) 

Ne vero ad exempla quae Christus, homo idemque 
Deus, de se exibet sane quam maxima, nativae nos im-
becillitatis conscientia absterri t i deficiamus, una cum 
mysteriis eius myster ia Matris sanctissimae habemus 
oculis mentis ad contemplandum oblata. E regia Davidis 

x) Cicero, Tuscul. disp. 1. 5. I I I . 9. Ed . o. opp. 
stereot . Lips. 1827. p. 966. col. 2. 
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Stirpe est ea quidem progenita, cui tarnen nihil iam est 
reliquum de maiorum vel opibus vel amplitudine ; quae 
vitam in obscuro agit, humili in oppido, humiliore in 
tecto, recessu ipso et rei familiaris tenuitate eo contenta 
magis quod liberiore potest animo se tollere ad Deum 
eidemque summo desideratissimo bono penitus adhaerere. 
Atqui est cum ipsa Dominus, quam complet et beat 
gratia sua; ipsaque, allato caelesti nuntio, designatur, 
ex qua, virtute agente Spiritus Sancti, expectatus ille 
Servator gentium nostra in humanitate sit proditurus. 
Celsissimus dignitatis gradum quanto plus ea miratur et 
muneri tribuit potenti misericordique Deo, tanto se, 
nullius sibi conscia virtutis, deprimit humilius, seque Dei 
ancillam, eius dum fit mater, prompto animo edicit et 
devovet. Quod autem pollicita sancte est, id alacris sancte 
praestat, iam tum perpetua cum Iesu filio, ad gaudia ad 
lacrimas, communione vitae instituta. Sic tale fastigium 
gloriae, ut nemo alius nec homo nec angelus, obtinebit, 
quia cum ipsa nemo erit virtutum promeritis conferen-
dus ; sic eam superi et mundani regni manet corona, 
quod invicta futura 3Ít regina martyrum ; sic in caelesti 
Dei civitate per aeternitatem omnem coronata assidebit 
ad Filium, quod constanter per omnem vitam, constan-
tissime in Calvaria, redundantem tristitia calicem sit cum 
ille exhaustura. — Ecce autem in Maria virtutis omnis 
exemplar vere bonus et providens Deus constituit nobis 
aptissimum : eamque oculis et cogitatione intuentes, non 
animos, quasi divini numinis fulgore perstricti, desponde-
mus, sed ex ipsa allecti communis propinquitate naturae, 
fidentius ad imitationem enitimur. Cui studio si nos, ea 
maxime adiuvante, totos dediderimus, licebit profecto 
virtutis tantae sanetitatisque lineamenta saltern exprimere, 
et quam admirabiliter tenuit ad omnia Dei consilia 
aequabilitatem vitae, referentes, ipsam licebit subsequi ad 
caelum. — Iam nos peregrinationem eo suseeptam, 
quamvis aspera multisque sit difficultatibus impedita, 
animo8e fortiterque insistamus ; neve molestiam inter et 
laborem cessemus tendere ad Mariam suppliciter manus 
in eas Ecclesiae voces : Ad te suspiramus gementes et 
fientes in hac lacrimarum volle . . . illos tuos miséricor-
des oculos ad nos converte; Vitam praesta puram. iter 
para tutum, ut videntes Iesum, semper collaetemur. r) At 
illa, quae, tametsi nullám in se passa, debilitatem naturae 
nostrae vitiositatemque pernoscit, quaeque matrum om-
nium est optima et studiosissima, quam nobis opportune 
prolixeque subveniet, quanta et caritate reficiet et virtute 
firmabit ! Per iter euntibus, divino Christi sanguine et 
Mariae lacrimis consecratum, certus erit nobis nec diffi-
cilis exitus ad societatem quoque beatissimae eorum 
gloriae fruendam. 

Ergo Rosarium Mariae Virginis, in quo apte uti-
literque habentur coniuncta et eximia precationis formula 
et idoneum fidei conservandae instrumentum et insigne 
specimen perfectae virtutis, dignum plane est quod veri 
nominis christianis sit frequenter in manibus piaque 
recitatione et meditatione colatur. — Haec autem com-
mendata singulariter volumus ei Consociationi, quam 

nuper etiam laudavimus legitimeque probavimus, a Sacra 
Familia appellatam. Si quidem illud Christi Domini 
mysterium, quod vitam intra parietes Nazarethanae domus 
tacitam abditamque diu transegerit, eidem Consociationi 
dat causam, ita ut ad exemplar Familiae sanctissimae 
divinitus constitutae sese christianae familiae curent 
sedulo conformare, iam eius perspicua est cum Rosario 
singularis quaedam coniunctio : qua praesertim attinet ad 
mysteria gaudiorum, in eo ipso conclusa quum lesus, 
post declaratam in templo sapientiam suam, cum Maria 
et Iosepho venit Nazareth et erat subditus Ulis, cetera 
quasi instruens mysteria, quae hominum doctrinam et 
redemptionem proprius efficerent. Quare videant Conso-
ciati omnes quam sit suum, cultores Rosarii atque etiam 
propagatores sese diligentes praebere. 

Quantum est ex Nobis, rata firmaque habemus 
sacrae indulgentiae munera, superioribus annis concessa, 
eorum gratia qui octobrem mensem rite ad ea ipsa prae-
scripta egerint : vestrae autem, Venerabiles Fratres, aucto-
ritati et sollertiae valde tribuimus, ut par atque antea 
in catholicis gentibus caleat religio et contentio sancta 
ad Yirginem, Christianorum Adiutricem, Rosarii prece 
colendam. — At vero, unde exorsa est cohortatio Nostra, 
inde placet ad exitum pergat. iterum apertiusque testando 
quem fovemus erga magnam Dei Genitricem animum et 
memorem beneficiorum et spei plenum laetissimae. Suf-
fragia christiani populi ad eius aras pientissime suppli-
cantis aeque rogamus Ecclesiae caueâ, tam adversis tur-
bulentisque iactatae temporibus. aeque rogamus causa 
Nostra, qui devexa aetate, defessi laboribus, difficillimis 
rerum constricti angustiis, nullis hominum fulti subsidiis, 
ipsius gubernacula Ecclesiae tractamus. Nempe in Maria, 
potente et benign a matre, spes Nostra exploratior quo-
tidie augescit, iucundius arridet. Cuius deprecationi si 
plurima eaque praeclara bénéficia a Deo accepta referi-
mus, id quoque effusiore gratia referimus quod iamiam 
detur quinquagesimum diem anniversarium attingere ex 
quo sumus episcopali ordine consecrati. Magnum sane 
hoc est respicientibus tam diuturnum pastoralis muneris 
spatium, quantum praecipue, quotidiana sollicitudine agi-
tatum, adhuc impendimus christiano gregi universo 
regendo. Quo Nobis in spatio, ut est hominum vita, ut 
sunt Christi et Matris mysteria, nec defuerunt gaudiorum 
causae, et plures acerbaeque admixtae sunt causae dolo-
rum, gloriandi in Christo praemiis quoque delatis : eaque 
Nos omnia, demissa Deo aequaliter mente gratoque ani-
mo, convertere et Ecclesiae bonum et ornamentum stu-
duimus. Nunc iam, nec enim dissimiliter reliqua vita 
decurret, si vel nova affulgeant gaudia vel impendeant 
dolores, siqua gloriae accessura sint decora, eâdem Nos 
mente eodemque animo constantes, et glóriám unice 
appetentes a Deo caelestem, davidica illa iuvabunt: Sit 
nomen Domini benedictum : Non nobis, Domine, non no-
bis, sed nomini tuo da glóriám.x) Equidem a filiis No-
stris, quorum in Nos videmus studia tam pie benevole 
incensa, potius quam gratulationes et laudes, summás 
Deo optimo grates precesque et vota magnopere expecta-
mus : maxime laetati si hoc Nobis impetrent, ut quan-

') Ex sacr. liturg. ') Ps. CXII. 2. CXIII. 1. 
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tum virium et vitae supersit, quantum resideat auctorita-
tis et gratiae, tantum Ecclesiae omnino accidat salutare, 
in primis ad infensos et devios, quos iamdudum vox 
Nostra invitât, reducendos reconciliandos. Omnibus autem 
dilectissimis filiis, ex proxima, Deo donante, faustitate et 
laetitia Nostra, iustitiae, pacis, prosperitatis, sanctimoniae, 
bonorum omnium affluant munera: boc paterna caritate 
a Deo adprecamur, hoc eloquiis eius commonemus: 
Obaudite me . . . et quasi rosa plantata super rivos 
aquarum fructificate : quasi Liborius odorem suavitatis 
habete. Florete flores quasi lilium, et date odorem et 
frondete in gratiam, et eollaudate canticum et benedieite 
Dominum in operibus suis. Date nomini eius magnificien-
tiam, et confitemini illi in voce lábiorum vestrorum et in 
canticis et citharis . . . in omni corde ore eollaudate et 
benedieite nomen Domini. \) 

Quibus consiliis et optatis si forte illuserint nefarii 
homines, qui quaecumque ignorant, blasphémant, parcat 
illis clementer Deus ; ut ipse autem propitius, exorante 
sacratissimi Rosarii Regina, obsecundet, habete auspicium, 
Venerabiles Fratres, idemque pignus benevolentiae No-
strae, Apostolicam benedictionem, quam singulis vobis 
et clero populoque vestro peramanter in Domino imper-
timus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VIII Septembris 
anno MDCCCXCII, Pontificatus Nostri quintodecimo. 

LEO P P . XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 21. A komáromi Tisza-jubileum 

protestáns megvilágításban. — 
Minthogy protestáns megvilágítást csak protestáns 

végezhet, s minthogy a protestáns események protestáns 
megvilágítása bennünket katholikusokat is érdekel, a kik 
tudni akarjuk a sok között azt is, hogy kikkel van dol-
gunk : azért teljes szövegében átvesszük a budapesti 
„Prot. egyh. és isle. Lap" mult csütörtöki számának ve-
zérczikkét, a mely „A hét egyház eseményei" czim alatt 
szórói-szóra ekkép következik : 

„A komáromi Tisza-jubileum miatt nagy zajt ütöt-
tek római ellenfeleink a napi- és szak-sajtóban. Tisza 
Kálmán személyes és politikai ellenfelei elkeresztelték az 
ünnepélyt „politikai tüntetés ' -nek, „Tisza politikai reha-
bilitatiójá"-nak stb. ; egyházi ellenfeleink vallásügyi és 
egyházpolitikai egyesülést, „protestáns szövetkezés"-t, 
némelyek éppen protestáns „harczi riadót" látnak a 
komáromi eseményekben. A klérus a vallási béke meg-
bontását, felekezeti provokácziót emleget, a herczegprimás 
pásztori levelet intéz állítólag felzudult papságához. Azt 
hiszik e jó urak, hogy nem látja az elfogulatlan szem-
lélő, hogy mindez csak porhintés a tájékozatlan közönség 
szemébe ; azt hiszi a herczegprimás, hogy nem tudják 
a tárgyilagos szemlélők, hogy a római alsó papság köré-
ben régen dul a felekezeti viszály s a békére intő fő-
pásztori levélnek a komáromi eseményekkel való kapcso-
latba hozása csak ürügy arra, hogy a protestántizmus 

') Eccli. XXXIX, 17-20 , 41. 

tétessék felelőssé a klérus által szított felekezeti harczért. 
Nem most, de a komáromi jubileum előtt régen érte-
sülhetett a primás arról, hogy klérusában nagy a föl— 
háborodás s főpásztori levelének indokolását tévesen kel-
tezi a komáromi ünnepélytől. 

S vájjon mégis miért e nagy lárma és hűhó a 
klérusban és az általa sugalt sajtóban — épen a komá-
romi események mia t t? 

Állitólag azért, mert Papp Gábor püspök vérig 
sértette, Tisza Kálmán főgondnok megfenyegette (!) a római 
túlzókat. Valóságban pedig azért, mert a komáromi be-
szédekben és eseményekben az a komoly egyházi hang 
és erő szólalt meg. mely belefáradva az evangéliomi egy-
ház és a magyar nemzeti állam ellen intézett ultramon-
tán áskálódásokba. a „pax" jelszó alatt megindult közép-
kori kisérletekbe, férfiasan „megál!j"-t kiáltott e veszélyes 
törekvéseknek s a létében és békéjében első sorban fenye-
getett protestantizmust, azután magát a hasonlólag 
veszélyeztetett állami jogrendet nyiltan figyelmeztette az 
„egyes konkrét esetekben már egészen pozitiv alakot is 
öltött" veszélyre. 

Minden elfogulatlan szemlélő láthatja, hogy az 
ultramontán törekvések folytán „nálunk is mutatkoznak 
jelenségek, melyek oly szellemre vallanak, mely a mult 
sötét idők felé látszik minket visszaterelni, s mely ha 
érvényre juthat, veszélyezteti a hazánk felekezetei közötti 
egyetértést" és „legalább annyira érdekli az államot", 
mint Tisza Kálmán igen helyesen mondotta. 

A komáromi jubileum egyik jelentősége abban áll, 
hogy erre a fenyegető veszélyre nyiltan rá mutatott, s a 
leplezett, sőt béke köpenyébe, szabadelvüség ruhájába 
öltöztetett törekvéseket nyiltan leálezázta. Széttépte a 
titkos ultramontánok sürüen font hálóját, melylyel ez 
engesztelhetlen ellenség protestantizmust és államot ravasz 
fondorlattal behálózni akar t ; leleplezte terveit, elárulta 
eszközeit, fellebbentette a fátyolt, mely titkos czélzatait 
takarta. A komáromi jubileum frappáns leleplezése az 
ultramontán törekvéseknek. íme ez a komáromi jubi-
leumnak kifelé szóló negativ jelentősége. Innen a bősz 
harag a hegymögiek felsült táborában, innen a klérus 
„mély megsértődése," „igen nagy fölháborodása", lármás 
hűhója, melyet főpásztori levéllel kellett csendesitgetni. 

A komáromi jubileum másik, pozitiv jelentősége 
pedig, mely nekünk protestánsoknak szól intő tanulságul, 
az, mit Tisza Kálmán ekként fejezett k i : „Tudom, hogy 
egyházunk hü fog maradni ahhoz az úthoz, ahhoz a 
szellemhez, amely utat mindig követett, amely szellem 
mindig áthatotta, azaz: igyekezni fog fejleszteni saját 
belső erejét, hogy ha kell, daczolhasson minden veszély-
lyel ; nem fog megtámadni senkit, mindig kész lesz a 
békét fentartani, örülni fog minden más felekezet boldo-
gulásának; de viszont, ha megtámadtatnék, a szellem, az 
ész, az igazság fegyvereivel fog menni a küzdelembe." 
Azért „kérjük Istent, hogy mindnyájunkat ruházzon fel a 
hitnek erejével, ruházzon fel a türelem és a nyugalom 
sokszor igen nehéz sajátságaival is, hogy mindaddig, 
mig hazánk s vele összeforrt egyházunk érdeke ezt kí-
vánja, semmi belőle ki ne zavar jon; de ha ránk kény-
szeríttetnék más eljárás, akkor ruházzon fel a szilárdság, 
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a szívósság, a kitartás összes erejével, hogy ugy mint 
hajdanta, most is elháríthassunk minden veszélyt, mely 
hazánkat és egyházunkat érheti." Belső erőinknek hit-
szilárdsággá, hitszivóssággá fejlesztése: íme ez a komáromi 
jubileum intő tanulsága, mely nekünk protestáns hívők-
nek szól, melyet senki közülünk ne kicsinyeljen, meg ne 
vessen, hanem mélyen irja be szivébe s tegyen cselek-
vése benső rugójává. 

Legyünk hivek a hitbuzgóság azon szelleméhez, 
mely bennünket különben eléggé pártoskodókat Komá-
romban lelkileg egyesitett s melyet ellenfeleink, a hit 
egyesítő hatalmát nem ismerve, kicsinyes politikai szem-
pontokból magyarázgatnak; és legyünk hivek a hitszi-
lárdság azon isteni erejéhez, melyet a prímás főpásztori 
levele dogmatikai tévedésből egyedül a római hitfeleknek 
foglal le, de amelyről mi tudjuk, hogy az nem római 
privilégium, hanem Isten adta, Krisztus öntudatra jut-
tatta közkeresztyén kincs, melyen a pokol kapui sem 
vesznek diadalmat, mert Isten nem a római egyháznak, 
hanem a Krisztusban kősziklái szilárdsággal hivők kö-
zösségének adott „isteni igéret"-et. 

Ez az igéret pedig nekünk, s talán első sorban 
nekünk szól." 

Kolozsvár, szept. 19. Katholikus státusgyülés. — 
Az erdélyi katholikus státusgyülés ma kezdődött. A gyű-
lést, melyen 29 egyházi és 60 világi tag van jelen, Lön-
hart püspök nyitotta meg beszéddel, mely kegyeletesen 
emlékszik meg a státusgyülés mult évi halottjairól, úgy-
szintén a jótékony adományokról, különösen kiemelvén 
Kálnolcy Félixné grófné alapítványát. A gyűlés világi 
elnöke Jósika Samu b. A gyűlés elején Sigmund Dezső 
inditványára- elhatározták, hogy XIII. Leo pápát távirat-
ban üdvözlik és áldását kérik. Ezután a 15-ös bizottság 
jelentését tárgyalták s ennek tárgyalása közben elhatá-
rozták, hogy a herczegprimást is üdvözlik. A kepemeg-
váltás ügyében az igazgatótanácsot utasították, hogy a 
megváltás módjára nézve tegye meg a kezdeményező 
lépéseket a pénzintézeteknél ; elhatározták továbbá, hogy 
az országgyűléstől segélyt kérnek. A gyűlés ezenkívül 
még több fontos ügyet tárgyalt. Délben Lönhart püspök 
a gyűlés tiszteletére banketet adott. 

KATH. TANÍTÁS és NEVELESÜGY. 
Dr Bita Dezső hittudománykari dékánnak a tud. egye-

temi tanevet megnyitó beszéde. 
Tisztelt Gyülekezet! 

Miután Isten szent hajlékában kegyelemért esdet-
tünk, hogy az u j tanévben szellemi működésünket égi 
harmat által termékenyítse, követve a római szónok ja-
vaslatát: „A Diis immortalibus sunt nobis agendi capienda 
primordia. Hinc omne principium et hue refer exitum" ; 
azon szokásnál fogva, hogy azon kar dékánja, melynek 
kebelébe a ngos rektor tartozik, mondja a tanév meg-
nyitó beszédet, nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy 

>) Cic. de Leg. 2, 3. 

szóljak az „alma mater" egybegyűlt hallgatóihoz, kikből 
fog kikerülni nemzetünknek az az osztálya, mely ha nem 
is maga a nemzet, de ezt jellemezni fogja, erre csak 
hamar átszállandnak annak helyes és helytelen eszméi, jó 
és rossz érzelmei. A tudományok e szentélyéből mennek 
ki ugyanis a haza szellemi munkásai, kiknek kezébe leend 
egykor letéve az ő sorsra. 

Sok fényes szónoklat hirdette már ez alkalomból a 
tudományok szükségességét, azoknak szeretetére, müve-
lésére buzdították az ifjúságot az értelmiség magaslatára 
emelkedett szellemek mindannyi diszei egyetemünknek, 
jobban mint én, szebben mint én tehetném : csak ter-
mészetesnek tűnhetik fel, ha én a karunk által müveit 
tudományok köréből szemelem ki beszédem tárgyát, amely 
nem csupán egyik vagy másik kar hallgatóit, hanem 
mindnyáját, mint a nemzet értelmi s erkölcsi erejének 
jövő képviselőit egyiránt érdekli. Értem azt az ember 
természetéhez tartozó elemet, melyet, már csak annál 
fogva is, mert ember, folyvást kebelében hordoz, ugy 
hogy gyakran alig birt valamit az emberi természetből, 

i de ezt mindig b i r ta ; azt a szellemi táplálékot értem, 
melyből ugy az egyszerű hivő lélek, mint a valódi értelmi 
nagyság is éltető nedvét szívja ; ez az az alaperő és te-
hetség, amely minden eszes teremtménybe a legmélyeb-
ben van oltva, a mely öntudatának tulajdonképeni mag-
vát teszi s amelv kiszakitva szellemi világunkból, emberi 
természetünket összhangzás nélkül való örök disszonan-
cziákbau vergődő meghasonlott erkölcsi rommá változtatja. 

Istennek joga van eszünk minden gondolatára, szi-
vünk minden lüktetésére, minden Istentől van bennünk, 
ötá vagyunk a gyermekkori szellem első föleszmélésével 
az élet végső órájának utolsó gondolatáig, azért az emberi 
életnek általában, állandó központi végrendeltetése a 
vallás, annak a viszonynak élő kifejezése és valósítása 
szívben, észben, akaratban, a mely viszonyban természe-
tünknél fogva vagyunk Teremtőnkhöz; azt a hármas 
irányt, melyben Isten, önmagunk s embertársaink iránt 
kötve vagyunk, övedzi a vallás köteléke, melyet az ember 
meghamisíthat ugyan, de tőle végkép nem szabadulhat, 
mert természetének köteléke az, bármennyire igyekszik 
magáról levetni, uralma alól nem szabadulhat. Azért az 
embernek Isten ellen való harcza szükségkép harcz 
egyszersmind saját természete ellen, neki oly annyira 
szüksége van Istenre, hogy ha mást nem talál, önmagát 
teszi annak helyébe. Megfosztani az embereket a vallás-
tól, megsemmisíteni a vallási tehetséget, annyit tenne, 
mint alapjában felforgatni, megcsonkítani az emberi ter-
mészetet; már pedig a Teremtő nem engedi a romboló 
erőknek, bármily batalmok legyen is az egyedek fölött, 
hogy megváltoztassák a dolgok lényegét és a lélek ter-
mészetét, más szóval az ember nem szűnik meg ember 
lenni, tehát vallásos lenni. Ugyanazon igazság, mely bi-
zonyítja, hogy vagyunk vagyis létezésünknek öntudata 
kétségtelenné teszi Istennek létét is, s ezen megismerés 
nem teremtheti bennünk annak élő fogalmát a nélkül, 
hogy a vallás fogalmát is belénk ne öntse vagy is inkább 
föl ne keltse. A józan ész lényeges viszonyokat lát a 
Teremtő s teremtmény közt, viszonyokat, melyek nekünk 
kötelességeket szabnak elénk és pedig ugy, hogy az 
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ember nem lehet eszes a nélkül, hogy vallásos ne legyen. 
A sziv ugyan tévedhet, az élő Isten helyett választhatja 
annak képmását és a mely eléje sugárzik a természetből, 
azon eszelősként, ki a tóba rohan, hogy elérje a fénylő 
napot, mely a hullámokból tündöklik, de még is Isten 
volt a kit keresett, mert nyugtalan a sziv, mig Istenben 
meg nem nyugszik. 

Alkalmivá teszi beszédem tárgyát az is, hogy a 
vallás az emberiség életének első mozgató eleme, az a 
valóságon nyugvó életelv, mely minden életet irányítani 
van hivatva, nem szakitható ki az életből, az életnek 
semmi részéből nem választható el, a tudomány egy 
ágától sem, nem különösen a történelemtől, melynek 
Guizot szerint minden eseménye a vallási kérdésre vezet-
hető vissza, s mondhatni, hogy az emberiség története 
legbensőbb lényegében vallástörténet vagy Göthe kifeje-
zése szerint a hit és hitetlenség küzdelme; azért nem 
lehet senki iránta teljesen közönyös, foglalkozzék bár 
külső látszatra a vallást éppenséggel nem érintő tudo-
mányággal, amint a reáltudományokkal foglalkozók ön-
magukról szokták állítani : még is az ily heterogennek 
látszó tudományszakban követett elvek s azoknak végső 
következtetései is vagy a vallás védelmére vagy megtá-
madására irányulnak, mondhatni, hogy a tudomány vég-
szava a vallás s viszont az egyesek vallási nézetei elvá-
laszthatlanul összeköttetésben vannak ugyanazok tudo-
mányos irányukkal. 

De közérdekűvé teszi fölvett tárgyamat korunk 
jellege i s ; mely annál jobban kidomborodik, minél köze-
lebb ragadják a rohanó évek e század vége felé. Politikai 
és társadalmi nagy átalakulások korszakai a szellem» '_7t 
ellentállhatlaa erővel ragadják meg; uj irányokat szülnek 
a gondolkozásban, u j szenvedélyeket a szivekben, u j tar-
talmat adnak a tudományoknak is, uj ideálokat, u j czé-
lokat az életnek s midőn a közfelfogásban is gyökeres 
változás áll be, akkor a vallási és erkölcsi fogalmak is 
belesodortatnak az általános forrongásba, s megrendül 
alapja mindannak, a mit az előző idők hite, lelkesedése 
és munkája teremtett ; ma a lehetetlen is egyszerre köny-
nytivé válik, a rendkívüli nem lep meg már többé s a 
bámulatos gyarapodásban, hol annyi zűrzavarra számit-
hatnánk, váratlanul meglepő, elragadó az összhangzat. 
Egy kor sem kapott talán nagyobb természeti adomá-
nyokat, a tudomány terén egy sem örvendett váratlanabb, 
magasztosabb felfedezéseknek, szóval a külszín után Ítélve, 
a társadalom ma a közművelődés azon fokán áll, melyre 
eddig az emberiség el nem hatolt ; tisztelet azért az em-
beri ész hatalmának, hiszen a keresztények alapitója is 
azt kivánja : „legyetek tökéletesek."2) s az, ki az emberi 
szellem magasabbra irányozott törekvését rosszalja, a 
morál lényege ellen vétkezik. Nem az vagyok, ki ócsá-
rolja azt, ami most van s dicsérje, a mi nincs többé, én 
is korunk embere vagyok, azért azt állitom, hogy mond-
jon bár ki a mit akar korunk fölvilágosultságáról, bizo-
nyára akadni fog igazságokra, ugy mint képtelenségekre, 
tulságokra ; de nem fogja tagadhatni, hogy az emberi szel-
lem ritka tevékenységet fejt ki s taián soha sem vett oly 
élénk és sokoldalú lendületet s nem törekedett oly meg-

') Sz. Ágost, confess. L. I. c. i. 
•) Mát. 5, 48. 

bocsátható vágygyal föllebbenteni a fátyolt, mely a végte-
len jövőt födi ; egy kornak sem volt nagyobb alkalma saját 
nagyságán elámulni s a mi legragyogóbb napjaiban is 
örök dicsőségét teszi, egy sem érzé kevésbé kielégitve 
aspirácziót. Ugyan mi hiányzik neki hát, hogy a legbol-
dogabb századdá legyen ? Az, ami legnagyobb, az Isten ; 
pedig ezt az ürt, ezt a hiányt, amelyet annyira érez, sem 
a lángész, sem dicsőség, sem tudomány be nem töltheti. ') 

Korunk bőviben van annak, ami csak kedvessé, 
kényelmessé képes tenni az életet: mégis, ha a társada-
lom szivének érlüktetését megfigyeljük, bizonyos végzetes 
hibát találunk becsúszva életszervezetébe s hat zavarólag 
vérkeringésére s azt észlelendjük, hogy oly organikus 
szervnek kell híjával lennie, mely természeti rendes élet-
működésére okvetlenül szükséges. 

Vallási és erkölcsi érzeményeink legbensőbb viszony-
ban állanak; az erkölcs szabad akaratunknak szabad 
alárendelése, az ész szavának, vagyis Isten akaratának, 
azért vallási érzeményeink erkölcsiek nélkül s viszont 
nem is gondolhatok ; a vallás hintegeti, éleszti, ápolja 
szivünkben az erkölcs magvait, s az erkölcs lelkünket 
Istenhez emeli. Van azonban egy iskola, mely a vallás 
és erkölcs közt határvonalat húzva, ezt anélkül lehetőnek 
tanítja, fölállítva e tétel t : a moral független a vallástól, 
magától Istentől, a ki erre nézve nem szükséges, nélkü-
lözhetőnek véli, száműzni akarja az erkölcsi világtól épen 
ugy, mint kiküszöbölte már az anyagiból, ez az eszme 
mind jobban-jobban megragadja a szellemeket. 

Legyen szabad nekem azért a ^állásról, mint a va-
lódi erkölcsiség egyedüli forrásáról ugy szólanom, hogy 
kitűnjék, miszerint Isten nélkül s igy vallás nélkül nincs 
igazi morál, amiből önként következik, hogy az erkölcsi 
érzelmek, melyek valamint egyes ember, ugy a társada-
lomnak is ösvényeit szabályozzák, két forrásra vezethetők 
vissza: vagy az Istenben, mint minden erény ősalapjában 
gyökereznek, vagy ha mellőzzük Istent, az egyéniségből, 
az önérdekből indulva ki, egyedül a földi jólét előterem-
tését irányozzák. Ha e magában véve is fontos, sarkala-
tos kérdésben, melv egy beszéd keretében ki nem merít-
hető s itt csak főbb mozzanataiban tárgyalható, csak 
némileg is sikerülne figyelmét e fényes gyülekezetnek 
kiérdemelnem ; lemondok szívesen arról, mire csekély 
szónoki tehetségem ugy sem jogosít, hogy igényeit tel-
jesen kielégítsem. (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— Mire jók — azok az apáczák a protestánsoknak 

Németországban! Most tűnik ki, mikor dühöug a kolera. 
Egy telegrammban ezt olvastuk: „18 apácza utazott 
Hamburgba kolerás betegek ápolására." New-Yorkban 
pedig a jezsuita-rend felszólítást kapot t ; hogy a Swinburn 
és Hoffmann szigeteken veszteglő kolerás bevándorlottak 
lelki gondozására egy pátert küldjenek ki. Kiküldetett 
Blumsaet atya és tiz más páter jelentkezett helyébe, ha 
kolerában elhalna. 

— Józan protestáns szózat. Fabiny Theophil o. 
képviselő soproni választói előtt beszámoló beszédet mon-
dott. Ebben kimondja azt, hogy ő a békét óhajt ja és 
a febr. 26-iki rendelet módosítását kivánja. Helyes. De 
mily irányban? 

') Bougaud Emil, Ker. és Korunk I. 1. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Bela, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B E S Z É D 
melylyel 

dr Breznay Béla 

a budapesti királyi tudomány-egyetem rektori székét 

1892. szeptember 15-én ünnepélyesen elfoglalta. 

(Folytatás.) 

A történelmet emlitém imént. Lássuk most 
ennek tanúbizonyságát a mellett, bogy az igaz-

ság önzetlen, lelkes kultuszán alapuló tudományos 

szellem fenségének tisztelete vagy megsértése m i n -

denkor fokmutatója vala a tudomány-egyetemek 
emelkedésének vagy hanyatlásának, a társadal-
makra államokra jótékonyan ható virágzásának 
vagy káros hatású romlásának. 

Harminczkét év mult e tavaszon, hogy 
tudomány-egyetemünk, közeledvén a visszaállí-
to t t nemzeti önállóság korszaka, autonómiáját 
visszanyerte. Márkfi Samu lőn az első megvá-
lasztott rector. Első, a minek üdvözlésére a 
rectori székből antik ékesszólásu ajkai t meg-
nyitá, a tudomány-egyetemnek, a „respublica 
l i t teraria"-nak jogos és helyesen kimért szabad-

r 

sága vala. Es vájjon miért? Azt is megmon-
dotta. „Alacritatem enim operandi, úgymond, 
(in republica litteraria, a tudomány-egyeteme-
k e n ) usus iustae libertatis egregie provehit . . . 

Nam nescio qui fit, quod nonnullae arbusculae 
nimis circumseptae non perveniant ad illám 
amplitudinem et íoecunditatem, quae naturae 
ipsarum, si liberae expansionis beneficio f'ruan-
tur, propria est." ') Szabadság nélkül pusztul a 

*) Idézve 1 8 7 7 — 8 - i k i e lődöm ál ta l . Ac ta a n n o 
M D C C C L X X V I I — L X X V I I I . F a s e I. 47. 1. 

tudomány, elcsenevésznek az egyetemek; helye-
den kimért szabadság ellenben fejlődésnek in-
dítja a tudomány-egyetemeket s a virágzás ma-
gas fokára emeli fel. 

Ez — ami első választott rectorunk alap-
tétele, ez a történelem ítélete. 

Lássuk! 
A tudomány-egyetemek életére és működé-

sére nézve, csekély tudományom szerint, három 
korszakot lehet megkülönböztetni: az első virág-

zás korát, mely a középkorra, az egyetemek 
alapításának a korára esik ; a vajúdások és küz-

delmek korát, melyet a renaissance ós a reíor-
máczió vezetett be; végre a második virágzás 

vagyis a reform-irányzat korszakát, a mely kö-
rülbelül e század kezdete óta napjainkban megy 
át örökségül a jövő századokba. 

A középkorban a tudomány-egyetemek elv-
ben valamennyien, tényleg azonban csak a ne-
vezetesebbek, általános emberiségi, nemzetközi 
szentélyei voltak a tudományszomjas szellemek-
nek. Signaturája vala e korszaknak az egy val-
lásos hitben s a tudományszakok összhangzásában 
gyökerező egyöntetű műveltségre való törekvés. 
M. t. közvetlen elődöm székfoglalójában igen 
találóan jellemezte az egyetemek keletkezését a 
középkorban. „Az első egyetemek, úgymond, s 
velük az egyetem intézménye általában sokkal 

természetszerüebben keletkeztek, mint a hogyan ma 
szoktuk ilynemű intézményeinket életbe lép-
tetni. Ha ma uj fajta iskolát alapítanánk, elő-
ször is szabályait állapítanánk meg, s azután 
keresnők hozzá a mestereket és a mesterekhez 
a tanulókat. Az egyetem keletkezésénél másként 

25 
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volt a dolog: előbb volt a mester és a tanuló s 
csak azután következett a szabály.11 ') Tehát a 
tudomány-egyetemeknek teremtő és igy fentartó 
lelke kezdet óta mi volt? A tudomány-egyetemek 
alapításának szelleméből örök tanulság végeit 
l e v o n v a , ez : — a tanárok tudományos és kq-
thedrai vagyis tanitási kiválósága, j elessége, tün-
döklése. Ez vonzotta magához, mindjárt kezdetben, 
a tudományszomjas ifjúságot. Ketten aztán meg-
alapították az egyetemet, más szabályt egyelőre 
nem ismerve, mint az igazság tiszta lelkű szere-
tetét. a munka törhetetlen állhatatosságát s a 
szellemi kiválóságra való törekvés szabadságát. 
Es a középkori egyetemek alapításában megnyi-
latkozott eme szellemi kiválóságra való törekvést 
és annak szabadságát a középkori állam oly 
nagyra becsülte s annyira megtisztelte vala, 
hogy annak kedvéért az egyetemeket államokká 
te t te az államban, a társadalom pedig alapitvá-
nyait, a középkor szegénységéhez képest, pazarul 
rakta le a respublica li t teraria lábaihoz. 

A középkori egyetemek virágzó intézetek 
valának, mert a szellemi kiválóságra való törek-
vés szabadságát védő és emelő néhány lényegbe 
vágó Statutumon kivül, melyeket maguk alko-
tának maguknak, más, aprólékos, a szelle mi ki-
válóságra való törekvés szabadságától idegen 
szellem által sugalt szabványokat nem ismertek. 

Jö t t a második korszak. Uj világ látszott 
kezdődeni. Bomlott, oszlott minden elemeire szét. 
A középkori egyetemek általános-emberiségi, nem-
zetközi jellege lassankint kezdett eltünedezni. 
Megszületett a tudományban való partikulariz-
mus, a felekezetiesség és az országok szerint 
való osztozkodás. Yezércsillag a jobbak előtt 
természetesen mindig az igazság kultusza ma-
radt ; ámde a sok uj tényező felmerülése s a 
szenvedélylyel vívott küzdelmek és harczok iz-
galmai elhomályosították az elméket, s ezek 
aztán a középkori egyetemek tanáraitól és tanu-
lóitól öröklött egyetemi szabadságot lassankint 
feláldozták a fejedelmek és más Mecaenások 
kegyeiért. S óriásokból törpék lettek, kik között 
vajmi kevesen ütötték meg a közönséges nagy 
emberek magasságát. Bekövetkezett az egyete-
meken kivül álló tudományos nagyságok jótékohy 
hatása. Az udvari egyetemeken mivelt theologiák 
és az udvari philosophiák sovány Compendiumai-
ban nyomuk veszett a középkori nagy tudomá-

' ) Acta, id. füzet, 30. 1. 

nyu vaskos Commentariusoknak és Summáknak. 
Mert minden fejedelem, minden város, minden 
vidék, minden irányzat, vallásban, tudományban, 
ízlésben és politikában, egyetemet kívánt és 
alakított át, vagy alkotott magának, a maga 
kicsiny szükséglete szerint. Mit lehetett ily vajú-
dásoktól várni egyebet, mint beteges, törpe 
alkotásokat, — nem én mondom, Döllinger 
mondja. — mint tudomány-egyetemeket „tizen-
ketted-rétben " — „magánhasználatra." ) És ezek-
ből a miniatűr-egyetemekből e század elején, 
1805-ben. kettő, az erfurti és duisburgi Német-
országban még fennállott, külön-külön 21, mondd 
huszonegy tanulóval ugy, hogy Erfurtban még 
egyszer annyi professzor volt akkor mint stu-
diosus. Így záródott le az egyetemek vajúdá-
sának és lehíinyatlásának a korszaka. De már 
ekkor ki voltak kelve az uj korszak csirái ; s a 
berlini egyetem terve sok kiváló embernek főtt 
az agyában. 

Ennek a vajudásos és küzdelmes korszak-
nak közepébe esik a mi Alma Materünk alapí-
tása is. Az ország nagy része akkor török iga 
alatt nyögött ; a nemzet vallásos hitében s álla-
mi politikájában önmagával meghasonolva, ön-
magával viaskodott. Saját keblét tépte, vérét 
emésztette, uj vérszerzés nélkül. Ily időben tu-
domány-egyetem alapítására még csak gondolni 
is, bizony Isten, isteni gondolat, gondviselésszerű 
intézkedés vala Pázmányunk részéről. És ez az 

' ) Die Universitäten sonst und jetzt 2. Aufl. Mün-
chen. 1867. 1 1. s köv. 1. — Döllingerre vonatkozólag 
megjegyzem, hogy ha valamely ilyen nevet idézek, e/. 
nem azt jelenti, mintha az idézett név egész theolog:ai 
világnézetében osztozkodnám, hanem csak azt, hogy a 
mit tőle idézek, arra nézve meg van bennem — pro vagy 
contra — a megfelelő meggyőződés. Nagyon jól mondja 
vom Stein, a 19. századbeli porosz állam egyik megala-
pítója: „Wir schwimmen Alle im gleichen Strome der 
Zeit ; aber wo ich schwimme, da schwimmt kein Anderer." 
Dr. Lange, der Freiherr vom Stein, ein christlicher 
Staatsmann, Blankenburg, 1860, 28. 1. 

„In Deutschland, wo gegen Ausgang des Mittel-
alters der Particularismus jede andere Richtung über-
wältigte, oder sich dienstbar machte, wurden auch die 
Universitäten als die zahlreichen, freilich oft schwächlich-
kränklichen und zwerghaften Kinder dieser Mutter gebo-
ren. Da wollte auch eine Stadt zweiten oder dritten 
Ranges, oder ein Ländchen kleiner als eine englische 
Grafschaft, sein eigenes Universitätchen, gleichsam die 
Taschenausgabe einer Hochschule in Duodezform zum 
Privatgebrauche besitzen ; da geschah es denn freilich, 
dass die beiden Universitäten Erfur t und Duisburg im 
Jahre 1805 jede noch 21 Studenten hatte, so dass Erfur t 
doppelt so viel Professoren als Studierende hatte. Zu 
grossartigeren Stiftungen kam es im Grunde doch erst 
spät, als bereits grössere Staatskörper sich gebildet hat-
ten." Döllinger, Id. h. 
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oka, hogy ez a mi tudomány-egyetemünk amaz 
ismertetet t „privát használatra" készült duodécz-
alaku német miniature-egyetemek sorsára nem 
sülyedt le soha; de sőt már csonka alakjában is 
országos intézet vala, kezdet óta, hiven láng-
eszű alapitójának magasröptű szándékához, a 
mely őt a magyar nemzet tudományos művelő-
désének középpontjává lenni szánta. 

Az egyetemek harmadik aerája, a reform-
irányzat és uj virágzás korszaka: az, mely most 
foly le, sok tényezőnek köszönheti, a középkori 
egyetemek virágzó életéhez sokban hasonló, sok-
ban homlokegyenest ellenkező lendületességét s 
produktiv élénkségét. Némely tudományszakok-
nak mesés kifejlődése és hallatlan előrehaladása, 
a tudományos kutatás eszközeinek óriás felsza-
porodása, alakulásban volt állami és nemzeti 
nagyhatalmi érdekek szerves beleszövődése, min-
denek fölött pedig annak a tudatnak, hogy a 
tudomány a legnagyobb nagyhatalmak egyike 
ezen a világon teljesen kifejlett hóditó ereje, — 
a tudomány-egyetemeket, kivált Németország-
ban, e század eleje óta oly lelkes felkarolás 
tárgyaivá tevé, s annak alapján a virágzásnak 
és befolyásnak oly sokat igérő szilárd alapjára 
fektet te át, hogy most már valójában el lehet 
mondanunk, nemcsak azt, hogy minden nemzet 
oly magasan áll, erőben és befolyásban, mint 
egyetemei, hanem azt is, hogy minden nemzet-
nek jövője olyan, a milyent egyetemei igérni 
és teremteni birnak. Emlékezetes marad száza-
dunk államalakulásainak történetéből mindenkor 
az a tény. a melyre 1873—4-iki elődöm, a nagy-
szellemű Stein Lőrinczet idézve, utalt, t. i. hogy 
„a német népnek az idegen uralom alól való fel-
szabadulása a tudomány-egyetemekből indult ki."1) 

És ezzel a történeti ténynyel már jelezve 
van a tudomány-egyetemek ujabbkori fellendü-
lésének modern alapja. A középkori egyetemek 
általános emberiségi, nemzetközi intézményei va-
jának a tudományos szellem ápolásának. E szá-
zad elején megindult az európai államok és 
nemzetek körében a nagyhatalmi állásért és 
ebben az állásban a hegemóniáért való verseny 
és viaskodás. Az előrehaladottabb államok és 
nemzetek vezérférfiai tudva azt, hogy a tudo-
mány a hatalmi tényezők egyik legnagyobbika, 

*) „Von den Universi täten ging die Befre iung des 
deutschen Volkes von der Fremdher r schaf t aus." Idézi 
Kautz, Székf. besz. Acta a. MDCCCLXXIII—IV. Fase. 
1. 41. 1. 

a közoktatás, különösen a legmagasabb fokon 
való közoktatás, az egyetemi iskolázás erősíté-
sére fordították legfőbb figyelműket. Kétféle 
irányban indult pedig meg az államok lázas 
gondoskodása: franczia és német irányban. An-
golország, a nagy franczia forradalom s követ-
kezményeinek hatása alatt nemcsak nem rendült 
meg, de sőt erősbödött s világhatalommá emel-
kedett. Középkorból származó, mesés gazdagságú 
egyetemeit, az ő parkokban fekvő fejedelmi 
fényű nevelőintézeteivel, középkori autonomiá-
jokban tehát következetesen megtartotta. Nem 
talált okot, a miért rajtok változtasson; mert 
Felmérink szerint az angol egyetem „nutrix 
leonum," a mely „hatalmas jellemű ós nagytu-
dornányu egyéneket" nevelt és nevel az angol 
világuralomnak. ') 

A franczia tudomány-egyetemi reform-irány 
a mult századbeli nagy forradalom tabula rasát 
eredményező tényei következtében teljesen el-
szakítva levén az ország múltjától, egy szeren-
csétlen idegen antik példán indult vala el.2) 
Elfogadta Likurgus spártai elvét, a mely szerint 
az ember, az ifjú, a gyermek, első sorban nem 
a maga egyéniségében fejlődni hivatott ur, ha-
nem kény és kedv szerint dresszirozható „állam-
polgár," alattvaló. Ebből az alapelvből kiindulva, 
I. Napoleon, a nagy,3) megalkotta a franczia 
„TJniversité"-t, a franczia közoktatást, mint ál-
lami monopoliumot, és pedig a kegyetlen szét-
bonczolás és dissipatió oly irányában, hogy most, 
egy franczia tudós panaszos vallomása szerint,4) 

*) Az iskolázás jelene Angolországban. Budapesten, 
lj881. 2. köt. 335. s 332. 1. 

ä) Most már erősen kezdik hirdetni Francziaország-
ban, hogy „les peuples sont tenus par leur passé." Leroy-
JBeaulieu, La révolution et le l ibéralisme. Paris , 1890. 
IX. 1. 

3) Mennyire nem volt ot thonos I. Napoleon, a nagy 
hadvezér, a tudomány terén, mu ta t j a az, hogy ő a min-
den tudományos művelődés nélkülözhetetlen alapját , a 
teljes filozófiai iskolázást, Francziaországban törvénynyel 
proskr ibál ta : „Quand Napoleon L fonda l 'Université f ran-
çaise, il res t re igni t les etudes philosophiques à la Psy-
chologie et à la Logique." R. de Liechty: De l 'é tat des 
études philosophiques en France. Paris , 5. 1. 

4) Gabriel Monod vallomása a „Journal politique et 
l i téraire"-ben. Idézte Sybel : Die deutschen Universi täten 
stb. 44. 1. i g y : „Ausser der Türke i sei Frankreich das 
einzige Land Europas , welches Universi täten im eigent-
lichen Sinne des W o r t e s nicht besitzt." — Ha Sybel 
1875-ben másodszor kiadot t rectori beszédei megjelenése-
kor szemesebb volt volna, meg tudha t t a volna, hogy az 
úgynevezet t szabad vagyis kathol ikus tudomány-egyetemek 
(számra nézve 5) visszavitték Francziaországba a tudo-
mány-egyetem igazi ér te lmét és teljességét, mert például 

25* 
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Európában, az egy Törökországot kivéve, csak 
Francziaország az az ország, a hol tudomány-
egyetem a szó bevett értelmében egyátalában 
nem létezik; csakis egymástól többé-kevésbé 
elszigetelt felső szakiskolák vannak. Meg kell 
azonban i t t jegyeznem azt, hogy Francziaország-
ban a közoktatásügyi állapot jelenleg már sokkal 
jobb, mint a közoktatásügyi állampolitikai elv. 
A franczia közoktatásügyi állami monopoliumot 
ugyanis a franczia társadalom józan Ítéleté 
fokról-fokra haladva keresztül törte, és most 
már az állami iskolák mellett feles számban 
vannak szabad elemi és középiskolák, és van öt, 
állami monopolium alat t nem álló, többé-ke-
vésbé teljes katholikus tudomány-egyetem : Lil-
ieben, Párisban, Angersben, Lyonban és Toulou-
seban. Francziaországban tehát a téves útra 
került állam közoktatásügyi monopoliumos vel-
leitásait sikeresen desavouálta a franczia nemzet 
egészséges szelleme. 

Homlokegyenest ellenkező, és igazán sikeres 
irányban indult e század elején a porosz állam. 
Ott, szerencsére, mikor ez az állam nagy Na-
poleon által Jenánál leveretve porban hevert, 
az állam ujjáalkotói tudósok és államférfiak va-
lának egy személyben. ') Közoktatásügyi minisz-
ter Humboldt Vilmos vala. 

Az uj porosz állam alapjává, a melyen 
napjainkban a hatalmas német császárságot lát-
juk nemzetközi hegemóniájával uralkodni, a 
közoktatást, s ennek vezérévé a tudományt, 

r 

«révé pedig a vallást tették. Es ezek a tudós 
és bölcselő, sőt, mint vom Stein, theologiához 
is alaposan értő államférfiak — igazán csodála-
tos tapintatta], — midőn a tudomány-egyetemet 
és azon a tudományos búvárkodást és nevelést 
az udvari és állami gyámság alól felszabadítot-
ták, Európa jelenleg leghatalmasabb államának 
vetették meg vele alapját. Sajátságos ellentét és 
hasonlóság van századunk alkotása, a berlini 
egyetem, és a középkori egyetemek alapí-
tása közt. Az ellentét világos ; a hasonlóság 
abban áll, hogy a berlini tudós államférfiak 
ugyanazt vették fel a berlini egyetem megala-
pításakor vezérelvül, a mi a középkori egyeteme-

a legkifejlettebb, a lillei kath. tud.-egyetem, most már 
minden németországi tudomány • egyetemnél teljesebb, 
minthogy ott a tudomány-egyetem szokásos négy fakul-
tásába a technikai és a gazdasági fensőbb szakoktatás is 
•bele van olvasztva. 

0 Y. ö. Döllnger, id. beszéd, 21. 1. 

ket összetoborzotta és nagygyá tette. Csakis 
nagy s imponáló egyéni kiválóságra emelkedett 
tanárokat alkalmaztak az uj egyetemen, a kik a 
tudományos búvárkodásban, valamint a ka-
thedrai tanításban egyaránt mestereknek tűntek 
fel és bizonyultak be. Ezek, a világnak most is 
egyik leghíresebb egyetemét megalapító tudósok 
és államférfiak körülbelül ugy gondolkozának, 
mint egy régi közmondás t a r t j a : „Mitte sapien-
tem, et nihil ei dixeris." A tudományos kuta tás 
és tanitás nagymesterei maguk tudhatják leg-
jobban, mi lehet jó, mi lehet káros a tanulmá-
nyi rendben, a tanári eljárásban, a tanulásban, 
szóval az egész egyetemi életben, tudományra 
és tanulásra nézve egyaránt. Tűzzük ki tehát a 

I tanárok elé csupán a czélt: a nemzet tudomá-
nyos gondolkozásban rejlő erejének emelését; 
ezzel ki van jelölve előttük az u t : a többiben 
hagyjunk nekik a czélra-törekvésben, mestereket 
megillető önállóságot és szabadságot. Mesterileg 
festett a nagytudományu Schleiermacher tolla, 
midőn a tudományokban hívatlanul atyáskodó 
államot a tudomány-egyetemek fölötti aggályos 
és aprólékoskodó gyámkodásról, mint egyenesen 
az állam érdekei ellen dolgozó rablógazdaságról. 
lemondásra igyekezett rábeszélni. Bármennyire 
előrehaladt már az idő, ezeket a szavakat idéz-
nem kell: „Hogyha az állam, úgymond, alapta-
lan aggodalmak s ezekre alapított rendelkezések 
által a tudomány terjesztésével foglalkozó férfiak 
körében viszás helyzeteket idéz elő : akkor az 
iskolák nem fognak alapos tanitást adhatni ; az 
egyetemeken a fődolog a mellékes dolgok halmaza 
alatt megfulad; az akadémiák megvetés tár-
gyaivá válnak, hogyha azok minduntalan csak 
csupa közvetlenül hasznos dolgokkal foglalkoz-
nak. ós az állam hosszú időre kihatólag megra-
bolja magamagát s megfosztja a lényeges elő-
nyöktől, melyeket neki a tudományok szereznek; 
mert (ha tovább folytatja e rablógazdálkodást) 
szükségképen beáll mindinkább a hiány oly fér-
fiakban, kik nagy dolgok felfogására és végre-
hajtására képesitvék s a kik elméjök éles tekin-
tetével minden tévedések gyökereit fel tudják 
fedezni." ') Vagyis, hogy szavaiból a tanulságot 

x) Schleier macher, Gelegentliche Gedanken über Uni-
versitäten im deutschen Sinn. Berlin. 1808. 48. 1. Emlé-
kezet okáért ide iktatom azt is, hogyan kontemplálta 
Schleier ma cher az állam fentartására szorult egyetem 
tudományos önállóságának megállapithatását. „Es ist, 
úgymond, dem ganzen Gang neueuropäischer Bildung 
angemessen, dass die Regierungen auch der Wissenschaften 
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levonjuk: ha az állam, vagy akármely más tudo-
mány-egyetemet fentartó tényező, a tanárokban 
és a tanulókban, a minden nagyra való törek-
vésnek alapját, az Önelhatározás és az öricselekvés 
le'kességét, holmi aprólékos mellékczéloknak s 
ezekből meritett inkább nyűgöző, mint elősegitő 
dresszurának veti alá : akkor vége az alapos, 
igazán tudományos tanításnak és tanulásnak az 
egyetemen; a minek következménye kimaradha-
tatlanul aztán az, hogy az állam az ily eljárás 
által mintegy maga alatt vágván a fát, meg-
fosztja magát a nagy emberek generácziójától s 
igazi nagy szellemek és jellemek helyett kap 
aprólékos foglalkozású szakembereket és min-
denre használható „jó", alattvalókat és hivatal-
nokokat. 

És ezzel a tanulsággal, m. t. gy., befejez-
hetjük az egyetemek történetének, átalakulásai-
nak s fejlődésének szemlélését. A tanulságok 
tanulsága az egészből az marad, hogy a tudo-
mány-egyetemi élet virágzásának és jótékony 
befolyásának alapja és föltótele: a tanárokban 
és a tanulókban, egyaránt : a szellemi kiválóságra 
való törekvésnek nagy szomja, szeretete, mondhatnám 
szenvedélye; az egyetemi szervezetben pedig és 
a tanitás és tanulásban az: a mit első alkot-
mányos rectorunk „iusta libertás"-nak, „libera 
expansio"-nak nevezett, a mi nem egyéb — 
mint a gondolkodásban és cselekvésben való nagy-
gyá válhatás szabadsága. Éltető levegője, vagyis e 
levegőben az éleny, tanárra, tanulóra, tudomány-
egyetemre nézve pedig nem lehet más, mint az 
igaznak, szépnek és jónak minden földi kincsnél 
ós élvezetnél nagyobbra becsülése, vagyis az 
igazságnak megvesztegethetetlen szeretete és 
tisztelete. (Folytatjuk.) 

sich aufmunternd annehmen, und die Anstalten zu ihrer 
Verbreitung in Gang bringen mussten, wie es mit Kün-
sten und Fertigkeiten aller Art der Fall zu sein pflegt. 
Allein hier, ivie überall kommt eine Zeit, wo diese Vor-
mundschaft aufhören muss. Sollte diese nicht für Deutsch-
land allmählich eintreten, und wenigstens in dem protes-
tantischen Theile (miért éppen csak i t t?) desselben bald 
rathsam sein, dass der Staat die Wissenschaften sich 
•selbst überlasse alle inneren Einrichtungen gänzlich 
den Gelehrten als solchen anheimstelle, und sich nur 
die ökonomische Verwaltung, die polizeiliche Oberaufsicht 
und die Beobachtung des unmittelbaren Einflusses dieser 
Anstalten auf den Staatsdienst vorbehalte. Schulen und 
Universitäten leiden, je länger, je mehr darunter, dass 
der Staat sie als Anstalten ansieht, in welchen die Wis-
senschaften nicht um ihrer, sondern um seinetwillen be-
trieben werden, dass er das natürliche Bestreben dersel-
ben, sich ganz nach den Gesetzen, welche die Wissen-
schaft fordert, zu gestalten, missversteht und hindert 
U. o. 45. és 46. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 24. Egy nagyszájú förmedvény és 

egy józan itélet. — 
A nagyszájú förmedvény — mi volna más, mint a 

politikailag legazdálkodott Mocsáry Lajos nyilatkozata a 
napirenden levő egyházpolitikai kérdésről. A józan Ítéle-
tet Rudnyánszky váczfelsőjárási szolgabiró mondotta ki a 
rákospalotai u. n. elkeresztalési ügyben. 

Mocsáry förmedvénvével végezett mindenkinek a 
józan esze és hazafisága, a ki elolvasta. Rudnyánszky 
Ítélete, bár végső soraihoz egy kis kommentár nem volna 
fölösleges, megérdemli, hogy szórói-szóra közöljük : 

„Vácz fjárási főszolgabírótól. 
ad. 34 kih./892. 

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye Vácz fjárási szol-
gabiró, mint I. f'oku közigazgatási hatóság, kihágási ügyek-
ben az 1889. évi 373. k. gy. számmal eljárni meghatal-
mazbtt, Benkő István ev. ref. rákospalotai lelkész felje-
lentése folytán, Beller Imre róm. kath. lelkész elleni 
elkeresztelési ügyben következőkép határozott. 

Beller Imre rákospalotai róm. kath. lelkész, Sterer 
Imre róm. kath. apától, és Fodor Julianna ev. ref. anyá-
tól született Margit nevü leány elkeresztelése és az anya-
könyvi kivonat át nem szolgáltatása miatt megindított 
eljárásból kifolyólag beigazolt kihágás vétsége és ennek 
következményei folytán reá róható büntetés, és az anya-
könyvi kivonat nyolez nap alatti átszolgáltatása alól 
felmentetik, és Benkő István ev. ref. lelkész panaszával 
elutasittatik, jogában levén jelen határozatom kézhez 
vételétől számított három napon belül, irásbelileg a Vácz 
felsőjárási szolgabirói hivatal utján, a megyei alispánhoz 
fellebbezéssel élhetni. 

Fel volt mentendő Beller Imre róm. kath. plébános 
az elkeresztelés kihágásának ténye alól, mert bár ugy 
1891. évi deczember 17-ről kelt sajátkezüleg irt levelé-
ben elismeri az elkeresztelés tényét, és ugyanezen tárgy-
ban 1892. évi szept. hó 3-án a nagyméltóságú m. kir. 
belügyminisztérium által 1855. kih. sz. alatt elrendelt 
u j tárgyalás alkalmával, a jegyzőkönyvbe felvett vallo-
másával is megerősiti azt, — mind a mellett, éppen fenti 
szám alatt elrendelt szülők, mint tanuk vallomása volt 
annak alapja, hogy panaszlott felmentetett. Mert, Sterer 
Ferencz apa, és neje Fodor Julianna, mint anya egybe-
hangzó vallomásaiból kitűnt, hogy ők egyöntetű, senki 
által rá nem beszélve egyöntetű akaratukból határozták 
azt el, hogy Margit leányukat róm. kath. szertartás sze-
rint kereszteltetik meg. 

Hogy pedig az 1890. évi 10086. sz. nméltóságu m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium azon rendele-
tének nem tett eleget, hogy a keresztelési kivonatot az 
ev. ref. lelkészi hivatalnak át nem szolgáltatta, újra csak 
kötelességszerűen jár t el, mi szintén a tanuk vallomásá-
ból tűnik ki, kik kijelentették, „hogy Margit leány gyer-
meküket azért kereszteltették a róm. kath. hitre, mert már 
fiuk r. kath. vallású és nem akarták, hogy a gyermekek 
külön vallásban neveltessenek." Ezen kijelentés folytán 
a róni. katli. lelkész a szülök bizalmával és akarata-
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val ellenkezőleg cselekedett volna akkor, ha a szüle-
tési kivonatot átküldi az ev. ref. lelkészi hivatalhoz, 
mert még igv a leánygyermek is római kath. vallásban 
fog neveltetni, ha a kivonatokat átteszi, a leánygyermek 
az ev. ref. vallás szerint kell, hogy neveltessék. 

Az 1868. évi LIII . t.-cz. 12-ik §-a és ebből ^ifo-
lvólag kiadott 1890. évi 10086. számú min. rendelet in-
tencziója nem az, hogy a szülőkre presszió gyakoroltas-
sák a gyermekek megkeresztelésére vonatkozólag, hauem 
az apa vagy anyai jog védése, mert hiszen a vallás meg-
választása, oly szakad ténykedése és egyéni felfogása 
a szülőkuek és polgároknak, amely törvénynyel nem 
szabályozható, mert mindig a vallás az államok alapja 
és nem az állam a vallásoké. 

Mindezekből kifolyólag, hogy a róm. kath. lelkész, 
jelenleg nem tett eleget a fent hivatkozott rendeletnek, 
nem bírságolható, mert először a szülők akarata ejllen 
cselekszik akkor, ha a ker. kivonatot átteszi; másodszor 
pedig azért, hogy azt át nem teszi, bár a hivatkozott 
rendelet 4-ik pontja értelmében megbírságolandó, ez ered-
ményre nem vezet, mert a fent hivatkozott r e n d e l e t 
arról egyáltalában véve nem intézkedik, liogy a ke-
resztelési kivonat a birság lefizetése után áttétessék-e, 
igy a birság lefizetése a várt eredmény helyett csak 
is a rendeletet meg nein tartó anyagi jólétét csor-
bítja. 

Altalánosságban meg kell jegyeznem, hogy a fent 
hivatkozott rendelet a különféle vallás lelkészeinek, csakis 
arra adott alkalmat, hogy egymás iránt, ha netalán lelké-
szi érdekeik ugy kívánják, az okot megadta az ellenséges-
kedés nyilvános kitörésére. — Ezen járásban igen sok 
és buzgó lelkész van, kik a községben bár különféle 
vallásfelekezetnek, mert a legjobb egyetértésben 
állnak egymással, elkeresztelnek, azért egymást fel 
nem jelentik, kijelentvén egymás közt, akit te meg-
keresztelsz, legyen a tied, akit én megkeresztelek, 
legyen az enyém. 

Vácz, 1892. szept. hó 7. 
Rudnyánszky, s. k. 

fszolgabiró. 
— ,1 

Eger. Az egri érsek Eger városának. — 
Abban az örvendetes helyzetben vagyunk, mondja 

az „Eger", hogy dr Samassa József egri érsek, szeretve 
tisztelt főpásztorunk ő exja, városunk iránt állandóul ta-
núsított kifogyhatatlan bőkezűségének s nemes szive 
irántunk táplált magasztos érzelmeinek egy ujabb meg-
nyilatkozásáról értesíthetjük t. olvasóinkat. 

Nagyon jól ismerve kegyelmes érsekünk ő exja 
puritán jellemét, tartózkodunk ezúttal s e helyütt a há-
lálkodás mindennemű áradozásaitól annálinkább, mert 
nem tartjuk helyénvalónak a szóáradatot ott, hol magok 
a tények minden szónál ékeseiben beszélnek. I t t tehát csu-
pán magának érsek ő nmlga ujabb tényének puszta re-
gistrálására szorítkozunk. 

Ismeretes dolog, hogy Eger városa nemrég dr 
Samassa József egri érsek ő exjához, az érseki uradalom 
tulajdonához tartozó úgynevezett „Korona-vendéglőnek", 

s a hozzá tartozó teleknek méltányos vételárban való 
átengedéseért folyamodott azon czélból, hogy ennek 
helyén egy, a kor igényeinek s városunk előhaladottsá-
gának megfelelő vendéglőt építtethessen, s igy egy rég-
óta érzett hiányon és szükségen segítsen. 

Érsekünk ő exja szokott szives készségével tett 
eleget a város óhajtásának, s a „Korona" vendéglőt a 
hozzá kért 723 Q - ö l területtel együtt a legméltányosabb 
becsárban engedte át Eger városának. Az ez értelemben 
az egri érsek és Eger városa között kötött adásvételi 
szerződés, a törvény értelmében, jóváhagyás és megerő-
sítés végett a vall. és közoktatásügyi magy. kir. minisz-
tériumhoz küldetett fel, honnét az, a szokott feltételek 
mellett a megerősítési záradékkal, e napokban érkezett 
vissza érsekfőpásztorunk ő nmlgához. Érsek ur ő exja 
ez örvendetes körülményről a következő leiratban volt 
kegyes értesíteni városunk polgármesterét : 

„Tekintetes Polgármester Ur ! Mai napon érkezett 
hozzám a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter ur folyó hó 9-én 36,156. sz. a. kelt irata, 
mely szerint az egri érsekség tulajdonát képező és Egei-
város közönsége által megvett „Korona'-vendéglő és 
hozzá csatolt 723 Q - ö l területre vonatkozó adásvevési 
szerződést jóváhagyá-i záradékkal ellátván, megkeres 
engem, hogy a befolyandó 8723 forint vételárból magyar 
állami papírokat vásároltatván, ezeket az egri érsekség 
nevére leendő kötvényezés czéljából a m. kir. állampénz-
tárhoz felküldjem. 

Midőn erről az adásvevési szerződés egy-egv példá-
nyának. s a térrajznak megküldésével további intézkedés 
végett tek. uraságodat ezennel értesítem, a vételárat 
illetőleg, mely e szerződés Il-ik pontja szerint ez érte-
sítés után 15 nap alatt egyszerre készpénz mellett lenne 
a vevő város által az érseki uradalmi központi pénztárba 
befizetendő, következő elhatározásomat közlöm tekintetes 
uraságoddal : 

Fájdalmas részvéttel szemlélem azon anyagi pusztu-
lást, mely Eger város határában a filloxeravész követ-
keztében beállván, polgáraira mindinkább súlyosabbá teszi 
a megélhetés gondjait elannyira, hogy a kenyérkeresés 
szüksége a vándorbotra is kényszerithetne sokakat, ha 
azok, kiknek e nyomasztó helyzeten enyhiteniök hivatás-
beli kötelességük, gyámolitásukkal, tőlük telhetőleg, nem 
igyekeznének a bajok enyhítésére. 

A város, tudomásom szerint, a „Korona" megvétele 
által a maga részéről szintén e czélra kivánt egy u j 
segédeszközt nyerni; de a polgároknak eme kedvezőtlen 
vagyoni helyzete mellett, a fentebb emiitett vételári ösz-
szegnek lefizetése kétségkivül terhesebben esnék, minden-
esetre pedig a jelenlegi mostoha viszonyok között van 
elég kiáltó szükség, melynek kielégítésére amaz összeg 
hasonlóan hasznosan fordítható Eger városa által. És én 
ezek tekintetbe vételével, részemről a város javát s érde-
keit ez ügyben is előmozdítani, s erre irányzott törekvé-
seit gyámolítani kívánván, készségesen ajánlom meg ezen-
nel, hogy a város által fizetni kötelezett 8723 forintot a 
város helyett sajátomból fizetem meg az érsekségnek, s 
ez összegnek a fentebb idézett miniszteri iratban előirt 
módozat szerint az érsekség részére való felhasználása, 
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il letőleg elhelyezése i ránt intézkedem. — Vegye a t. város 
közönsége ez elhatározásomban is egyik jelét azon fogy-
hatlan főpásztori szeretetemnek, mely hozzá mindenkor 
vál tozhatlanul fűz. — Ki többiben hazafiúi üdvözlettel 
vagyok tekintetes uraságod, Savnikvár (Szepesvármegve) 
1892. szeptember hó 15-én, kész szolgája 

Dr Samassa József, m. k. egr i érsek. 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
Dr Bita Dezső hittndománykarl dékánnak a tud. egye-

temi tanévet megnyitó beszéde. 

I. 

Az erkölcsiségnek világos fogalmát ugy nyer jük , 
lia meghatározzuk, mi az erkölcsi cselekedet ? A szemé-
lyes teremtő Isten minden te remtménynek föltétlen ura, 
az egész világot, annak minden egyes t ag j á t s részét 
azért hozta létre, hogy az ő általa szándékolt hozzá 
méltó czélt megvalósítsa, azért minden te remtmény Isten 
akara ta által kötelezve van arra, hogy természetének 
megfelelő, általa eléje tűzött czélt úgyis, mint a maga 
czélját , úgyis mint az egész te remte t t világ összczéljának 
részét megvalósitsa ; — azon összhangzás. amely az egyes 
lényeknek czéljokra való törekvése és Isten irányitó 
akara ta közt van, ethikus világrendnek mondatik. Az 
embernek az Isten által megál lapí to t t vi lágrendben az a 
föladat ju to t t , hogy mint eszes lény szabadon, azaz lelki 
testi tehetségeinek megfelelőleg öntudatosan s önelhatá-
rozásából valósítsa meg az Isten által akar t s az egész 
világ által i lyennek megismert végczélját s Is tennek ezen 
i rányi tó akara ta i rányában rz ember egyút ta l mint alany 
képes önmagá t s másokat irányítani, s így részt vesz az 
Isten világrendező tevékenységében. Ebben rejlik az 
embernek az a mél tósága, a mely őt az értelem nélkül 
való lények fölé helyezi, az Isten képmásává, személvlyé 
teszi oly értelemben, hogy mint önelhatározásra képes 
alany, a kinek megismerése és akarása az Isten megis-
merésének és akarásának képmása és hasonlatossága, meg-
ismerje az Isten által akar t vi lágrendet , mint az örök és 
lényegesen észszerű akaratnak szükségszerű t á r g y á t , 
amely azért minden te remte t t aka ra to t föltétlenül kötelez. 
— A mondot takból világos, hogy az e thikus világrend, 
vagyis Istennek a világot rendező akara ta egyúttal az 
ember szabad cselekvésének lesz szabálya, amelyhez 
múlhata t lanul kell alkalmazkodnia, ha azt nem akar ja , 
hogy cselekvése által ellentétbe jöj jön az Isten föl tét lenül 
kötelező akaratával . Mivel pedig mindaz, ami az e thikus 
világrenddel megegyezik, okvetlenül megfelel czéljának 
s ami azzal ellenkezik, ellenkezik czéljával i s : mivel 
továbbá azt, ami czéljának megfelel, jónak, a czéljával 
ellenkezőt rossznak mondjuk, ál talában szólva, a jó tény 
erkölcsileg az, melyben megvan az erkölcsi egyenesség, 
ami nem egyéb, mint a ténynek jó czélra való iránya, 
s igy az erkölcsiség — a moral — a te t tnek az ő czél-
jához való viszonyában és abbeli képességében rejl ik, 
hogy azt elérheti . Az ember tetteinek pedig csak kétféle 
végczélja lehet, egyik a legfőbb lény, legfőbb jó, az 

egyedüli végső ok, melven fölül semmi sincs már : midőn 
az ember tet tei azon czélfelé közvetlenül egyenesen irá-

I nyúlnak, pl. imádom az Istent , tet tem erkölcsileg jó, 
jósága ered tá rgyából és czéljából, mely a végtelen lénye-
gileg jó, mert Isten a legfőbb jó, ő a lényeges és végte-
len erkölcsiség, azért a te t t is, mely egyenesen feléje 
irányul, lényegileg jó erkölcsi. 

De az erkölcsi jó tények nem mindig irányulnak 
közvetlenül a legfőbb czél és jó felé, vannak véges te-
remte t t jók, mindannyi közvetett czélok s eszközök: az 
ilyenén közvetet t czél. eszköz csak viszonylagos valami a 
fő czélhoz s csakis ez által vagy e miatt létezik s morá-
lis egyenessége ezen viszonyhoz és czélhoz való képes-
ségében áll. Igy e szempontból is a te t tek jósága az 
örök legfőbb jótól származik, az egyedüli végokból, 
Istenből, minden erkölcsileg jó csak azért jó, mert reá 
viszonylik, mer t közvetlenül, vagy közvetve feléje irá-
nyul. l ) Kihagyni t ehá t Istent , a vallást az erkölcsi rend-
ből ^annvi, mint elhagyni annak létokát s az erkölcsisé-
get észtanilag megfej thet lenné, lehetet lenné tenni. Vagy 
talán a függet len morál védői szerint az erkölcsi te t t az, 
mely összhangzik az erkölcsi tö rvénynye l? Igen, de az a 
törvény nem létezik sem önmagától , sem önmagáér t , ha-
nem azért , hogy irányozzon, vezessen a czélhoz és csak 
annyiban erkölcsi az, a mennyiben i rányt vezet a czel 
f e lé : ha tehát az erkölcsiség a törvénynyel való össz-
hangzat , annak is csak az Isten az elve, forrása s nél-
küle a morál nem lehetséges. Az erkölcsi törvény az 
emberi természetben alapszik ugyan, de nem önmagától 
az embertől , hanem attól van, a ki te remtet te a termé-
szetei, Is tentől . A törvény törvényhozót f é t i ^ f c ^ ö l , aki 
parancsol, kötelez, kinek engedelmeskedni ke l l ; az e rkö l c s 
törvény nem az ember szabad kényétől függ , az ész 
megismeri ugyan az igazságot , az elméletit ugy mint a 
gyakorlat i t , de nem teremti azt s igy nem lehet törvény-
hozó sa já t akara tára nézve, törvényt csak az szabhat, aki 
felsőbb, az ember pedig nem lehet önmaga i rányában 
fölebbvaló s alattvaló egyúttal , nem forrása, hauem csak 
hirnöke az erkölcsi törvénynek, ez magasan áll az ember 
természete fölött , függe t lenül érvényesül minden önérdek 
figyelembe vétele nélkül, sőt nem egyszer ellene, azért 
s íükségkép utal Is tenre, a legfőbb tökéletes jóra , minden 
erkölcsi tökéletesség elvére s örök elő- s élőképére. Min-
den eszménykép eredetileg a valódiban, a személyesben 
gyökeredzik, az erkölcsiség eszménye is valósítva van már 
eleve abban, akiben a gondolat és lét, az eszme és való-
ság egy, az Istenben, kinek aka ra t j a nem azért jó és 
szent, mivel más felsőbb törvénynyel egyez, hanem maga 
az eredeti jóság, szentség, minden erkölcsi jó kútfe je , 
szabálya, ki az erkölcsi törvényben végtelen szentségének 
fényét nyilatkoztatva ki ál tala az emberi akaratnak min-
denkorra eléje ra jzol ja ú t j a i t ; ő az egyedüli egyetemes 
törvényhozó, egyedül ő parancsolhat minden embernek. 
A vallás á l láspont jára emelkedett a római szónok is, 
midőn pogány létére igy gondolkozot t : „Minden valódi 
bölcs férfiú meggyőződése volt mindig, hogy az erkölcsi 
törvény nem az ember által van kigondolva vagy a népek 
által behozva, hanem örök, mely szerint az egész világ-

<) V. ö. Sz. Tam. Summa Theol. 1. II. qu. 191. és 2. II. 
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nak kell szabályoztatnia, az utolsó ok tehát Istenben van, 
aki parancsol és t i l t ; és ez a törvény oly régi, mmt 
maga az Isten szelleme, azért a törvény, melyen minden 
kötelesség alapszik, valósággal s mindenek előtt a legfőbb 
istenség szelleme." ') (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
; ** Az erdélyi róm. kath. Státus igazgatí aná-

csának évi je lentése az 1892-ik évi szeptemben l í - 2 0 . 
napjaira összehívott Státusgyülés alkalmából. Kolozsvárt. 
1892. 8-r. 130 1. Táblás kimutatásokkal. 

— Az erdelyi róm. kath. alapok és uradalmak 
köl t ségvetése i 1893. évre. Kolozsvártt. 1892. ivrétü 
62 lap. 

Virágzó katholikus közügyek évkönyvei. Jó lesz 
belőlük az anyaországnak tanulságot meríteni. 

-)- November hava a tisztitàhelyèn szenvedő leikeh 
emlékének szentelve. Irta Dosenbach István jézustár^isági 
atya. Fordította dr Lessenyey Ferencz, papnövelde:- hit-
tanár. Ötödik kiadás. Szatmáron, 1892. 285 1. Ara 6 ) kr. 

Kitűnő könyvnek nem kell ajánlás. Már pedig ez a 
kis hitbuzgalmi könyv kitűnő, mert máskülönben ö:ödik 
kiadást nem ért volna. 

=-- X. Évfolyam. A Szent Család képes Naptára 
az 1893-ik évre. Szerkeszti és kiadja két pécsmegyei plé-
bános. Budapest, a „Szent Család naptára" kiadó hivatala, 
Üllői-ut 21. sz. Ára 30 kr. 

Tartalma, különösen az illustrácziók gazdag és iga-
zán szén._ El" _*tes bemutatásul ma legyen róla e lég^ iny i . 

= A^Szent-István-Társulat Naptára az I89ü. évre. 
32-ik évfolyam. Kiadja a Szent-István-Társulat. Ára 30 kr. 

Kitűnő tartalma minden család kedves olvasmányává 
avatja a Sz.-I.-T. ezévi naptárát. 

— A Szent-István-Társulat legújabb népiratkái: 
1. A két czinkos. Elbeszélés. Ir ta Czeczkó Antal. 

(Vers.) Budapest, 1892. 16-r. 16 1. Ára 3 T E T 
2. A becsü le tesség jutalma, vagy legjobb az egye-

nes ut. Elbeszélés. Irta Murk István. Budapest, 1892. 
16-r. 32 1. Ára 5 kr. 

3. A koleráról. Irta dr Kontúr Béla. Budapest, 
1892. 16-r. 13 1. Ára 2 kr. 

4. Az Uj pénz, vagyis A korona-érték népszerű 
ismertetése. Ir ta Györffy János. Budapest, 1892. 16-r. 
32 1. Ára 6 kr. Ábrákkal. 

VEGYESEK. 
— A jég kezd a szivekről leolvadni. Csodálatos az 

az idegenkedés és hidegség, melyet a katholika egyház 
a görög keleti szakadárok részéről tapasztalni kénytelen. 
Régi kor hagyománya. Keleten, és pedig Görögországban, 
nehezen ugyan, de hát mégis csak kezd az ezredéves 
jégréteg a szivekről itt-ott leolvadni. Igy például a 

i) Cic. De. Leg. II. 6. 

„Moniteur de Rome" a következő esetről ad tudósitást. 
Mgr Zaffino athéni kath. érsek az edipsói fürdőben idő-
zött üdülés végett. Megtudván, hogy ugyanott egy 
schismatikus diakónus is tartózkodik, de a legnagyobb 
nyomorral kénytelen küzdeni, azonnal gyűjtést rendezett 
a fürdő vendégei körében és a tetemes összeget átadta a 
szegény diakónusnak. Ennek híre ment a vidéken is, és mikor 
az érsek az az egyik szomszéd faluban megjelent, a község 
lakossága, papjukkal élükön, tisztelgésre jelentkezett a 
kath. érsek előtt. 

— Howard bibornok, frascatii püspök, f. hó 17-én 
Angolországban, a hová néhány év előtt egészsége vissza-
állítása végett vonult vissza, meghalt. Szül. 1829. febr. 
13-án. Bibornokká kreálta még IX. Pius 1877. márczius 
12-én. A boldogult egyúttal a vatikáni bazilikában az 
archipresbyteri méltóságot viselte. 

— Hamburgban szeptember hó 10-ig 600,000 la-
kosból kolerába esett 11.238 ember. Ezek közöl meghalt 
5805. Koch konstatál 'a, hogy a fertőzés az Elba vize 
által történt, a hova minden piszok befolyik. Hamburg 
szüretlen vizet ad a lakosság rendelkezésére. Berlin védeke-
zése a kolera ellen egészen megtelel a kolera természe-
tének s teljesen okszerű alapokon nyugszik. Nem engedi 
meg, hogy a kolera nagyban kiüssön. Mondhatni, hogy 
Közép-Európától Berlin védekezése tar t ja távol a nagy 
csapást. Tisztaság, a kolerás elszigetelése, a kolera fész-
kének azonnali megsemmisítése: ebből áll a berlini vé-
dekezés. 

— chicagói világkiállítás Columbus tiszteletére 
levén rendezve, tulajdonképper. Columbus világkiállításnak 
volna nevezendő. Az amerikaiak gyakorlatias szelleme 
elnevezte, még pedig igen találóan, world's fair-nak r 

világvásárnak. 
— Európai vasárnap! Mi ez? Azonnal megtudjuk. 

Az Egyesült-Államokban jelenleg óriási vita foly le a 
társadalomban a fölött, nyitva legyen-e az ott megnyi-
tandó világkiállítás vasárnapokon is vagy csukva. Az 
Egyesül t -Ál lamokban a vasárnapról szóló törvények 
ugyanis minden pénzkeresést kíméletlenül tilalmaznak. 
Igy például, ott nem szabad, ha vasárnapi hangversenyt 
rendez valaki, — ez sem tetsző dolog a yankee előtt — 
nem szabad például belépti dijat szedni. Már pedig nyi-
tott világkiállítás az amerikaik szerint szabad világvásárt 
jelent. Es éppen ezt nem akarja bevinni az angol szel-
lem — vasárnapokra. A vasárnap meg nem tartását 
európai vasárnapnak csúfolják. Világkiállításuk által nem 
akarják ezt az európai vasárnapot hazájokban meghono-
sítani. 

— Az esztergomi főmegyében a legújabb (XIX. sz.) 
főpásztori körlevél értesítése szerint a főegyházmegyei 
iskola-felügyelet ketté lőn osztva. A felsőbb iskolák és 
praeparandiák fölött a felügyelőség megmaradt Roszival 
István apát-kanonoknál, az elemi iskolák és a kisdedóvók 
felügyeletére Komlóssy Ferencz, pápai káplán, muzslai 
plébános, nyert érseki megbízatást. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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1892. szeptember 15-én ünnepélyesen elfoglalta. 

(Folytatás.) 

Láttuk, mélyen tisztelt gyülekezet, a tudo-
mány szellemét, annak felemelő fenséges termé-
szetét és óriás hatalmát. Lát tuk azután a tudomány 
szellemének fenségét megillető tudomány-egye-
temi szabadságot eredésében, viszontagságaiban, 
legújabb fejleményeiben 'és irányzataiban, igaz, 
inkább csak néhány markáns vonással jelezve, 
mint teljes kidomborodásában és részleteiben 
feltüntetve. Lássuk most már végül a tudomá-
nyos szellem legfőbb kötelességét is. 

És ez lesz beszédemnek gyorsan kidombo-
rodó tetőpontja. 

Az emberi ész tárgya, mint a logika meg-
szerkezőjétől, Aristotelestől alapitott hagyomá-
nyos régi iskolás bölcselet tanit ja, nem egyéb, 
mint a dolgok észlelhető, észszel felfogható ter-
mészete, azaz észben való létre vagyis az 
ideális, eszményi létre való reátermettsége, 
tó voovfiEvov, az i n t e l l i g i b i l e . E s z és észlelhető-
ség egymással, alapjukban véve, ugy állnak 
szemben, mint két potentia, mint két fényes 
tabula TclSclj cl mely alatt két világrend rejlik. 

x) „Objectum intellectus ab ipso intellectu nomen 
suum trahit , proindeque intelligibile nuncupatur." (Jaj. 
Sanseverino, Institt . Philosophiae Christianae cum anti-
qua et nova comparatae. Neapoli, 1873—76. Vol. I. p. 
272. — V. ö. Sz. Ágost. De civ. Dei. L. 8. c. 4. és Sz. 
Tani. Contra Gent. L. 2. c. 55. n. 9. 

Az észlelésre vagyis gondolkodásra termet t ész 
szakadatlanul az észlelhetés állapotában van, még 
ha aluszik is valaki; éppen igy, minden észlel-
hető (intelligibile) tárgy szintén szüntelenül az 
észlelhetőség állapotában van, vagyis mindenkor 
intelligibile, még akkor is, ha senkinek az esze 
nem foglalkozik vele s nem emeli ki őt az ész-
lelhetőség, az észszel való felfoghatóság állapo-
tából az észben való léteire, a gondolatban, 
eszmében való létezésre. Mikor azután az ész 
valamely észlelhető tárgygyal szemben az ő po-
tentialis állapotából átmegy a működő erő álla-
potába, (quando intellectus possibilis fit intel-
lectus ágens) mikor a nagy mindenség dolgainak 
észrevalósága s az emberi ész teremtő ereje 
kezdenek egyesülni és egygyé, t. i. eszmévé válni, 
(quando incipit adaequatio rei et intellectus): 
akkor, uraim, az emberi lélekben kezdetét veszi 
egy fenséges szellemi processus, az, a mit a gö-
rög szellem foapia-nak nevezett el, a melyről 
Aristoteles azt mondá, hogy az minden emberi 
foglalkozások között a legédesebb és legfensé-
gesebb. ') Ez az emberi szellem elmélkedése, ez 
a gondolkodás; emberi nemünk distinctivuma, 
az emberi lélek kiváltsága, melyben semmiféle 
állati lélek nem osztozkodhatik vele. 

Az emberi gondolkodás, m. t. gy., maga egy 
nagy világ, a melyben kettőn fordul meg min-
den : a valóságon és az észen. A mily megszám-
lálhatatlan alakban szokott eszünk előtt meg-
jelenni a való dolgok világrendje, annyi sugár 
ömlik ki belőlük lelkünkbe s annyi sugár tör 

*) ,/H YÀO xítaoia to rjdiötov xal ŰQÍÖIOV." Metaph 
X I I ; 7. 15. 
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ki és sugárzik eszünkből vissza őreájok. Az a 
világosság, a melyben a világűr csillagainak 
milliárdjai fürdenek, a gondolati világ fényének 
intensivitásához képest — sötétség. Mert a gon-
dolatok világában, uraim, van ám oly fokú vilá-
gosság is, hogy az emberi ész szeme azt ki sem 
birja állni. Ez előtt, a szemvakitó szellemi vilá-
gosság előtt hódolt porba omolva Berzsenyink, 
abban a fényes ódájában, a melyhez fogható 
ima irodalmunkban még nincsen : 

Léted világít mint az égő 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet. 

Hanem hát nem megfelelő dolog is tán, 
uraim, a kegyeivel közeledő fenségesnek és ma-
gasztosnak előre vetődött sugaraiból gyermek-
módra kapkodni s ez által fenséges igazi meg-
jelenését vagy elszalasztani vagy talán el is 
riasztani tőlünk. Maradjunk tehát még mindig a 
fenséges utjának előkészitő, alapozó munkájánál. 

Én abban a meggyőződésben élek, m. t. 
gy., hogy minden századon át ugyanaz a nap 
sütött az égen s hogy a lángelméjüségből álta-
lában és igy a tudományra termett lángelméjü-
ségből is, a tez-emtő Isten nem csinált privilé-
giumot egy korszak vagy század számára sem. 
Gondolom, mindenki, a ki ebben a meggyőző-
désben ól, megingathatatlan alapon áll. Valamit 
tehát csak azért ócsárolni vagy kevésre becsülni, 
mert régi kor hagyománya, köznapi lélek fel-
fogása, tudományos elméhez nem illő eljárás. 
Vizsgáld, s ha szükségét érzed, biráld meg vég-
től-végig s aztán mondd ki reá Ítéletedet; de 
tisztán azért, mert régiek tanítása, ne merd 
félre dobni; hátha igazságot dobtál félre, a mely 
elidegeníthetetlen természeténél fogva se nem 
uj, se nem régi, hanem örökifjú. A tudományos 
lélek hajójának vitorláit a vizsgálás és bírálás 
friss szellője haj t ja csak előre. Ahol ez hiányzik, 
nincs haladás. Jól mondja Mill „A szabadság-
ról" i r t müvében: „Ha Newton elméletét nem 
volna szabad bírálat alá venni, az emberiség 
nem lehetne annak igazságáról oly teljesen meg-
győződve, mint jelenleg. Nézeteink, melyekhez 
legszilárdabban ragaszkodunk, csak abban az 
egész világhoz intézett kihívásban találnak va-
lódi biztosítékot, hogy tehát bizonyittassék be 
alaptalanságuk." ') Egy skót egyetemi tanár pe-
dig azt mondta igen találó röpke szóval az 
Isten tisztelésének teljesítéséről, hogy azt — 

nem végezheti el senki az ő testvóreért, hanem 
kiki maga köteles elvégezni.1) Ilyen a tudomá-
nyos kutatásnak, buvárlásnak és bírálásnak is a 
természete. Azt kiki maga kénytelen a maga 
számára elvégezni. Az ételt csak gyermeknek 
szokta az anyja megrágva szájába adni; a fel-
nőtt ember maga rágja meg magának a táplá-
lékot. Ilyen a lélek táplálkozása is. A tudomány-
egyetemen meg kell tanulni, meg kell szokni, s 
a tökély magas fokára kell felvinni az önálló 
gondolkodás, az önfejével végzett erős vizsgálás 
és bírálás kötelességét. 

De térjünk vissza a fenséges utjának védel-
méből annak készítésére! 

A hagyományos régi filozófia abban nagy 
szolgálatot t e t t az emberiségnek, hogy szabato-
san megjelölte és benső lényegökben, valamint 
egymáshoz való viszonyukban tüzetesen megis-
mertet te az igazság kutatásában és kezelésében 
fáradozó emberi ész által elérhető és elérendő 
tökéletességnek fokozatait. Aquinói Szent Tamás, 
Summája 2. részének I. felében, alaposan foglal-
kozik az emberi ész tökélyeinek ama fokozatai-
val. a melyekre a gondolkodás világában fel-
emelkedni lehet. „Philosophus, (vagyis Aristote-

, les),") úgymond, ponit has solum très virtutes 
; intellectuales speculativas scilicet: „sapientiam, 

scientiam et intellectum." a) 

Szellemünk e tökéletességei közöl az intel-
lectus, a belátás, mint értelmünk erénye, az 
elvek feltalálásának nagy munkáját emeli a mű-
vészi könnyüség fokára.4) Ez az emberi észben 
olyan, mint valami fensőbb isteni lény, a mely-
nek küldetése megmutatni az emberi elmének 
azokat a re j te t t helyeket, a hol kincsek feksze-
nek elásva, hasonlóan azokhoz a geológokhoz, a 
kik a föld mélyében rejlő látatlan vizek nyo-
maira rávezetnek bennünket. — A tudomány az 
okok és okozatok közt levő következetesség 
megismerésének és napfényre hozásának mesteri 
végzésére tökélyesit. Ez a gondolat világának 
mintegy építőmestere. — A bölcseség a legfőbb 
okok szemlélésének vagyis a fenségessel való 
szellemi táplálkozásnak a tökélyre emelt tudása.5) 

!) Kállay B. forditása, 36. 1. 

!) Shairp, Culture and Religion. Edinburgh, 1875. 
77. 1. „This is a work which no man can do for his 
brother." 

2) Ethic. 1. 5. c. 3, 6, 7. 
3) 2. II. q. 57. a. 2. 
4) „Est habitus principiorum." U. o. 
6) „Sapientia considérât altissimas causas." Aristote-

les, Metaph. 1. 1. c. 1, 2. 
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Ez az emberi gondolkodás világrendjének mint-
egy a királya és kormányzója. 

Ez a régi filozófia felfogása. Szabad, tetszés 
szerint, megvizsgálni; de látatlanban elvetni, 
tudományhoz nem illő eljárás. I)e mi most i t t 
nem vagyunk kötelesek tüzetesen foglalkozni 
sem azzal, hogy miféle tényező az emberi tudás 
körében a dolgok velejébe való belátás, az in-
tellectus; sem azzal, hogy mi valójában a böl-
cseség, és hányféle1? Mi csak egygyel foglalko-
zunk i t t : a tudománynyal. Erre vonatkozólag 
pedig azt a kérdést tet tük fel feleletre, és pedig 
oly solemnis alakban, hogy azt kiki maga legyen 
magának kénytelen megadni, azt a kérdést, mon-
dom, te t tük fel, hogy mi a tudománynak legfőbb, ' 
minden más fölött, uralkodó kötelessége • 

Felelet : Az, a mi az ő alaptörvénye. És ez 
vájjon mi?! . . . Mi lehetne más, m i n t a végtől-
végig, az alphától egész az ómegáig kérlelhetet-
lenül stringáló következetesség. Igenis, uraim, a 
tudomány alaptörvénye: a consequential legfőbb 
kötelessége tehát nem lehet más, mint ugyanaz : 
a következetesség. Lássuk ezt egész kiterjedésé-
ben, vagyis lássuk, hogy mire kötelezi a tudóst, 
a tudományosan gondolkodó embert, kivált ha 
magát a tudomány - egyetem kebelében levőnek 
tekinti , a tudománynak legbensőbb természeté-
ből fakadó alaptörvénye : a consequentia, az ön-
magához való következetesség ? 

Hogy e kérdésre mindent felölelő feleletben 
válaszolhassunk, elöljáróban még egy kis tájé-
koztató felvilágosításra van szükségünk. 

Tudomány alatt hármat lehet és szokás is 
érteni: egyes tudományosan bebizonyított isme-
retet ; azután több ily, rokon ismeretkör rend-
szerét, például természettudomány, tör ténet tudo-
mány stb.; végül valamennyi tudományos ismeret 
összességét. Az első, egyértelmű a tudományos 
tétellel vagy ítélettel; a másodiknak neve tudo-
mányszak; a harmadikat, jól vagy rosszul, össz-
tudománynak nevezzük. 

A tudomány-egyetem, hivatásánál fogva, a 
mint neve is mutat ja , nem egyes elszigetelt 
tudományos tételeknek, nem egy vagy két tu-
dományszaknak vagy rendszernek, nem is csu-
pán a jroZvftK-frt'ß-nak, a sokfélék tanításának és 
tanulásának, hanem egyenesen a náveotpog sviiafría-
nak, a látható és láthatatlan mindenséget vóg-
től-vógig ismerni vágyó tanulékonyságnak, szó-
val a határai t egyre messzebb kitoló tudományok 

összességének s teljes összhangjának „szent" jellegű 
versenytere és nevelő iskolája, ós igy valóságos 
Scientiarum Universitas a szó teljes értelmében. 
Ez a tudomány-egyetem, hivatása szerint, fogal-
mában, mely minden kultur-szomj as nemzet 
szeme előtt mint ideál ragyog.1) 

A tudományok ez igazi nagy egyetemében 
minden tudományosan bebizonyított vagy bebi-
zonyítható tételnek, minden tudományszaknak, 
meg van a maga illetékessége, a maga helye, 
különváltan és együttvéve.2) Miért? Mert vala-

1) „But slow and faulty as has been the past, with 
these data befor us, — the evident original intent to 
make the university a place of the highest and most uni-
versal culture, and the manifest tendency, on the part of 
the most advanced countries, te remold their universities, 
in this respect, after the original ideal, — it might be 
assumed, in the absence of any conflicting testimony or 
weighty objection, that elevation and expansion are to be, 
and ought to be, the watchword of their future real pro-
gress." T. W. Hoyt. A. M., M. D., Adress on University 
Progress delivered before the National Teacher's Asso-
ciation at Trenton. New-York, 1870. 70. 1. 

2) Mily óriási kárt okozott a tuaomâny-egyetemnek 
az ideál és reáltudományszak ketté választása oly mérv-
ben, hogy a reálszakoknak külön felsőbb iskola alakult 
a Polytecknikumokban, igen erélyesen panaszolja fel egy 
realista, a karlsruhei Polytechntkumban a vegytan tanára, 
dr Lothar Mayer. Nyilatkozata figyelemre mél tó: „Es 
wäre nothwendig gewesen, den Wissenschaften, auf deren 
Anwendung die zu den früheren hinzutretenden neuen 
Arten der Technik beruhen, auf unseren höchsten Bil-
dungstätten eine Stelle einzuräumen. Es wäre das kein 
Bruch mit den Ueberlieferungen der Hochschulen gewe-
sen ; denn die meisten der auf ihnen gelehrten Wissen-
schaften werden ja wesentlich zum Zwecke der Anwen-
dung auf das praktische Leben studirt ; dieses verhindern, 
hiesse die Lebensadern der Universitäten unterbinden. 
Dass die Hochschule nach wie vor nur aut die Praxis des 
Priesters, des Richters, des Arztes und des Lehrers vor-
bereiten wollte, dagegen für die angewandte Mathematik 
keinen und für die Naturwissenschaften nur so weit Raum 
bot, als sie für die Zwecke der Heilkunde unbedingt 
nothwendig waren, führte zu der unglücklichen, in ihren 
üblen Folgen jetzt schmerzlich empfundenen Zweitheilung 
der nationalen Bildung, in die alte akademische und die 
neue, von den technischen Lehranstalten gegebene Form. 
Beide Theile wurden schwer geschädigt. Ea das Zeitalter 
der Eisenbahnen und der Maschinenindustrie für die ho-
hen, streng wissenschaftlichen Leistungen der angewandten 
Mathematik und Physik, welche die Kraft des Menschen-
geschlechtes mindestens verzehnfacht haben, auf der 
höchsten Pflanzstätte der Bildung keinen Platz zu finden 
wüste, so umfasst diese zwar noch viele, aber nicht mehr 
alle Wissenschaften ; sie ist keine „ Universitas literarum" 
mehr. Aber was noch schlimmer ist als das, sie umfasst 
nicht mehr die vorzugsweise tonangebenden Wissenschaf-
ten ; sie leitet nicht mehr wie früher den Geist der Nation 
in die Bahnen weiterer Entwickelung ; die Geschichte 
droht über sie hinweg zur neuen Tagesordnung überzu-
gehen. Das ist der Schaden, der der Universität durch 
engherzige Unduldsamkeit und kurzsichtige Selbstüberhe-
bung ihrer tonangebenden Greise bereitet worden ist." Die 
Zukunft der deutschen Hochschulen und ihrer Vorbil-
dungsanstalten. Breslau, 1873. 17 s köv. 1. 

.30* 
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mennyi tudományos tételnél vagy tudomány-
szaknál az ő tudomány-egyetemen való létezé-
süknek egy közös, megoszthatatlan, mert meg-
oszolhatatlan alapja van, és ez: az evidens okokon 
való alapultságnak a biztos tudása. A t h e o l o g u s 
például épp oly evidens tudással lát ja az alapot, 
a min a világ igazán fenséges, mert igazán 
isteni hitvallása, a kereszténység alapszik, t. i. az 
isteni kinyilatkoztatás megtörtént voltát és annak 
hatását, — mint lát ja a maga részéről a törté-
netiró az Árpád által tör tént magyar honalapi-
tást, vagy a szent István király által eszközölt 
nagy újjászervezést és e nagy históriai tények-
nek szakadatlanul érezhető hatásait. 

De nem erről szándékom most szólni. Lesz 
talán még alkalom, midőn tüzetes és beható 
tárgyalás alá fogjuk vehetni majd, hogy a theolo-
giát például miért és milyen hely illeti meg a 
tudomány-egyetem kebelében. Nem azért fogjuk 
pedig ezt tenni, mintha ez a kérdés most vagy 
talán előreláthatólag később komoly számba 
vehető skepsis által volna, illetve lenne kör-
nyékezve; hanem tisztán az ismeretes, módsze-
res, tudományos dubiumból indulva ki ; csupán 
csak tudományos elmélkedéseink gyakorlásául, 
az igazság, még pedig a legmagasabb igazság 
sa játos természetű contemplatiójának, hogy Pytha-
goras ismeretes szavaival éljek, s élvezésének 
felfrissítése czéljából. 

Tehát nem arról van i t t most a szó, hogy 
a tudós vagyis valamely tudományszakot tudo-
mányosan mivelő elme tartozik-e az isteni ki-
nyilatkoztatásban hinni, és ha hiszen, hogy mily 
fokára emelkedik fel a tudásnak: hanem tisztán 
csupán azt a kérdést óhajtom megfejteni, ha 
vájjon nem kötelezi-e a bármely szaktudomány-
nyal foglalkozó elméket magának a tudománynak 
minden tudományszakon át önmagához hűséges 
természete és szelleme arra, hogy szaktudományuk 
körén tul, más tudományszakok körében is, alapos 
betekintés és vizsgálódás által igyekezzenek ma-
guknak tudományos jártasságot szerezni, hogy 
ekkép lehetőleg mindennel, és igy például az 
oly magas kérdésekkel is, milyen az Isten esz-
méje, léte és világkormányzása, tisztában legye-
nek magukkal s a mindenséggel szemben, min-
den körülmények között. 

Nem a tudomány mestereit akarom oktatni, 
m. t. gyülekezet, nem; hisz szívesen jár tam, 
járok és fogok járni, én, a holtig tanuló, hozzá-

jok tanulásra iskolába; hanem igenis, a tudomá-
nyos élet tapasztalatlan kezdőinek, az ifjúságnak 
szeretnék Mentorja lenni i t t e pillanatban, avval 
a figyelmeztetéssel, hogy lelköket az emberi 
tudásnak lehetőleg minden körébe teendő kite-
kintés által, sokszor az igen hasznos és hatal-
mas szakszerűségnek csak diszes leplét viselő 
amaz egyoldalúságtól és szüklátkörüségtől igye-
kezzenek megmenteni, a mely a nem tudott , 
mert soha nem tanulmányozott dolgokba való 
beavatkozás által, az emberiségre, az államokra 
és nemzetekre, annyi zavar és felfordultság átkát 
zuditotta. 

Én a felvetett nagy kérdésre, ha vájjon 
tartozik-e minden szakember egyúttal universalis, 
még pedig itt is lehetőleg tudományos műveltségre 
is törekedni, határozott igen-nel felelek és azt 
mondom, hogy saját szaktudományának, sőt 
minden tudománynak alaptörvénye ellen vétkez-
nék, ha ezt vagy be nem látná vagy elhanya-
golná. Miért? Azért, mert minden tudománysza-
kon át uralkodó spiritus regens, vagyis alaptör-
vény az, hogy kutassunk, de aztán főleg, hogy 
kutatásainkban a következetesség, a consequen-
tiák alól ki ne bujjunk. Ez a tudomány éltető 
lelke, ez minden tudománynak legfőbb köte-
lessége. 

A világ legnagyobb elméit lát tuk és látjuk 
vitatkozni a fölött, mi fensőbb tehetség az em-
berben: az ész-e vagy az akarat; mi becsesebb 
az emberi szellemre nézve: az elmélet-e vagy a 
gyakorlat; mi fenségesebb: a tudomány-e vagy 
az erény ? Aristoteles és sokan utána a primátust 
az emberi lélekben az észnek tulajdonítják és 
ennek megfelelően az elméletet a gyakorlatnál 
nemesebb és kedvesebb foglalkozásnak tart ják. 
„'H frecoQÍa rjdiGrov %al agietov;" ez a görög filozófia 
axiómája, ez az egész görög szellem. Cicero már 
a filozofiát és vele az egész elméletet csak ama 
magas szellemi javak és tökélyek tekintetében 
magasztalj clj cl melyekre a tudomány az embe-
riséget felsegíti. Szerinte a tudomány fenséges 
eszköz. A czél magasabb, tudniillik az erény, a 
t öké ly , az élet nemessé tevése. Szava i t ki ne h a l -
lot ta vagy hallaná szívesen : „ 0 vitae philoso-
phia dux! 0 virtutis indagatrix expultrixque 
vitiorum ! Quid non modo nos, sed omnino vita 
hominum sine te esse potuisset !" Aristotelessei 
tar t , a controversiák fölött lebegve, kiegyenlitő-

!) Tusc. disp. 1. 5. II. 5. 



RELIGIO. 205 

leg. a világ legvilágosabb lángelméje, aq. sz. 
Tamás. Ciceróval jár, a két legpolemikusabb 
lángész, sz. Ágoston és Duns Scotus, s utóbb Des-
cartes. Századunkban pedig azt mondta az a 
nagy franczia kulturbölcselő, a kit már hallani 
szerencsónk vala : „La volonté, c' est la plus grande 
moitié du génie." 2) 

A fölött tehát, hogy mi becsesebb: a létokok 
kutatása-e vagy a magas czélra való törekvés, 
vitatkozik a tudomány. Es ez a vita, uraim, 
örökké fog tartani, mig az emberiség i t t a föl-
dön fog élni, mig az álláspontok, a felfogások 
és Ízlések változatossága befolyással fog birni a 
tudományos kutatásokra ós azok eredményeinek 
megállapítására. Ámde van egy, van egy nagy 
dolog, m. t. gy., egy óriás, a tudomány körében 
minden kérdés, minden vita fölött magasan ki-
emelkedő, hatalmas értelmi tényező, a melynek 
nyomása és kényszere alatt minden lángelme 
kénytelen volt és kénytelen lesz egyhangúlag és 
egy értelemben hódolattal meghajolni: és ez — ( 

a consequentia, következetesség nagy törvénye 
és kötelessége. 

A tudomány ez örök törvénye, mint valami 
fensőbb lény, magával kényszeríti menni az em-
beri észt, és viszi őt, viszi magával, egyre mé-
lyebbre le, egyre magasbra fel, amott az első 
létok, emitt a végső czél felé, és nem engedi 
megállni, mig az ész azt nem mondja: no most 
már elég ! 

Es a consequentia eme kényszerítő uralko-
dásának, m. t. gy., vájjon mi a vége, végső ered-
ménye felettünk ? 

Kettő ! 
Az első az, hogy el kell ismernünk az em-

beri ész gyengeségét és sokra nézve elégtelen-
ségét. 

A második az, hogy nem jár ta be a követ-
kezetességét útját végtől-vógig, tehát nem te t t 
a tudomány legfőbb törvényének ós kötelessé-
gének eleget b iz j cl ki a consequentiák végén 
meg nem pillantotta a Végtelent, az Istent. 

És ezzel elérkeztem beszédemnek a végére. 
(Vege köv.) 

1) V. ö. Die Lehre vom Primat des Willens bei 
Augustinus, Duns Scotus und Descartes, dargestellt von 
Dr. Wilhelm Kahl. Strassburg, 1886. 1. s köv. 1. 

2) Ozanam, I. m. 219. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Kolozsvár, szept. 24. As erdélyi katholikus Státus-

gyülés fénypontjai. — 
A fénypontokat akarom kiemelni, az árnypontokat 

csak felemlítem. Az egyik árnypont, de tulajdonképpen 
nem az erdélyi kath. Státusgyülésé, hanem más valakié, 
az, hogy az erdélyi kath. Státusgyülés ezidén is fájdalom-
mal volt kénytelen tudomásul venni az igazgató tanács 
ama jelentését, hogy az egyházi és iskolai közjárulék és 
az egyházi és iskolai közalap szabályzatait, melyekben 
még 1890-ben állapodott meg a Státusgyülés, máig sem 
léptethette életbe, mert azokat, úgymond a jelentés, „az 
illetékes alkotmányos közegek ő császári és apostoli ki-
rályi felségéhez jóváhagyás végett mindeddig fel nem 
terjesztették." Bezzeg felterjesztették az erdélyi ev. ref. 
Státus hasonló intézkedését, ugy hogy az már életbe is 
lépett. Hja ! mi katholikusok csak másodrendű állampol-
gárok vagyunk. Igazi mostoha állapotok! 

Nem annyira árnypont, mint inkább valóságos ter-
hes felhő, a melyből jótékony eső, de parcziális viharok 
is keletkezhetnek, az erdélyi kath. Státus egén a kepe 
megváltásának az ügye. No de ezen is keresztül segiti 
a Státust a mult idők viharai által megerősödött ügy-
buzgósága a — saját maga ügye érdekében. 

A fénypontok sorozatában leghosszabb természete-
sen a Státusgyülés derekán tárgyalt igazgatótanácsi jelen-
tés a Státus ügyeinek állásáról és az 1893-iki költség-
vetésről. Az anyaország katholikus hivei tanúságot 
vehetnek abból, hogy mily sokoldalú munkát végez az 
erdélyi róm. kath. Státus s mily becses dolog már csak 
a katholikus egyetértés ébrentartására is a helyesen 
körülhatárolt autonom katholikus egyházi élet. 0 felsége 
1867-iki legfelsőbb elhatározásából a katholikus Státus 
mindazt végzi, mit az egykori katholikus bizottság 
végzett. Ugyanis az igazgató tanács a püspökkel egyet-
értve kezeli az alapokat és uradalmakat, utalványozza a 
lelkészek, tanárok és tanitók fizetéseit, kinevezi a gim-
náziumi tanárokat, kiküldött bizottságai által, megvizs-
gáltat ja az uradalmak állapotát, gazdászati adminisztra-
czióját, megállapítja az alapok költségeit, felterjeszti a 
zárszámadásokat, kiküldöttjei által rovancsoltat.ja a kolozs-
vári m. kir. adóhivatal pénztárában elhelyezett ingó 
vagyonukat, megállapitja a gimnáziumok rendtartását, 
a tanárok szolgálati és fegyelmi szabályzatait, a minisz-
térium által ki nem fogásolt tankönyvek közül kijelöli a 
használandó tankönyveket, mint főtanhatóság gyakorolja 
az 1883-ki XXX. t.-cz.-ben megállapított jogokat, a 
kolozsvári adóhivatal és a vallás- és közoktatási m. kir. 
miniszter számvevősége szükségleteihez járul évenkint 
körülbelül 377 forinttal, illetve 1920 forinttal. 

Legragyogóbb fénypontjai a Státusgyülésnek a be-
jelentett adományozások valának és az a hármas főpász-
tori nyilatkozat, a melyek a Státusgyülés elején vezér-
csillagok gyanánt tűntek fel és tündököltek : a kegyes 
főpásztor megnyitó beszéde, Vaszary K. herczegprimás 
és Császka Gy. metropolita válasza a Státusgyülés elnök-
ségének üdvözlő levelére. Álljanak itt e főpásztori nyilat-
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kozatok szélesebb körű emlékezet okáért sorban, a mint 
következnek. 

Nm. és ft. Lunliart Ferencz püspök ur megnyitó 
beszéde : 

„Mélyen tisztelt kath. státusgyülés ! 
Teljes szivemből üdvözlöm az erdélyi kath. státus-

nak az 1892-ik évre összehivott gyűlésén megjelent tisz-
teletreméltó tagjait és Istennek segitő szent malasztját és 
bő áldását kivánom tanácskozásainkra, miszerint azokat 
szeretett anyaszentegyházunk javára és előmenetelére 
megkezdhessük, folytathassuk és szerencsésen be is vé-
gezhessük. 

Ha azon évre, mely utolsó státusgyülésünktől a 
mai napig lefolyt, visszatekintünk, miként az életben 
többnyire mindenkor és mindenütt, ugy itt is sok és nagy 
veszteségekkel találkozunk, de vigasztaló tényekre is rá-
mutathatunk, melyekkel az isteni Gondviselés megvigasz-
talt, hogy midőn a veszteségek feletti fájdalmainkat mér-
legeljük, akkor ellensúlyozó vigasztalást is találhassunk 
a vallásos buzgóság íényes tetteiben, melyek sziveinket 
nemcsak megvigasztalják, hanem hasonló nemes tettek 
utánzására is buzdítják. 

Legnagyobb veszteségeink közé számítom uraim 
nmltsgu báró Jósika Lajos álladalmi valóságos belső tit-
kos tanácsos és aranygyapjas vitéz, az erdélyi kath. stá-
tus sok évi hü és buzgó elnökének halálát, ki az 1891. 
évi státusgyülés után, melyben még részt vett, éppen két 
hónappal fejezte be dicsőséges, munkás életét. Teljes 
élete hű kifejezése volt annak, miként lehet az édes haza, 
a felséges trón. a közjó iránti kötelmeket egyesíteni a 
kath. egyház iránti hü odaadással és munkaszeretettel, 
melyet főúri családjának soha meg nem szegett hagyo-
mányként igyekezett kifejezni és utódainak követendő 
például hagyni. Es mert vallásos és hazafias érdemei oly 
nagyok, oly kimagaslók valának, mert a példaadás, me-
lyet kath. autonomiánk fejlesztése és megszilárdítása ügyé-
ben kifejtett, az idők hosszú során át fog ragyogni : 
azért iránta és emléke iránti legbensőbb hálám kifejezé-
seül az egész püspöki megyében elrendeltem, hogy lelke 
üdveért ünnepélyes rekviemek tartassanak, Istent kérve, 
hogy buzgó vallásos tetteinek bő jutalmát neki az örök-
kévalóságban megadja. 

Veszteségeink közé tartozik hatolykai Páll Sándor, 
igazgatótanácsunknak sok éven át munkás alelnöke és 
Nagy Imre gyulafehérvári székesegyházi kanonok, kinek 
a népoktatás terén hozott bő áldozatai, a Fitódon általa 
emelt iskolaépület felállítása és a tanitó javadalmazása 
számára örökkétartó emléket biztosit. 

A vigaszteljes események közé számítom azon áldo-
zatokat, melyeket a lefolyt évben buzgó hitsorsosaink 
részéről örömmel tapasztaltunk, jelesen : 

Demény Gábor és neje Szabó Julianna a katholi-
kus nevelés előmozdítására 2000 forintos alapitványt 
tettek. 

Bándi József és neje Stefánovics Emília 4689 frt 25 
krajczárral járultak a nevelés oltárához. 

Br. Bornemisza Tivadar és neje született báró 
Jósika, korán elhunyt kedves leányuk Máriának örök 
emlékére 1200 forintos alapitványt tettek, hogy annak 

kamatjai egy a marosilyei plébánia körében valláserköl-
csös buzgóságban és kitűnő jó magaviseletben jeleskedő 
15—16 éves leánynak jutalmazására szolgáljanak. 

De mindenekfelett nagy hálával kell kiemelnem az 
özvegy gróf Kálnoky Felixné, szül. báró Beess Crostin 
Ludmilla ő méltóságának azon kimagasló alapitványát, 
melylyel Sepsi-Kőröspatakon „gróf Kálnoky Felix, Lud-
milla, Imre és Pál" név alatt egy kisdedóvodát és leány-
neveidét emelt és azt a sz. Vinczéről nevezett irgalmas 
nők gondozására bízta azon czélból, hogy az Istennek élő 
irgalmasnők „a kisdedeket és serdülő leánykákat, minden 
szükséges és hasznos ismeretekben ugy oktassák, miszerint a 
hasznos ismeretek gyarapitásával gyarapodjék egyszersmind 
ártatlan lelkükben és életükben az ájtatosság, a jámbor-
ság, az isteni félelem, a keresztény önzetlen és őszinte 
szeretet, a szeplőtelen erkölcs, a munkás szorgalom és 
világos áldásaival elárasztó sz. hitünk iránti azon tánto-
ríthatatlan szeretet és ragaszkodás, mely az embert Isten-
hez, Isten felemelő segítségét az ember szivébe vezérli." 
És ezen magasztos czélu intézet számára egy majdnem 
három hold területű belső telkén az özvegy grófné 22 
ezer forinton díszes épületet és kápolnát emelt, annak 
a szükséges tűzifával való ellátását elrendelte és évi java-
dalmazására 30 ezer forint alapitványi tőkét adományo-
zott. A vallásos lelkű, mély érzelmű mltgos özvegy gróf-
nőnek minden dicséreten felülálló ezen alapítványa bizo-
nyára az egész kath. státus elismerésére és hálájára méltó, 
melyet ezennel lelkem mélyéből kifejezni kedves köteles-
ségemnek és örömemnek tartok. 

Legyen hála és elismerés mindazon jótevők részére 
is kifejezve, kik a kath. ügy emelésére és szilárdítására 
alapitványaikkal hozzájárultak. 

Engedje az isteni gondviselés, hogy a jótétemények 
példája buzditólag hasson kedves hitsorsosaink életére és 
érezzék leikökben és életökben azon örök igazságnak 
hatását, hogy Isten áldó jutalma az osztott jótéteményekért 
elmaradni soha sem fog. 

Az 1892-iki státusgvülést, a méltóságos báró világi 
elnök ur nevében is, ezennel megnyitottnak nyilvánítom." 

Fm. és ft. Vaszary K. hgprimás válasza: 
„Mélyen tisztelt uraim! A kitartó küzdelemnek, az 

igaz hazafiúi lelkesedésnek, az egyházhoz való törhetetlen 
hűségnek, ritka példájaként ragyogott és fog ragyogni 
Erdély kath. lakosságának autonomiája. A hosszú har-
czok, melyeket a magyarság mentsvárának védelmében a 
többi lakókkal együtt vivtanak, megedzette leiköket, hogy 
legszentebb érdekeiket, a vallásiakat is megóvják s min-
denek irigylésére győzelemhez juttassák. E lélekemelő 
harczok és küzdelmek lefolytában rejlik magva amaz ős-
erőnek, mely intő jelül szolgál másoknak a katholikusok-
ban élő nemes lelkesedés, erős önérzet és jogvédelem 
esetleges harczait illetőleg. 

Az a krisztusi szeretet, mely a katholikusság szivét 
heviti, s mely az apostol szavai szerint türelmes, jóságos 
s semmit nem cselekszik hiába, megtanította és minden 
időben meg fogja tanítani bármely ország kath. lakos-
ságát, miként viselkedjék Istene, királya és polgártársai 
irányában ! 

A kitartás és eredményes munka hőseit van szeren-
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csém üdvözölni nékem is az erdélyi katholikus status 
bajnokaiban, a kik lankadatlanul törnek előre azon az 
uton, mely Erdély katholikusait mind politikai, miüd 
gazdasági, mind művelődési tekintetben biztos pálmával 
kecsegteti. 

S midőn egyúttal kifejezem bálás köszönetemet rend-
kívül megtisztelő figyelmükért, melylyel csekélységemet 
prímássá történt kinevezésem alkalmából kitüntetni ke-
gyeskedtek, nem mulaszthatom el, hogy az egyházi hit-
élet s a katholikusság erejének és befolyásának érdekében 
kifejtett szerencsés küzdelmeikhez ne gratuláljak s minden 
hasonló törekvésökre és munkájokra Istennek szent áldá-
sát ne kívánjam. 

A magam részéről csak annyit mondok, hogy erdélyi 
hitsorsosaim érdekeit és nemes törekvéseit egész odaadással 
pártolni és bármely időben tőlem telhetőleg előmozdítani 
igyekezem. Pannonhalmán, 1891. decz. hó 22-én. Igaz 
tisztelőjük Vaszary Kolos, s. k. 

Nm. és ft. Császka Gy. metropolita válasza: 
„Méltóságos báró elnök ur ! Megtisztelő reám nézve 

a kegyes üdvözlet, melylyel azon alkalomból fordult 
felém a dicső multu erdélyi róm. kath. status, hogy ő 
felsége apostoli fejedelmünk engem a kalocsai érseki 
székre s igy az erdélyi egyházmegye metropolitájává leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Annál nagyobb a hálám a kitüntető szives üdvöz-
letért, mert rég megtanultam teljes mértékben méltányolni 
érdemeit az erdélyi róm. kath. statusnak önkormányzata 
sokszor súlyos időkben kivívása és föntartásában, mely 
az erdélyrészi kath. ügy felvirágzásának egyik hatalmas 
tényezője. 

Fogadják kérem szívbeli őszinte köszönetemet jó 
kivánataikért azon biztosítással, hogy őszintén óhajtom, 
miszerint a katholikus hitéletért lelkes ősöknek az ön-
kormányzatban hagyott drága öröksége megóvassék. és 
boldogemlékü nagynevű elődön hathatós oltalma lélek-
emelő példaként bő áldással működött status jövőre is a 
Mindenható kegyelméből, nagyméltóságú fopásztoruk bölcs 
vezérlete s a hivek buzgó, egyetértő közreműködése áiíal 
Erdély egyházának javára a kívánt fölvirágzásnak ör-
vendhessen. 

Többiben kitűnő nagy tisztelettel vagyok. 
Szepeshelv, 1891. decz. 17-én, méltóságodnak alá-

zatos szolgája Csúszka György." 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
Dr Bita Dezső hittudománykari dékánnak a tud. egye-

temi tanévet megnyitó beszéde. 
II. 

Szentesítéssel is csak ugy bir kellőleg az erkölcsi 
törvény, ha az Isten akaratjának kinyomata, mert csak ő 
kapcsolhatja össze az erkölcsi rend valósításával a bol-
dogság azon mértékét, a mi az élvezetről való lemondás 
kellemetlen érzetével nem csak fölérő, hanem fölülhaladó 
jutalom leend : igy szentesíti a törvényt a vallás, a sze-
rinte élőknek örök jutalmat ígérve, az ellene vétőket bün-
tetéssel fenyegetve, pedig nem meghalni félelmes a gonosz-
nak, hanem élni a siron tul. Ha az erkölcsi törvényt 
csupán az ész törvényének tekintem, annak végrehajtását 
elegendő okból nem sürgethetvén, azt nem is eszközöl-
hetném. Azt mondani : teljesítem a törvényt, mert tör-
vény, teszem a jót, mert jó, mondani szép, de az ember 
akaratjának megindítására elégtelen, mint a kinek az 
érzékiségből oly bőven kijutott, kivált akkor, midőn a 
kötelesség és törvény teljesítése önérdekünket koczkáz-

t a t j a : pedig, ha az ember önmagának saját törvényhozója, 
miért nem találhatna alapot a kivételre saját törvényétől ? 
Es mi az, amire a gyakorlott ész okot nem talál, az elő-
ítéletektől elhomályosult szenvedélyek által vezetve? Az 
ész, valamint a lelkiismeret bírnak ugyan hatalommal, 
még pedig nagvgyal, de csak ugy, ha parancsaik indító 
okokon alapulnak, melyek magasabban állanak mint ők 
magok; — a lelkiismeret pedig lehet csalódásnak játé-
kává s nem egyszer kell szomorkodnunk hamis sugal-
latain, melyek jónak mondják a mi rossz s rossznak a 
mi jó s a vétek megszokottsága által eltompul, vagy 
csak ritkán ébred föl, s ha nincs gyengéd lelkiismeret, 
mi marad há t ra? A becsületesség? igen, de mi ez a 
tömegre, sőt nem egyszer még a kiválóbb szellemekre 
is? fájdalom csak alkalmazkodás, sokszor a világhoz, 
hogy ez gyengéinket ne lássa ; a tapasztalás tanúsítja, 
hogy valaki követhet el aljasságokat s mégis becsületes 
embernek tarthatják, s általános becsülésben részesíthe-
tik : mert a közbecsülés kivivására nem kell jobbnak 
lenni, mint a környezet erkölcsisége, mint a kor szelleme, 
s mi az a korszellem ? Talleyrand, a hires franczia ál-
lamférfiú, kinek alkalma volt politikai elveit 1789-től 
kezdve tíz különféle kormányrendszer alatt érvényesíteni, 
a közvéleményről azt állítja, hogy tnnak több az esze 
mint Voltairenak, több az esze s ereje mint Bonaparté-
nak s több az esze s tehetsége mint valamennyi minisz-
ternek, aki eddig volt, jelenleg van s ezután lesz. 

A közvélemény az uralkodó és legyőzhetlen hata-
lom s királynéja a királyoknak. 

Nem tagadom a korszellem határtalan hatalmát, de. 
hogy e magaslatra emelkedjék, kell, hogy Isten szava 
legyen alapja : az igazság. 

Nem állitom, hogy vallás nélkül nem lehet valaki 
nagylelkű, nemes érzésű vagy éppen becsületes ember, de 
igen, hogy, ha az, nem a vallástalanságnál fogva, — 
hanem a vallástalanság daczára az, szive az ilyennek 
megczáf'olja eszét, gyakorlatilag megczáfolja elméletét, 
rosszul gonndolkozik, de jól cselekszik, szerencsés követ-
kezetlenség. Legjobb kezesség az ember becsületessége 
mellett a vallás, úgymond Montesquieu. 

Indító ok lehetne talán az erényre az emberi mél-
tóság becsülése, de ez még gyengébb s ritkábban hat, 
mint a becsületérzés. Hátra van még a közjó iránt való 
szeretet s a polgári törvénykönyv, a büntetéstől való 
félelemmel ; az első szép ugyan, de soha sem fog a 
sokaság cselekedeteinek zsinórmértéke gyanánt szolgálni, 
a másikra nézve bizonyos, hogy minél műveltebb az egyes 
ember s a társadalom, annál könnyebben kitudja játszani 
s büntető törvénykönyvet s ha ez nem sikerül is neki, 
lelkében elkölcstelen marad. 

A törvény csak fékje a kicsapongó indulatnak s 
olyatén gát, milyen a partjain kicsapni szokott hullámoké, 
mely gát megőrzi néha a környék viruló reményét, de a 
habok forrongását nem akadályozza. 

Ugyan mit tehet a törvény oly tettek ellen, melye-
ket vagy a család becsülete, vagy a tettes ügyessége, 
vagy a biró gyengesége a hallgatás fátvolával föd be. 
Mit tehet a nagy erények s hősies áldozatok vagy csak 
ama szerény elrejtett erények létesítésére, melyek oly 
örömest elvonják magokat az emberek szemei elől ? Sem-
mit. — Nemes függetlenség érzete honol az emberi 
szívben, mely nem engedi magát más akaratának alávet-
tetni, mig az elsőségi igényeit jogos okokkal érvényesí-
teni nem birja, ha ezen okok észen és jogosságon ala-
pulnak, különösen, ha olyan magasztos eszmékben gyö-
kereznek, melyeket az ember szeret és tisztel, az ész 
meggyőződik, a sziv megindul s az ember kész alattvaló-
nak lenni. De ha az az elsőség csak más ember akarat-
ján alapul, ha csak ember áll ember ellenében, fölébrednek 

l) Rottek, Staats-Lexikon. Öffentlichkeit. 
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az egyenlőség eszméi, fölgerjed a szivben a függetlenség 
érzete s tombolnak a szenvedélyek. Ha készséges s ál-
landó engedelmésséget kivánunk, az embernek háttérbe 
kell szorulnia, el kell tűnnie, s magasabb hatalomnak 
kell föllépnie, mely az alárendeltnek a függés jogosságát 
s hasznát bizonyitja; igy azután az engedelmesség által 
nem érzi magát az ember megalázva. A sziveknek a re-
ligion kivül nincs egyéb törvényük, a vallás meghajt ja, 
mert meglágyítja azt, a mit a hatalom vaskarja csak el-
törve, szétzúzva tud engedésre birni. 

Az imént felsorolt inditó okok együttvéve is elég-
telenek arra, hogy a haszonnal kecsegtető bün hatalmas 
ingerét az erénynyel szemben minden körülmény közt 
legyőzhessük ; a vallásos meggyőződés által nem gyámo-
lított erkölcstan elvei soha meg nem szerzik az élet min-
den viszontagságaiban azt a jellemszilárdságot az em-
bernek, mely a föld minden javait kevésbre becsüli 
egyetlen, igaz, örök javánál, az erénynél, s a kötelesség-
nek magát az életet is feláldozni tudja, s ezt nemcsak a 
lelkesedés némely ritkább pillanatában, hanem állandóan 
mindenkor. 

Ezen erővel csak a vallás bir. Isten nélkül nincs 
jó ember, mondá Seneca. „Némelyek az erényt, igy 
szól Rousseau, csupán észre akarják alapítani, hanem én 
megvallom, hogy a valláson kivül semmi erős alapot nem 
találok az erkölcsiségre. Az erény, mondják, a rend sze-
retete, jó, de kötelezve vagyok-e ezen rendért szerencsé-
met elhagyni ? megengedem, hogy ott, hol értelmiség 
van, ott rend is fog lenni, hanem azon különbséggel, 
hogy az igaz jó ember, magát az egésznek, a rossz pedig 
az egészet rendeli magának alá s magát miut egyedüli 
központot tekinti. Ha Isten nem létezik, akkor helyesen 
okoskodik az igaztalan, midőn magát egyedül központ-
nak tartja." Emil III. 

Az erkölcsi élet vallásban gyökeredzik ebben ta-
lálja az erkölcsi eszme az ő teljes valósitásat ; a ki a 
morált elválasztja a vallástól, elszakasztja azt a mi ere-
detében legbensőbb életegységben volt egymáshoz kap-
csolva. Erkölcsiség vallás nélkül az a fa, mely el van 
vágva gyökerétől, miből életerőt sziv, valamint a vallás 
erkölcsiség nélkül tartalom nélküli holt alak ; oly kép-
telenség, mint sugár világosság, patak forrás nélkül ; a 
vallás nélküli morál olyan mint az igazság kiszolgálta-
tása törvények nélkül. Botain is saját tapasztalatából szól 
ama vallástól független morálról, melyet egykori bölcse-
leti csalódásaiban megkisérlett. A rendőrséget, a birót, 
sőt a büntetést el lehet véle kerülni, de azt a fensőbb, 
nemesebb jóságot, mely a magán és családi élet erényes-
ségének alapja lévén, a közerkölcsiségnek egyedüli biztos 
támasza, lehetetlen elérni, a ki tehát az erkölcsi szabályt 
nem a végtelen igazságra s azon alapuló örök elvekre, a 
vallásra akarja fektetni, az oly házat emel, mely össze 
fog dőlni, mert csak emberi változó alapon nyugodva 
nem eléggé erős, az ingadozni fog, sőt összeroskadni, 
mihelyt a szenvedélyek orkánja elkezdi pusztító mun-
káját. 

A független morál elvét elfogadva s gyakorlatba 
vive át, következménye leend az erkölcsi bomlás, az esz-
méknek s az életnek zavara s igy a tévely végső ered-
ményéhez, a semmiséghez fogunk jutni ; s az már tényként 
jelentkezik is, az észtan az ellentéteknek, az állitásnak s 
tagadásnak, a metafizika a létnek s nem létnek, a való-
diságnak, eszményiségnek, sőt semminek azonosságát hir-
deti. Tehát mindenütt nihilizmusra ju t a tévely s mi 
ennek az oka ? az, hogy Isten száműzve van a mindenség 
rendjéből, mert ha azon lényt, aki önmagától létezik s 

minden csak általa létezhetik, nem létezőnek tekintjük, 
nem leend egyéb a semminél. 

Istenen alapszik minden, a vallás erkölcs bölcselet ; 
elmozdítva az alapot összeroskad az egész épület is : ha 
tehát a morál épületét föl akarjuk emelni, vissza kell azt 
igazi alapjára, Istenre, a vallásra helyezni. 

Első tekintetre ugy látszik, hogy a vallástalanságot 
a szegény népben kellene keresni, hiszen azok, kik a nap 
s hőség terhét viselik kik izzadtságuk s könyeiktől ázta-
tott kenyeret esznek látszanak kisértve lenni arra, hogy 
az Istent az emberiség közös Atyját el ne ismerjék s 
neki a hálaadás hódolatát megtagadják ; azonban nem a 
szükség ölében született a hitetlenség, s ha most már 
ott sem ismeretlen, oda magasabb helyről szivárgott; a 
világ boldogabbjai, magukat fölvilágosodottaknak tekin-
tők ajkairól hangzott el az, igy lettek a legkegyeltebbek 
a legháladatlanabbak. Erkölcs, vallás nélkül hiu ábránd; 
a nép, mely vak dühében a vallás oltárait szétrombolja, 
erkölcstelen s veszni indul. Mig Róma vallásos volt, mig 
szenvedélyeit legyőzte, győzhetetlen állt a csatatéren ; 
mig szabadságáért küzdött, nagy volt s a világ sorsa ha-
talmába kerül t : de a széditő magasság elkábitá, azon 
abroncs, a vallás, mely szenvedélyeit vészes hánykodá-
saikban összetartá, szétrepedt, s a honszeretetet arany-
szomj, az egyszerűséget fényűzés, az önmegtagadást 
önzés, gyáva kéjelgés váltá föl, népét a vallástalanság s 
erkölcstelenség mérge folyá körül, az egyetértés fiai közt 
megszakadt s^a pártdüh szikrái a béke templomát el-
hamvaszták. És mi lett sorsa a világ anyjának s népének ? 
Onvére ellen lázad föl s eleve csöppönként ontá azt, 
utóbb patakzott s végre mint tengerár csapott össze 
fölötte s kitörlé a nemzetek sorából.2) (Vége köv.) 

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

terjes-zrtésére dr Vi) ter Lajos váczi székesegyházi nagypré-
postot, zaculmi választott püspökké kinevezem. Kelt Pé- » 
esett, 1892. évi szept. 13-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Kinevezés. Nátafalussy Kornél, a kassai pré-

montrei r. főgimnázium igazgatója" a nagyváradi tan-
kerület főigazgatójává neveztetett ki. A tudós férfiú e 
kitüntetése épp oly megérdemlett, mint a középiskolai 
tanügy javára váló. A kassaiak e veszteségét csak a 
közügy baszna ellensúlyozza. Kassán nagy bankettet ter-
veznek akkorára, a midőn a kinevezett búcsúzni s távozni 
fog, az ő tiszteletére. ^ 

— A „Kelet" cz. egyházi lap szerkesztésénél követ-
kező lényeges változás állt be : A lap homlokán: „ala-
pitptta Drohobeczky Gyula körösi püspök" felirat lesz. 
Neiviczky Szilárd radvánczi lelkész lesz a lap felelős 
szerkesztője; Jovanovics János városi árvagyám, az 
ungvári görög nem egyesült eklézsia főgondnoka s az 
„Ungvári Közlöny" szerkesztője lesz a segéd szerkesztő ; 
Zsatkovics K. György malmosi (Beregmegye) gkath. lel-
kész és a magyar történelmi társulat tagja a főmunka-
társ ; Dudinszky István tanitó-képezdei tanár lesz a bei-
munkatárs. Ezen változás a f. é. utolsó negyed kezdetével, 
tehát a jövő vasárnap megjelenő lappal lép életbe. Üd-
vözlet a friss erőknek. 

$IÍ 
') V. ö. " i l á t inger Apologie I. B. I. Abt. 436. Religio 1868. 7 

I. 87. sz. Desorges abbé fejtegetései után Hoványi ujabb levél II. 31. 
») V. ö. Rónay J. Tap. lélektan 53 lap. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B E S Z É D 

melylyel 

dr Breznay Béla 

a budapesti 'királyi tudomány-egyetem rektori székét 

1892. szeptember 15-én ünnepélyesen elfoglalta. 

(Vége.) 

Még csak két szavam van. Az egyik mind-
n y á j u n k a t i l let . Az egye t emek tudományos szelle-
méről, történetéről s különféle nemzetek körében 
különfélének mutatkozó typusairól elmondottak, 
szolgáljanak nekünk tükör gyanánt. Tekintsük 
meg benne mindannyian, gyakran, Alma Mate-
rünk szellemét, typikus vonásait. Annyi első 
pillantásra is ténynek bizonyul, bogy óriásit kell 
baladni intézetünknek, hogy országnak-világnak 
imponáló óriássá lehessen; soknak kell megvál-
toznia, hogy megközelitsük az igazi tudomány-
egyetem ideálját, a mely a kultur-nemzetek 
előrehaladottabbjainak szeme előtt lebegve, a 
legfenségesebb aspirácziók tárgya. Minden baj, 
minden szükséglet felölelésére kicsinynek érzem 
magamat ; de a főbbek közöl néhányat íuttában 
jeleznem kényszerit lelkem üdvössége, a melyet 
egyetemünk javára ez ünnepélyes pillanatban 
ezennel reáteszek. 

En a német és az angol egyetemi nevelés-
tanitás tekintetében Felmérivel1) tartok. Tanul-
nunk kell még mindig, ifjú elégtelenségünkben, 
valamennyitől, mennél tökéletesebb tudomány-
egyetemi elméletet és gyakorlatot. Az angol egye-
temi typus a köznapiasságtól tartózkodó isme-

v) Id . m . 3 2 1 . s k ö v . 1. 

retes angol jellemek s a világuralomért minden 
akadályon keresztül törni kész munkaerők ne-
velő dajkája. Elnevezték „arida nutrix"-nak. 
Nem tesz semmit ; mert nutrix est leonum. — 

A német tudomány-egyetemi typustól el kell 
sajátí tanunk a mélyen járó tudományos gondol-
kodást és a minden tudnivalóra uralmát kiter-
jesztő expansiót. — A franczia egyetemi typus-
tól, — mert ettől is lehet tanulni, — tanulnunk 
kell bámulatos pontosságot a szakszerűségben és 
a tudomány elegancziáját. Mert a tudomány, 
uraim, természeténél fogva nem akármily ruhát 
megtűrő cynikus koldus, hanem a menny szü-
lött je és az Olympon égi tisztaságban tartóz-
kodó múzsák testvére, a ki szereti a diszt és 
tisztaságot. 

Különösen egy dolog van, m. t. gy., a mi 
ónsulylyal kell hogy nyomja, ha tudomány-egye-
temünkre gondol, minden mólyen gondolkozó 
hazafinak a szivét. Angolország tudomány-egye-
temei ugy tűnnek fej előttem, mint minden 
erőedzésre és nemes üdülésre alkalmas paradi-
csomtól körülvirágzott sziklavárak, melyekben 
minden tanuló egyénisége, külön-külön, jótékony 
fedél alatt van, az idő viszontagságai ellen. A 
mi Alma Materünk ellenben egy minden modern 
elegantiával ellátott, gőzerővel és vitorlákkal fel-
szerelt hajó a tengeren, melyen azonban csak a magis-

terium, a tanítás és tanulás került a fedél alá, az 
ifjúság pedig, vagyis a nevelés és jobban mondva 

a nevelődés, ot t kénytelen az élet tengerén kö-
rülötte, gyenge, sokszor csak papirból, még pedig 
vastag ugyan, de csak itatós papirból készült 
árva sajkáján vergődeni a hullámok tetején, 

27 



210 RELIGIO. 210 

dagályról-dagályra,örvényből-örvénybe. Van ugyan 
már néhány kis propeller is az Alma Mater 
nagy hajója körül, az önképző és segélyző egye-

r 

sületekben. Ámde ez mind csaknem eltűnő cse-
kélység. A nemzetnek az ő ifjúságában minde-
nek fölött nem csak a testi betegség enyhitésére 
— ez is Istentől áldott gondoskodás — hanem 
a lelki-testi egészség megóvására és edzésére van 
szüksége. E tekintetben csakugyan igaza van 
Felméri-nek, hogy a „mi „Alma Materünk" egé-
szen más, mint Oxford és Cambridge, hol az 
egyetem „akárhányszor Niobéhez hasonlóan védi 
gyermekét, holott mi, legfeljebb, a kis kacsát 
elmerüléstől féltő tyúk szorongásával és tehe-
tetlenségével érjük be — mert ezt kivánja, 
úgymond, a tanszabadság."Pedig bizony ezt, 
mondjuk ki, a tanszabadság nem kivánja; az 
ország pedig megsínyli, a nemzet pedig előbb-
utóbb meg fogja keserülni. Remegő kebellel 
fordulok a társadalomhoz, a törvényhozáshoz, a 
hazafias sajtóhoz, ez ünnepélyes alkalommal. A 
társadalom vegye jobban szivére egyetemünk 
ügyét és mennél sűrűbben rakja körül ezt az 
anyaintézetet jótékony alapitványaival, intézke-
déseivel, az ifjúság lelki-testi egészségének meg-
védésére és edzésére. A törvényhozás pedig em-
lékezzék meg arról, a mit egy franczia törvény-
hozó a senatusban, mikor o t t az egyetemek 
reformja volt napirenden, előadói székéből mon-
dot t : „Le législateur fait le lois, l'éducation fait 
les moeurs, plus puissants que les lois; et 
c'est avec raison que Leibnitz a pu dire: „Don-
nez moi l ' instruction publique pendant un siècle 
et je changerai le monde." ") Hazafias sajtónkhoz 
tulajdonképpen talán nem is szükséges buzdítást 
intézni; hisz az úgyis első a nemzeti nagylótre 
való törekvés élesztésében. 

És ezzel, ha még elmondom, hogy teljes 
filozófiai alapozás hiányában szűkölködő egyetemi 
tanításunk miatt, a magyar nemzeti műveltséget 
szikla helyett laza talajon épülő alkotásnak kell 
tartani , elmondtam körülbelül mindent, a mi 
szivemen feküdt. És ha még ehhez hozzáadom 
azt, hogy erős theologiai, vagyis vallásos betetőzés 
nélkül, nem lesz a magyar műveltség az elha-

0 Id. mű 332. 1. 
2) Chaix d'Est-Ange, Rapport devant le Sénat sur la 

pétition relative à l'enseignement supérieur. V. ö. a kö-
vetkező müvet : „L'enseignement supérieur devant le 
Sénat, discussion extraite du „Moniteur," avec préfaces 
et pièces à l 'appui, Paris. 1868. 32. 1. 

nyagolt emberi szellem mélyéből felmerülni szo-
kott absurdumok és chimaerák pusztításai elle-
nében elég .biztonságban: teljesen kiöntöttem 
lelkem tar talmát , a mivel ez ünnepélyes alka-
lom azt megtöltötte. 

És igy most, önökhöz fordulok immár, egye-
temi polgárok : nemzetünk virágai, országunk és 
népünk reménysége ! Annál a gondolatnál, hogy 
ez a sok vérrel és verítékkel öntözött haza, 
ezredéves múltjából, uj korszak ismeretlen vi-
szontagságaiba készül átvonulni, hát nem érez-
nének önök semmit? Én é r z e k ! . . . Érzem azt, 
hogy ha én hallgatnék, minden élő fűszál s min-
den élettelen porszem felkelne e hazában és azt 
kiáltaná önökhöz helyettem, hogy az ezredévi 
átmenet gondviseléses magaslatán emlékezzenek 
meg önök a sok között arról a legfőbbről is, 
hogy önök egy souverain nemzet virágai, a ki-
ket souverain, magas és magasztos gondol-
kodás kötelessége illet meg. A régi ma-
gyar közjog szerint, az akkori nemzet minden 
tagja, minden nemes ember, a szent korona 
tagja vala, „membrum sacrae coronae." A nem-
zeti souverainitás alapjai kibővültek. Most már 
minden polgárnak joga van a szent korona fel-
ségének nimbuszához. Oh, mi fenséges ihlet lehet 
ez a gondolat a nemzet jövőjébe és dicsőségébe 
kitekintő ifjúság fogékony lelkére! Önök lesz-
nek, uraim, a jövő ezredév alapjainak oszlopai; 
az önök agya lesz kénytelen előteremteni a jövő 
századok munkáinak, győzelmeinek, diadalmainak, 
dicsőségének termékeny csiráit. Oh, mily isteni 
intés önökhöz, hogy alapos, izmos, magasan 
szárnyaló souverain gondolkozásra emelkedjenek 
fel egyetemi éveik alatt, életüknek eme legszebb, 
virágzó korszakában ! 

Ha többet nem, egy termékeny eszmét vi-
gyenek, kérem önöket, e rektori beszédből em-
lékül magukkal haza ós tanulmányaiknak maj-
dan szerzett gazdag kincseivel együtt, ki az 
életbe, azt : hogy őseink e hazát karddal szerez-
ték meg : mi pedig csak souverain, hatalmas 
tudománynyal, és akadályt vagy nehézséget nem 
ismerő jellemerővel leszünk képesek azt fen-
tar tani . 

És elvégre is, — mindannyian, — ne feledjük 
Arany János tanítását soha; 

Nem langyos vizet, — meleg vért 
Kell áldoznunk a jövőért ! 

Ezzel, — a rektori széket elfoglaltam. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kis-Körös, 1892. szept. 25. Iskolaszentelés püspöki 

beszéddel. — 
Egyházilag Kís-Kőröshöz tartozó Koskantyu pusz-

tán, a kalocsai érseki hatóság 5353 frton, u j iskolát és 
tanitó lakást épitett. Ezen iskola elé özvegy Tóth 
Istvánné 200 frton öntött vas keresztet állitott és özvegy 
Udvardy Sándorné az épület külső falán levő fülkébe 
47 forintért egy méter magas lurdi Mária szobrot he-
lyezett. 

Ezek megszentelése czéljából jött ki szept. 11-én 
méltóságos és főtisztelendő Mayer Béla vál. püspök és 
főegyházmegyei főtanfelügyelő ur Kalocsáról, mely alka-
lommal az alábbi beszédet mondá: 

Kedves Hivek ! 
Az isteni gondviselés nagyobb jótéteményben alig 

részesithet egy községet, mint midőn olyan lelkészszel 
áldja meg azt, aki az ő szent hivatásának magaslatán 
állva sem fáradságot sem áldozatot nem kiméi, hogy a 
gondjaira bizott hiveket az üdvösség utján vezesse. 

Ily buzgó lelkipásztort adott nektek is a jóságos 
Isten. Neki köszönhetitek első sorban, hogy ezen pusztán 
e szép iskolaépület emeltetett, amelyben a ti gyerme-
keitek, majd a buzgó tanítónő vezetése mellett meg-
tanulják mindazt, mire szükségük van, hogy az egyház-
nak hü fiai, a hazának okos, hasznos és munkás polgárai 
legyenek. 

Régi, majdnem ifjúkori ismeretség, szeretet és ba-
rátság füz engem a ti jeles és buzgó plebánostokhoz és 
ezen okból is szívesen engedtem fölszólitásának, hogy 
ezen igazán szép iskolaházat én szenteljem fel s veletek, 
az ő kedves híveivel együtt részt vegyek azon lelki örö-
mében, melytől jó szive ma tuláradott, midőn sok után-
járásának, határt nem ismerő buzgóságának eredménye 
gyanánt e díszes iskolaházat látja, hol mindannyiunkat 
egybegyűjtött, hogy ma itt ünnepet üljünk és hálát 
adjunk vele együtt a jóságos Istennek, ki az ő kérését 
meghallgatta s fáradságát óhajtott sikerrel koronázta. 

Kedves Hivek! 
Az élet legtisztább és legnemesebb örömei közé 

tartozik, ha embertársainkkal jót tettünk. Ilyen nemes 
és tiszta öröm lakik most szivében özvegy Tóth Istvánné 
és özvegy Udvardy Sándornénak, kiknek keresztény jám-
borsága és buzgó vallásossága a b. sz. Mária szobrával 
és az öntött vas kereszttel ékesítette föl ezen iskola-
házat s azzal ennek keresztény katholikus jellegét ki-
tüntette. 

Sehol sincs ugy helyén a kereszt és a szűz Anya 
szobra, mint egy iskolaház előtt. Hisz aki a kereszten 
függ, az nemcsak Megváltója, hanem az egész világnak 
oktatója most is. A bold, szűz pedig a legjobb nevelő 
volt, ő nevelte a legjobb gyermeket. 

Ezen iskola is Jézus tanításának és nevelésének el-
veit hirdeti. 

I t t e pusztán, ti távol a várostól, távol az egyes 
falvaktól a keresztény művelődés áldásait csak ebben az 

iskolában kereshetitek és találhatjátok is meg. Művelő-
dés az ismeretekben, az erkölcsökben, a becsületességben, 
a vallásosságban. E művelődés nélkül az ember nem sokat 
különbözik az állattól. Az ember tudatlannak születik, s 
ha nem tanítják, tudatlan marad egész életében. Az 
Isten képe, melyre alkottatott, csak a tanulás és nevelés 
által bontakozik ki a bűn homályából s nyeri vissza 
azon fényét és kedvességét, mely az embert az oktalan 
állatok fölé emeli. 

Csak a kellő oktatás által jut az ember az ő mél-
tóságának tudatára, az ő magasztos rendeltetésének is-
merésére. Az ember az Istennek hasonmása, s végczélja 
az, hogy egy becsületesen töltött földi élet után Istent 
színről-színre lássa s vele örökké egyesülve legyen. 

Mindezt az iskolában tanuljuk meg. Az írás, az ol-
vasás, számolás és egyéb hasznos ismeretek mind arra 
valók, hogy emberhez illő és méltó műveltségre szert 
tegyünk, hogy a legszerényebb emberi élet viszonyaiban 
és körülményeiben is mulhatlanul szükséges tudomány-
nyal birjunk, okosan gondolkodni, becsületesen csele-
lekedni és hasznosan munkálkodni tudjunk. Az emberi-
ség folyton halad, folyton művelődik, — s aki azt sem 
tudja mire a népiskolában tanítanak, az embertársai 
mögött messze hátra marad, szellemi vakságban és lelki 
sötétségben tapogatódzik, Istentől nyert elméje eltompul, 
tudatlanságában magának szégyenére, kárára, embertár-
sainak pedig sokszor terhére tengeti életét. A tanulatlan 
ember nem ismeri a munkának erkölcsi értékét, dolsrozik i o 
csak hogy megéljen, de szerezni ritkán képes valamit. 
Munkájával csak magát fárasztja, de hasznát más veszi. 

A tanulatlan ember nem ismeri az életnek neme-
sebb örömeit , érzelmei durvák, cselekedetei önzők. 
Igazi szeretet nem lakozik szivében, csak ösztöneinek él. 
A családi élet kötelességei terhére vannak, gyermekeit 
nem tekinti Isten áldásának, hanem nyűgnek s jobban 
örül haláluknak, mint születésüknek. A tulajdon szent-
ségét nem tiszteli, ha büntetlenül teheti kezét kinyújtja 
a másé után, saját szegénységét egyedül kényszerűségből 
tűri, mások gazdagságában saját megrablását látja, s az 
idegen jólét nem szorgalmát fokozza, hanem irigységét 
kelti föl. A jó Istenről csak annyit tud, hogy azt káro-
molni szokás s csak akkor emlegeti, midőn szitkozódik, 
átkozódik. 

A föld göröngyénél sem esze, sem szive nem emel-
kedik magasabbra, s ha csapások és szenvedések érik, 
nem ismeri a keresztény hit vigaszait, melyek visszatar-
tanák őt a zugolódástól, a kétségbeeséstől. 

De nem folytatom tovább e sötét képet. Hanem 
inkább örvendeni akarok veletek, hogy ti és gyerme-
keitek jó lelkésztek gondoskodása folytán azon állapotba 
jutottatok, mely megszerzi nektek a művelődés és ke-
resztény nevelés áldásait. 

K. Hivek ! 
Nektek még nincsen helyben lelkésztek, nincsen itt 

templomotok. Ez az iskola e nagy hiányokat némileg 
pótolja. 

Ugy tekintsétek ezt az iskolaházat, mint a templo-
motokat, tanítónőtöket pedig mint olyant, aki az Isten 
szolgáját köztetek helyettesíti. 
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Most még szivesebben és gyakrabban fog a ti jó 
plebánostok köztetek megjelenni, hogy benneteket is az 
örök élet igéivel tápláljon. Nem lehet eléggé helyeselni, 
hogy ha vasárnapokon és ünnepnapokon ifjak és öregek 
i t t egybegyűltök, ájtatos imákkal és szent fölolvasások-
kal töltötök itt reggel és délután egy-egy félórát. Hat 
napon át fáradoztok, munkálkodtok, csak azért, hogy 
testi életetekről gondoskodjatok. Hetedik napon legyen 
gondotok a ti lelkeitekre is s adjátok meg Istennek ami 
az Istené. Máskor is kell sziveiteket és lelkeiteket Isten-
hez emelni, de a vasárnap és ünnepnap különösen arra 
van rendelve, hogy olyankor többször is és bensőbben is 
emlékezzünk meg a jó Istenről. Ugy áld meg bennün-
ket az Isten, a hogy neki szolgálunk is. Hasztalan fára-
dozunk és munkálkodunk, nem lesz annak sikere, ha nem 
kérjük le reá Istennek áldását, mert mi Isten nélkül 
semmire sem mehetünk. Még kevésbbé várhatjuk pedig 
az ő szent malasztját és segítségét, ha szent nevét káro-
moljuk, parancsait nem teljesítjük. az 0 tiszteletére szánt 
napokat szolgai munkákkal és bűnös szórakozásokkal 
megszentségtelenítjük. A ti egész életetek ugy is csupa 
munkából áll. Ti szegények vagytok, s mig csak éltek 
nektek mindig dolgoznotok kell. De nélkülöznötök is kell 
az élet sok örömeit. Türelemre és Istenbe vetett biza-
lomra nagyobb szükségtek van, mint másoknak, kik földi 
gazdagságokban bővelkednek. 

De ha ez nem is ugy volna, szenvedések és fájdal-
mak mindenkinek kijutnak — legtöbb mégis a szegény 
embernek. 

Ha itt néha-néha jó plebánostok szól majd hozzá-
tok, avagy buzgó tanítónőtök szent fölolvasásokat tart 
majd számotokra : ima, szent beszéd és elmélkedés között 
meg fogjátok érteni, hogy a szegényeket Isten különösen 
szereti, s mindazok, kik szenvednek s az élet nehéz 
keresztjét viselik, mind egyedül Istennél kereshetnek vi-
gasztalást és enyhülést. 

Van itt-ott néha jószívű ember is, ki részvéttel 
viseltetik embertársának szomorú sorsa iránt, néha meg 
is segiti, ha tehetségében, ha módjában áll. De igazi 
részvétet, valódi segítséget általában az emberek között 
nem igen lehet találni. Hisz majdnem mindegyiknek elég 
a maga baja. Amiért is hasztalanul fordulunk bajaink-
ban segítségért hozzájuk. Ha panaszkodunk nekik, ők is 
csak viszont panaszkodnak, sokszor meg csak untat juk 
embertársainkat panaszainkkal ; ha segítséget kérünk, rit-
kán adnak egy falat kenyeret is, többször szánalon nélkül 
fordítanak hátat annak, ki az ő könyörületességökre 
annyira rászorult. I t t e szent kereszt előtt meg fogjátok 
érteni, hogy ne az emberekhez, hanem az Istenhez for-
duljatok minden bajaitokban, minden szenvedéseitekben. 
Ha szegénység gondjai gyötörnek, nézzetek a keresztre : 
az függ rajta, ki szintén szegény volt ; ha szenvedsz, — 
Isten fia is szenvedett, 0 meghallgatja majd könyörgé-
seiteket, vigasztalással és szent bizalommal fogja eltölteni 
a ti sziveiteket, hogy el ne csüggedjetek az élet súlyos 
csapásai között türelemmel viseljétek minden fájdalmait 
és állhatatos reménynyel viseltessetek az 0 nagy irgal-
massága iránt. 

A bold. Szűz szobra pedig figyelmeztessen ben-

neteket arra, miként kell gyermekeitekről gondoskod-
notok. 

Szfiz Mária a legjobb anya, a legjobb nevelő volt. 
Az ő példáját kövessétek, hogy nektek is örömetek teljék 
gyermekeitekben. 

A gyermekeket Isten a szülők örömére, segítségére, 
vigasztalására adta. Küldjétek őket szorgalmasan az isko-
lába. I t t fognak ők okos, becsületes emberekké nevel-
tetni, itt fogják őket arra oktatni, hogy szüleiket tisztel-
jék, embertársaikat szeressék ; a másét ne bántsák, a 
magukét megbecsüljék. Tanuljanak meg tűrni s eléged-
jenek meg azzal, mit maguk emberségéből szerezni 
tudtak. I t t fogják őket isteni félelemre tanitani, de arra 
is, hogy az Istent mindenek fölött szeressék. Féljenek 
gonoszat cselekedni s teljék örömük abban, ha jót tehet-
nek. Rettegjenek a bűntől mint a legnagyobb rossztól a 
világon, de szeressék a tiszta erkölcsöket, a jámbor eré-
nyeket. Ne feledjék soha, hogy Isten ugyan a mi mennyei 
Atyánk, ki szeret bennünket mint gyermekeit, de igaz 
biró is, ki midőn a jót megjutalmazza, a gonoszat meg 
is bünteti. 

Adjatok tehát velem együtt hálát a jóságos Isten-
nek, hogy oly buzgó jószivü plébánossal áldott meg ben-
neteket, aki ma örömünnepét üli a ti körötökben, kiknek 
számára e szép iskolai épület felállításáról gondoskodott, 
hogy ti is, gyermekeitek is a mennyiben azt egy pusz-
tának körülményei engedik, a keresztény művelődés ál-
dásaiban részesülhessetek. 

De adjatok itt hálát mindazoknak, kik jó plebános-
tok fáradozását eredményre vezetni szívesek voltak : Kér-
jé tek buzgó imáitokban a jóságos Istent, hogy áldja meg 
a mi jószivü főpásztorunkat, kinek bőkezűségétől a szegény 
iskolák legtöbbet várhatnak, az egyházmegyei hatóságot, 
mely a ti iskolátok fölépítésére a szükséges pénzösszeget 
jó plebánostok kérésére a legkészségesebben megadta; 
áldja meg különösen derék Tóth Istvánné és Udvardy 
Sándorné özvegyeket, Isten áldása s a bold. Szűz imája, 
kinek neve ünnepét ma üljük, legyen az ő vallásos 
nemes jó cselekedetöknek legszebb jutalma. Áldja meg 
mindazokat, kik az iskola építéséhez bár a legcsekélyebb 
adománynyal is hozzá járul tak; áldja meg minden jó-
tevőiteket és jóakaróitokat ; áldja meg a ti buzgó jeles 
tanítónőtöket, hogy ezután is örömmel és sikerrel működ-
hessék köztetek Isten dicsőségére, mindannyitoknak lelki 
üdvösségére ; de áldja meg különösen a ti gyermekeite-
ket, hogy sok, igen sok örömetek legyen bennük ; áldja 
meg e pusztának elöljáróságát, minden lakóit, hogy egy-
más között békességben, szeretetben s egyetértésben él-
jetek, áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat. Amen ! 

Berlin. A protestantizmus a keresztény vallás utolsó 
maradványait dobálja el magától. — 

A következő jelentés jelent meg a lapokban: „Az 
evangelikus landeskirche (államegyház) számos orthodox-
lutheránus irányú követői a „Kreuzzeitung"-ban a követ-
kező nyilatkozatot tette közzé : „Dr Harrach theologiai 
professor a berlini egyetemen azt a véleményt nyilvánitá, 
hogy nincs sürgősebb egyházi teendő (dass es keine 
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brennendere kirchliche Aufgabe gebe) mint az apostoli 
hitvallásnak a templomi használatban való mellőzése. 
Ugyan ő továbbá tanulóknak, kik ez iránt hozzá fordul-
tak volt, az apostoli hitvallás némely részeinek a szoká-
sosnál másként való értelmezését ajánlotta. Végül kije-
lentette, hogy a lelkipásztorok ama kötelessége, hogy az 
apostoli hitvallás szerint azt tanitsák. hogy „ki foganta-
ték a Szentlélektől, születék szűz Máriától," valóságos 
kényszerhelyzet, a mely csak az egyház egy jövendő arany-
korszakában várható. Ily állításokkal szemben a porosz 
államegyház evangelico-lutheránus konferencziája és a 
lutheránus tartományi egyesületek elölülői a következő 
tételeket állítják fe l : 1. Minden igyekezet, mely az apos-
toli hitvallást a templomi használatból kiszorítani akarja, 
arczul ütése Krisztus egyházának. 2. Elérkezett az ideje 
annak, hogy a theologia tanulóit felforgató tanok s né-
mely docensek lelkiismeret-zavaró befolyásolása ellen hat-
hatósan megvédjük. 3. Hogv az Isten Fia „fogantaték a 
Sz.entlélektől, születék szűz Máriától," ez — a keresztény-
ség alapja, s az az alapkő, melyen a világ minden böl-
csesége szétlocscsaanik. Kelt Berlinben, 1892. szept. 20. 
Aláírva : Graf Wartensleben-Rogeseu, Holzthener, J . 
Gensichen, Knack, Zöckler, Wetzel, Grau. Feiertag, 
Büchsei, J . von Gerlach, stb. stb. A csatlakozások egyre 
sűrűbben következnek egymásután. Hja, de mit ér a pro-
testantizmus legfőbb elve, az egyéni tetszés ellen — a 
tiltakozás ! 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
Dr Bita Dezső hittudománykari dékánnak a tud. egye-

temi tanévet megnyitó beszéde. 

III. 

T. gyülekezet ! Midőn a vallás és morál közt levő 
viszonyról szólottam, azt nem annyira tud. rendszerben 
adva elő, mint inkább főbb mozzanataiban érintve, fejte-
getéseimet a gondolkodó fők ítéletére bízom azon re-
ménynyel. hogyha nem is mindannyian fogadják azokat 
tetszéssel, legalább figyelemre méltóknak találandják. 
Legyen szabad befejezéskép mindenekelőtt önökhöz for-
dulni ifjú leviták, kiket mint a vallás érdekeinek egykori 
őreit jövő rendeltetésökre kiképezni van kiválólag hivatva 
karunk. Nagv föladat vár önökre ; a vallás, melynek 
szolgái leendnek, kénytelen kivonulni a múltban elfoglalt 
sánczaiból, neki is az u j világ, az u j társadalom nyelvén 
kell szólnia az u j emberekhez: önök a múzsák csarno-
kaiban a tudományok kölcsönös érintkezésének szellem-
képző kihatása alatt a valódi tudományosság éltető kö-
rében nevelkedve, jövő hivatásuk teljesítésénél tisztelő 
figyelemmel lesznek a kor vívmányai s jogos kívánalmai 
iránt, bölcs mérséklettel fognak részt venni a világmoz-
gató vélemények kemény harczaiban s a vallás sz. érde-
keitől lelkesülve a meg nem hamisított korszellem által 
szentesitett érvekkel a tudomány és felvilágosodottság 
fegyvereivel sikra szállandnak a vallás békét hirdető zász-
laja alatt. 

Mindig voltak korszakok, melyekben nemcsak a 
vallás, hanem minden egyéb erkölcsi tényezők is elvesz-

tették befolyásukat : azok átmeneti korszakok voltak, 
mig ismét a kimerült szivek magasabb érzelmeknek adtak 
helyet : igy van ez ami korunkkal is, nem mintha a val-
lással mit sem gondolna, hanem, mert annak szükségét 
igenis érezvén magában az ostromban is, mely ellene in-
téztetik, magában a küzdelemben a csalódásnak ama fájó 
érzete nyilvánul, hogv sem a vallás nélküli társadalom, 
sem a morál nem képes a nyugtalan sziveket meg-
nyugtatni. 

Az ember Istent keres, ki fölötte van, ki őt fölül-
múlja, de egyszersmind önmagának akar istene, központja 
lenni : az eszményit, a tökélyt keresi, de nem akarja 
meghozni az áldozatokat, miket a keresése követel, akarna 
Istent, de olyant, aki neki azt mondja, amit szeret hal-
lani . . . olyan vallást szeretne, amelynek önmaga föltét-
len ura lehetne s azt tetszése szerint idomíthatná. l) 

Hogy a kétkedő ész kérdéseire a hit eszével, a tu-
domány kritikájára a vallás ellenbirálatával, a bölcsészeti 
kétely ellenvetéseire a vallásbölcsészet bizonyítékaival s a 
materializmus ellenvetéseire a vallásban rejlő ideálizmus 
fenségével felelhessenek, mint kell, meg kell ismerkedniök 
a tudomány és a világszellem hódításaival más téreken 
is a theologián kívül. A tudomány ne legyen csupán 
eszköz az előléptetésre. A pap, ha szemeiben a lelkesedés 
sugára lángol, ajkán az ihlettség szava szól, szivében a 
szeretet honol, melylyel az emberiséget átkarolja, kezé-
ben az áldással, mit Isten trónjáról vett, kebelében szent-
ség, szavaiban erélv, szellemében hatalom, szép látvány a 
világ értelmisége előtt is s csak ez várhatja, hogy a tu-
dós elhozza kételyeit, hogy azokat a vallás tudományá-
nak magasabb szinvonalára emelt világosság eloszlassa; 
aL orvos, az ügyvéd s más egyéb meghallgatja beszédjeit, 
hogy szive az ékesszólás varázsa alatt fölmelegedjék, esze 
s értelmisége megnyugvást találjon abban a hit és ész 
közt levő fensőbb összhangzatban, amelyet Bossuet ékes-
szólása oly megragadólag tolmácsolt százada nagy szelle-
meinek. 

Nem üres szavakkal kell az embereket meggyőzni 
arról, hogy a vallás a tudomány hatalmától nem fél, 
hanem ezt előhaladásában kisérve, vele mint szövetséges 
társsal bánjunk, megmutatva, hogy az igazság egyedül 
Istené, kit az irás a tudományok Istenének nevez,2) hogy 
szolgáinak s ügyének nincs ettől mit tartania. 3) 

Thebe városában volt egv kőszobor ; ülő if jút ábrá-
zolt, mindkét kezével egész erejével a kőre támaszkodva 
ugy látszott, mintha fel akart volna kelni, nem kelt fel 
soha, ehhez a szoborhoz fogunk mi is hasonlítani, ha 
panaszkodunk s mit sem teszünk. Ne panaszkodjunk az 
emberek vallástalanságáról, hanem térítsük meg őket 
Isten kegyelme mellett a vallás tudományával és szere-
tetével, de szeretettel . . . Működő buzgóságunk viselje 
magán azon szellem bélyegét, mely midőn erélyes önma-
gában, szelid, müveit fellépésének alakjában, a vallás 
érdekeinek szolgálata és védelme nem szorul sértő mo-
dorra, a szenvedély kitöréseire; a pap a béke és szeretet 
embere, ki csak békét, szeretetet taníthat tanítványainak, 

1) Broglie, Serm. 1881. 
2) Kir. I. 2, 3. 
3) Wieseman, A tud. összh. a kinyil. 236. 
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ki nem akarta, hogy védelmére csak egy csép vér is 
ontassék ki. A világ utoljára is azé leend, a ki őt leg-
jobban szereti, s neki azt, hogy t. i. legjobban szereti, a 
legvilágosabban bebizonyitandja." A tudomány fényével 
világítani s erény szeretetével lángolni, hivatásunk szent 
Bernárd szerint : „Lucere et ardere perfectum est." 

Még önökhöz van szavam ifjú barátaim, t. egyetemi 
polgárok, a többi karok hallgatóihoz. 

Első tudomány-egyetemünktől édes hazánk méltán 
követelheti, hogy haladásának olyatén tényezője legyen, 
a mely nemcsak az egyesek szellemi műveltségét közve-
títse, hanem az egész nemzedékre is világot, erkölcsi és 
anyagi áldást áraszszon ; hogy azt tehesse, nemcsak az 
oktatást kell a tudomány színvonalára emelnie, hanem a 
tanulók erkölcsi és társadalmi jellemét is az egyetemi 
szabadság és becsületérzésnek alapján kiképeznie. Az em-
berben az embert nem értelme képezi, hanem akaratja, 
az akarat az élet ura, s minden fontosabb erkölcsi kérdés 
inkább az akarattól mint az értelemtől függ. Az akarat-c? n 
nak, a jellemnek erkölcsi hatalma határoz minden döntő 
perczben ; a tudománynak oda kell törekednie, hogy az 
ember szellemi tehetségei egyiránt műveltessenek, a val-
lásosság az összes szellemi tehetségek közt a legfőbb, 
legfinomabb képesség. Csupa külső műveltség a belső 
erkölcsiségnek s nemzeti boldogságnak épp oly kevéssé 
bizonyítékai, mint a hadsereg által okozott rend a nem-
zet valódi nyugalmának. 

Magasabb műveltség, világosság a gondolkozásban, 
mélység az érzésben, lelkesültség a cselekvésben, az ész 
és szivélet összhangzata képezi a valódi kul turá t ; az 
egyik teremti a tudományt, a másiknak nélkülözhetet-
len feltétele a vallás. 

Az élet mind anyagi, mind szellemi tekintetben 
egy hosszú fejlődés, multunk a jövőnek csiráit hordja 
magában s életünk fája nem hoz oly gyümölcsöket, me-
lyek nem függtek mint virágok egykor if jabb ágaikon, a 
vallás az élet minden foglalkozásában az egészség alapja,-) 
önök fiatalsága az az időszak, midőn a sziv a jóért lángolni, 
a nemes után vágyódni, a fenségesért áldozni tud. A föld 
népei mint az érezek, úgymond báró Eötvös, azon arány-
ban állanak ellent az idő emésztő hatalmának, a melyben 
több nemesebb elemet foglalnak magokban. Legyenek 
önök azon nemes fémek, hogy bírhassák majd a szüksé-
ges lelkierőt, hogy majdan az élet küzdelmei és esélyei 
közt, mint az életerős tölgy a viharokkal szemben is 
képesek legyenek szilárdan megállani helyöket ; szüksé-
gük van vallásra, amely voltakép nem oktat a tudomány-
ban, de leteszi az emberbe az igazság érzését és megvilá-
gositást magasztosabb eszmék által, miáltal sokra viheti 
a tudományt; a vallás nem tanit politikai törvényhozást, 
de megadja az embernek azt, ami őt bölcs törvényhozóvá 
s igy igaz államférfiuvá előképezi, a jogérzetet és az em-
beriségért való föláldozást. 

Egyedüli valódi jellem az erkölcsös jellem, a leg-
tisztább, legönzetlenebb s egyszersmind az egyedüli szi-
lárd erkölcs az, mely vallásos motívumokban gyökered-

' ) Mullois Isid., Manuel de la Charité. 
2) Richter, Die christ. Philosophie II 23. 

zik. Ha biztos alapra akar juk fektetni a jellemet, vallásra 
fektessük. Ez a szikla talaj , melyen a valódi jellemesség 
gránit temploma bizton fölépülhet s vészszel viharral 
bátran daczolhat. ') 

Korunk nagy eszményei s forrongó u j eszméi közt 
sem tagadhatta még meg a józan bölcselet s pártatlan 
történelem azon régi megszentelt igazságát, hogy az em-
beriség szellemi életének legfőbb elemét a valláserkölcsi 
érzet képezi, a legmagasabb ihletek s nemes erények 
örök kútforrása ez, s az emberiség lelkiismeretének majd-
nem egyedüli biztos hévmérője és ismertető jele, a pol-
gáriasodásnak, a rendnek s társadalmi művelődésnek, 
biztos haladásnak is egyedüli erős gyámolója, vezetője és 
delejtüje. Emelje hát ez izgatott de szellemében nagy, 
reményeiben nemes század szemeit az egy igaz Istenhez, 
szűnjék meg csak embertől várni mindent, ne kérje a 
földtől sem azt, mit az nem adhat, a minek szüksé-
gét érzi . . . 

Az anyagi javak előtérbe helyezése, az életnek sem-
mibe vevése, az erkölcsök meglazulása egy fő okra ve-
zethetők vissza : ez az egyes ember valláserkölcsi meg-
győződésében nyilvánuló hanyatlás a családi élet szenté-
lyén belül, de kün az életben is annak minden küzdelmei 
közt csak egy létfentartó, éltető elem van : a hit, hol 
annak mély gyökerei vannak, hol ez tölti be az egyén 
lelkületét : ott a felebaráti szeretet sem idegen, a családi 
életben ott a boldogság, a létért való küzdelemben be-
csületesség, az egyesek szivében elégedettség fog ho-
nolni. 

Isten kedvezménye, hogy e szép és szabad ország 
gyermekeinek, hogy magyaroknak születtünk. A magyar 
Furópában minden tekintetben idegen volt, csupán ellen-
séges elemek közt elszigetelve állott, folytonos csatákban 
megtizedelve, kifáradva, vagy a hunnok s avarok sorsára 
volt kárhoztatva, vagy a hatalmas szomszédok általi el-
mállásnak nézett elébe, s még is közel ezer évet ért i t t 
erényeiben, kitartásában ősi hagyományaihoz való ragasz-
kodással elég erős arra, hogy Isten azt mai napig fön-
tartsa, hogy legyen a ker. czivilizácziónak előőrse.2) Sok-
szor olvassuk, hogy őseink dicsőségéről ábrándozó fényes 
multunkon csüggő őseinkért rajongó nép vagyunk, s ez 
jól van, csak legyünk a mult dicső fényén merengő nép, 
de ne mint az ifjúsága letűnt szép napjairól tétlenül 
álmodó öreg, hanem mint az életerőben duzzadozó ifjú 
csügg ábrándképein, hogy azokból egész erejével meg-
valósítsa mindazt, a mi a multat dicsővé teszi.3) A haza 
iránti szeretet s nemzeti dicsőség kedvelése volt az, a mi 
a hazáért, szülőföldért legnagyobb áldozatokat hozott 
létre, ez az ami nemzetünk múltját dicső tényekben ter-
mékenyebbé tette ; a vallástól ihletett hazaszeretet oly 
erőt adott a magyarnak, hogy magát mintegy az istenek 
közt vélte, ha a hazáért meghalhatott, mert hitte, hogy 
a ki életét áldozza, az csak jobbért, a mulandót az örök-
kétartóért váltja föl : ellenben az, aki nem hisz örök 
életet, nem is áldoz érte semmit, testénél s e felől való 
gondnál nem ismer semmit s midőn azt veszélyezteti, 

') Simor Ján. sz -István-társ. gyiil. beszéd 1884. márcz. 20. 
-) Dr Schlauch,^Társadalmi átalakulás. 5. 
') Kath. Szemle 1892. 350. 1. 
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mindent veszélyeztet. A vallás aczélozza tehát tüzében a 
magyar szivét, hogy ellentállási képessége kiállja a nagy 
próbát s lelkének erejét meg ne törje a förgeteg, zudul-
jon az bárhonnét is reánk. 

Sajnos, hogy azok, kik magukat a világi tudomá-
nyokban képezik, addig a vallási tudományokat teljesen 
mellőzik s ezekkel még azok sem foglalkoznak, kiknél 
azt szakmájok megkövetelné. Ezen egyoldalúságnak kö-
vetkezménye, hogy a világi tudós az egyházit meg sem 
érti, mi nem történhetnék, ha tudósaink könyveinkbe 
tekintenének ; nem a tudományban van itt a hiba, hanem 
a szellemben, erre van szükség s akkor majd megértjük 
egymást. Természetesen előbb le kell tenni arról, hogy 
Isten mellőzésével az emberi lángész dicsőíttessék, ez 
annak helyébe tétessék. Sok félreértés megszűnnék, lehe-
tőleg mérsékeltetnék az összeütközés heve ; ha a világi 
karok hallgatói számosabban jelentkeznének előadásainkra. 

Mindaz, aki a magyar földön él s e hazának leve-
gőjét szívja, legyen áthatva b. Eötvös ez ihletett szavai-
tó l : „A nemzedék, mely csak saját erejében bizva annyit, 
mi egykor lehetetlennek látszott, elért, valamint más, ugy 
az erkölcsi lehetőségek korlátain is könnyen tulteszi ma-
gát, s nem uralkodhatunk az anyag fölött anélkül, hogy 
azzal szüntelen foglalkozva, az ne ragadjon reánk, s azon 
szellemi potencziák, ne veszítsék reánk való hatásukat, 
melyeknek hódolva emelkedtünk : innen van, hogy azon 
korszakok, melyekben egyes nemzetek gyors haladásukban 
a materialis jólétnek legmagasabb fokát elérték, sokszor 
csak sülyedésöknek kezdetét jelölik s végenyészetöket 
vonták maguk után. Éppen azért szükséges, hogy vala-
mint a hajós, midőn kedvező széltől dagadt vitorlákkal 
leggyorsabban halad czélja felé, emeli szemeit legtöbbször 
a csillagokhoz, melyek út ját jelölik, ugy mi is éppen, 
midőn haladásunknak semmi útjában nem áll s a rég 
óhajtott jólét közeinek látszik, azon magas eszméket ne 
veszítsük szemeink elől, melyek haladásunknak egyedüli 
biztos vezetői, s melyek nélkül a haladás, melylyel előre 
megyünk csak veszélyünket növeli." 

Még rövid idő s egy ezred éve lesz, hogy őseink e 
földre jöt tek s véres harczok után e hazát megalkották ; 
ha majd ez az idő elfogott telni, igy folytatja s ezredévi 
létünket ünnepelve hálát mondunk a világok urának, ki 
e nemzetet messze keletről ide vezette s annyi viszontag-
ság közt föntartotta, e fönmaradásunk okára is eszmélünk, 
tagadhatlan, hogy ez azon szilárdságban is leli alapját, 
melylyel a magyar nemzetiségéhez ragaszkodott, s azon 
lángoló szeretetben, mely mint nehéz felhők közt tiszta 
napsugár egész történelmünkön átragyog, s annak sötét 
részeit is fénykoszoruval fogja körül : de nem egyedül 
ebben ; voltak vitéz népek, hazájokhoz hivek, az avarok 
és hunnok, még is eltűntek rövid idő alatt. 

„Ama percztől, melyben a nemzet nagy királya 
által vezettetve a kath. egyház körébe lépett, a régi 
istenségek oltáraival ledőltek a válaszfalak, melyek közte 
és más népek közt léteztek. Az idegen faj az európai nagy 
népcsalád tagjává vált s azon hévvel, melyet távol ke-
letről magával hozott, ragadta meg uj hivatását . . . S 

ha e hon, mely mint a sokszor ostromolt várfok, pusztító 
csaták nyomait magán viseli, ingatlanul megállt, ha e 
nemzet nem vérzett el ilv véres csaták után, azt annak 
köszönteti, mert az összes kereszténység védfalának tekin-
tetett, s mert olv nép, mely örökkévaló eszmékért küzd, 

I nem dűlhet le még oly csapások után sem. minő a mo-
hácsi vész volt." 

Igazi honszeretetet, melyet a vallás szentelt meg, 
ez az, minek e hon Isten gondviselése mellett fenmaradá-
sát köszöni s jövője is attól függ, hogy azon irányhoz, 
melyet követve elődeink a nemzetet annyi vész közt fön-
tartották, hivek maradjunk. Ezen óhajjal az 1892—3. 
tanévet megnyitottnak jelentem. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

igazgató-választmányának ülése 1892. évi szept. hó 29-én. 

A társulat választmánya a nyári szünetek után ma 
tartá az első ülését, melyre a tagok nagy számmal 
jelentek s igazi lelkesedéssel üdvözölték a körükbe jövő 
társulati elnököt gróf Zichy Nándort, — ki a tárgyalások 
elején szivéből üdvözlé a választmány tagjait , leérve to-
vábbi támogatásokat a társulat fontos munkájához. 

A választmány meghallgatta a f. é. junius havi ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítéséről szóló jelentést. 

Dr Kisfaludy A. Béla alelnök jelentést tesz, hogy 
a társulat, elnöksége, igazgató és titkára által képviselve 
víjlt, nagyváradi Szt.-László-féle diszes ünnepeken. A 
társulat tanuja volt az ott megnyilatkozott hithüségnek 
és hazafiságnak, a melynek gyümölcsei nem maradhatnak 
el. — Jelenti, hogy a társulat állandó bizottságai közül 
a gazdasági- és hetes bizottságok a folyó ügyeket el-
végezték, hátralékban nincsenek. A társulat szervezete 
revisiójára kiküldött bizottság egy ülést tartott ; de érdem-
leges tárgyalásokba ez alkalommal nem bocsájtkozott. 
A tankönyvvizsgáló bizottság az u j szervezés után 3 
ülést tartott , melyekben a két év óta felhalmozott, s az 
utóbbi időben hozzá utasított ügyekkel foglalkozott. A 
bizottság e rövid működés alatt is belátta szükségét 
annak, hogy hatásköre az elemi népiskolákon tul a 
polgári iskolák- és tanitóképző intézetekre is kiterjesztettek. 

A választmány élénk figyelemmel s helyesléssel 
hallgatta a társ. alelnök jelentését s azt helyeslőleg tu-
domásul vette, a tankönyvvizsgáló bizottság azt jelen 
szóló jelentés kapcsán pedig elhatározta, hogy a nmlt. 
püspöki kar fejéhez, a herczegprimás ő főméltóságához 
azon kérelemmel járul, hogy e bizottság mandátuma a 
kath. polgári iskolák- és tanitóképzők tankönyveinek bí-
rálatára is kitérjesztessék. 

Dr Kiss János társulati igazgató jelenté, hogy ő 
nagyméltósága az egri érsek ur nagylelkű adományából 
a társulat birtokába jutot t szentirás u j kiadása teljesen 
készen van, s a legutóbbi füzeteket be is mutatja. Hódoló 
tisztelettel emlékezik meg a kegyes, bőkezű adományo-
zóról s köszönetet mond az ő nmltósága által kijelölt 
két korrektornak. 

i) Emlékbeszéd. 1863. 298 95. >) I. h. 108-109. 
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A. választmány nagy lelkesedéssel fogadta az igaz-
gató jelentését s dr Kisfaludy A. Béla alelnök indítvá-
nyára elhatározta, hogy ezen alkalomból, midőn az dr 
Samassa József egri érsek ő esja bőkezűségéből kinyo-
matott Szentírás a társulat választmányának bemutatta-
tott, a nagylelkű adományozónak a társulat hódolatteljes 
hálás köszönetét fejezi ki, s hálája jeléül a szentírás uj 
kiadásának egy diszes példányát ajánlja fel. — A vá-
lasztmány ez által köszönetét fejezte ki a társ. igazgató-
nak, ki e kiadásnál a revisiót eszközölte s fáradhatlan 
buzgalma által e mü kiadása körül érdemeket szerzett. 

Igazgató a továbbiakban jelentést tett a társulat 
legújabb kiadványairól. 

Hummer Nándor ti tkár bemutatja a győri Kisfaludy 
Károly-szoborbizottság meghívóját, melyben ez a tár-
sulatot a Kisfaludy Károly szobra leleplezéséhez okt. hó 
2-ra meghívja. 

Az elnök indítványára a társulat a szobor leleplezé-
séhez képvisesőiül kiküldi : dr Kisfaludy A. Béla alelnö-
kök, Yenczell Antal pénztárnokot, dr Kiss János igazga-
tót, Hummer Nándor titkárt. 

Társ. titkár bemutatja Randazzo Ferencz rodosztói 
plébánosnak f. é. szept. hó 13-ról kelt levelét, melyben 
neveztett a társulatnak azért, hogy a rodosztói Rákóczy-
féle templom restaurálása költségeire elsőnek adott 100 
forintot, köszönetét fejezi ki. 

A választmány a gazdasági bizottság jelentése alap-
ján elhatározta, hogy a Mocsy-Petrovácz-Steinberger 
által készített ABC. és olvasókönyvet kiadja. Ugyancsak 
e bizottság költségvetése alapján elhatározta, hogy ifjú-
sági iratainak számát ezen évben még egygyel (ez évben 
a harmadik) szaporítja. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy a társu-
latba alapító tagul belépett : Herezeg Hohenlohe Lajosné 
szül. Majláth Sarolta grófnő; belépett azen ' k * ű l 
még 86 u j rendes tag. — Jelenti továbbá, hogy a tár-
sulat 102 iskolának adott ajándék könyveket az ország 
különböző részeiben. 

Venezell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a tár-
sulatnak május—junius—julius—augusztus havában bevé-
tele vol t : 18875 frt 99 kr. — kiadása pedig: 21226 fr t 
99 kr. A vatikáni okirattár alapjára beérkezett a pécsi 
káptalantól: 100 frt, — a csornai prépostságtól: 100 frt . 

A társ. ügynökség kimutatása szerint a legutóbbi 4 
hó alatt elkelt: 292,028 könyv, 3960 szt. kép, 13136 ve-
gyes nyomtatvány, 24750 db irka, 12693 f r t 72 krt ér-
tékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : dr Robitsek 
Ferencz, dr Balogh Sándor. 

IRODALOM. 
= Weber F. V., Dreizehnlinden. Fordította Fiedler 

Lajos, Kalocsa, 1892. 12-r. 375. 1. Ára fűzve 1 fr t 80 
kr, diszkötésben 3 frt. 

Remekmű mesterileg magyarítva. A kereszténység 
diadalát a pogányság fölött énekli meg e sajátságos, 
romantikus hőskölteményben a szerző. Tárgyát a nemze-
tének történetéből vette ki. A pogány szász és a keresz-
tény frank elem küzdelme van itt lefestve a germánok 
ker. czivilizácziójának kisded korából. Ez a költemény 
thémája, melyet ragyogó képzelem és csodálatos ügyes-
ség alkotott remekművé. 

-f- Zámolyi V. Mihály az összes hazai sajtó által 
legmelegebben fogadott „Sátoros czigány" cz. humo-
risztikus néprajza megrendelhető a „Népnevelő." kiadó-
hivatalában Budapesten YI. Érsek-u. 2. sz. a. Ara, '70 kr, 
bérmentes küldéssel 75 kr. 

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

terjesztésére : Szakszó Rezső nagyváradi latin szertartású 
székesegyházi kanonoknak és krasznai főesperesnek a 
Szt. László királyról nevezett nagyváradi javadalmas kis-
prépostságról és ezzel kapcsolatosan a debreczeni róm. 
kath. plébánia-javadalomról való lemondását, a krasznai 
főespereskanonoki széken való meghagyása mellett jóvá-
hagyván, az ez által megüresedett, s most emiitett 
nagyváradi javadalmas kisprépostságot és ezzel kap-
csolatosan debreczeni római katholikus plébánia-java-
dalmat dr Wolafka Nándor nagyváradi latin szertar-
tású székesegyházi mesterkanonoknak, czimzetes apátnak 
és miniszteri osztálytanácsosnak adományozom, egyszers-
mind őt makariai választott püspökké kinevezem, és a 
vallás- és közoktatásügyi magyar minisztériumban viselt 
osztálytanácsosi állásától felmentem. 

Kelt Gödöllőn, 1892. évi szept. hó 22-dikén. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
— X I I I . Leo pápa levelet irt a dömés rend fő 

magisterének, válaszul a rend ama levelére, melyet a dö-
mések ő szentségéhez a szent olvasóról szóló legújabb 
encyklikája alkalmából intéztek. A szent atya igen kitün-
tetőleg nyilatkozik a dömés rendről. „Disciplina Aquinatis 
et Mariale Rosar ium:" ezzel a két eszközzel a dömés 
rend a lelkek üdvére csodákat müveit. 

— A rodostói Rákóczi-templomot, melynek restaurá-
lása már be van fejezve, a napokban áldotta meg páter 
Randasso, ki ez alkalommal szent beszédet is mondott, 
melyben megemlékezett mindazokról, akik a templom 
restaurálásának költségeihez adományaikkal hozzájárultak. 
Hozzáfogtak a többi emlékek javításához is. 

— A kisbéri egyházkerület a győri egyházmegyében 
szept. 20-án Dadon tartotta őszi koronáját. A kerület 
esperese, Kertész József császári plébános, ide hivta ösz-
sze a tanácskozást Szalay Pál dadi plébános, kerületi 
jegyző tiszteletére, a ki épp e napon érte el plebánosi 
működésének 25-ik évfordulóját. Az esperes megnyitván 
á kerületi tanácskozmányt, meleg szavakkal üdvözölte a 
jubilánst s a kerület nevében szép ezüst Íróeszközzel lepte 
meg ugyanazt, elismerésül 18 éves buzgó jegyzői műkö-
déséért. Abban a dadi testvéri gyülekezetben lelkileg mi 
is részt vettünk, azt kívánva a jeles tollú dadi egyházi 
Írónak, hogy még az arany íróeszközök megszolgálásán 
is tul igen sokáig éljen ! 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, október 5, 28. II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A keresztelési kérdés megoldása. — Wimmer Bonifácz és dr Wolter Mór benczés 
főapátok. — Egyházi Tudósítások : S z a t m á r : Két beszéd. — P á r i s : A szabadkőművesség befolyása az igazságszolgáltatásra. — 

A keresztelési kérdés megoldása. 
I . 

Annyian szólottak már hozzá a napirenden 
lévő keresztelési kérdéshez, hogy szinte unal-
massá kezd válni a dolog. Es a czél még sincsen 
elérve. Feltűnő mindenesetre, hogy annyi kapa-
czitálás s tagadhatatlan jóakarat daczára is az 
az éles ellentét, mely a kormány álláspontja és 
a katholikusok követelése között mindjárt a 
vita kezdetén eléállott, ma is, harmadfél év után, 
változatlanul fennáll. Az egyik fentartani, a má-
sik elejteni kivánja a februári rendeletet. 

Közeledés a két fél között csak annyiban 
történt , amennyiben a kormány rendeletét a 
jelen formájában reánk katholikusokra végre is 
sérelmesnek ismerte el. De csak a végrehajtás 
módját illetőleg s nem egyszersmind a rendelet-
ben foglalt vallási elvre nézve is. A kormány 
mint eddig, ugy ezután is a vegyesházasságokból 
származó gyermekeket a sexus sexum sequitur 
elve szerint mindjárt a keresztség után akarja 
a két vallás közé felosztani s csak módot keres, 
miként lehessen ezt a keresztelő lelkész lelki-
ismereti sérelme nélkül végrehajtani. Mint tud-
juk, jelenleg e czólra a parcziális polgári-anya-
könyvek behozatalának gondolatával foglalkozik. 

A kormánynak ilyetén álláspontja azt mu-
tat ja , hogy ő a katholikusok panaszában éppen 
a kérdés velejére, arra t. i., hogy a vegyeshá-
zasságból származó és a szülők kivánatára a 
a kath. pap által megkeresztelt gyermekeket a 

x) Nagy figyelemre méltó czikksorozat. 
A szerit. 

sexus sequitur sexum szerint az akath. pásztor-
hoz áttenni nem lehet, nem reflektál, sőt éppen 
ezt az á t té te l t foganatosítani kivánja s csak egy 
alárendelt körülményre, a kath. pap személyére 
keres mentő módozatot. 

A kormány azt mondja, hogy eljárása jogos 
és törvényes, amennyiben ő csak az 1868. évi 
53. t.-cz. 12. §-át akarja végrehajtani s a fele-
kezeteknek a pari tás alapján igazságot akar 

I szolgáltatni. Ezt a kormány részéről minden-
esetre érvnek kell elismernünk s csak azon 
fordul meg a dolog, vájjon a kormány ebbeli 
szándékát jól fogta-e fel, illetőleg vájjon éppen 
a februári rendelet intézkedései olyanok-e, ame-
lyek a bevett vallások hitelveinek s az ezeken 
alapuló igényeinek tényleg megfelelnek? 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy egy szorosan 
vallási ügyben, a milyen a napirenden lévő ke-
resztelési kérdés, a vitázó felek csak hitelveikre 
alapithatják jogigényeiket, egyedüli joguk hit-
elveik sértetlenségét követelni. Amit hitelvük 
nem kiván, azt ők sem kívánhatják egymástól. 
S a biró is, ki a vitázóknak igazságot akar 
szolgáltatni, mindenik felet hitelvei szerint köte-
les megítélni. Ezeket a princípiumokat a keresz-
telési kérdés megoldásánál döntőknek kell te-
kinteni. 

Mi katholikusok eddigelé a lefolyt viták 
alkalmával a kérdést éppen erről az oldaláról 
nem hangsúlyoztuk eléggé; saját hitelveinket 
fejtegettük ugyan, de a törvény módosítása 
iránti kérvényezésünk okadatolásának a súly-
pontja mégis csak a szülők természeti jogára 
esett. A protestánsokat a velünk szemben tá-

28 
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masztott igényeiknek hitelveik alapján való iga-
zolására nem utaltuk, nevezetesen nem hivtuk 
fel a kormány figyelmét arra, hogy vizsgálja 
meg a dolgot, vájjon mi a protestánsok, mint 
egyik vallásfelekezet követelményének a jog-
alapja? Nevezetesen, vájjon hitelveik követel-
ménye-e az, hogy a szülők akaratára a kath. 
pap által keresztelt csecsemőt a saját egyhá-
zukhoz tartozónak tekintsék, ha az a vegyes-
házasságból született ? 

A protestánsok igényének a vegyesházas-
ságból származó gyermekek egyik neme iránt 
csak hitelvök képezheti jogos alapját és semmi 
más. Vallásfelekezet, mint ilyen, ha argumentál, 
csak hitelvei alapján argumentálhat . 

A protestánsok magoktól nem igen siettek 
igényöket hitelveikből bizonyitani, sőt miután 
mi magunk a pozitiv vallási kérdést a merő 
természeti jog széles országútjára tereltük, 
ügyekeztek a dialektika által felidézett zavaros-
ban halászni s a kormány éppen a természeti 
jog szempontjából nem tudta többé belátni, 
miért jusson az egyik félnek esetleg minden, a 
másiknak semmi. 

Amint a sok kapaczitálás daczára a kor-
mány és a katholikusok között változatlanul 
fennálló ellentét mutat ja , részünkről nem volt 
elég azt mondani : te kormány, vondd vissza 
rendeletedet s módosítsd a 68-iki törvényt, mi-
vel a szülők természeti joga kívánja ezt! 

Ez az indokolás a kormányt nézet-változ-
tatásra birni képes nem volt, mivel szerinte a 
kérdés ilyetén megoldása a vitázok közötti bé-
két és paritást nem fogja biztosítani. Biztosra 
vehette ezt, mivel a protestánsok ezen megol-
dási mód ellen til takoztak s a mai napig a 
sexus sexum sequitur elvét fejtegető februáriusi 
rendelet végrehajtását követelik. 

A kormány anélkül hogy tanulmányozta 
volna, vájjon a protestánsok követelése hitelveik-
nek a folyománya-e, vagy pedig csak a hiveik 
önkényes szaporítását czélzó politikai fogás? — 
egyszerűen a protestánsok pár t jára állott s ki-
mondta, mikép a természeti jog alapján a val-
lások paritását e kérdésben biztosítva nem látja, 
hanem a vegyesházasságból származó gyermeke-
ket a keresztség pillanatától fogva a két vallás 
között törvényileg kell megosztani. 

Nézetét a tévesen értelmezett paritás fogal-
mával, a felekezetek számszerinti arányával s a 

politikai fejleményekkel támogatta , csak azzal 
nem, a mi a fenforgó kérdésre lényeges, a pro-
testánsoknak a katholikusokétól teljesen külön-
böző s pari tást nem ismerő hitelveivel nem 
támogatta. 

Mert annyi bizonyos, hogy ha csak arról 
volna a szó, a vegyesházasságból származó gyer-
mekeket miképp kelljen nemök szerint — a 
szülői akarat ellenére is — a két vallás szá-
mára biztosítani, akkor be kellene vallani, hogy 
ezen czélra nem a természeti jog hangoztatása, 
hanem a februári í'endelet alkalmas egyedül. 

Csakhogy nem ez a fő ós alapkérdés a jelen 
vitában; mert ha csak arról vitatkoznánk, váj-
jon a gyermekeket a priori miképp kelljen a 
vallás között megosztani, akkor helyes minden 
intézkedés, mely ezt a ketté osztást biztosítja, 
helyes a februáriusi miniszteri rendelet is. 

A főkérdés jelenleg azonban ez : vájjon a 
protestánsok, mint protestánsok, hitelveik alap-
ján követelhetik-e azt, hogy a vegyesházasságból 
származó gyermekek egyik neme a szülői akarat 
ellenére is egyházukhoz tartozónak tekintessék? 
Következéskép hitelveik alapján követelhetik-e, 
hogy a vegyesházasságból származó, de a szülő 
akarata folytán a kath. pap által megkeresztelt 
csecsemőt, mint egyházukhoz tartozót ők anya-
könyveljék ? 

A prot. hitelvek és ezek folyományai azok, 
amelyeket a protestánsok mostani követelésének el-
bírálásánál mértékül kell venni. Mert ha hitelveik 
a protestánsokat ilyen követelésre nem jogosít-
ják, sőt ha azok az ilyen követeléssel teljes 
ellentétben ál lanak: akkor a protestánsok köve-
telése jogtalan s ezt a követelést kifejező februári 
rendelet is jogtalan, mert vallási ügyben az 
illető vallások elvei ellen akar intézkedni. 

Vitassuk meg tehát a kérdést erről az ol-
daláról, a prot. hitelvek szempontjából s fogjuk 
látni, hogy ha az összekuszált eszméket tisztáz-
zuk, nem oly nehéz a napirenden lévő kereszte-
lési kérdést igazságosan s a prot. vallás hitel-
veinek sérelmei nélkül megoldani. 

Először azonban a kérdés részleteit kell 
elésorolnunk, mert már nagyon is összetett, úgy-
hogy egyetemlegesen róla szólni nem lehet. 

A vegyesházasságból származó gyermekek 
hovátartozandóságáról van az 1868. évi 53. t.-cz. 
12. §-a, van februári miniszteri rendelet, mely 
kettőt mind a kath., mind pedig a prot. hitel-
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vek szempontjából nagyon is meg kell külön-
böztetni egymástól; van a herczeg-primásnak a 
főrendiházban a katholikusok nevében eléterjesz-
te t t javaslata. A kormány a 68-iki törvényt és 
a februári rendeletet védelmezi, a protestánsok 
ugyanezekben látják igényeiket kielégítve s vál-
tozatlan fentartásukat követelik. A katholikusok 
ellenben a rendelet visszavonása s a 68-iki tör-
vény módosítása mellett küzdenek. 

Miután egyik fél sem akar engedni állás-
pontjából, az ellentét közöttük jelenleg áthidal-
hatatlan. 

A kormány csak a protestánsok miatt nem 
akar engedni, amint a 68-iki törvény ós februári 
rendelet is érdekökben hozatott. Ennélfogva a 
kormány álláspontja tulajdonképen a protestán-
sok álláspontja, ennek az értékét, jogosultságát 
pedig a protestánsok hitelvei határozzák el. 
Mert egy vallásfelekezet sem foglalhat el jogo-
san más álláspontot, mint a milyet a vallása 
jelöl ki számára. 

Igy körvonalozva lévén a kérdés, lássuk 
most már mit is követelnek a protestánsok ? 

Azt követelik, hogy a vegyesházasságból 
származó gyermekek egyik neme a sexus sequi-
tus sexum elve szerint egyházuk számára bizto-
síttassák, s ha a rájok eső részt a szülők kívá-
natára kath. pap keresztelné és anyakönyvelné, 
akkor az anyakönyvi bizonylatot hozzájok küldje 
át, mivel a gyermek egyházuk tagjai közé tar-
tozik s protestánsnak tekintendő. Pap Gábor 
szükség esetén magokat a szülőket a politikai 
hatóság igénybevételével kivánja erre szorítani. 

Követelésnek követelés ez, s ezt a tan t 
szentesitette a februári rendelet is, de mit szól-
nak hozzá a prot. hitelvek ? 

A protestánsok jelenlegi követelésénél, mint 
látjuk, a vegyesvallásu szülők, ezek elhatározása, 
csecsemő-gyermek, keresztség ós a prot. egy-
házba való felvétel szerepelnek. Ezen tényezőkön 
s a rájok vonatkozó prot. hitelveken fordul meg 
a prot. követelmény jogossága vagy jogtalansága 
s ezzel együtt a februári rendelet értéke is. 

A protestáns hitelvek közül ide a kereszt-
ségről s a prot. egyházba való felvételről szóló 
tanok tartoznak. Mit tanítanak a protestánsok 
a keresztségről s azon kellékekről, hogy valaki 
protestánssá, a prot. egyház tagjává lehessen? 

A kath. hittan szerint a keresztség szent-
sége nemcsak az eredeti bűntől szabadítja meg 

a csecsemőt s belső megigazulását eszközli, ha-
nem egyúttal ünnepélyes felvétele is a kath. 
egyházba, ugy hogy a megkeresztelt gyermek 
szószoros értelemben a kath. egyház tagja és 
pedig megkereszteltetése pillanatától fogva, ré-
szese mindazon jogoknak és kötelességeknek, 
amelyek a kath. egyházi tagsággal járnak. 

A megkeresztelkedésen kivül a kath. egy-
házban más szertartás nincs, mely valakinek az 
egyház tagjai közé való felvételére szolgálna, 
ezt mi, a kath. egyház tagjai, mindnyájan ta-
pasztaltuk magunkon. A bárki által érvényesen 
kiszolgáltatott keresztség az illető megkeresz-
teltnek a kath. egyház tagjai közé való sorozá-
sát vonja maga után. 

Mivel pedig a csecsemőnek megkeresztelése 
a kath. egyházba való felvétele, a lelkész a meg-
kereszteltet, mint az egyház uj tagját, anya-
könyvébe vezeti be s mint lelkipásztora szülei 
vagy keresztszülei által vagy éppen közvetetle-
nül is gondját viseli. 

A katbolikusoknál tehát a keresztelés s az 
egyházba való felvétel egy és ugyanazon aktus-
ból áll s az anyakönyvelés nem egyéb, mint a 
felvett uj tagnak a többi katholikus tagok közé 
való hivatalos bejegyzése. A megkeresztelt a 
kath. egyház tagjainak a számát szaporította. 

Egészen máskép áll azonban a dolog a prot. 
hitelvek szerint valakinek a prot. egyházba való 
felvételével. Az egyéni hit, a „sola fides salvi-
fica" dominálja egész vallási rendszeröket. Csak 
aki az egyéni hitre képes, s csak azon korban, 
midőn önmagától képes rá, lehet a prot. egyház 
tagja, csatlakozhatik önakaratából Krisztushoz. 
A prot. egyháznak tagja csak felnőtt ember 
lehet. Azért ha a protestánsok csecsemőket is 
keresztelnek, ez nálok nem egy jelentésű az 
egyházba való felvétellel; egészen mást taníta-
nak ők a keresztség jelentéséről, mint a katho-
likusok. 

De halljuk magát a prot. dogmatikát. 
Dr Dudek János. 

Wimmer Bonifácz és dr Wolter Mór benczés 
főapátok. 

(Vége.) 

Wolter Sauterrel azonnal fölkereste Fran-
cziaországban az akkoriban visszaállított soles-
mesi benczés kolostort, hogy annak nagyszerű 
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apátjától, Gnérangertől megtanulja a minél töké-
letesebb szervezést, Sautert pedig valódi ben-
czéssé képeztesse; mialatt Beuronban testvére 
Piacidus és a laikus a kolostor-romokat lehető-
leg lakhatóvá igyekeztek tenni. 

Ezentúl Wolter Mór élettörténete szorosan 
összefoly nagy alkotása, a beuroni congregatio 
történetével. A beuroni perjelség már 1863. 
pünkösdjén megalakult. A kolostor fölvirágzása 
gyorsan haladott elő. Az áldott emlékű Vicari 
Hermann freiburgi érsek Mór tudta nélkül a 
szentszéktől kieszközölte, hogy Beuron sz. Páltól 
független perjelség legyen, és mihelyt 12 foga-
dalmas taggal bir, apátságra emeltessék, a mi 
1868-ban meg is történt, s első apátjává dr 
Wolter Mór lett. 

Nagy számmal özönlöttek a tanitványok 
Beuronba Németország minden vidékéről, sőt 
Svájczból és Belgiumból is. Válogatott sereg vala 
ez, közte fiatal áldozárok, tanárok, tanulók, 
művészek a művészet mindenféle ágaiból, a lai-
kusok között a gazdaság vezetésére alkalmas 
egyének. 

Az uj benczés kolostorban előkelő hely 
ju to t t a művészeteknek és tudománynak, amire 
jótékony befolyást gyakoroltak oly tudós férfiak, 
mint a két Wolter és Sauter valának. 

Katalin herczegnő, ki örömmel értesült a beu-
roni telep gyors fölvirágzásáról, a kolostor alatt i 
völgyben szent Mór tiszteletére stilszerü kápolnát, 
valódi műremeket, és melléje magának szerény 
lakot ópittetett , a melyben a mélyen vallásos 
hölgy az óv egy részét tölteni szokta. A ká-
polna festésével Lenz nürnbergi tanár, Wüger 
és Steiner svájczi festészek voltak megbízva, kik 
utóbb a beuroni kolostortemplomot is festették. 
Mindahárom megszerette Beuronban a kolostor-
életet, benczésekkó lettek és megalapították a 
mai keresztény művészet magaslatán álló híres 
beuroni műiskolát, melyben a mestereknek méltó 
tanítványaik is vannak. Hogy ezen iskola a tö-
kély oly magaslatára emelkedett, abban Wolter 
Mórnak is nagy része volt. Ő maga is kiváló 
aestetikus képzettséggel bir t ; lelkesedni tudott 
mindenért, a mi Isten dicsőítésére és a lelkek 
üdvére szolgálhatott, s folytonosan a legszeretet-
teljesebb figyelemmel és gonddal kísérte a ko-
lostorban nyilatkozó művészeti törekvéseket; a 
fiatal tehetséges tagokat az érdekkörbe nem 
csak bele tudta vonni, hanem azoknak uj esz-

méket is adott és buzdítani meg nem szűnt. 
Bizonyos tekintetben tehát neki is köszönhetők 
a fönséges műalkotások, melyek a beuroni festé-
szek kezeiből kikerültek. 

Első müveik a Mór-kápolnát és beuroni 
kolostor-templomot díszítik; de az 1875-ki ko-
lostorüldözés után a benczés művészet Olasz-, 
Csehországban, Belgiumban s a Rajna vidékén 
is ösmeretessé lőn. Szent Benedeknek 1400-dos 
jubileuma alkalmából a monte casinói ősrégi 
szentélyt több mint száz képpel díszítették, me-
lyek a sz. patriárka életéből tüntetnek föl jele-
neteket. Prágában az emauszi apátsági templom, 
valódi műgyöngy, a beuroni benczések szelleme 
és keze által varázsoltatott életre. Számos alko-
tásaik láthatók Cseh-, Szászországban, a bódeni 
tó mellett és a Rajna vidékén, s miután a kul-
turharcz után számkivetésökből visszatértek, 
Stut tgar tban az impozáns Mária-egyház kereszt-
úti állomásait festik. 

Azonfölül dr Wolter vezetése és alkotó be-
folyása alatt Beuronban az egyházi ének és zene 
iskolája is létesült. Különösen a beuroni chorál 
az, mely jobb idők hagyományaira alapítva a 
legszélesebb körükben irányadó állást vivott ki, 
s a festészettel egyetemben emelte Beuron hír-
nevét. 

Figyelmét kiterjesztette az irói tevékeny-
ségre s általán a tudományok ápolására is. Kez-
detben, kivált az első tiz évben úgyszólván a 
„létért" kellett küzdenie s emellett első sorban 
erejét Isten és a lelkek szolgálatába bocsátania. 
Ez időben a tudományos foglalkozás sok tekin-
tetben háttérbe szorult. Mindamellett a tudomá-
nyok müvelését sem tévesztette soha szem elől. 
Növendék-papjai a rendes tanulmányokon kivül 
külön tudományos előadásokat hallgattak. Nagy 
fáradsággal és költséggel tekintélyes könyvtárt 
alapí tot t ; nagy természetgyüjteménynek vetette 
meg alapját. Az irói pályára alkalmasokat buz-
dította, tanácsaival, széles ismereteivel elősegí-
tette. Óriási elfoglaltsága daczára az irói pályán 
is jó példával jár t elül. Öt kötetre terjedő 
„Psallite sapienter," és „Elementa vitae rnona-
sticae" egyéb kisebb müvei mellett méltán a 
classicus irodalomhoz soroztatnak. 

A szentéletü és tudós apát s szerzetesei és 
a beuroni kolostor nemcsak egész Németország-
ban, de messze annak határain tul is ismeretessé 
lőnek. Minden vidékről jö t tek férfiak és ifjak, 



RELIGIO. 221 

hogy lássák a hires tudós alapitót, az ő benczés 
iskoláját, a beuroni kolostort. A katholikus Né-
metország „elite"-je: püspökök, egyházi és világi 
tudósok, főrangú urak, magasállásu tisztviselők j 
és főtisztek jelentek meg, hogy a hit ez élő for-
rásánál idüljenek; különösen nagy számmal ke-
resték föl e helyet a tanuló ifjak, kik közöl so- j 
kan szerzetesekké is lettek. 

A szerencsés kezdet után Wolter apát leg- ; 
hőbb vágya volt intézményét tovább terjeszteni. 
Csakhogy Németországban akkor arra nem jár-
tak kedvező idők. Az 1873-ban teljes erővel ki-
tört kulturharcznak már mutatkoztak előjelei. 
Egyelőre Belgiumban Maredsous-ban Namur mel-
let t Desclée vagyonos tournaii polgár és fiai 
(ma virágzó kath. könyvkiadó czég) anyagi se-
gítségével, és a pápai zuávból beuroni benczéssé 
let t Hempstinne Hildebrand támogatásával 1872-
ben fiók-perjelséget alapitott, mely gyors virág-
zásnak indult. 1874-ben már apátsággá lett, élén 
Mór apát öcscsével, Wimmer Placziddal, kit az 
apátsági méltóságban Hempstinne Hildebrand 
követett. 

Németországban a kulturharcz már végzett 
a poroszországi kolostorokkal. Csupán csak 
Beuron állott fönn, melynek még a protestánsok 
között is nagy és befolyásos pártfogói voltak. 
A porosz kormány hajlandó is volt azt „mü-
iskola" néven föntartani; de kolostor fönmara-
dását, bár azt maga I. Vilmos császár is párt-
fogásába vette, a „törvény" nem engedte. Maurus 
apát e tekintetben alkudozást nem ismert. 
1875-ben érkezett Beuronba a föloszlató parancs 
még mindig azon föntartással, hogy mint „mü-
iskola" fönmaradhat. Deczember 3-ikán Beuront 
elhagyták. Hová forduljanak ? A még kezdetleges 
maredsousi kolostor a nagy beuroni szerzetes 
családot nem volt képes befogadni. Wolter a 
Tirolban az Inn folyó mellett fekvő Volderst 
választotta, melynek nagy kolostorában csak két 
szervita lakott, kik fölajánlották vendégszere-
tetöket. Azonban előreláthatólag erre a kormány-
tól való engedély kikérése a hosszadalmas bü-
rokratikus uton legalább is hónapokat vett volna 
igénybe. Pedig a hajléktalanok soká nem vára-
kozhattak. Wolter közvetlenül a felséghez for-
dult s pedig a legjobb sikerrel. 

A kiüldözött beuroni benczés család Voldersbe 
vonult, de azért Beuronban nem szűnt meg 
teljesen a benczés élet. A visszamaradottak egyike 

„államilag elismert" plébános volt, a másik mint 
udvari káplán, a harmadik mint a „Beuroni 
herczegi kastély" (ez lett hivatalos neve) fel-
ügyelője, a negyedik mint portás és i. t. 

Bármily hatalmas volt akkor Bismarck, a 
kolostor teljes megsemmisitéseig nem mert 
menni. Ha már Beuron nem akart „müiskola" 
lenni, fönmaradt mint a Hohenzollerni herczegnő 
„herczegi kastélya." Az egyház pedig az eltöröl-
te tés t nem vette figyelembe, és Wolter Volters-
ben is beuroni apát maradt. 

Négy évet töltöttek a száműzöttek az Inn 
völgyben mindennemű szükséggel küzdve, mig 
Schivarzenberg herczeg, prágai bibornok-érsek 
kérelmezésére a felség mint kegyúr a beuroniak-
nak Prágában a pompás emauszi kolostort en-
gedte át. Az uj apátság Wolter alkotó keze 
alatt rendkivüli gyorsasággal indult virágzásnak. 
1883-ban már annyi embere volt, hogy uj te-
lepről kellett gondoskodnia. Ekkor segítségére 
jö t t a Seckaui püspök Stájerországban, ki átadta 
neki a tágas seckaui kolostort, melyről az egy-
házmegye nevét nyerte. 1885-ben az egyesitett 
beuron-emauszi apátság elválasztatott; Emauszban 
apátul visszamaradt dr Sauter Benedek, Wolter 
Mór pedig, kit a szentszék föapáti czimmel az 
egész congregatio fejévé tet t , Seckauba vonult, 
s azt is 1887-ben apátsággá tennie sikerült. 

Most már négy apátság: Beuron, Maredsous, 
Emausz, Seckau állott Wolter főapát alatt. Azon-
fölül Erdington perjelség Angliában a birming-
hami egyházmegyében, Fort Augusztus Skócziá-
ban, és a Bajorországban levő, sz. Ottiliáról 
nevezett missio-kolostor, melyben az afrikai 
gyarmatok számára hittéritők képeztetnek. 

1887-ben még azt az örömet is megérte, 
hogy szerzetes családjával kedves Beuronjába 
is visszatérhetett. Nagy öröm napja volt az 
nemcsak a benczésekre, hanem az egész kath. 
Németországra is. Ismét, mint régen, működhe-
t e t t kedves benczés otthonában, most már mint 
főapátja egy népes családnak, mely Európa nagy 
részében el volt terjedve. Nemcsak szerzetesei, 
nemcsak a világi katholikusok előtt állott tisz-
teletben, hanem a legelőkelőbb protestánsok is, 
köztök Goszler miniszter, keresték barátságát. 
Károly württembergi király egyik legmelegebb 
tisztelője és barátja volt. 

Három évig nyugodtan, békében élt még 
Beuronban, midőn 1890-ben a szerzetes-életnek 
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korunkban egyik legnagyobb, legbölcsebb orga-
nisatorát a halál váratlanul elragadta. Azon na-
pon halt meg, midőn „Psallite" nagy müvének 
utolsó correctura-ivét átnézte. Katalin herczegnő 
az érczkoporsót, melyet maga számára készitte-
tett, Wolter eltemettetésére engedte át. 

Füssy Tárná*. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szatmár. Két beszéd. — 
Beszéd, melyet a szatmári r. k. püspöki kisdedóvó-

nőket-képző intézetnek megnyitása ünnepén mondott dr 
Steinberger Ferencz, tanitó-, tanítónő-, óvónő-képző inté-
zeti igazgató : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur és Atyánk ! 
Mélyen tisztelt Vendégek ! 

Hódoló tisztelettel hajoltam meg méltóságod azon 
kegyes parancsa előtt, hogy az irgalmas-nénék ezen anya-
kolostorában létesítendő r k. püspöki kisdedóvónő-képző-
intézet szervezésének munkájában, mint ez u j intézet 
igazgatója vegyek részt szerény tehetségemmel. Készség-
gel hódoltam nemcsak azért, mert e magas bizalom a 
mily gondos körültekintést igénylő tisztet ruház reám, 
éppen oly megtisztelő is csekélységemre, hanem hódoltam 
azért is, mert ez intézet létesítésének eszméjét oly sze-
rencsés és egészséges konczeptionak tartottam, hogy azt 
a tervezgetés embriójából a megtestesülés stádiumába 
szerencsésen átvezérelni és e nagyfontosságú ügyet 
diadalra segíteni, minden nemesen gondolkozó lélek méltó 
dicsvágyának tekintettem. Mert mélyen járó vallás-erkölcsi 
szempont és nagy nemzeti érdek van kötve a kisdedne-
velés ügyéhez. Az egyház a valláserkölcsi nevelés szép 
virágos kertjét látja a kisdednevelésben. Es más oldalról : 
Magyarország állami nagyságának egyik kulcsa rejlik a 
kisdednevelésben. Mert hová lesz a nemzet virága, ha a 
rügyeket gondosan nem ápoljuk. Határt szabni a halál 
öldöklő angyalának, mely Magyarország kisdedeit oly 
óriási mértékben pusztitja és megtisztítani kisdedeink 
számára az erkölcsi légkört, hogy magyar államiságunk 
majdan a mai kisdedek vállain megerősödjék ; a szellemi 
és anyagi supremátiának e poliglott államban a jövőben 
is megtartása által nemzeti létünket e hon határai közt 
biztosítani, ezek azok a magas szempontok, melyek a 
magyar kormányt és a magyar törvényhozást arra indí-
tották, hogy a kisdednevelést végre fölszabaditva a tár-
sadalom kegyelem-morzsáin való tengődés esélyei alól, 
azt a biztos megélhetés szilárd alapjaira fektesse. A kis-
dedeké nemcsak a mennyeknek országa, hanem övék a 
jövő Magyarország is. A kisdednevelést bölcsen szervezni 
annyi, mint a jövő Magyarország épülete alá szilárd ala-
pokat vetni. 

Ámde a kisdedóvás nagy eredményeinek biztosítása 
első sorban az óvónők helyes képzésének intézményétől 
függ. Ha XIV. Lajos azt mondá magáról, hogy: „Az 
állam én vagyok," — nagyobb joggal mondhatja az 
óvónő: A kisdedóvó-intézet én vagyok. A milyen a 

tanitó, olyan az iskola. A milyen az óvónő, olyan az 
óvó-intézet. Az intézetek a vezetőknek szellemi képmásai. 

A tétel tehát oda módosítható : A jövő Magyar-
országot nagygyá, hatalmassá tenni, a nemzeti, anyagi 
és erkölcsi erőt gondosan megőrizni a jövőnek és azt 
bölcsen értékesíteni, az óvónők képzésének intézményétől 
függ. Az óvónőképző-intézetek felállítását és bölcs fej-
lesztését tehát erkölcsi és nemzeti érdek követeli. 

Méltóságod magas nevéhez fűződik az érdem, hogy 
e fontos és életre való kulturális intézmény, egy óvónő-
képző-intézet, városunkban a mai napon megalakul. A ki 
e város anyagi és szellemi gyarapodását szivén hordozza, 
annak ma örömre kell gyúlnia, hogy a város ez u j inté-
zettel gyarapodott, mely ha nincs is hivatva messze föl-
dön emelni hírnevét, de mindenesetre mint a közműve-
lődésnek egyik szerény fokusa, e város jelentőségének 
emeléséhez egy porszemmel ez is hozzájárul. Hazánk 
egész területén ma még csak 7 város van, mely ezen a 
téren hordja össze a köveket a jövő Magyarország épü-
letének emeléséhez. 

Es méltóságod az irgalmas-nénék kolostorának falai 
között létesítvén ez u j intézetet, éppen az ő félszázados 
jubileumok alkalmával ajándékozta meg őket ez intézet-
tel, hogy az ő áldásos kulturális müködésöknek a jövőben 
tágasabb mezőt nyisson és a nemzet hálájának kiérdem-
léséhez több alkalmat szolgáltasson. 

De érzem, hogy ez ünnepélyes órában nem annyira 
az a tisztem : ez intézmény jelentőségét kiemelni és a 
jövő édes álomképeit szőni, mint inkább az a feladatom, 
hogy beszámoljak megbízatásom eddigi eredményéről és 
az u j szülöttet a maga eddigi fejlettségében az érdek-
lődőknek bemutassam. 

Megbízatásom óta rövid idő mult el arra nézve, 
hogy az uj szülött megizmosodhatott volna. Elég az, ha 
már él, mozog és tevékenykedni kiván a közel jövőben. 
A 6 tagból álló tanári kar mellettem áll és a kigöngyölt 
zászló köré sorakozik, hogy mint a derék katonák el-
szántan küzdelembe menjenek. — Az egy hét alatt har-
mincz-ra fölszaporodott növendékek csoportja ez órában 
éppen frontot képez velem, de nem sokára mint engedel-
mes kis csapat lesz szellemi hadjáratunkban. A haszná-
latos tankönyvek száma: 14. A munka-program m az, 
melyet a magyar tanügyi kormány a hason intézetek 
számára életbe léptetett. A munkaidő október 1. napján 
veszi kezdetét. A minta óvó-intézet felszerelését az idő 
rövidsége miatt most még nem lehet szerencsém bemu-
tatni. De megnyugtathatom méltóságodat és a nagy-
érdemű érdeklődő közönséget, hogy gyakorló óvó-intéze-
tünk felszerelése rövid idő alatt minden méltányos vára-
kozást ki fog elégíteni. Összeköttetésbe léptem ez iránt 
a budapesti országos és a nagyváradi r . k. óvónőképző-
intézetek igazgatóival, e veterán, kipróbált vezérférfiakkal, 
a kik a legelőzékenyebben ajánlották föl közreműködésü-
ket ifjú intézetünk felszerelésének szakszerű munkájában. 
Rövid időn tehát meglesz a felszerelés is. A legfőbb a 
minta óvóban pedig, a kedves kisdedek azok, hála Isten-
nek, itt vannak elég szép számban. 

Az eddig mondottak még csak mintegy anyaggyűj-
tés és erőbeszerzés a megkezdendő munkához. A ini 
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mindezeknél fontosabb, az a szellem, mely a vezetést j 
irányítja és a munkát áldásossá vagy végzetessé teheti. 

Eddigi szerény működésem talán elég kezességet 
nyúj t arra, hogy a szellem, mely a vezetésem alatt álló 
intézeteket áthatja, ez a szellem nem más. mint az egy-
ház szelleme, mely mindenkor áldásosán termékenyítőnek 
bizonyult. 

De mert minden uj hivatal megkezdésénél professio 
fidei-t szokott átvenni az egyház, szabad legyen kitárni 
lelkem meggyőződését ez ünnepélyes órában, mert nap-
jainkban a közérdeklődés melegen fordul a közművelődést 
terjesztő minden intézmény felé. 

Ez u j intézet vezetésében is, mint azt eddig is tet-
tem, törekedni fogok az egyház szellemét juttatni érvényre, 
mely mindig ugy épít, hogv egyszersmind ne romboljon. 
De törekedni fogok a vallás erejével egyesíteni a tudo-
mánynak minden alakból kivetkőztetett vívmányát, mert 
tudom, hogy az egyház minden u j eszmét, mely nem ás 
ürt az Isten és ember közt, mely a józan haladás medré-
ben kalauzolja az emberi tevékenységet, minden időben 
beillesztette működésének keretébe. Az egyház, mely maga 
is egyik legfőbb motora a baladásnak minden terén, nyitva 
hagyja a sorompókat a haladás felé irányuló törekvések-
nek. A kisded-nevelés módszerének tökéletesitésére nézve 
sem zárta el az utat az emberi értelem előtt. Azért a 
kisded-nevelés terén századunkban felmutatott vívmányok-
ból, követve sz. Pál apostolnak kétségbe vonhatatlan 
bölcseségü tanácsát : „Omnia probate, et quod bonum 
est, tenete" ; (Mindent kíséreljetek meg, és a mi jó, annál 
maradjatok) — e vívmányokból átveszszük mindazt, a mi 
nem ütközik az egyház szellemébe, a mi nem veszélyez-
teti a lényeget, mert a szellem egészséges vívmányai, 
akár magyar földön termettek azok, akár idegenben, 
közös öröksége az emberiségnek. 

Ez az a perspektíva, melyet a most megnyíló u j 
intézetnek jövője az érdeklődő szellemek elé tár. 

Kisded hajónk hát a kikötőben immár készen áll. 
Már lengeti zászlóját a szél ; duzzadoznak a vitorlák ; a 
parton a kötelek már-már eloldódnak, hogy a hajó a 
nyilt tengerre szálljon és hosszú út jára induljon, melynek 
vonalai a jövőnek kétes homályában kigyódznak el. De 
im a kis harang megkondul : Imádkoznunk kell, mert 
hiába van felszerelve a hajó ; hiába a kormányrúd és 
iránytű ; hiába az emberi erő és vezető szellem. Ferge-
teg jön, vihar támad, szirtek fenyegetnek a kéklő ho-
mályban. Ha az É g áldása nem kísér utadban, ha az 
Isten nem oltalmaz meg, az óhajtott kikötőbe való sze-
rencsés beevezés helyett hajód roncsait fogják valahol 
partra vetni a hullámok. 

Alázattal esedezem tehát méltóságod előtt mindazok 
nevében, kik hivatva vannak velem együtt teljesiteni ez 
intézet falai között a képzés munkáját, hogy főpásztori 
tisztjéhez képest ránk, ez u j intézetre az É g áldását le-
esdeni kegyeskedjék, hogy a mennyei fény világítson 
elménknek, az Isten hatalmas karja istápoljon utunkban, 
hogy a nemzeti közművelődés egy áldásos fényt terjesztő 
tűzhelyet nyerjen ez intézetben. 

* 

Beszéd, melyet a szatmári r. k. püspöki kisdedóvónő-
képző intézet megnyitásának ünnepén 1892. szept. 25. 
tartott Meszlényi Gyula, szatmári püspök : 

Nagyon szívesen teljesítem ó h a j u k a t , m e r t nekem 
mint főpásztornak első sorban kell átéreznem a nemzeti 
közművelődés áldásos irányban való terjesztésének ma-
gasztos kötelességét. 

Érzem e kötelességet, mint egyházamnak egyik 
főpásztora. Előttem lebeg a legfölségesebb példa, a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak, a legelső kisdednevelőnek pél-
dája, aki az anyák kebeléről vette karjaiba és ölelte át a 
kisdedeket, azt jelezvén e gyöngéd öleléssel, hogy az 
anyák karjai után az egyház kebelén van helye a kisded-
nek. Senki a kisdednek oly igazi barátja, oly hivatott 
nevelője nem lehet, mint Jézus Krisztus helyettese e 
földön, az egyház, mely a kisdedeket, e földi angyalokat, 
az ég számára kivánja nevelni, hogy majdan e földnek, 
embertársaiknak igazi angyalai legyenek. 

Érzem a nemzeti közművelődés áldásos irányban 
való terjesztésének kötelességét mint hazámnak és nem-
zetemnek polgára és közjogi állásomnál fogva annak egyik 
elsőrendű munkása, hogy a nemzet megerősödésének a 
szent vallásunkon, mint biztos alapon nyugvó hazafias 
nevelés utján való munkájából én is kivegyem a magam 
osztályrészét. 

A vallásos irányú, hazafias szellemű nevelésnek azon 
korban kell kezdődni, a mely korban az emberi sziv 
legfogékonyabb a benyomások elfogadására s a mely kor 
a xjnély benyomásoknál fogva soha sem fele j t : a kisded-
korban. 

A kisdednek értelme nagyon szük határok közt 
teljesiti magasztos feladatát. De szive érzékeny és tevé-
keny mint a felnőtt emberé. Nemes és nem nemes ger-
jedelmek. érzelmek egyformán gyökeret vernek abban, 
a szerint, a minő behatásoknak van kitéve, Ezt a szivet 
kell hát kiválóbb mértékben foglalkoztatni és abba a 
nemes benyomásokat beplántálni a szeretetnek verő-
fényében. 

Az első, amit e viaszlágyságu, fogékony szivbe be 
kell oltani: az istenérzelem. „A kisdedeké a mennyeknek 
országa." A kisdedek szivében lakik legszívesebben az 
Isten. Tegyük hát lakójává az Istent és boldog lesz a 
gyermek, ha ilyen uti társa lesz az élet utjain. Nem 
emelkedhetik ugyan a kisded, még a gyermek sem az 
Isten léte dogmatikus felfogásának magaslatára, de az 
Isten végtelen jóságának, határtalan s kézzelfogható sze-
retetének s mindent betöltő jelenlétének a kisdedek nyel-
vén való emlegetése és kiszinezése utján, egyszer csak 
felcsillan lelkében az Isten tudatának gyenge világa, mely 
mind jobban erőre kap a környezet istenes példájának 
üdvös behatása alatt s szikrát vet szivében az Istenhez 
való gyermeki odaadásnak boldogító érzése, mely ha a 
gyermekkoron át gondosan ápoltatik tovább, nehéz viha-
roknak kell közbejönniök, hogy kiszárítsák a szívnek ezt 
a boldogító érzelmét. 

Oltsuk be a kisded szivébe az elmondott uton létre 

') Az intézet tanári karának azon óhaját, hogy főpásztori 
áldását adja az uj intézetre. 
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jövő istenérzelem mellé az emberszeretetet. Seho : ugy 
össze nem simulnak, egymásba nem olvadnak az emberek 
szivei, mint a kisdedkorban, ahol nincs előítélet, sejtelme 
sincs a rangkülönbségnek. E hazában nem szabad vá-
lasztó falnak lenni az emberek közt a társadalmi téren, 
mert a szivek együttérzésében, a vállak összevetésében 
áll a nemzetnek legyőzhetetlen ereje. A kisded korban a 
szivekbe csepegtetett közös emberszeretet gyökeréből fog 
majd az öntudatos lét napjaiban^fakadni az a nemes 
virága a kedélynek, melyet hazaszeretetnek nevezünk. 

Legyen a kisded veteményes kertje minden szép-
nek, jónak és nemesnek. Mert hálás talaj a gyermeki 
sziv ; az ott elvetett mag meghozza virágát és gyümöl-
csét. ha durva kezek onnan ki nem tépik vagy a gyom 
el nem öli azt. 

Ámde a kisded értelme is nyer tápot, ha szakszerű 
vezetés alatt áll. A kisdednevelés feladatának világos is-
merete, a czélhoz vezető eszközöknek biztos tudása és 
mindenek előtt : a szeretet megtalálják az utat a kisded 
értelméhez is, hogy azt megerőltetés nélkül foglalkoz-
tassák. 

Nagyon természetes hát, hogy örömmel fogadtam 
a magyar törvényhozásnak azon alkotását, mely a kisded 
nevelést általános figyelem és gyöngéd gondozás tárgyává 
tette az országban. Azért óhajtottam én az irgalmas 
nénék számára a képzésnek ezt a forrását is megnyitni, 
az óvónőképző-intézetet felállítani, hogy az országszerte 
rájok bízandó kisdedeknek szakavatott vezetői legyenek. 
Szívesen látom ez intézet falai közt azon világi nőket is, 
kik a kisded nevelés szép munkájában óhajtanai" »Űrha-
jóknak szolgálatot tenni s maguknak önérzetes fentartási 
módról gondoskodni. De hangsúlyozni kívánom azt, hogy 
ez óvónőképző-intézet felállításával megvalósítani kívá-
nom azon óhajomat, hogy az egyházmegyémben levő és 
felállítandó r. k. kisdedóvóintézetek egyengessék az ú t já t 
a népiskolai vallásos nevelésnek, mert a családoknak 
és egyeseknek boldogságát a vallásos nevelés hiánya 
dúlja föl. 

S most önökhöz fordulok, ez uj intézet növendé-
keihez, akik hivatva lesznek a kisdedek szivét alakítani, 
zsenge elméjöket vezetni. Ne feledjék, hogy a vallás 
tiszta légkörében fejlődik legjobban a kisdedek szelleme 
és szive. Ne feledjék, hogy a kisded legjobban érti és 
legszívesebben követi a szeretet nyelvét. A nevelés mód-
szerének ezen első tényezőjére Jézus Krisztus tanított 
meg bennünket, a ki szeretettel ölelte keblére a hozzá 
vitt kisdedeket. Az isteni Mester legyen önöknek minta-
képök. Senki a szeretetet, gyöngédséget ugy meg nem 
érdemli és senki annyira nincs rászorulva, mint a kis-
ded. Ne feledjék, amit aranyszájú sz. János mond : »Min-
den festésznél, minden szobrásznál s minden művésznél 
többre becsülöm azt, aki a gyermekek képzéséhez ért." 
Adják át tehát magukat egész buzgalommal hivatásuk 
szakszerű gyakorlásának megtanulására. 

És most szívesen adom főpásztori áldásomat ez u j 
intézetre, melyet ezennel megnyitottnak nyilvánítok. 

Páris, szept. 22. A szabadkőművesség befolyása az 
igazságszolgáltatásra — legújabban igen feltűnő megvilágí-
tást nyert a „Temps" egy közleménye által, melyet ez a 
lap a skót ritusu szabadkőművesség hivatalos közlönyé-
ből, a „Memorandumából vett át s a melv igy szól : 
310. sz. páholy Imerina Tanarivai Oriens (Madagaskar 
szigetén). A mi páholytestvérünknek a jezsuitákkal oly 
barczai voltak, a melyeket a szárazföld minden szabad-
kőművesei nagy érdeklődéssel vivnak. Tanarivai test-
véreink, hatalmas támaszt nyerve Irive kitűnő testvé-
rünk tehetségében, az első és második fokon diadalt arat-
tak ellenségeik fölött. A semmitőszék ítélete folytán a 
pápa ügyét még egyszer kell a franczia törvényszékek 
előtt letárgyalni. (Madagaskar ama része Francziaország-
hoz tartozik.) Tanarivai testvéreink appellálnak ösz-
szes .•. testvéreink ragaszkodására Francziaországban, 
hogy követeléseik érvényesítésében őket támogassák. Ez 
a felhívás meghallgatást fog találni : a legfőbb tanács és 
a központi nagy páholy minden szükséges lépést meg 
fognak tenni, hogy tanarivai testvéreink ügyét diadalra 
segítsék." 

V E G Y E S E K . 
*** A király neve napján főm. Vaszary Kolos hg-

primás és esztergomi érsek ur pontifikált fényes ünne-
pélylyel. Ritkán volt oly nagy és diszes közönség az ily 
királyi ünnepélyen, mint jelenleg. A közös kormány és 
az osztrák delegáczió tagjainak megjelenése a monarchia 
mindkét államának együttes erejét tüntette fel. 0 hgsége, 
jelenleg is mint mindig, a nála szokásos erélyes tapinta-
tossággal dolgozik az ország valláspolitikai békéjén, a 
katholikus vallás erősítésén, a kath. antonomia fejleszté-
sén. Isten angyalai kisérjék a nagy intenczióju főpásztort 
igyekezetében. 

— A budapesti érseki helynökség kérdését tárgyalta 
az esztergomi főkáptalan mult heti konzisztóriumában. 
A tárgyalás eredménye egy rendkívül gazdag egyházjogi 
tudással megirt memorandum alakjában került a herczeg-
primás elé, a melyben mindaz pontosan megjeleltetik, a 
mit az egy egyház a vikariatus felállításánál megenged 
és megkíván. Tudvalevő dolog, hogy az uj érseki hely-
nök Cselka Nándor pozsonyi kanonok lesz, a ki hosszú 
időn át volt a fővárosban plébános és esperes. A herczeg-
primás ugy óhajtja, hogy még novemberben megkezd-
hesse működését. 

— Uj szemináriumi tanár. Esztergomban Anháupel 
György dr, ki most végezte kitűnő sikerrel tanulmányait 
Rómában, a herczegprimás által papneveidei tanárrá ne-
veztetett ki. Bölcseletet és neveléstant fog előadni. Dr 
Halmos Ignácz pedig a pasztorálissal együtt a katecheti-
kát is fogja ezentúl tanítani. (Eszt. Hirl.) 

— Az „Osservatore Romano" figyelmezteti az olasz 
katholikusokat, hogy az apostoli szentszék még nem 
egyezett abba, hogy az olasz katholikusok a parlamenti 
választásokban részt vegyenek. A passzív ellenállás ide-
jének tehát még nincs vége. 

— Renan Ernő meghalt, mint apostata a religione 
christiana. Eletében megtagadta Krisztust ; halálában nem 
találtatott érdemesnek Krisztus vigasztalására. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A keresztelési kérdés megoldása. 
II. 

A középpont, mely körül a többi prot. hit-
tanok sorakoznak: az egyedül üdvözitő hit. Hite, 
illetőleg bizalma által maga az ember lép köz-
vetlen összeköttetésbe Krisztussal s ebben áll 
megigazulása. A hit saját benső, egyéni ténye 
az embernek, ebben valamint senki sem helyet-
tesitheti, ugy másrészt szüksége sincs más em-
ber segítségére; az ember, amint van, elég erre 
önmagának. Persze hogy igy hihessen az ember, 
ahhoz már bizonyos fejlettségi kor kívántatik. 

Ezzel a gondolattal, hogy a hit üdvözít 
egyedül, vált ki a szerzetes Luther a kath. egy-
házból, s e gondolat követelményeihez képest 
kezdte „tisztítani az evangyéliumot." A kath. 
dogmatika terére állította fel gondolatát s ami 
e dogmatika tanai közöl ezzel az elvével nem 
egyezett, azt egyszerűen törülte, legjobb esetben 
hozzámódositotta. Ami e törlések és módosítá-
sok után a kath. dogmatikából megmaradt, azt 
azután „megtisztított evangyéliumnak" nevezte 
ő, s nevezik utódai a protestánsok. 

Már most legelső sorban mit is kellett 
törülni a kath. dogmatikából az egyedül üdvö-
zitő hit miat t? Ha az ember maga az, ki hite, 
illetőleg bizalma folytán maga lép Krisztussal 
közvetlen összeköttetésbe s ebben áll üdvözü-
lése: akkor megigazulása czéljából semmiféle 
közvetítőre nincs szüksége, tehát a papságot, a 
7 szentséget, a misét törülni kell. S valóban 
ezeknek az eltörlése a fellépő protestantizmus 
legelső fényeinek egyikét képezte. A protestan-

tizmusnak sem papsága, sem s/entsége, sem mi-
séje nincsen az egyedül üdvözitő hit miatt. 

Persze a valóságban nem ugy néz ki a pro-
testantizmus, mint ahogy tanaiban, intézményei-
ben az alapelv, az egyedül üdvözitő hit miat t 
kinéznie kellene. Sok mindenfele részletet tar-
to t t meg a katholiczizmusból, ami rendszerébe 
sehogy sem illett, de az emberek miatt , meg a 
saját tehetetlensége miatt is igy kellett eljár-
nia. Micsoda vallási társulatot is lehetett volna 
a „sola fides" alapján állítani ? Hogy is igazol-
hat ta volna magát a protestantizmus — hacsak 
látszatra is — az emberek előtt, hogy ő keresz-
tény, ha mindazt következetesen elvetette volna 
a katholiczizmusból, a mit a „sola fides" elve 
kivánt ? 

Ilyen szükség által haj ta tva t a r to t t a meg a 
protestantizmus a keresztséget, a gyermek-ke-
resztséget is, habár ez az alap hitelveivel ki-
áltó ellen mondásban áll. A protestantizmusban 
sem a keresztség szentségének, sem különösen a 
gyermek-keresztelésnek helye nincsen. Ezt a 
„sola fides" miat t ki kellett volna küszöböl-
niük. 

Mégis megtartot ták, a protestánsok is ke-
resztelik a csecsemőket; de természetesen az 
ilyen keresztelés az ő dogmatikájuk szerint egy-
szerű külső szertartás, melyet az emberek Ítélete 
miatt megtar tot tak minden afféle jelentőség 
nélkül, mint amit a kath. dogmatika a paedo-
baptizmusról tanit. Tehát nem lelki megigazu-
lása a csecsemőnek, mert ez a fidueziára még 
nem képes ; nem felvétel a prot. egyházba. Azért 
a paedobaptizmus semmiféle jogot sem ad a 
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protestantizmusnak a csecsemő felet t ; az, mi-
után fides-sel nem bir, a prot. vallási társulatra 
teljesen idegennek marad. 

Hase Károly, jénai egyetemi tanár, ez az 
„Altmeister der protestantischen Theologie," 
mint a protestánsok magok között nevezik, kö-
vetkezőkép adja elé a protestánsok mai felfogá-
sát a rendszerükbe nem illő gyermek-kereszte-
lésről. 

„Egy darab a katholiczizmusból a prot. 
egyházban a gyermek-keresztelés, és pedig a 
reformátorok által közvetetlenül a kath. egyházból 
átvett azon jelentése szerint, hogy önmagában 
a gyermek lelki újjászületését eszközli. 

Luther határozottan kimondta katekizmusá-
ban „A keresztség a felvevőnek saját hite nél-
kül merő hatásnélküli jelnél egyébnek nem tekint-
hető. De ki t a r t ja lehetségesnek egy csecsemőnél 
ezt az egyéni hitet? 

A reformátorok egymásután a kath. theori-
ákhoz folyamodtak, idegen hitről, a keresztszü-
lők hitéről, az egyház hitéről, a Szentlélek 
ti tokteljes működése által a gyermekben ébresz-
te t t hitről beszéltek s azt a gyermek saját hi-
tének nevezték. Csakhogy az ilyenféle állitások 
mellett azt sem tagadhatták, mikép a reformá-
tori nagy gondolatot „az egyedül üdvözitő hit-
ről" is ily módon fel kell adni, mely hit mint 
amolyan erkölcsi erő az egyéni lelkiismeret ije-
delmei között keletkezik, s melynek folytán az 
ember önmegadólag a megfeszítettnek a karjaiba 
veti magát. 

Kezdettől fogva érezte Luther, hogy a gyer-
mek-keresztség megtartásában valami idegen-
szerű elem rejlik az ő vallásrendszerére nézve. 

Ennek daczára mégis megtartot ta , lehetet-
len volt ugyanis az anabaptistákkal, ezen egy-
házi ós állami radikálisokkal, egy a sz. irás által 
ugyan kevésbé támogatot t és a régi egyházban 
is egész sz. Ágoston idejéig csak i t t -ot t előfor-
dult, de azóta ugy a ker. családban, mint az 
egyházban mélyen és áldásosán begyökeredzett 
hagyományt (t. i. a paedobaptismust) feladnia. 

Tagadhatatlan mindazáltal és ezt nyiltan be 
kell ismernünk, hogy a gyermekkeresztelés, mint 
az egyéni hit nélkül való lelki újjászületésnek a 
szentsége, merő opus operatum és az ó-luth. 
dogmatika, megfeledkezve ezen átkos terminus 
technikusnak az eredetéről, magát azt a scho-
lasztikus tanformát is átvette, hogy a gyermek 

a keresztségben újjászületik, mivel a Szentlé-
lek működésének a halálos bűn által gátot 
nem vet. 

Egészen helyesen mondta Möhler erről a 
lutheránus tanról, hogy a protestánsok által 
végzett gyermek-keresztelés egy felfoghatatlan 
ténykedés, „mert ha a szentség — mint a pro-
testánsok tani t ják — csak a febébresztett egyéni 
hit által működik, minő értéke lehet a kereszt-
ségnek egy öntudatlan csecsemőre nézve?" 

r 

Éppen ez oknál fogva a későbbi protestan-
tizmus a gyermek-keresztségnek valami maga-
sabb jelentményt adni iparkodott (köznyelven: 
a gyilkos ellenmondás alól dialektikai kibúvót 
keresett.) 

E szerint a gyermek-keresztelés megszente-
lést és a kereszténységre való kijelölést jelent, 
mely kijelölés akkor teljesedik be, midőn az 
egyéni hit hozzájárul, és pedig nem a teljes 
prot. jelentményében, hanem már kezdetlegesen, 
midőn a gyermek a ker. életmódban felnevelke-
dik és az első ker. érzelem gyermeki szivét 
át jár ja , mivel akkor a keresztségnek a hatása 
nem többé mágikus hatás, hanem aminek len-
nie kell, valláserkölcsi. (Azon korban, midőn a 
gyermek az egyéni hit ébresztésére magától ké-
pes, a keresztségnek reá sem mágikus, sem 
valláserkölcsi hatása nem lehet, mivel az oly 
tény, melyre ő nem emlékezik. Egyéni hitéhez 
az egykor ra j ta végzett keresztelésnek semmi 
köze. A paedobaptizmusnak a prot. rendszerben 
való fentartására s az ebből előálló nagy ellen-
mondás elsimítására tehát valami okosabb kibú-
vót kell még a protestánsoknak keresniök !) 

A protestantizmus talán magától nem jött 
volna rá a gyermek-keresztelésre, de az eredeti 
bűnről vallott s erősen hangsúlyozott tana foly-
tán Luther idejében rá volt utalva : és miután 
a gyakorlatban találta, kötelezve érezte magát 
ezt a szép szokást megtartani (hát a misét, 
Luther, ki maga is miséző áldozár volt, nem 
találta a gyakorlatban ?), a mely szokás értelmé-
ben, amint ember születik, benne azonnal egy 
született keresztényt (a keresztény születik, vagy 
csak kereszténynyé lesz?) szoktunk üdvözölni és 
semmit sem tartunk fontosabbnak. mint őt a 
legmagasabb emberi rendeltetésre megszentelni 
(ugy tudom, hogy a protestánsok semmit sem 
szoktak megszentelni!) és a gyámoltalan gyer-
meket e magas jogosultságával azok kezeibe 
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letenni, akikhez a természet szerint tar-
tozik." 

Ekként adja elé Hase a gyermek-keresztség 
jelentményét a mai prot. felfogás szerint. (Hand-
buch der prot. Polemik. 385—7 1.) 

Az, hogy a gyermekkeresztség egy kiáltó 
ellenmondás a prot. vallásrendszerben, mivel az 
alapdogmával, „az egyedül üdvözítő hittel," 
homlokegyenest ellenkezik. Azért Speil a Hase 
könyvéhez irt kommentárjában (Die Lehren der 
kath. Kirche 202 1.) i r j a : „Die Kindertaufe ist 
in jeder Beziehung eine Achillesferse des Pro-
testantizmus, sie verwickelt ihn in unlösbare 
Widersprüche." Azért csak ugy kellett volna 
Luthernek ezt is törülnie, amint törülte a misét, 
az egyházirend-szentségét, a gyónást és sok 
egyebet. 

De miután a ker. anyák ellenmondásaitól 
ta r to t t , mint egykoron a pelagiánusok s lealá-
zónak tar to t ta követni ebben az anabaptistákat, 
miután nem ő, hanem ezek jöttek előbb rá 
ilyen gondolatra : a protestantizmus megtartot ta 
a gyermekkeresztséget. Egy ellenmondással több 
vagy kevesebb, az a prot. rendszerben keveset 
határozott. 

A Hase által mondottakból következik to-
vábbá, hogy ez a protestantizmuson rászáradt 
gyermekkeresztség semmi dogmatikai jelentéssel 
nem bir, sem a gyermekre, sem pedig a prot. 
egyházra nézve: az csak egy szép szokás és 
semmi egyéb. Ha nem volna oly zsenáns, a 
gyermekkeresztelést el lehetne, sőt egyáltalán 
el kellene hagyniok. 

Következik, hogy a csecsemő a prot. felfo-
gás szerint a keresztelés által nem vétetik fel a 
prot. egyházba, rá tehát a prot. egyháznak, mint 
ilyennek, semmi joga nincs. 

Következik végre, hogy a gyámoltalan gyei1-
mek, a kire nézve szülei a „szép szokást" meg-
tartot ták, azaz megkereszteltették, „azok kezei-
ben marad letéve, akikhez a természet szerint 
tartoziK," azaz szüleinek a kezében, akiknek 
egyedüli joguk és kötelességük a csecsemő testi-
lelki javáról gondoskodni. 

Röviden összefoglalva a mondottakat : a 
megkeresztelt csecsemő csak annyit ér a prot. 
egyházra nézve, mint a kereszteletlen, rá nézve 
mindakettő egyformán idegen. Alapdogmája sze-
rint csak érett eszű ember, kiben megvan az j 
egyéni hit, bizalom a Krisztusba, van egyéni I 

önelhatározás — lehet tagja a protestáns egy-
háznak. 

Ha pedig a csecsemő, ha ra j ta a szép szo-
kást el is végezték, nem tagja a prot. egyház-
nak, csak akkor, ha önelhatározása vagy a szü-
lői akarat vezette oda, — nem is való a prot. 
anyakönyvbe, mert anyakönyvbe csak valamely 
társulat tagjai t szokás bevezetni. A csecsemőnek 
a prot. anyakönyvbe való beiratása csupán szü-
letését konstatálhatja, vagy azt, hogy a „szép 
szokásban" részesült, — mást nem. 

Ennélfogva nemcsak a vegyesházasságból, 
de sőt a tisztán prot. vallású szülőktől szárma-
zott gyermekkel is rendelkezni sem a prot. 
egyháznak, sem az állami hatalomnak joga nincs, 
a keresztség erre jogczimet nem képez; a gyer-
mekkel vallásilag egyedül és kizárólag a szülők 
rendelkezhetnek, a kikhez — Hase szerint is, 
meg minden gondolkozó ember szerint is „a 
természet szerint" tartozik. A mely társulathoz 
az ember nem tartozik, az nem is rendelke-
zik vele. 

A prot. egyházba való felvétel ellenben az 
u. n. konfirmáczió által történik, a gyermeknek 
12—13 éves korában s ha gyermeket szülői erre 
az aktusra vitték, akkor a prot. egyház a gyer-
meket tagjai közé számithatja. A gyermek a 
konfirmáczió után a prot. anyakönyvbe való. 
Tehát a konfirmáczió előtt a prot. egyház semmi-
féle keresztelt vagy nem keresztelt gyermekre jogot 
nem formálhat. Ha ezen idő előtt a szülők eset-
leg a prot. iskolába küldik gyermekeiket, az ki-
zárólag a szülők saját rendelkezése, akik éppen 
máskép is rendelkezhetnek velők. 

Ez lévén a keresztség jelentése s az egy-
házba való felvétel tekintetében a katholikusok 
és a protestánsok közötti lényeges különbség: 
erre, mint kizárólagos zsinórmértékre támasz-
kodva Ítéletet mondhatunk a mai keresztelési 
kérdésre s nevezetesen a protestánsok követelé-
sére vonatkozólag. 

A protestánsok követelése, hogy a vegyes-
házasságból származó és a szülők akarata foly-
t á n a kath. pap által megkeresztelt gyermekről 
a bizonylatot a kath. pap, vagy bárki is a be-
anyakönyvezés czéljából hozzájok küldje át — a 
legfőbb fokban jogtalan, hozzá magoknak a prot. 
hitelveknek a fejők tetejére állitása. Ám fon-
tolja meg bárki is a Hase által mondottakat s 
be fogja látni, hogy a protestánsok ilyen köve-
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telménynyel nem hitelveik alapján, de egyene-
sen hitelveik ellenére zaklatják a katholiku-
sokat. 

És az ilyen „lutheránus" eljáráshoz az állam 
szentesítését adhatná ? 

Dr Dndek János. 

Elnöki beszéd. 
melyet mélt. és ft. Mayer Béla püspök és egyházmegyei 
főtan felügy elő ur a kalocsavidéki r. kath. néptanitő-egye-

sületnek szept. 22-én tartott nagygyűlésén mondott. 

Tisztelt Nagygyűlés! 
Szivem ösztönét követem, midőn mai tanácskozá-

sukon megjelenek s az elnöki székről önökhez ismét 
néhány szót intézek. Két éve már, hogy igy egybegyűlve 
önöket nem láttam ; hivatalom is, a vele járó irásos mun-
kának felszaporodása mia t t , oly átalakuláson ment 
keresztül, melv a személyes érintkezésre az eddiginél is 
kevesebb időt enged fordítani : — nagyon természetes 
tehát, hogy örömmel ragadom meg az ily alkalmakat, 
melyek lehetségessé teszik, hogy szinről-szinre láthassam 
s üdvözölhessem azokat, kikkel együtt hivatva vagyok 
munkálkodni oly életpályán, melynek közhasznú és ma-
gasztos föladata oda törekedni, hogy egyházunk és hazánk 
reményei minél teljesebben valósuljauak. Bizton hiszem, 
hogy ezen irányban annál szivesebben fogunk működni, 
minél nagyobb örömünkre szolgál, hogy nem rég árva-
ságban volt, főegyházmegvénk érseki székén ismét oly 
főpásztort tisztelhetünk, ki a népnevelés ügye iránt a leg-
melegebben érdeklődik s kinek határt alig ismerő jóté-
konyságától kétségtelenül remélhetni, hogy főegvház-
megyénk népiskolái az eddiginél is örvendetesebb gyara-
podásnak és virágzásnak fognak indulni. 

Fenkölt lelkű főpásztorunk vezetése mellett bizonyára 
csak még fokozódni fog buzgóságunk azon ügynek szol-
gálatában. melyről örömmel tapasztaljuk, hogy ország-
szerte — legalább külterjes irányban — igen szép 
haladást tőn. Nem vélek csalódni, ha azt állitom, hogy 
iskoláink száma önrendelkezésünk rövid ideje alatt majd-
nem megkétszeresedett. S habár akárhány helyen, még 
az előnyös kivételek közé számítandó főegyházmegyénk 
területén is, van tanköteles gyermek ezer és ezer is, kik-
nek iskolai oktatásáról még annyira sincs gondoskodva, 
mint az, a leirások szerint, egy kezdetleges afrikai missió-
telepen szokott történni, mégis tagadni nem lehet, hogy 
népoktatásunk külterjes fejlődése igen előnyös arányokat 
öltött. Ha nem volnánk ázsiai faj, mely a pompára 
nagyobb súlyt fektet, mint a lényegre és ha az osztó 
igazság követelményeit mindenütt érvényesítettük volna, 
volna ugyan sokkal kevesebb palotaszerü iskolai épü-
letünk, de kevesebb volna azon tankötelesek száma is, 
kiknek iskoláztatásáról még egy gunyhóval sincsen gon-
doskodva. 

De hát tanügyünk nem képezhet ott kivételt, a hol 
ugy, mint különösen hazánkban, bizonyára az általában 
uralkodó korszellem behatása alatt, akárhány úgynevezett 

haladás főleg a látszat jellegével bir, sőt maga az anyagi 
haladás sem ment egészen a szédelgés szellemétől s bizo-
nyos feltűnően virágzó vállalatok inkább hasonlítanak a 
példabeszéddé vált Potemkin-féle falukhoz, mint a meny-
nyire törekszenek az egyedül ethikai értékkel biró reális 
valóságra ! 

Ámde itt is távol áll tőlem, hogy szemet hunyjak 
azon örvendetes jelenségek látásától, a melyek mind azt 
bizonyítják, hogy társadalmunk aránylag rövid idő alatt 
óriási átalakuláson ment keresztül s mi már, legalább 
anyagi tekintetben, oly előhaladást tettünk, minőről apáink 
még álmodni sem mertek volna. Manap már munka és 
szorgalom, no meg egy kis okosság mellett, megélhet 
becsületesen mindenki, sőt élvezhetik a szerényebb sorsuak 
is a kényelem akárhány olyan előnyeit, a melyek még 
csak néhány évtized előtt egyedül a gazdagabb osztályok-
nak kiváltságai közé tartoztak. Tagadhatatlan, hogy ezen 
előnyös s majdnem általános átalakulás nagyrés/t a kellő 
fölvilágosodásnak és közoktatásnak vívmányai s rövid 
magyarázatukat abban lelik, hogy az emberek manap már 
eszükkel is élnek : a tudomány fegyvereivel meghódítják 
az anyagi világot és a természeti erőket az emberi kénye-
lem és a boldogulás szolgálatába kényszeritik. 

Szó sincs tehát arról, hogy mi nem haladunk, sőt 
nagyon is, mondhatnám, rohamosan haladunk. Nagy elfo-
gultságra s a megfigyelő tehetség nem közönséges hiá-
nyára vallána, ha ki ezt be nem látná, észre nem venné. 
De viszont nem csekélyebb elfogultságról, sőt egyenesen 
lelki vakságról bizonyítana, ha ezen rohamos haladásnak 
árnyoldalait is észre nem vennők. Ezek pedig oly sötét 
színekkel terülnek el szemeink előtt, hogy még a legna-
gyobb fokú Optimismus is kénytelen megdöbbenni, midőn 
az anyagi haladással párhuzamosan az erkölcsi világ majd-
nem általános és mély romlottságának elszomorító tüneteivel 
találkozik naponkint, találkozik mindenütt, találkozik sok-
szor ott is, hol csak is annak ellenkezőjét volna szabad 
látni, tapasztalni ! ! 

Az anyagi haladás minden előnyei eltörpülnek az 
erkölcsi hanyatlásnak társadalom romboló jelenségei előtt. 

Nem akarom ezeket itt részletesen fölsorolni ; mesz-
sze vezetne az a kitűzött czéltól s aztán tartok tőle, hogy 
megfosztanám Önöket azon drága időtől, melyre egyéb 
szintén nagyfontosságú tanácskozmányi tárgyaik alapos 
megbeszélése czéljából nagy szükségök van. 

Mégis azonban nem vélek rossz szolgálatot tenni az 
Önök ügyének sem, ha egész általánosságban föltárom 
a népnevelők hivatásának azon fő feladatát, mely manap 
inkább, mint bármikor előbb, kiváló kötelességünkké teszi, 
hogy az általános erkölcsi romlottság közepette, sőt éppen 
e miatt, fölvilágositólag és javitólag hassunk az ifjú nem-
zedék szivére és lelkére. 

A gyermekek sikeres nevelése soha sem volt oly 
nehéz föladat, mint manapság. Aligha lépem át az igaz-
ság határát, ha azt állitom, hogy a gyermekek legna-
gyobb részének nevelését ma egyedül és kizárólag az 
iskola és egyház gondozza. Minden ami azon kivül van 
és történik, akár a társadalmi, akár a családi életben, az 
kevés kivétellel, vagy közönbösség vagy rossz példaadás, 
vagy czéltudatos ellenkezés egy jóravaló iskolának neve-
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lési irányával. Innen magyarázandó azon szomoritó s 
módfelett elcsüggesztő jelenség, hogy a magára hagyatott , 
sőt működésében bénított iskola, minden erőfeszítésének 
daczára is, nevelési eredményt felmutatni alig tud, vagy 
ha igen, az csak látszólagos és ideiglenes, igen sok eset-
ben egészen megbízhatatlan. Nem pessimismus az, mi 
belőlem szól, hanem csak is az igazságnak azon érzete, 
mely nem engedi, hogy a rosszat jónak mondjam. 

Megvallom, hogy a népnevelés ügye egészen a szi-
vemhez nőtt, és valahányszor e kedvencz tárgyamnak 
jelen állapotáról elmélkedem, és minden még a legszen-
tebb törekvések meddősége is leplezetlenül áll szemeim 
elé : olyankor nem ritkán az a kérdés is kínozza lelke-
me t : hátha tán mi nevelni nem is tudunk? E kérdés 
rendesen megoldatlanul marad elmélkedésemben, de mert 
saját életem tapasztalatain okulva az igazsághoz mindig 
a legközelebb jártam akkor, midőn a hibákat főleg ma-
gamban kerestem, — ha mindjárt nem is nagyon gyen-
géd, de minden esetre igazságtalan nem vélek lenni, mi-
midőn bátran kimondom, hogy az iskola mai nevelési 
képessége iránt egy pillanatig sem tudtam lelkesülni 
valami nagyon melegen. Bámulom az ügybuzgóság lanka-
datlanságát; csodálom az erőfeszités fáradhatatlanságát ; 
határtalanul tisztelem az e téren nyilvánuló legszentebb 
önfeláldozás csüggedetlenségét — de a nevelési képesség, 
mely ma fáradozik és buzgalmának eredménye, rajongá-
somat felkölteni soksern tudta. 

Nevelési fáradozásunk gyarló eredményének fő oka 
minden esetre az iskola falain kivül létező és előbb emiitett 
szomorú körülményekben keresendő. Ámde vannak ennek 
még egyéb s igen jelentékeny okai. a melyeket önma-
gunkban : az iskola beléletében is föltalálhatunk. Letér-
tünk az örök igazságok talajáról, Istenre nem igen aka-
runk szorulni : önerőnkben bizunk és azóta kapkodunk 
minden után, minek hasznavehetetlenségéről még nem 
győződtünk meg saját kárunkon. Egyrészt a merev moz-
dulatlanság, mely a változott kor kívánalmaival sehogy 
sem tud vagy nem akar számolni, másrészt a féktelen 
újítási viszketegség legfőbb bajunk, s főleg innen szár-
maznak özönével a hivatatlan és képtelen nevelési nagy-
ságok is, kik a szent ügy leple alatt legtöbbször csak 
saját érdeköket szolgálják. Ha aztán manap az általános 
fejetlenségben és tájékozatlanságban czéljukat ideig-óráig 
el is érik, a midőn a tekintély magaslatáról ujabb stré-
berek tolakodásának engedve letűnnek, nevelési kontár-
kodásukkal elért jóllétük párnáin elég módjuk és idejük 
is van emelkedni azon nemzet hiszékenységén, mely a 
szabad szájú és nagyszavu ürességeket is nagyságnak el-
fogadni tudta. 

A mindent paragrafusokra osztályozó mai korunknak 
egyik fő ismertető jele, hogy mindent a tudomány kapta-
fájára akar ruházni. Az iparnak egyes ágait is már tudo-
mányosan kezdik kezelni, és ha nálunk tudtommal még 
nem tették, de hiszem, hogy minél előbb szintén fognak 
iskolákat nyitni, a hol a szabászatot, lábtyümüvészetet s 
egyéb ilyen igen praktikus mesterségeket szintén a tudo-
mányos elmélet és rendszer magaslatára fogják emelni. 
Hogy aztán a tudományosan készített kabátok, czipők 
nem fognak-e ott is fájni, a hol nem szorítanak? az a 

I jövőnek titkai közé tartozik. Igv vagyunk mi a 
I neveléssel is. Ebből is tudományt csinálunk. Én azon-
! ban azt vélem, hogy a nevelésnek nagyon kevés 
j köze van a tudományossághoz. Ha a nevelés tudomány 

volna, akkor a szülőkkel is előbb a neveléstani tár-
gyakból képesitővizsgálatot kellene tartani ! A nevelésnek 
mindenek előtt tárgya és czélja is a becsületesség, az 

! erkölcsök tisztasága s ha erre az ismerteknek bizonyos 
! foka meg is kivántatik, nevelni mégis első rendben nem 

annyit tesz, mint oktatni, hanem annyit : mint tenni és 
j jó példával elüljárni. A nevelők nevelőjéről is azt olvas-

suk, hogy előbb kezdett tenni, aztán tanitani. Ha a mai 
nevelés általános sikertelenségének okait nyomozzuk, 
könnyen rá fogunk jönni, hogy fáradozásunk főleg azért 
meddő, mert — nem mutatunk jó példát. Beszélünk, 
tanítunk, oktatunk eleget, nagyon is sokat, sok helyütt 
annyit, hogy a józan ész meg sem képes emészteni azt a 
sok bölcseséget, mely nevelés tudománynak hirdeti magát, 
— de a példaadásban nagyon fukarok vagyunk. A neve-
lőnek mindenek előtt saját példájával kell oktatnia, és 
minden oktatását jó példával szükséges megerősítenie. Mi 
vagyunk a föld sava, mondta már a mesterek mestere, a 
tanitók eszményképe. Ha mi hivatásunk magaslatára 
emelkedni, ha kötelességeinket átérteni és felelősségünket 
kellőleg megszívlelni tudnók : a föld savának hatása meg 
is látszanék iskolai működésűnkben s azon kivül is hiva-
tásunk minden ágában és irányában ! ! A kereszténység 
nem tudományával, hanem erkölcseinek tisztaságával hó-
dított. Manap is nem tudományos rendszerekre, hanem 
— derék emberekre van szükségünk ! 

E mellett a mai nevelési működésnek fő hibái közé 
tartozik az is, hogy sokan nem csak eszközeivel, de czél-
jával sincsenek tisztában. Tudom ugyan, hogy több út 
vezet Rómába, — de azt is tudom, hogy bármely uton 
haladjon is valaki, a közös czél mégis az, hogy Rómába 
jusson, a ki oda szándékozik. Nevelni is többféleképen 
lehet és a mennyiben a nevelésből is tudományt faragtak, 
ugy látom, hogy a nevelési rendszereknek többféle faj tája 
is létezik. Nem is ezt hibáztatom én bennök, hisz vala-
mint egyedül üdvözítő tanítási módszert nem ismerek, ugy 
nem hiszem, hogy nevelési rendszer is csak egyetlenegy 
volna, melylyel biztos czélt lehetne elérni. Kifogásom elle-
nök az, hogy a nevelésnek főczélja iránt nincsenek a 
rendszer-faragók tisztában : helyesebben egyik rendszer 
ezt, a másik pedig azt tűzi ki főczélul. Ellenkezésük főleg 
a leglényegesebb kérdésben : a hit dolgában nyilvánul — 
s mig az egyik a positiv kinyilatkoztatás utján haladva 
a nevelésnek fő és végczéljául azt tűzi ki, hogy az embert 
Istenhez kell vezetni, addig a másik se hitet, se Istent el 
nem fogadva, az embert tisztán e föld számára neveli s 
a göröngyökön tul és felül emelkedő magasabb rendel-
tetéséről mit sem akar tudni. Honunk ifjú nemzedékének, 
különösen az érettebb ifjúságnak, igen nagy része főleg 
ezen szellemben neveltetik ! 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nyitra, szept. 21. A Budapesti Hirlap protestáns 

levele az elkeresztelésről. — 
I. A napokban szept. 17-én, egy érdekes levél volt 

közölve a Budap. Hirlapban, Guggenberger ág. ev. al-
esperesnek a levele az elkeresztelésről s megoldásának 
a módjáról törvény utján. Szerintem ez a levél fölér az 
összes komáromi beszédekkel. Higgadt és komoly evan-
gélikus nyilatkozik meg benne, aki békét akar s a békére 
vezető javaslatát is őszintén teszi meg, ugy a hogy leg-
jobban tudja. 

Már egymagában ezért is megérdemelné e levél, 
hogy szóvá tegyük, mert a rekoncziliáns szellemet e mai 
duhajkodó időben egy protestánsban meg kell becsülni. 
De van még egy más figyelemre méltó tulajdonsága is e 
levélnek. 

Kritika alá veszi a katholikusok ismert állás fogla-
lását a februári rendelettel szemben és a herczeg-primás-
nak a 68-iki törvényre vonatkozó javaslatát. 

Nem kérdezi ugyan, vájjon e javaslat elfogadása 
által törekvéseink czélja, a kath. és a prot. hitelvek sér-
tetlensége eléretnék-e ; nevezetesen a katholikusok eljá-
rásának dogmatikai alapját nem tanulmányozta, hanem 
készpénznek vévén a katholikusok álláspontja ellen köz-
kézen forgó ellenvetéseket: nem a herczeg-primás javas-
latát, hanem egy valóban nem protestáns elvet akar iktatni 
a törvénybe, azt, hogy az apa (vagy anya) vallása legyen 
a gyermekek vallása is. 

A katholikusok mai álláspontjának czáfolására és a 
saját javaslata igazolására felhozott érvei teszik figyelemre 
méltóvá Guggenberger levelét. Alkalmat szolgáltat nekünk, 
hogy éppen az ő levele kapcsán a herczegprimás javasla-
tának hittani alapját, a katb. követelésnek jogosságát a 
februári rendelettel szemben részletesen kifejthessük. Meg 
vagyunk ugyanis győződve, hogy a komoly ellenfél, a 
milyen Guggenberger, nemcsak szívesen megtűri, de mint-
egy elvárja, hogy audiatur et altera pars. 

Maga a levél igy szól : 
„Az olvasó közönséget élénken foglalkoztató napi 

kérdésről . . . kivánom jelen soraimat kegyedhez a (fő-
szerkesztőhöz) intézni . . . En is azt az elvet vallom, 
hogy az egyház szeretetét a haza szeretétől elválasztani 
nem lehet és nem szabad és éppen nekünk, papoknak, 
meg kell találnunk azt az utat és módot, melyen az 
egyház és haza érdeke egymással ellentétbe nem jönnek. 
És meg vagyok arról győződve, hogy ha a czélt komolyan 
akarjuk, meg fogjuk találni az utat is, mely ahhoz vezet. 

Magát a kérdést illetőleg mindenekelőtt hangsúlyo-
zom, hogy az tulajdonképpen nem annyira dogmatikai 
kérdés, mint a mivé — nem használhatok más kifejezést 
— felfújták. Saját lelkésztársaim, illetve egyik felebb-
valóm által annak idején keményen meg lettem támadva, 
mert igazat adtam a kir. táblának, midőn a soproni eset-
ben azt mondta, hogy a keresztelés ténye a ker. feleke-
zetek közt még nem térités, mert hisz egyetlenegy 
keresztelési szentség van és ez a formákban eltérhet, de 
a lényegben egy és legyen valaki görög katholikus vagy 
görög keleti vagy róm. kath. vagy ág. ev. vagy ev. ref. 

— az mind keresztyén. De ott hibázta el akkor a kir. 
tábla, hogy félúton megállt és nem volt bátorsága ki-
mondani, hogy már a tisztesség okáért is kell, hogy ha 
a szomszéd a szomszéd dolgát végezi, ne feledkezzék meg 
arról, hogv nem magának dolgozott, valamint, hogy 
hasonlattal éljek, a budapesti ezred sorozó bizottsága is 
megteszi azt (legalább ugy volt akkor) hogy baranya-
megyei fiút asszentál, de szívességből és soha a maga 
regimentje, hanem az 52. számára, bár egy királyt és egv 
hazát szolgálnak. Nyilvánosan és újság czikkben kiemel-
tem is akkor a hibát és megjósoltam a bajt, mely most 
be is következett, hogy t. i. a ker. papok majd össze-
vesznek a kisdedeken. A P. Ll. hasáojain akkor egy igen 
előkelő toll vitába bocsátkozott velem, de egy szóval sem 
vitatta, hogy a katholikus pap által megkeresztelt csak 
a katholikus egyházé lehet Ez az u. n. dogmatikai mo-
mentum ujabb találmány, mely mögé bújni jónak bi-
zonyult. 

Jöjjön akárki hozzám, én sorra viszem kath. közsé-
gekbe és megmutatom ott neki, hogy egy évszázadon 
keresztül a kath. papok evang. gyermekeket kereszteltek, 
igaz, hogy be is irták, de evang. vallásuaknak és mint 
ilyenek számára okmányokat is állitottak ki részükre. 
Soha egyiküknek eszük ágába sem jutot t valaha hirdetni, 
hogy a kath. dogma szerint ezek kath. gyermekekké 
váltak. Hja. akkor még ismerték a ker. szeretetet és szí-
vességet, most egy uj dogna lépett helyébe. 

A dolog forrása nem is ez a dogma, hanem egy 
sokkal régibb okra vezetendő vissza, t . i. a vegyes házas-
ságokra. Az ebből származott gyermekek a régi törvény 
által mind a kath. egyháznak ítéltettek oda, de éppen a 
kath. urak voltak azok, kik ezen intézkedés igazságta-
lanságát belátták és meghozatott a törvény, hogv „lehet" -
nek ev. is. Nem kell kegyed előtt kifejtenem, hogy 
ez a „lehet" vezetett a reverzálisokhoz és hogy milyen 
volt ez a reverzális világ ? nem szükséges kegyednek el-
mondanom. Lépésről-lépésre haladt az igazságosság előre, 
törvényről-törvényre. mig végre a 68-iki törvény egyenlő 
mértéket alkalmazott az egyes felekre. 

Persze, mig ez a törvény irott malaszt volt, ós le-
hetett azt fitymálni is, addig jó törvény volt, de a mint 
olyan kormány jött, mely azt merte hirdetni, hogy „azért 
törvény a törvény, hogy nem enged", kezdődött a panasz 
a rossz törvényre. 

Vagyok olyan objektiv gondolkodó ember, hogy én 
sem tartom ezt szerencsés törvénynek, mert nem jó — 
legalább sokszor nem jó az a kétféle vallás egy család-
ban, de mig törvény, végre kell azt hajtani. De hogyan 
segitsünk hát a bajon ? 

Önök azt véleményezik, hogy vissza kell állítani a 
sanctio nélküli állapotot. Ezt kétféle okból nem tartom 

jónak. Először nem tartom azt egészséges állapotnak egy 
országban, ha vannak olyan törvényei, melyeket meg kell 
tartani és olyanok, melyeket áthágni szabad. Ez aláássa 
a törvény előtti tiszteletet. Másodszor azért, mert „ha 
te vered az én zsidómat, én is verem a tiedet" és kész a 
papok veszekedése és versengése a családban a — kulisz-
szák mögött. Ez szégyenére válik a ker. egyházaknak. 

Azt mondják mások : a szülők természetes jogát tör-
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vénvesiteni kell, az az „határozzanak a szülők." Ez — 
merem állítni — olyan következményekre vezetne, me-
lyek alig fognának tetszeni éppen azoknak, kik most 
követelik. Mert olyan is van ám. hogy „nem kell nekem 
semmiféle egyház sem." Kétlem, hogy ez a medicina 
jobb volna a betegségnél. Ugy hiszem a nazarenizmust 
nem szükséges elősegíteni. Van annak a hazára nézve 
egy veszedelmes elve No meg aztán ez a papíron oly 
szabadelvüen hangzó elv az életben a következőképp 
nézne ki : Az esketés előtt van a gyónás, a gyónásban 
az „absolvo te," meg lehet adni, de meg is tagadni. It t 
aztán az eszköz a „szülői szabadság" regulázására. 
Es — ha nem tudnám, hogy való és megtörtént, nem 
hoznám fel — eszközül jó a pénzbeli igéret is és ne 
tagadjuk, ha egy bizonyos „szabad elhatározás" 20—30 
frtnyi jutalommal is jár, lesz elég, ki „igy" határozza 
el magát. Kívánhatjuk, hogv ilyen intézkedéssel szentség-
telenitessék meg a szentség? — Aztán meg, nem helyte-
lenül hangsúlyozta nemrég Baltik püspök, hogy „ha 
amerikaias B-t mondunk, előbb amerikaias A-t is kell 
mondanunk, azaz a szabad versenynél, ha ahhoz minden 
feltételt megadtuk az egyik félnek, adjuk meg a másik-
nak is és helyezze az állam a többi felekezetet is oly 
szerencsés körülmények közé, mint tette az egyiknél. 
4kkor lehet jogegyenlőségről szólni. 

Ezért, ha nem akarjuk a 68. törvényt fentartani, 
változtassuk meg akként, hogy legyen az apa (vagy anya) 
vallása a gyermekek vallása is. Ez is egyenlő mérték és 
meg van óva a család a papok (nem is említve az ezek 
által mozgatott többi „szelid nyomást" gyakorló anyóst, 
nénit, sógorasszonyt stb.) által szitott fondorlatoktól, de 
a teljes vallástalanság veszélyétől is. Nem átallom kimon-
dani, hogy az a „szülői szabadság" nem más. mint az a 
köpeny, melylyel a csendben és föltünés nélkül dolgozó 
lélekszerzés takaródzik." 

Ez Guggenberger levele az elkeresztelésről. Látni 
való. hogy a közönséget élénken foglalkoztató napi kér-
dést valami ujabb szempontból nem világítja meg; saját 
prot. hitelveit a kérdés megoldására nem érvényesiti ; a 
teljesen vallási ügyet — Tisza Istvánnal szólva — nem 
protestáns, hanem állami, jobban mondva laikus módon 
mérlegeli. 

Nem azt mondja, ahogyan ti katholikusok a 68-iki 
törvényt módosítani kívánjátok, az a vegyesházasságban 
élő prot. fél hitelveire sérelmes lenne, ezt nem mondja, 
mivel a kath. módosítási javaslatot erről az oldalról vá-
dolni csakugyan nem lehet. Guggenbergert a szülők val-
lási elveinek érvényesülése nem érdekli. Levelének min-
den sora oda irányul, hogy a kath. álláspontról a két év 
óta hangoztatott ellenvetésekkel a dogmatikus jelleget 
letörülje, a katholikusoknak a februári rendelettel szem-
ben hangoztatett vallási sérelmét ujabb találmánynak 
bélyegezze, és ily módon megdöntvén a kath. álláspontot : 
a kérdés eldöntését a törvényhozás illetékessége alá terelje. 

Törvényt kíván, nem olyat, mely a kath. és a prot . 
fél vallási meggyőződésének az érvényesülését s gyerme-
kei feletti jogát biztosítaná, hanem olyat, mely a „sem 
nekem sem neked" elve szerint a gyermekek vallásáról 
egy heterogén szempontból intézkedik. 

Miért teszi ezt ? Hiszen a protestánsok szerint is a 
vallási meggyőződés olv egyéni valami, amihez a polgári 
hatalomnak nyúlni semmi joga nincs. Miért akarják most 
ezt a sokat hangoztatott elvöket a vegyesházasságra lépő 
feleikre megtagadni ? Már pedig nyilvánvaló, hogy akár 
a 68-iki törvény, akár Guggenberger javaslata ezen elv-
vel homlokegyenest ellenkezik, tehát nem a prot. vallás-
nak megfelelő javaslat. Miért nem mondja ezt ki nyiltan 
Guggenberger. mint objektív gondolkodó ember ? 

() is csak ugy tesz, mint a protestánsok rendesen. 
Nem hitelveiért küzd, azokat szóba sem hozza, hanem a 
törvényhozástól kiván törvényt, minden tekintet nélkül a 
vallások hitel veire. „Egyenlő mértéket kell alkalmazni az 
egyes felekre!" ez az ő jogi maximája a napikérdésben. 
Pedig azt kellene mondania, hogy oly törvényt kell al-
kotni, a mely módot nyújt az egyes feleknek, hogy hit-
elveik szerint eljárhassanak. Ez a fő, a hitelvek sértet-
lensége ; ennyit és nem többet kivánhat bárki is a 
törvényhozástól ; a felekre a mértéket majd a hitelveik 
képezendik ! 

Igen, a hitelvek ! Ezek követelésének a szabadsága 
az az egyenlő mérték, amelyet a jelen kérdésben a katho-
likus is, meg a protestáne is követelhet. Más egyenlő 
mértékről ebben az esetben, ennél a vallási kérdésnél 
beszélni sem lehet, miután a két fél hitelvei nagyon is 
különbözők. Mi más egyenlő mérték alá is lehetne vonni 
oly két felet, akik közül az egyiknek a hitszabálya a 
Péter-apostoli magisterium tanítása, a másiknak a szabad 
bibliai vizsgálat; akik közül az egyik a házasságot szent-
ségnek tartja, a másik polgári szerződésnek csupán : az 
egyik a keresztséget s a gyermek-keresztséget is szent-
ségnek, a másik a gyermek-keresztséget csak szép szo-
kásnak t a r t j a ; az egyik a gyermek-keresztséget az egy-
házba felvételnek tartja, a másik a konfirmácziót a gyer-
mek felnőtt korában? 

Kinek állna jogában ezen hitelveik ellenére a ve-
gyesvállásu házasfelekre valami intézkedést, éppen tör-
vényt szabni ? Ugy tudom, hogy a prot. vallás alapesz-
méje, a prot. ember legdrágább kincse : az egyéni szabad 
meggyőződés a vallás dolgában. Es a keresztelési kérdés-
nél saját feleik irányában ennek a megtagadására, az 
állami törvény által való megrendszabályoztatására töre-
kednek éppen a protestánsok ? Nem tűrik, hogy egy 
prot. ember a vegyesházasság kötésénél szabadon követ-
hesse azt, ami őt protestánssá teszi, szabad egyéni meg-
győződését ? 

Hát az ilyen eljárást nevezhetik bárminek, csak azt 
ne mondják, hogy a katholikusok által javalt törvény-
módosítást mint protestánsok a vallásuk nevében tá-
madják. 

Guggenberger is. mert az már náluk ígv szokás, 
eltekint a hitelvektől, s egyszerűen az államtól törvényt 
kér, mely hivatva lesz a szülők lelkiismereti jogát pó-
tolni. Propositiójának a támogatására a katholikusokból 
érvel. Hogy hiszen a katholikusok dogmája, mely szerint 
a keresztség a kath. egyházba felvételt jelent, csak egy 
ujabb találmány ; hogy a vegyesházasságból származó 
gyermekeket egykoron csak egy hazai törvény Ítélte 
nekik oda! Tehát azt akarja mondani, hogy a katholiku-
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sok éppen nem panaszkodhatnak jogosan, ha most a tör-
vény máskép fog intézkedni. Vájjon igaz-e ez ? Lássuk 
ezeket az érvek gyanánt használt ellenvetéseket egymás-
után. Dr Diidek János. 

IRODALOM. 
*** Szent-Antal kegyelemhelynek, a vérkmnyeket sírt 

Mária-képnek és a kegyelemhelyen történt csodák néhá-
nyának hü leírása. Sajtó alá bocsátotta Nagy Illuminât, 
szent-antali házfőnök, helyettes plébános, a szent Ferencz-
rend szűz Máriáról czimzett tartományának római meg-
bizásból főnöke. Pozsony, 1892. 16-r. 63 1. Ara kötve 
20 kr. 

Nagybecsű adalék a Csallóköz egyházi történetéhez. 
= Kazár tantétel. Irta Némüti Kálmán nemzet-

nevelő. Budapesten, Hornyánszky V. könyvny- 1892. 8-r.-
32 1. Szerző lakása : Budapest, II. Lánczhid-utcza 23. sz. 

Szerzőnek igen sajátságos, eredeti és igen sokszor 
találó gondolatai és ténvállapitásai vannak. A finnt-ugor 
és a török-tatár elmélettel szemben nemzetünk eredetére 
nézve általában a kaukázi eredés elméletét vitatja. Kuta-
tásainak eredményeit tantételeknek nevezi. Egy ily tan-
tételt már közre bocsátott „Türk tantétel* cz. alatt a 
magyarok eredetéről. Ez a mostani, vagyis a „Kazár fan-
tétel" a kazár-nemzet viszontagságait ismerteti s az attól 
elszakadt s magyar eleinkhez csatlakozott kabar vagy 
palócz nemzetségek nyomait kutat ja fel Nógrád és szom-
szédos vármegyékben. Szándéka még a Hunn-Pártos-
Szittya tnntételeket közzé tenni. De müveit piaczra r. ;n 
bocsátja, csak megrendelésre ingyen osztogatja. Nyomda-
és postaköltségekre szánt adományokat azonban elfogad. 

— Irodalmi újdonság. „Kézikönyv a jegyesek elő-
készítésére és házasok számára." A magyar irodalomban 
a fent czimzett könyv tartalmánál fogva tudtommal a 
legelső. Ez okból e mü iránt a lelkészkedő papságnak 
szives pártolását ugy maguk, mint eljegyzésre avagy há-
zasságra jelentkező községbeli híveiknek érdekében mél-
tán remélhetem. Hogy mire való e könyv, világosan 
megmondja czime ; csak annyit kell hozzáadnom, hogy e 
könyvnek minden egyes szakasza mig egyrészt s egyúttal 
a legalkalmasabb esketési beszédek bő anyagát tartal-
mazza. másrészt kisegítő eszközül szolgál különösen az 
intelligensebb jegyesek vagy házasulandókkal szemben is. 
kiknek élő szóval való, tanitás helyett olvasmányul e 
könyvecskét ajánlhatja. Ára fűzve 60 kr. (Etiam erga 2 
sacra.) Megrendelhető Szatmáron a „Pázmány-sajtó" czi-
mén. Haugg Leo, plébános. 

VEGYESEK. 
— Uj templom Bécsben. Gruscha Antal bibornok 

bécsi hg-érsek 1893. máj. 4-én tart ja áldozópappá történt 
felszentelésének félszázados jubileumát. Ezt a napot a 
nagy főpap csendben óhajt ja megülni, emlékezetét azon-
ban egy nagy tett által akarja megörökíteni : aznap akarja 
ugyanis letenni a páduai szent Antal tiszteletére tervezett 
nagy stylü templom alapkövét. 

— A kegyes tanitórend kormánytanácsa, élén a 
nagyérdemű rend főnökével, ff. Lévay Imrével, azt a ha-
tározatot hozta, hogy a rend fiatal tagjai, mielőtt tanári 
müködésöket megkezdenék, gyakorló tanárképzőn fognak 
keresztül menni. Hároui ilyen intézetet fog a rend fel-
állítani : Budapesten, Kolozsvártt és Nyitrán. 

— 25 évi jubileum. A Csallóköz nevezetes búcsújáró 
helyén, Szent-Antalban, folyó hó 14, 15. és 16-án nagy 
ünnepséggel fogják megtartani a diszes kálvária készülé-
sének, illetőleg fölszentelésének 25 éves fordulóját. Mind-
három nap missiókat is fognak tartani szent beszédekkel. 

— Az evangélikusok minapi közgyűlésen utasították 
az espereseket és iskolalátogatókat őrködésre, hogy a 
felekezet népiskoláiban a reáltudományok csakis az egy-
házkerület által elfogadott tankönyvekből taníttassanak 
és hogy Vargyas Endrének, a kultuszminisztérium által 
engedélyezett „Magyarország története" czimü könyve ne 
használtassák, mert abban Szent Erzsébet legendájára 
több suly van fektetve, mint Bocskay, Bethlen Gábor és 
Rákóczinak szabadságharczaira és a mely harezok hősei (!) 
ugy vannak feltüntetve, mintha e haza alkotmányáért 
nem, csakis a protestánsok érdekeiért küzdöttek volna. 
— Lám, hogy vigyáznak, nehogy a protestáns gyermekek 
valahogy az igazságot megismerjék. — A katholikusok 
megtanulhatják ebből azt. hogy prot. irók tankönyveit, a 
melyekben a kath. vallást és egyházat a lehető legrosz-
szabb szinben tüntetik fel és rágalmakkal illetik, dobják 
ki azon iskolákból, a hol ismert türelmességünk folytán 
ilyenek használatban vannak. Szinte halljuk már erre a 
refraiut : A türelmetlen katholikusok. De hát quod uni 
justum alteri aequum ! (Közművelődés.) 

— A taváli osztrák delegáczióban Zallinger a római 
kérdést is szóba hozta s Kálnokv grófot világos nyilat-
kozatra kényszeritette. Most Zallinger avval bűnhődik a 
»lágymeleg" osztrák politika részéről, hogy az ez idei 
delegáczióból kihagyták. Ausztria s Magyarország — meg 
van mentve! 

— Bruxellesben katholikus társadalmi kongresszus 
volt a mult hó végén avval a czéllal, hogy a társadalmi 
reformnak XIII. Leo pápa által vezérelt irányát hala-
dásában előbbre segítse. Fel kell venni a keresztény 
tradicziók folytatását, ott hol a ker. társadalom fentar-
tásának munkája abban maradt. Ez a jelszó. 

— A franczia royalisták erősen opponálnak XIII. 
Leo pápa békitő és egyesítő politikájának. Pedig hát 
Francziaországot nem a monarchia fogja megmenteni az 
önelpusztitástól, hanem a kereszténység elvei és a hozzá-
jok méltó emberek, legyenek azok monarchisták vagy 
republikánusok, mert az mindegy. 

— Dániában szigorító javítást tett az országgyűlés 
a vasárnapi munkaszünet és nyugalomra vonatkozó 1876-ki 
törvényen. A vasárnapi nyugalom reggeli 9 órakor kez-
dődik. A korcsmák és vendéglők ugyan nyitva maradnak, 
de ki van mondva, hogy a vendégeknek nem szabad sem-

1 miféle „orgiákat vagy zajos gyűléseket" tartani. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brezaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A keresztelési kérdés megoldása. 
III. 

A keresztségre és az egyházba való felvé-
telre vonatkozó prot. hitelveknek a taglalása 
sajátszerű eredményre vezetett bennünket. Meg-
ismertük protestánsainkat, kik mint protestán-
sok küzdenek ellenünk és arczulverik a saját hit-
elveiket ! 

Hát ilyen ellenféllel lovagiasan küzdeni 
nem lehet. 

Hirdetik a lelkiismereti szabadságot ós 
mégis a szülőket arra akar ják kényszeríteni, 
hogy hozzájok vigyék gyermekeiket. Hirdetik, 
hogy a hit üdvözit egyedül és csecsemőkórt 
viaskodnak, akik még öntudatlanok. A konfir-
mácziót ta r t ják az egyházukba való felvétel 
szertartásának és már a megkeresztelt csecse-
mőket akarják anyakönyvelni, jóllehet szemök-
ben a keresztség semmi, vagy legfellebb egy 
szép szokás. Szidják a katholikusokat az opus 
operatum miatt , hogy a csecsemőt a keresztség 
folytán a kath. egyházba felvettnek mondják és 
ime az egész mostani vitában ők a katholiku-
sokra játszszák magokat, midőn a megkeresztelt 
csecsemőknél inditják meg a taggyüjtést , egye-
nesen a szülők akarata ellenére. 

Minek kell az ilyen eljárást nevezni? Avagy 
a katholikusok jóhiszeműségére számitanak pro-
testánsaink, hogy azok a sok huza-vona között 
nem veszik észre manipulácziójukat, mely hit-
elveik követelményeivel homlok egyenest ellen-
kezik ? 

Igy aztán meg lehet érteni, miért óvakodnak 

előlépni hitelveikkel a februáriusi rendelet vé-
delmére. Igy meg lehet érteni, hogy a kormány, 
félrevezettetve, egy igaztalan álláspont folytán 
nem tud az éles ellentétből kimenekülni, a 
melybe a katholiczizmussal szemben helyezke-
dett. Tessék csak a februári rendeletre a prot. 
hitelveket alkalmazni, akkor meg fogja látni a 
miniszter, vájjon a prot. hitelv követelmónye-e 
az, amit a protestánsok a vegyesházasságok 
kapcsán követelnek? 

A kit a szülők kis korában vezetnek a 
prot. pásztorhoz, a ki a koníirmáczió tényén 
általment vagy a ki felnőtt korában önszántá-
ból lépett hozzájok : azt nevezhetik ós tar that-
ják a protestánsok egyházuk tagjának és sen-
kit mást. 

Kényszeríteni a szülőket, csecsemőket a 
prot. egyház tagjai közé sorozni akarni: ez a 
prot. hitelv követelménye, ez a sola fides salvi-
fica jelentménye, ez a prot. lelkiismereti szabad-
ság? Hát mi nekünk ámitókkal és nem protes-
tánsokkal van dolgunk? 

A ki a prot. dogmatika keretében nézi 
protestánsaink mai harczát, az azonnal észre-
veszi, hogy csupán egyházuk jogtalan, mert 
improtestáns szaporítása az egyedüli indoka el-
járásuknak, mely hitelveikben semmi alappal 
sem bir s a melyet egy a pártok felett álló 
hatalom végrehajtani nem, de visszautasítani 
van hivatva. 

Ha tehát azon törik most fejeiket az ille-
tékesek, a felmerült keresztelési kérdésben miként 
kelljen törvény ut ján dönteni, arra nézve az 
eddig mondottakban megtalálják a normativu-
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mot. Vallási ügyről, a vegyes házasságból szár-
mazó gyermekek hovátartozandóságáról van 
szó ; ebben csak az illető vallások elvei érvé-
nyesülhetnek, mer t vallási ügynek ezek képezik 
mértékét. 

A törvényhozás tovább nem mehet, mint 
hogy ezen elvek sértetlenségéről gondoskodik; 
annál kevésbé szentesíthet olyasmit, ami vala-
mely egyház hitelvein nem alapszik. Már össze-
vetve a vallásoknak a fenforgó kérdésre vonat-
kozó hitelveit, azok érvényesülésére a törvény-
hozás mindent megtett, lia kimondja, bogy: a 
vegyesházasságu szülök gyermekeinek val-
lási neveltetése a szülők lelkíismeretbeli joga. 

Mindkét szülő ismeri vallása elveit, lelkí-
ismeretbeli meggyőződésétől függ azokat gyer-
mekeire nézve érvényesíteni s ebben éppen hit-
elveik ellen őket korlátozni senkinek a világon 
jogában nem áll. mert a gyermekek a természet 
szerint hozzájok tartoznak. Micsoda hitelvnek a 
kifolyása is volna az pl., ha valaki a szülőkre 
ráparancsolná, hogy egyik nemű gyermekeiket a 
katholikus, a másik nemüeket meg a protestáns 
vallásban neveljék ? En sem a katholiczizmus-
ban, sem a protestántismusban ilyen hitelvet 
nem ismerek. A vallási ügyeket pedig csak a 
hitelvek szerint szabad megítélni; i t t sem erő-
szaknak, sem önkénynek, sem illetéktelen be-
avatkozásnak helye nincs. S ugy tudom, hogy a 
protestánsok erről legtöbbet szoktak beszélni. 

Csak egy mód van tehát a vegyes házas-
ságu szülők lelkiismereti szabadságát megvédeni 
és a gyermekeiknek saját hitelveik szerinti ne-
veltetését biztosítani, s ez a mód az, ha a 
törvényhozás a fennebbi elvet törvénybe iktatja. 

Ennyit a fenforgó kérdésnek a kath. és 
a prot. hitelvek szerinti megítéléséről. 

Azonban tudjuk, hogy az állami hatalom-
nak van már ez ügyben két rendbeli intézkedése 
is, egyik általános, a másik részletes: az 1868. 
évi 53. t.-cz. 12. §-a és a februári miniszteri 
rendelet. Mit kell ezekről a mondottak után 
tartani ? 

Az elsőt, a 68-iki törvényt senki változha-
tatlannak nem ta r t ja ; a katholikusok kérik is a 
megváltoztatását, ellenben a protestánsok ra-
gaszkodnak hozzá. De vájjon hitelveik alapján-e? 

A szakasz igy hangzik : A vegyesházasság-
ból származó gyermekek közül a fiuk atyjoknak 
s a leányok anyjoknak vallását követik. 

Legelőször is ez a törvény a szülők lelki-
ismereti jogát, hitelveik szerinti önelhatározásu-
kat gyermekeik neveltetésére ignorálja, s egy 
oly parancsnak a követését szabja eléjök, a 
minőt hitelveik egyáltalán nem ismernek. Ez oly 
vallási kényszer, mely a prot. vallás egész szel-
lemétől idegen. 

Azután a törvény a vallás „követéséről" 
intézkedik. Ez ismét oly intézkedés, mely nem 
egyképen foganatosítható a katholikusra és a 
protestánsra nézve. 

A katholikusoknál a keresztség a katholikus 
egyházba való felvételt jelentvén, a csecsemő 
azonnal megkereszteltetése után az egyház tagja, 
katholikus, aki valósággal követi a szülő vallá-
sát. De a protestánsra nézve ez egészen más-
kép áll. 

A „sola fides" oly sine qua non-ja a pro-
testáns egyházhoz való tartozásnak, hogy maga 
a prot. szülő sem csinálhat gyermekéből protes-
tánst, még az maga a prot. egyházi tagság al-
kalmas subjekturaává nem válik, még a konfir-
máczióra nem érett meg. 

A törvény tehát, ha a szülők lelkiismereti 
jogával nem ellenkeznék is, a kath. félre mind-
j á r t a keresztség után, mig a protestáns félre 
nézve csak a gyermeknek a konfirmáczióra al-
kalmas korában volna végrehajtható. Az egy 
házhoz való tartozás katholikus és prot. elvei 
szerint. De a keresztség után mind a két félre 
nem hajtható végre. 

És ekkor is, ha az állam a maga törvényét 
a gyermeknek éret t korában a protestántizmus 
érdekében végrehajtani akarná , kit kellene 
perbeidézni? A gyermeket, ba az magát a pro-
testáns egyházi tagságra elhatározni nem akarná. 
De ez esetben is hová lenne a prot. evangéliumi 
szabadság, hová a hitbensőség, mely a prot. tan 
szerint mindenkinek saját müve? 

Ez a törvény tehát már alapeszméjében vét 
mind a kath., mind pedig a prot. hitelv ellen, 
midőn egy tisztán vallási ügyben a szülőkre 
kényszert akar gyakorolni ; valóságos monstrummá 
válik pedig akkor és pedig a prot. dogmatika 
szempontjából, ha az állam e törvényét már a 
megkeresztelt csecsemőknél akarná végrehajtani. 

A szülő az, ki gyermekét, mielőtt még a 
prot. egyházi tagságra alkalmassá válnék, prot. 
módon neveltetheti. A szülő teheti ezt, mert a 
gyermeke a természet szerint hozzátartozik. De 
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még ö sem mondhatja a prot. egyház tagjának, 
mielőtt maga a gyermek a konfirmáczió alkal-
mával prot. hitéről vallomást nem tett . Ha már 
most a szülő is csak ennyit tehet gyermekével: 
micsoda eljárás volna az, ha az állam magát a 
megkeresztelt csecsemőt a prot. anyakönyvbe 
bejegyeztetni parancsolná és pedig a szülői aka-
rat ellenére ? 

Mit keresne a prot. hitelvek szempontjából 
az ilyen csecsemő a prot. anyakönyvben? Ha a 
protestánsok valamit adnak dogmájukra, nem ő 
nekik kellene-e az ilyen intézkedés ellen a leg-
erólyesebben tiltakozni ? 

Mig azonban a 68-iki törvény csak annyit 
mond, hogy a vegyes házasságból származó gyer-
mekek nemök szerint szülőik vallását „követik", 
a mi természetesen csak annyit jelenthet, hogy 
követik, amint t. i. az illető vallást követni 
lehet, a katholikust a csecsemő kortól, a pro-
testánst a „sola fides"-re képes kortól kezdve: 
addig a februári rendelet a 68-iki törvény czi-
mén az elébb taglalt theologiai monstrumot 
minden részletében végrehajtatni parancsolja. 

A februári rendelet tehát még a 68-iki tör-
vénynél is czifrább visszaesést jelent a hitelvek 
nem ismerésében és törvényszerű sértegetésé-
ben.1) Sérti a szülők lelkiismereti jogát és hozzá 
a prot. egyházhoz való tartozást a kath. lútelv sze-
rint itéli meq ; pedig a katholikusok ós a pro-
testánsok között a keresztségre és az egyházhoz 
való tartozásra vonatkozó felfogás dolgában ég 
és föld a különbség. Ilyen eljárás illenék az ál-
lami hatalomhoz? 

Ha tehát a törvényhozás a vallásoknak a 
saját hitelveik mértéke szerint igazságot akar 
szolgáltatni — s felteszszük, hogy intézkedéseivel 
egyéb czélja nincs, — akkor a februári rende-
letet vissza kell vonnia és a 68-iki törvényt a 
fennebbi javaslat értelmében módosítania kell. 
Ez felel meg egyedül az igazságnak. 

Tudjuk, hogy a kormány a protestánsok 
érdekében dolgozik és a protestántizmus most 
hitelvei sértetlenségénél fontosabbnak ta r t ja 
hivei számának bármi módon való szaporítását. 
Ez törekvéseinek a czélja. De ha erre hitelvei 
nem elégségesek s csak a szülőkre gyakorolt 
kényszer tetszik előtte alkalmasnak erre, akkor 
legjobb lesz, ha a kormány a prot. hitelv és 

x) A parcziális polgári-anyakönyvek behozatala is 
csak ennek a folytatását képezné ! 

szabad meggyőződés nagyobb dicsőségére a katho-
likusokból annyit rendel a prot. ekklezsiába, a 
mennyi a számbeli paritásra éppen szükséges. 
Hiszen ez a rendelete a februáriusi rendelettől 
— a hitelvek szempontjából — csak annyit fog 
különbözni, amennyire a kisebb erőszak a na-
gyobbtól különbözik ! 

Szomorú idők ezek, szomorú, hogy egy val-
lásfelekezetet hitelveire kell tanitani a közbéke, 
a közszabadságok érdekében. Innen a sajátszerű 
tünemény is, hogy az ellentétek között expedienst 
találni eddig nem lehetett. Miért? Mivel a pro-
testánsok, elhallgatva a saját hitelveiket, a cse-
csemőket a kath. hitelv alapján követelik egy-
házuk számára. Tehetik-e ezt mint protestánsok? 

r 

Es a kormány, midőn e sajátszerű prot. „fo-
gásra" hallgat, a protestantizmus hitelveit vé-
delmezi-e ? 

Ébredjen tehát a kormány annak a tuda-
tára, hogy minden vallást a saját hitelvei szerint 
kell megítélni és akkor be fogja látni, hogy a 
protestánsok követelése improtestáns, hogy a 
hitelvek sérelmét csak a szülők lelkiismereti 
jogának gyermekeik felett való elismerése által 
lehet orvosolni. 

Más szóval, hogy eddigi fejtegetésünket a 
herczeg-primás főrendiházi javaslatához kommen-
tárul csatoljuk: „az 1868-iki törvény okvetet-
lenül megváltoztatandó, vagy — és ez volt a 
herczeg-primásnak a körülményekhez mért ja-
vaslata — oly értelemben magyarázandó és 
alkalmazandó, hogy az 1868-iki törvény 12. 
szakasza nem imperativ, nem kógens, hanem csak 
declarativ, mint akárhány más törvény; vagyis: 
a szülők nem kényszeríthetők gyermekeiket a 
jelzett szakaszban kimondott elv szerint nevelni." 

Van-e protestáns, ki hitelvei alapján ezen 
javaslat ellen kifogást tehetne? 

* 

Azt hiszem ezek után elvi kérdés miat t 
nehézség többé fen nem foroghat. 

Az ezen szempontból informálandó kor-
mánynak be kell látnia, hogy a herczeg-primás 
javaslata ugy a kath., mind a protestáns hit-
elveknek teljesen megfelel, tehát hogy a pro-
testánsoknak önkényen és nem a hitelveiken 

, alapuló torzsalkodásuk alaptalan. Már pedig a 
törvényhozás egy vallásnak sem adhat olyasmit, 
amit neki a hitelvei nem adnak meg. 

.30* 
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A vallási jog és a közbéke érdekében szük-
séges, hogy az odiosus ügy a herczeg-primás 
javaslata értelmében mielőbb törvényileg ren-
deztessék. Dr Durlek János. 

Elnöki beszéd. 
melyet melt, és ft. Mayer Béla püspök és egyházmegyei 
főtanfelügyelő ur a kalocsavidéki r. kath. néptanitó-egye-

sületnek szept. 22-én tartott nagygyűlésén mondott. 

(Vége.) 

Nincs kétség benne, bogy az utóbbi fölfogásból 
származik az a végzetes tévedése az elméknek, mely az 
ifjú nemzedék vallásos nevelését majdnem kizárólag a 
népiskolák falai közé szorít ja; hisz köztudomásu dolog, 
hogy a közép tanodáknak, legalább a mi honi törvényeink 
szerint, hivatása már nem az ifjúságnak vallásos keresz-
tény nevelése ; — s ha itt-ott a nem felekezeti jellegű ily 
fokú tanintézetekben a vallásnak tantárgyi jelentőségén 
felül még valami más szerepkör engedélyeztetik is, — a 
tudományok legmagasabb intézeteiben már hittanról sem 
elméletileg, sem gyakorlatilag szó sincs többé. Ez vilá-
gosabban szólva, és magyarra fordítva annyit jelent: 
boery Istenre csak a kis gyermekeknek van szükségök, a 
felnőttebbeknek, ha tetszik, még lehet róla szólni, — az 
„érett" i f júság már el lehet anélkül is. 

Ámde az Isten nem olyan fogalom, melyet a gyer-
mekkor határai közé lehetne korlátolni. E fogalom hz 
eszmélkedés első pillanatától megragadja az egész embert 
és hatalmában tartja egész élete pályáján, mert az ember, 
mint teremtmény, alkotójának hatalmi köréből soha egy 
perczig sem bontakozhatik ki. 

Epp azért a nevelés maga is a bölcsőnél, sőt még 
az előtt is kezdődik s a sirnál végződik, mert kiindulási 
pontja, alapja és végczélja maga az Isten. 

Ezzel természetesen nem azt akarom mondaui, hogy 
az ember, mig csak él, a katekizmus rendszeres tanulá-
sára is köteleztessék. Noha nem mondtam volna ezzel 
sem valami képtelenséget. Hanem igenis azt mondom, 
hogy a hit igazságainak ismerete, de főleg a vallás gya-
korlása mindenkinek szükséges. A felnőttebbnek még 
inkább, mint a gyermekeknek, senkinek pedig annyira, 
mint éppen az ifjúságnak a pezsgő vér azon háborgó 
idejében, midőn a vallás fékező eszközei nélkül bukása és 
elzüllése kikerülhetetlen. 

A helyes nevelést soha sem lehet a vallástól füg-
getleníteni, mindkettőre nem csak az iskolában, hanem 
azon kivül is szükségünk van, s behatásuk alatt állunk 
életünk utolsó leheletéig. Különben is az élet maga egy 
nagy iskola, a melyben folyton tanulunk, folyton neve-
lődünk s csak az a kérdés, hogv mi t? és mire? 

Szerintem a tanitó akár egyházi, akár világi, nem 
csak az úgynevezett tanköteleseknek, hanem, hogy ugy 
mondjam, az emberiségnek oktatója és nevelője s igazi 
hivatását az fogta föl helyesen, ki a tanítót elnevezte 
népnevelőnek. 

Igen is népnevelő. S az is marad, mig nem sikerül 

valakinek bebizonyítani, hogy a tanitás a neveléstől el-
választható, ez pedig, ugy hiszem, nem fog sikerülni sen-
kinek sem. Nem tet t az még soha lélektani tanulmányo-
kat és nem is figyelte meg soha a gyakorlati életet, ki 
hinni tudja, hogy tanítani lehet nevelés nélkül is. Az 
ember természetében rejlik, hogy saját meggyőződését 
terjeszteni és másokkal is igazság gyanánt elfogadtatni 
törekszik. 

A hivő hite, a hitetlen hitetlensége szerint beszél 
és másként nem tehet. A közönbösség csak egy elvont 
elméleti fogalom, a melynek gyakorlati alkalm azasa lel-
künk legtermészetesebb törvényeivel ellenkezik s épp 
azért valódi tétlen közönbösség tényleg legalább nem 
létezik. 

Ez az egyszerű és kétségbevonhatatlan igazság mu-
tat ja ki leginkább az úgynevezett felekezetnélküli iskolának 
képtelenségét. Ott is vagy a vallásos alapra fektetik a 
nevelést, vagy az úgynevezett független erkölcstant hir-
detik, azaz : vallástalan nevelésben részesítenek. Ámde 
akkor az első esetben nyilván felekezeti az olyan iskola 
is, a másik esetben pedig az történik benne, a mit a 
törvény határozottan tilt — de megakadályozni nem képes. 
Az ily iskolákban a vallásos nevelés különösen akkor 
forog veszéivben, ha tanítója hitetlen vagy más vallás-
felekezethez tartozik, mint tanítványai. 

Hogy hova vezet az ilyen rendszer, a gyakorlati élet 
elég szomorúan illusztrálja. A példákat csak gyülöletes-
ségök miatt hallgatjuk el. 

De mindezen bajokon mi legalább közvetetlenül 
nem segithetünk. Más tényezők hatásköréhez tartozik az. 
E n csak annyiban emiitettem itt föl, hogy bennük is rá-
mutassak azon fonákságokra, melyekben nálunk az iskolai 
vallás-erkölcsös nevelés leledzik. 

Van azonban ezeken kivül még egy igen nagy bajuk 
a mi iskoláinknak s az abban áll : hogy a bennök észlel-
hető eredmény, csekély kivétellel, főleg csak a látszat 
követelményeinek felel meg. A tanulásról nem sok mon-
dani valóm van e tekintetben. A tanitás ugyan okszerűbb 
és czéltudatosabb mint valaha, népoktatásunkról azonban 
mégsem állitható. hogy belterjes irányban is haladott 
volna. Tanítókhoz szólok, kik nálam is jobban tudják, 
hogy a gyermekek, mint mondani szokás, csak az iskolá-
nak tanulnak s nem az életnek. A fő dolog náluk az, 
hogy tudtak légyen felelni, midőn fölhitták. Hogy ezen-
kívül akárhányszor nem tudtak volna felelni, az egv 
cseppet sem szomorítja őket, sőt egy kis „drukkolást" 
leszámítva, még örülnek is a lurkók annak, hogy sike-
rült tanítójukat rászedni. Tudni a leczkét, ha fölhívják, 
ez a tanuló ifjúság egész iskolai politikája. A tanitás 
hasonlóképpen ritka kivétellel csak a látszat követelmé-
nyeinek tesz eleget. A mit ugyan eléggé fájlalni alig 
lehet, de mentségére szolgál mégis azon körülmény, hogv 
a tanitás manapság majdnem azon kényszerhelyzetbe van 
hozva, hogy a reális eredmény helyett inkább annak lát-
szatát mutassa fel. A tantárgyak túlságos sokfélesége, a 
tananyag mennyisége már előre is kizárja a tanulásnak 
alaposságát; az értelem alig fejlesztetik, az emlékezőte-
hetség pedig tulterheltetik. Ámde eredménynek kell lennie. 
Ezt keresik a szülők, a t. vendégkoszoru. az iskolaszék, 
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az iskolalátogató s minden néven nevezendő tanfelügyelő 
a legmagasabb tanhatóságig. Es ez igy jó is volna, ha 
minálunk az eredmény kritériuma nem abban állana, 
hogy a tanulók ugy felelnek „mint a viz". S ezt az ered-
ményt mutatjuk ki az iskolalátogatások, különösen a 
vizsgálatok alkalmával, a hol a szajkózás és magolás vá-
sári munkájának legkedvezőbb piarcza és részben még 
mindig legnagyobb értéke is van. A fődolog nálunk az, 
hogy a vizsgálatok „kitűnően" sikerüljenek. S nem sokat 
ért az a szédelgéshez, ki az eredménynek ezen latszatát 
nem tudja kimutatni a laikus közönség előtt. A valódi 
eredmény megítéléséhez persze valamivel több képzettség 
és képesség is kívántatik, mint a mennyivel — egyebe-
ket elhallgatva — a tanügynek csak megzsibbasztására 
kieszelt iskolaszéki intézmény különben igen tisztelt kép-
viselői dicsekedhetnek. 

Nem állunk mi sokkal jobbr.n a nevelés dolgával 
sem. Távol áll tőlem, hogy azok közé számittassam ma-
gamat, kik a nemrég elmúlt idők azon nevelési mód-
szere iránt rajongni tudnak, a mely módszernek egyik 
kiváló eszközét képezte az annyira rettegett nádpáicza 
Sőt örülök, hogy azon kor az ő összes brutalitásaival 
letűnt végkép. Üdvözlöm a humanismust minden téren, 
főleg a gyermekekkel szemben. Ámde czéltévesztettnek 
és túlságos szentimentalismusnak tartom, hogv itt is az 
arany középutat elhagyva, a másik végletekbe estünk. 
Tudom, hogy a szeretet a legjobb nevelő, de a fenyítést 
még az Isten sem zárta ki az ő végtelen szeretetéből — 
s én meg vagyok győződve, hogy a mai túlságos huma-
nizmus nagyobb kárára van a nevelésnek, mint a mennyit 
ártott annak régente a testi fenyítéknek itt-ott czélsze-
rütlen alkalmazása az iskolákban! 

Azt az egyet senki sem képes tagadni, hogy a régi 
iskolából romlatlan erkölcsök, vallásos érzelmek és jelle-
mek kerültek ki. 

Nem mondom, hogy az ujabb éra iskolái is ilyen 
eredményekkel nem dicsekedhetnének, — ámde ma majd-
nem kivétel az, a mi régente általános szabály volt. Az 
előtt keveset tanítottak, és több jó példát mutattak, mint 
manap. A tanitó nemcsak a gyermekek, hanem a szülők 
leőtt is tekintély volt — most már a kis gyermekek 
sem igen félnek tőle, a szülők pedig nem tekintik he-
lyettesüknek, hanem szolgájuknak, kit fizetni kénytelenek. 
Ma a tanitó alig számolhat a szülők közreműködésére, a 
legtöbb esetben csak gáncsolásuk, nem ritkán nyilt 
szembeszállásuk is zsibbasztja erélyesebb föllépését. A 
tanitó csak nyűgnek tekintetik a községekben, hol majd-
nem osztatlauul uralkodik azon nézet, hogy sok a tanitó, 
sőt még a fizetése is sok. Az iskolaszékek nem támo-
gatói, hanem értelmetlen bírálói és ha a népoktatás az ő 
bölcsességük szerint intéztetnék; kevesebb tanítóval is 
beérnék és nyomorult fizetését minden esetre még lejebb 
is szállítanák. 

A minek aztán természetesen folyománya, hogy a 
tanítói világban hiányzik az állásuk, hivatásuk iránt való 
lelkesedés, munkakedv és ügybuzgalom. Kivétel itt is 
van, de az általános szabály az, hogy olyan a munka, a 
milyen a fizetés. Olcsó húsnak hig a leve. A néha 5 —6-od 
magával is sanyarú kenyéren tengődő s uutalanul koldu-

lásra is rászorult tanítónak apathiája sehol sem boszszulja 
meg magát jobban, mint az ifjú nemzedék nevelésében. 
A köteles gyengédség tiltja, hogy e kényes dolog részle-
tezésébe bocsátkozzam. 

Különben misem bizonyítja inkább nevelési ügyünk-
nek megszorultságát, mint az e téren számba alig vehető 
családok mulasztását pótolni hivatott nevelőintézetek 
szaporodása. Sokat, nagyon sok jót tehetnek az ilyen 
intézetek ; — de a legjobb intézetről is azt tartom, hogy 
az Isten által alapított legelső nevelői intézettel : a csa-
láddal nem állja ki a versenyt egyik sem. Tökéletesen 
nevelni csak a családi életben lehetséges, a mi azon kivül 
történik, az csak amolyan erőlködő mesterkéltség, mely 
nélkülözi a természetesség és egyszerűség isteni alapföl-
tételeit az életrevaló keresztény nevelésnek. 

Fokozottabb mértékben áll ez főleg akkor, ha az 
olvan nevelőintézetek nem vallásos szellemben vezettet-
nek, — ha bérenczek kezébe kerülnek, kikben hiányzik 
a benső meggyőződés, czéltudatos lelkesedés és örömteljes 
önfeláldozás. Ott aztán szoktatás, fegyelmezés, rendsza-
bályozás, lélek és élet nélküli dresszura. kaszárnyaszerű 
untalan felügyelet, gépies, gyárias produkczióra törekvő 
anyagidomitás : ezekből áll — hogy egyéb nagyobb bajait 
még elhallgassam, — az ilyen intézeti nevelésnek egész 
bölcsesége. A jónak szívből való megkedvelése, az igaz-
ságnak vérré vált meggyőződése, a becsületes és megbíz-
ható jellemek kiképzése, ha okoz is, és bizonyára okoz a 
legtöbb helyen, fejtörést, azt az ilyen intézeti nevelés 
eredményei között keresni igen, de találni csak elvétve 
lehet Különben kedvező eredményei közé számítandó, 
hogy az ifjúságot a rossztól való fizikai megakadályozás 
áldásaiban részesitik, egyébként pedig fő árnyoldaluk, 
hogy csak üvegházi növényeket ápolnak, vagy világosab-
ban szólva : szárazon úszni tanítanak ; a miért aztán nincs 
mit csodálni azon, hogy az igy nevelt ifjúság oly hamar 
merül el az élet hullámaiban, s midőn szabadjára bizatik, 
ugy rohan a tilos dolgok után, mintha azokat vele nem 
is annyira megutáltatni, mint inkább megkedveltetni 
akarták volna. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
Ezeket csak azért mondtam el, hogy egy kis el-

mélkedési tárgyat nyujtsak önöknek. Reménylem, hogy 
ha keserű igazságokat is kellett hallaniok, fölszólásom 
szándokának becsületességét kétségbe vonni nem fogja 
senki sem. 

Különben köszönöm a megtisztelő figyelmet, mely-
ben szavaimat részesítették és üdvözlöm önöket ujolag 
testvéri szeretettel és tisztelettel. Gyülésöket ezennel meg-
nyitom és vezetését az igen tisztelt nagyságos elnök ur 
ügyszeretetének és tapintatosságának átengedem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nyitra, szept. 21. A Budapesti Hírlap protestáns 

levele az elkeresztelésről. — 
II. Protestánsaink az elkeresztelési kérdésben hit-

elveik ellenére akarnak diadalt aratni. Mivel vallásuk 
alapeszméje, a szabad egyéni meggyőződés, nem látszik 
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eléggé hóditó eszköznek a vegyes házasságok kötésénél, 
hát ezt sutba dobják s a máskülönben annyira felmagasz-
talt hitelvüknek egy kényszerítő állami törvénynyel akar-
ják kitekerni a nyakát. Azért azon vannak, hogy a tör-
vényhozásnak e tisztán vallási ügyben illetékességét be-
vitassák. E czélból nincs fontosabb teendőjük, mint a 
katholikusoknak a februári rendelet ellen és a 68-iki tör-
vény módosítása mellett felhozott argumentumait erejök-
ből kiforgatni. 

Igy tesz Guggenberger is. Mindjárt a keresztségen 
kezdi s oda nyilatkozik, hogy a gyermek megkeresztelése 
még nem jelent felvételt valamely tényleges egyházba, 
hanem csak a kereszténység egyetemébe s hogy a meg-
keresztelt gyermeknek, mely ker. egyházba való tartozását 
tulajdonképen a törvény jelöli meg. Ezen a hovátartozáson 
— szerinte — nem változtat semmit, „ha a szomszéd a 
szomszéd dolgát végzi", illetőleg ha más lelkész keresz-
teli is meg a gyermeket, mint a kihez a törvény szerint 
tartoznék. Miután ez esetben csak egyszerű szívességről 
van szó, a nem illetékes lelkész a gyermeket az illeté-
kesnek átadni tartozik. 

Ezt a nézetét a gyermek-keresztség jelentéséről, 
mint Hase után tudjuk már, nem meríthette a prot. 
dogmatikából, de sőt ez a nézet protestánsaink között 
sem mondható általánosnak, mert mint G. maga mondjai 
nézeteért annak idején saját lelkésztársai, illetve egyik 
felebbvalója által keményen meg lett támadva", annál 
kevésbbé meríthette azt a kath. dogmatikából, hanem a 
gyakorlati élet egyes éppen nem normatív eseteire ala-
pítja. Első sorban arra az eljárásra, mely szerint kath. 
papok is evang. gyermekeket kereszteltek, igaz, hogy he 
is irták, de evang. vallásuaknak és mint ilyenek számára 
okmányokat is állítottak ki részükre ; másodsorban meg 
arra, hogy a soproni eset alkalmából a P. Ll. hasábjain 
egy igen előkelő toll bocsátkozott vele vitába, de egy 
szóval sem vitatta, hogy a kath. pap által megkeresztelt 
csak a kath. egyházé lehet 

Ezen esetekből azután arra következtet, hogy előbb 
a keresztség a kath. tan szerint sem jelentett egyebet, 
mint a kereszténység egyetemébe való felvételt, követke-
zéskép hogy a katholikusok mostani állítása, mintha a 
gyermek a keresztség által csak a kath. egyházba vétet-
nék fel s azért nem lehetne róla az akath. pásztor szá-
mára bizonylatot kiállítani, — csak egy ujabb, ugy a 
februári rendelet óta felmerült találmány s nem dogma-
tikai tan, mint a mivé felfújták. 

Ha nem dogmatikai tan, — azt akarja G. mondani, 
— hanem emberi talalmány s az is a legújabb sütetü, 
akkor a bárki által is végzett keresztség daczára miért 
nem intézkedhetnék a törvény a keresztelt gyermek hová-
tartozaudóságáról ? 

Amit G. a kath. dogmáról, hogy a keresztség a 
kath. egyházba felvétel, mond, s ahogyan érvel ellene, 
ugyanazt már az országházban egyebek közt magának a 
kultuszminiszternek a szájából is hallottuk s a napi sajtó 
is ismetelten felhozta, mintha t. i. a katholikusok csak a 
februári rendelet elleni tiltakozásaik közben, ugy 1890. 
május óta jöttek volna rá az emiitett dogmára, s mintha 
azelőtt semmit sem tudtak volna róla. Szóval mintha a 

katholikusok magatartása a februári rendelettel szemben 
egyéb sem volna gyerekes makacskodásnál, melyet res-
pektálni éppen nem szükséges. 

A G. által a keresztség felfogása tekintetében a 
katholikusoknak imputált eljárás tehát egy a túloldalon 
szerte elterjedt nézetet képvisel, melyet a februári rende-
let vissza nem vonbatásának argumentuma gyanánt hasz-
nálnak. 

De vájjon csakugyan igy áll-e a dolog ? Vájjon a 
keresztségről „most" vallott tanunk csak olyan két éves 
emberi találmány-e ? 

Itt az „egyetemes kereszténység" eszméjénél kissé 
meg kell állapodnunk. Ez az eszme, mely annyit jelent, 
hogy a ker. egyház a legkülönbözőbb felekezetek össze-
tételéből áll, a mennyiben „a különböző egyházak az egy 
eszményi egyháznak többé-kevésbé tökéletes kialakulásai" 
(Hase), — a protestantismus legújabb tanai közé tarto-
zik, melyet a régi protestánsok nem ismertek. 

A protestánsok között a felekezeteknek rengeteg 
felszaporodása jut ta t ta a protestánsokat erre az uj gon-
dolatra. Mig kevesebben voltak a prot. felekezetek, 
mindegyik magát tartotta Krisztus valódi egyházának, 
egyedül üdvözítőnek s egymást kölcsönösen, mint eret-
nekeket kárhoztatták, mint ezt pl. Luther Zwinglivel 
tette. Később, kivált Lessing hatása óta nem merték 
egymást kárhoztatni, mivel belátták, hogy egyik is meg 
a másik is a bibliai szabad vizsgálat elvére támaszkodik, 
ugyanazon jogosultsággal bir. 

Kigondolták az alapvető és a nem alapvető hitága-
zatok közötti megkülönböztetést s azt kezdték tanítani, 
hogy mindnyájan a felekezetek, amelyek az alapvető hit-
ágazatokban megegyeznek, egy egyházat, „egyetemes 
kereszténységet" képeznek, a melynek fedele alatt a 
lutherista az anabaptistával, a kálvinista a nazarénussal 
stb. elfér s hogy a keresztség ebbe a mixtum composi-
tumba, a „keresztyénség egyetemébe" veszi fel az embert. 

G. lelkésztársainak, illetve egyik felebbvalójának a 
fejébe ugy látszik még nem fér ez a nézet, mert kemé-
nyen megtámadták érte, őt, ennek a nézetnek a vallóját. 
Ez az ő privát dolguk ; de egészen más elbírálás alá 
esik az, midőn G. vitatja, hogy az ő nézete a kereszt-
ségről, mely szerint az „a ker. felekezetek közt még nem 
térítés", vagyis nem felvétel a kath. egyházba, a februári 
rendelet előtt kat. tant képezte s hogy a katholikusoknál 
csak „most (a febr. rendelet óta) egy uj dogma lépett 
helyébe". 

Miután G. a magyar kath. egyházra a „most"-ot, a 
februári rendelet óta lefolyt időt hangsúlyozza, mintha 
annak ellenében a katholikusok, kibúvót keresve, találták 
volna ki a tant, hogy a keresztség a kath. egyházba való 
felvétel, lássuk mi volt a kath. egyház tana a kereszt-
ségről Magyarországon a februári rendelet előtt? 

1890. febr. 12-én. tehát két héttel a febr. 26-áról 
keltezett miniszteri rendelet előtt, egy országgyűlési inci-
dens alkalmából itt a Religioban czikket irtam a kereszt-
ségről, melyben dogmatikus auktoraink alapján tiltakoz-
tam a keresztségnek olyatén magyarázata ellen, mintha 
az a „kereszténység egyetemébe" való felvételt jelentene. 
Kifejtettem, hogy „ . . . a kath. egyház 19 századon 



RELIGIO. 239 

keresztül ezen mindennapi, mindenki előtt ismeretes szent-
ségről mindig azt tanította, hogy a keresztség ténye által, 
tehát a megkeresztelkedés által a megkeresztelt a kath. 
egyházba felvétetik, a keresztség felvétele által lesz a 
kath. egyház tagjává." 

Páder Rezső a felső-bányai eset alkalmából ugyan-
csak tiltakozólag ezeket irta a M. Áll am 1886. febr. 5-iki 
számában: „. . . . azzal álltak elő, hogy a keresztség által 
nem tettek senkit katholikussá, azaz nem vették fel a 
keresztelteket a kath. egyházba, hanem csak az egyete-
mes kereszténység kebelébe. Hát ez mi? Melyik kath, 
theologián tanítanak ilyesmit? Mert egyetemes keresztény-
ség nincs, hacsak nem az igazi: ez pedig a katholikus. 
Indifferens egyetemes kereszténységről beszélni, mint a 
melynek utóbb egyik elágazása lenne a katholikus is, 
meg az akatholikus is — ez csak lusus verborum, nem 
komoly beszéd." 

Az 50-es évek óta, hogy kissé még hátrább menjek, 
Magyarország összes kath. hittani intézeteiben, Schwetz 
dogmatikáját tanulta a magyar klérus, s ebben a kereszt-
ség hatásáról ezeket : Ecclesia catholica vero, revelationi 
divinae innixa, triplicem baptismo adscribit effectum et 
quidem 1. quod per baptismum ad fidem Christianam 
profitendam consecremur ; 2. in Ecclesiam Christi susci-
piamur (Krisztus egyházába felvétetünk) ; atque 3. gratiam 
regenerantem recipiamus. . ." (Dogm. Spec. 1864. III . 
212 1.) És ugyanezen szerzőnek a fundamentalisában azt 
tanulta, hogy Krisztus egyháza kizárólag a kath. egyház, 
mivel Krisztus igaz egyházának ismertető jegyeivel csak 
ez rendelkezik (Theol. fund. 1862. 448 1.) 

A kath. népiskolák számára Scitovszky által 1859. 
kiadott s máig használt kis katekizmusban, „melyet — 
mint a czimlapjára nyomatott approbatio mondja — az 
1858-iki évben Esztergomban megtartott tartományi 
zsinat elfogadott, a lelkipásztorok az iskolában, a tem-
plomban s minden nyilvános oktatásban, zsinórmértékül 
megtartani köteleztetnek", a 81-ik lapon ez a kérdés áll : 
Miért tesszük ezekhez még e szót „Krisztusban?" (T. i. 
hogy a keresztségben az ember Krisztusban az örök 
életre újra születik.) És a felelet rá ez: Hogy kijelentsük, 
miszerint az ember mindezen malasztokat azért nyeri, 
mert a keresztség által Krisztussal egyesül és az ő anya-
szentegijházába fölvétetik. 

Ez volt a kath. egyház tana, dogmája, a kereszt-
ségről a februári rendelet előtt. Már pedig a mit a klérus 
a theologiai iskolákon, a nép a népiskolákban tanul, az 
a kath. egyház tana, itt és az egész világon. Oly dogma-e 
ez tehát, mely „most lépett életbe ;" oly ujabb találmány, 
mely mögé bújni jónak bizonyult? 

Ha az ujabb hazai eseményeket ismeri G., tudni 
fogja, hogy a magyar katholikusok az „egyetemes keresz-
ténység" létéről először a tatai esetben (tehát 1879 után) 
szerepelt védő ügyvéd szájából értesültek s ha a felső 
bíróságok ezen az alapon hozták papjaink ellen a fel-
mentő ítéleteket az elkeresztelés ügyében : a felső bíró-
ságok formulája nem a kath. egyház formulája volt. 

Midőn tehát a katholikusok a februári rendelet által 
•előirt bizonylatok kiadatása ellen tiltakoznak, nem valami 
kibúvó, hanem régi dogmájuk alapján tiltakoznak ; hogy 

pedig csak most tiltakoznak, annak az oka az, mert a 
dogmájokat sértő februári rendelet is csak „most" adatott 
ki „a közigazgatási hatóságoknak." A kormány pedig a 
katholikusok dogmáit respektálni tartozik, mert minden 
törvényes vallásnak joga van hitelvei szerint élni s azok 
megsértése ellen tiltakozni. 

Azonban midőn ezek után a jelen kérdés dog-
matikai voltát senki józanul nem tagadhatja, vagyok 
oly igazságos G. irányában, hogy a kath. egyházra a ke-
resztség tekintetében ráfogott vádját egyszerűen jóhiszemű 
tévedésnek elismerem. Elismerem, hogy tévedésében éppen-
ugy mint a miniszter hasonló tévedésében az egyes kath. 
papok lehetnek a bűnösök. 

De hát a köznapi élet által megviselt szolgái az 
egyháznak miféle specialitásokra nem juthatnak, ha a 
kánoni ellenőrzés útjaikat sokáig láttatlanul hagyja ? Annyi 
bizonyos, hogy egviknek-másiknak eljárásában olyan diva-
tok is kaphatnak lábra, a melyekre se a dogmatikában, 
se a pasztorálisban, se az egyházjogban soha senki sem 
tanította. 

Igy aztán valóban megtörténhetett az is, hogy a 
vegyesvallású vidékeken, nevezetesen a keresztelést ille-
tőleg egys/.ernél többször is „a szomszéd a szomszéd dol-
gát végezte", vagyis a kath. lelkész szívesség okáért a 
prot. pásztor helyett keresztelt és viszont és okmányt is 
állított ki részére. De a mit. igy a „szomszéd" a tisztesség 
okáért müveit, helyesen cselekedte-e azt mint kath. pap 
is? Volt-e joga igy cselekedni? 

Ám járja sorba G. azokat a kath. községeket, 
amelyekre levelében hivatkozik, s a melyekben ilyen 
„"szomszédok" találhatók és kérdezze tőlük, hogy mutas-
sanak neki oly kath dogmatikát, mely azt tanitja, hogy 
a kath. pap által kereszteltek a kath. dogma szerint nem 
válnál• kath. gyermekekké? Kérje elő tőlük azt a régi 
rituálét, melyet a keresztség kiszolgáltatásakor használnak, 
s üsse fel a keresztség szertartásait foglaló lapokat. S ha 
a bevezető beszédben azt olvassa: „A szent ke resz t ség . . . 
azon kapu, melyen Istennek a földön levő országába, az 
egyedül üdvözítő Anyaszentegyházba bemegyünk;" ha 
mindjárt 2-ik kérdésnek ezt találja : E plébániába tartozik-e 
ezen gyermek? — tudakolja meg a „szomszédtól" : vájjon 
mit jelentenek-e ezek a keresztelő kath. pap szájában ? 
Azt e, hogy a kath. pap által kereszteltek nem válnak 
kath. gyermekekké? Hogy a keresztség nem felvétel a 
kath. egyházba? 

A szomszéd ezekre bizonyosan gondolkodóba esik, 
hogv miért is állított ő ki okmányt a prot. pásztor 
részére oly gyermekről, a ki a keresztségben „az egyedül 
üdvözitő Anyaszentegyházba bement?' Guggenberger ily 
esetben maga előtt fog látni egy hütelen papot, az 
egyháznak egy rossz sáfárját, a ki felett joga van 
megbotránkozni ; de nincs joga azt mondani, hogy íme, 
mivel ez és ez a kath. pap igy jár t el, okmányt állított 
ki a kath. gyermekről a haeresis számára, tehát az egy-
ház tana szerint a keresztség nem felvétel a kath. egy-
házba ! 

Guggenberger midőn az egyes esetek után ilyesmit 
j állított, jóhiszemüleg tévedett. Tehát a katholikusok csak 

a régi dogmájukat követik, midőn a februári rendeletben 
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sérelmet látnak ; és senki a világon a katholikusok ellen 
nem decretálhatja azt, hogy a kath. pap által megkeresz-
telt gyermek, tehát kath. gyermek, a haeresisnek átad-
ható legyen. Dr Dudek János. 

IRODALOM. 
*** Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpap-

ság magyar egyházirodalmi iskolája. Ötvenötödik évfolyam. 
Bndapest, 1892. 8-r. 432. 1. 

A nagybecsű gyűjteményes mü Vaszary Kolos 
herczegprimásnak van ajánlva. Van benne egy kitűnő 
mü fordítása és több becses eredeti dolgozat kötött és 
kötetlen beszédben. A németből fordított mü czime ez : 
„Az államhatalom feladata és jogköre. Allamjogilag 
fejtegeti Cathrein Győző S. J . " Mindig u j és mindig régi 
thema. Az eredeti prózai dolgozatok a következők: 1. A 
remete (elbeszélés.) 2. A dogmatikus hagyomány és a 
protestantizmus. 3. A vitás idejű próféták kora. 4. A 
magyarbéli Bosnyák-család története. 

VEGYESEK. 
*** „Nec terremus, nec timemus". A mi katho-

lika egyházunkat hazánkban egyre nagyobb küzdelmekre 
kényszeritik. Minap hire járt, hogy Szilágyi Dezső mi-
niszter, aki ezidő szerint az államomnipotencziába kapasz-
kodó protestantizmusnak nagyeszű és keménylelkü kép-
viselője az ország kormányában, hosszabb ideig érteke-
zett Vaszary Kolos hgprimással, a ki tudvalevőleg a 
vallási béke olajágával a kezében kész a kath. vallásra 
nézve bármely tűrhető (pati et tolerari posse) helyz'.*--, 
elfogadni. Némi remény kezdett derengeni, hogy egy 
hosszú időre terjedhető ádáz harcz talán ki lesz kerül-
hető. A mai lapok jelentése, a mely szerint az október 
10-én tartott minisztertanács a kötelező polgári házasság 
behozatalát határozta el, ezt mutatja, hogy a kormányon 
levő magyar államférfiak a magyar állam hajóját egyre 
messzebb indulnak elterelni az ősi katholikus vallással 
való egyetértés, összhang és béke révpartjától. Ha valaha, 
most kell megfeszíteni az „ora et labora" munkásságát, 
s hadsereget kell mihamarább kitaposni Magyarország 
porrá szétőrlődött katholikus talajából. 

— Polgári keresztség! Mi ez? A czivil házasságnak 
s a többi ily dolognak a következménye. Franciaország-
ban a szabadkőművesség szokásba hozta és napirenden 
tartja. Igy például, mult hó 22-én St.-Dénysben a város-
házán egyszerre 8 ily „keresztség" volt. „Keresztelő volt a 
polgármester, a ki a „civil keresztszülőkhöz először is ezt 
a kérdést intézte „az emberiség nevében" : „N. polgár és 
N. polgárné, akarják önök N. N. gyermek fölött a lelki 
és testi gyámságot elfogadni és neki második családot 
hajlandók-e nyitni?" . . . Mit lehet a szabadkőművességtől 
egyebet várni? Est apostasia a religione Christiana. 

— A gyulafehérvári vagyis fogarasi gör. katholikus 
érsekség betöltéséről irt dr Simon Gyula egy figyelmez-
tető czikket arról, hogy ezt a széket az apostoli király 

zsinati hármas jelölés alapján tölti be. nem pedig egye-
nes kinevezés által. A czikknek czélzata azt látszik mu-
tatni, mintha „a szabadelvű magyar kormány" a gyula-
fehérvári érseki szék betöltésének ezt a módját ellenezné. 
Szerzett jogokat kár volna megbolygatni ; mert az csak-
ugyan a nevezett érsekség jogaihoz tartozik, hogy zsinat-
ból hármas kijelölés történjék reá. 

— Az országos katholikus tanitógyülés ügye a bács-
tiszavidéki róm. kath. tanítótestület legutóbbi gyűlésén 
napirendre került s annak a határozatnak megállapítá-
sával végződött, hogy az a képviseleti rendszer alapján 
legyen megvalósítandó. 

— Egyre sűrűbben merülnek fel panaszok az iránt, 
hogy a kisdedóvásról szóló törvény 18. §. az egész tör-
vénynek czélját lehetetlenné fogja tenni az ország sze-
gényebb vidékein. Jó lenne ezen a törvényen a maga 
idején segíteni, mig az absurdum világraszólóbb alakban 
nem nyilatkozik. 

X I I I . Leo pápa levelet irt a spanyol püspökökhöz, 
melyben felszólítja őket, hassanak a hiveknél oda, hogy 
a jelenleg uralkodó királyi család törvényessége általánosan 
elismertessék és hogy az egyházi férfiak a templomi szó-
széken világi politikával ne foglalkozzanak. (Fenntartással.) 

— Ausztriában igen érdeklődnek az olmützi érseki 
szék betöltése iránt. Némeiyek Jenő fhg jelöltségét emle-
getik. Azt mondják, hogy Jenő fhg, mikor Olmützben 
tartózkodott, theologiát is tanult. S ez igaz ; ámde a 
theologia tanulásának Jenő fg részéről az oka az, mert 
ő van kiszemelve Vilmos hg, utódjául a Hoch- és Deutsch-
meisterség főnökségében. Beszélik azt is, hogy ő fel-
sége Schönborn gróf prágai érseket óhajtaná, de ez ugy 
látszik, csakis üres beszéd. Emlegetik még Holle lovagot, 
Belrupt grófot, Dr. Hanelt, Potulicky grófot és Weinlich 
prépostot. Eddig legtöbb reménye lehet az erélyes és 
kitűnő gazda hírében álló Holle lovagnak. 

— A munka parlamentje! Igy nevezhető az angol 
munkások Védő Egyesületeinek (Trades Unions) évi köz-
gyűlése — az angol állam hatalmas politikai parlament-
jével szemben. Ez esztendőn Glasgowban tartották a 
munkás-egyesületek választott képviselői. Főtárgy volt ez 
esztendőn a 8 órai munka. Ha összehasonlítjuk a Glas-
gowi gyűlésen megjelent munkás-képviselők számát az 
előbbi ily congresszusok számadataival, kitűnik, hogy az 
érdeklődés a munkás parlament iránt a munkások köré-
ben hanyatlásnak indult. Mert 1890-ben Liverpoolban 
457 képviselő 311 egyesületet és 1,470,191 tagot képvi-
selt; 1891-ben New-Castleben 532 képviselő 221 egye-
sületet és 1,302,855 munkást repraesentált ; most pedig 
Glasgowban 495 képviselő volt jelen 418 egyesület és 
1,219,934 munkás képviseletében. 

— S a j t ó h i b á k . A „Religio" előző ezámában „A keresztelési 
kérdés megoldása II. czimü vezérczikk 5-ik hasábján „Az, hogy a 
gyermekkeresztség egy kiál tó ellenmondás . . . " kezdetű mondat elé 
ez a kérdő mondat teendő : Mi következik már most a Hase által 
a gyermek-keresztségről eléadott protestáns t anbó l ? — És a 231. 
lapon ugyanazon számban : Ezek követelésének a szabadsága . . . 
helyett : Ezek követhetésének a szabadsága . . . olvasandó. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Ki egresi cisterci apátság története. — Sz. Terézia leányai hazánkban. — Vihar előtt. 
Ki az oka a munkások jelenlegi helyzetének ? — Egyházi Tudósítás : N y i t r a : A Budapesti Hirlap prot. levele az elkeresztelésről. 

Irodalom : U j és gyakorlat i elmélkedések. — Kiskárpáti emlékek. — Vegyesek. 

Az egresi cisterei apátság története. 
Ir ta Novai: Lajos. 

Alig erősité meg II. Pascal pápa a Róbert 
apát által 1098-ban alapitott cisterei rendet, 
már is hihetetlen gyorsasággal ter jedt el egész 
Európában, különösen midőn az isteni Gondvi-
selés a rend élére sz. Bernádot helyezte. Termé-
szetes, hogy hazánkban, a Mária-kultusz ezen ősi 
honában is hamar kedves otthonra találtak a 
szent Szűz e kiváltságos fiai, s királyaink egész 
hévvel siettek a sz. Benedek-rend ősi tövéről 
fakadt e fiatalt haj tást beoltani a nemzeti 
törzsbe. 

Hazánkban a cistercieket először II. Géza 
király telepitette le 1142-ben Czikádoron, hova 
az osztrák szent-kereszt monostorból hozott 
szerzeteseket. Leglelkesebb felkarolójuk azonban 
III. Béla volt, ki tapasztalván, hogy Németor-
szág folyton hazánk elnyomatására, s a biroda-
lomba való beolvasztására törekszik, lelke egész 
erejével ragadta meg a Francziaország felé hajló, 
és már elődei által is felkarolt politikát. Ez 
indította őt arra is, hogy második feleségül 
Margit franczia királyi sar ja t vőn. „Ez által — 
mondja helyesen a hazai cisterci-rend történe-
tének jeles irója Békefi, — a francziákhoz ideg-
alkatában rokon nemzetét, közelebb vitte, nem-
zetünk előkelőinek gyermekei ezóta gyakrabban 
ellátogattak franczia földre, s i t t szorgalmasan 
felkeresték a főiskolákat, melyekből a kor szín-
vonalára ju to t t műveltséggel és ízléssel tér tek 

r 

vissza hazájokba. Es hogy az ismeretek, a mü-

' ) A pilisi apátság története. Pécs. 1891. 27. 1. 

velődés és művészet terén Francziaországban 
nyilvánuló haladás áldásaival nemzetének sze-
gényebb sorsú fiait is boldogíthassa, ritka jó 
indulattal, és atyai gondoskodással karolta fel 
országában a franczia hitélet és művelődés 
embereinek egy kis táborát : a cisterci rendet. 

Béla példája lelkes követőkre talált. Így 
látjuk, hogy nem csak királyaink ujabb ós ujabb 
monostorokat emelnek e jeles rendnek, hanem 
főuraink és főpapjaink is vetélkedve alapítanak 
uj cisterci apátságokat, s azokat dus adomá-
nyokkal s kiváltságokkal látják el. 

Hazánkra nézve ezen uj rendnek megho-
nosítása nagy áldás volt, mert országunknak 
nagy szüksége volt értelmes munkásokra, kik a 
népet a földmivelésre és iparra oktassák, s a 
mezőgazdaságot előbbre vigyék, már pedig a 
cisterci rendnek éppen ez volt a főhivatása. 
Ők monostoraikat nem épitik városokban, fal-
vakban, hanem hegyoldalakon, termékeny völ-
gyekben telepednek le. „A völgyekben van a 
termékenység — mondja már szent Bernád is 
— ott tenyészik a növényzet, duzzad a kalász, 
és terem százszorosan a mag. A völgyet és alá-
zatosságot együtt dicsérik az emberek. Ott ter-
meljetek a folyó ár ja mellett, hiszen ott van. az 
isteni kegyelem telje. Ott vessük meg lábunkat, 
hogy össze ne aszszunk, és ne inogjunk mint 
a nád minden kis szellőre." És hogy eredeti 
hivatásuktól el ne vonassanak, nem vállalkoztak 
plébániák kezelésére sem, pusztán szerzetesek, 
és nem egyúttal áldozó-papok akartak lenni, 
éppen azért minden tisztán papi foglalkozást, 
kivéve azt, mely a monostor egyházban nélkü-
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lözhetetlen volt — kizártak tevékenységük kö-
réből. 

Tizedet sem fogadtak el, mert saját kezük 
munkájával akarták megkeresni mindennapi 
kenyerüket; nagyon természetes tehát, hogy a 
hol letelepedtek, első dolguk volt az őserdőket 
rendezni, vizeket lecsapolni, mocsarakat kiszán-
tani, u takat készíteni, hidakat építeni, feltörni 
az ős anyaföldet s azt bevetni; otthon pedig a 
csendes monostorokban a legkülönfélébb ipar-
ágakat űzték, s a tudományokat ápolták, ugy 
hogy az ilyen apátságok rövid idő alatt az egész 
vidék kultúrájának gyupontjaivá lettek. 

Nem csoda tehát, hogy a cisterci monos-
torok hazánkban is annyira elszaporodtak, hogy 
a mohácsi vész előtt számuk már a 40-et meg-
haladta. ') 

Ezek között ugy befolyásra mint tekin-
télyre korán kiemelkedett az egresi bold, szűz-
ről czimzett apátság, melynek rövid történetét 
vázolni czélja e soroknak. 

(Folytatjuk.) 

Sz. Terézia leányai hazánkban. 
Több mint háromszáz éve, hogy sz. Terézia 

uj életet öntött a kalmelitarendbe; az általa 
reformált szerzet gyorsan vert gyökeret a kath. 
országokban, főleg Spanyolhonban. Hazánkban 
azonban csak férfizárdák keletkeztek és pedig 
az egyik Szakolczán, a másik Győrött; az előbbi 
II. József a la t t elpusztult, az utóbbi, mióta az 
ujabban foganatosított reformot elfogadta, örven-
detes virágzásnak indult. 

Női sarutlan kármelita-zárda e napokban 
nyilt meg a győri egyházmegye területén, Sop-
ron városa területén levő Bánfalván. A pálos-
rendnek volt e helyen virágzó kolostora; tágas 
templomuk visszhangzott a búcsúsok énekétől; 
a soproniak sűrűen ellátogattak oda ájtatos-
kodni. A rend eltörlése után az épületek ós 
földbirtok a kath. vallásalapra szálltak. Azon-
ban, mintha komor átok nehezedett volna az 
egykori sz. helyre és birtokára, az egész foszlás-
nak indult ; az egyik diilő a másik után lett 
eladva; a zárda melléképületei, major, pincze 
stb. is mind idegen kézre kerültek ; a jó zsellér 
szomszédok meg beletolták istállóiakat, színeiket 
a zárda területére, nem törődött vele senki. Az 

J) Békefi R. I. M. 27. 1. 

egykori földbirtokból mindössze csak mintegy 
tizenhat holdnyi terület maradt meg, melynek 
nagy része erdő, egy része gesztenyés, 2—3 hold 
pedig hasznavehető ker t és szántóföld. A tágas 
templom jó ideig gyapjú-magazin vagy szénás 
pa j ta lehetet t ; erre vall a két oldalfalába ütöt t 
óriási (most persze befalazott) kapu. A falu 
kath. lakossága — nagyobb részt lutheriek lak-
ják Bánfalvát — Agfalvához fárások; filiális 
templomnak szolgált a faluban fekvő ősrégi 
gyönyörű kis góth tornyocskával ékesített ká-
polna, amely ma félig szintén rom. 

E század első felében Wagner nevű plébá-
nos addig járt-kelt, könyörgött és koldult, mig 
sikerült a régi zárda templomát a község 
részére istentiszteleti czólokra visszaszereznie. 
Ugy ahogy a súlyos körülmények közt tellett, 
restauráltatta, s a szükségesekkel el is lá t ta ; a 
a pálos-időből még sokat birt megmenteni; máig 
is vannak ot t abból a korból casulák, jelesen 
egy-kettő bőrből. 

A zárdát magát Sopron városa vette bérbe 
katonai kórház czéljaira. Legújabban azonban 
czélszerü s a városhoz közelebb fekvő kórházat 
emeltek s igy a zárda falai megint lakó nélkül 
maradtak. S ime már megmozdult a lutheránus 
község, hogy a templomot és zárdát kultuszi és 
közoktatási czólokra a kath. vallásalaptól meg-
vegyék. Ez ellen — neszét vévén a dolognak — 
egyházmegyénk főpásztora erélyesen tiltakozott, 
sőt maga vette meg az egész birtokot az egy-
házmegye részére azzal a szándékkal, hogy a 
templomot és zárdát visszaadja eredeti rendel-
tetésének, azaz, hogy legyen az újból az imád-
ság és vezeklés, színhelye. 

Férfiszerzet nem vállalta el, miután a csak 
néhány száz katholikus hívőt számláló községben 
nincsen elég tér a dologra ; női nevelő-intézetet 
már azért sem lehetett tervezni, mert a tő-
szoinszéd városban van két kitűnő zárda-iskola 
és nevelő-intézet. Kármeliita-apáczáknak kínálták 
tehát, s ezek készeknek nyilatkoztak arra, hogy 
átveszik. 

Erre ő nagyméltósága megyés püspök urunk 
a templomot és zárdát jó karba helyeztette, az 
uj rendeltetésnek megfelelőleg berendeztette s 
miután mindez megtörtónt, f. h. 9-én Sopron 
és vidékéről egybesereglett hivek részvétele mel-
lett ünnepélyesen fölszentelte. Istenbe vetett 
bizalommal foglalták el uj ot thonukat egyelőre 
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— ha jól értesültünk — kilenczeu sz. Terézia 
leányai közül, kik a rendnek különböző házaiból 
kerültek össze; a perjelnő Maieriingből, az al-
perjelnő Innsbruckból jö t t s i. t. Egy győregy-
házmegyei áldozópap, ki a zárdának egyik szi-
gorúan elkülönitett részében szerény lakást 
kapott, a lelki gondozójuk; alapítványuk — az 
isteni Gondviselés; czéljuk az Isten dicsőitése 
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imádság és vezeklés által, leesdeni az Eg áldá-
sát az egyházra és a hazára; e végett napon-
kint 7 — 9 órát töltenek imádkozva, elmélkedve 
az Oltáriszentség előtt ; hust soha sem esznek, 
kivéve, ha orvos rendeli. Csalódnék, aki gon-
dolja, hogy az élet ilyen helyen komor s két-
ségbeejtő. Aki csak néhány perczig érintkezik 
a fogadószobában e lemondó lelkekkel. látni 
fogja, hogy a békét, melyet a világ nem adhat, 
ők megtalálták, s hogy vele bírják a lelki vi-
dorságnak is a malasztját. Mi kell ennél több 
a megelégedésre? Tudvalevő dolog, hogy a sz. 
Terézia által reformált s azóta reformáczióra 
nem szorult női karmelita-rendet igen gyakran | 
éppen a legelőkelőbb családok sarjadékai ke-
resik föl; mint pl. most is van köztük egy 
országosan tisztelt főúrnak özvegy édesanyja. 

Bánfalva a soproni hegyek által képezett 
völgy torkán terül el ; a zárda mintegy száz 
lépcsővel magasabban fekszik, mint a házak, 
a háttér felől lombos szelid-gesztenyefák által 
körülvéve s elbájoló szép s egészséges helyen; 
a pálosok jól szemelték ki a helyet, ahova 
építkeztek. Áldás kisérje annak minden léptét, 
ki e szép helyen újra fölépítette az állandó 
imádságnak és vezeklésnek oly soká romban 
heverő ol tárát! Hahnekamp Gy. 

Vihar előtt. ) 
Mit suttog a szél a haza bérczein 
S a szőke hullám a Duna fodrain ? 

Korhadt az ős hit Hunniában, 
Megkövesült szive a magyarnak ! 

Terhes gomolyban vészjelü fellegek 
Törnek galádul béke-napunk elé ; 

Péter hajóját vész sodorja 
Törni kiván evezőt, lapátot ! 

Eltűnt, el István mennyei korszaka, 
Önzés az Isten, nem ki megalkotott ; 

Nagyasszonyunknak ősi kert je 
Rózsa helyett pipacsot, gyomot ver ! 

') A budapesti növendékpapság m. e. irod. isk. Munkálatai-
nak 55. évfolyamából. 

Bálványt imád már, Isteni lényt nem, e 
Pénz-istenités balhitü százada, 

Fény-csillagát ősid honának 
Hajh ! ne keresd magyar a nagy égen! 

Árpád hazát itt, égben a hit adot t ; 
Erkölcsidet nem tőled nyeréd magyar? 

Hálád magas jeléül irtsd ki — 
S nagy nevedet koszorúzni fogják ! 

Nem féltek Árpád törpe utódai ? 
Hit tett erőssé a Duna partjain ! 

Fejszét emelsz a tölgy gyökének. 
Mely fejedet hiven óvja vésztől ! ? 

Szent a hon, oh ! szent ! Istenem alkotá. 
Belénk is oltá szeretetét hiven, 

Ezer veszélylyel küzdve hullt el 
Tomory ! S mit teve hős Kapisztrán ? 

Zászlónkat Isten szelleme lengeti ; 
Szent esküvéssel zengnek ajkaink 

Alkut nem értve Istenünkért 
S hőn szeretett, nyomorult hazánkért : 

Fel régi kardunk Krisztusi hit jele ! 
Velünk van Isten mennyei szent szava, 

Péter hajója ősz halásza ! 
Nem tipor el feje a pokolnak 

Jöjjön reánk bár lutheri fergeteg, 
Vértezve állunk szembe csatára kész 

Elő hit és jog fegyverével, 
Gyilkos aczéljuk elébe állunk. 

* 
* * 

Isten ! magasság végtelen Istene ! 
Szent áhitattal kér sereged szive : 

Boritsd reánk szelid egednek 
Kék derűjét ragyogó palástként ! 

Ki az oka a munkások jelenlegi helyzetének ? 
Ama nagy hazugságoknak, melyekkel a katholikus 

egyházat és védőit a sociál-demokraták néplázitó vezérei 
dobálják, egyike igy hangzik: a katholikus egyháznak 
soha sem volt gondja a munkásokra, különben nem 
hagyta volna azt a szomorú helyzetet bekövetkezni, mely-
ben a munkásokat jelenleg lát juk. Mi e helyütt távol 
vagyunk attól, hogy a soczialdemokratáknak megvetést 
provokáló vakmerőséggel mondott eme vádját visszauta-
sítsuk, melylyel a mikor előállanak, ugy tüntetik fel 
magukat, mintha egyedül ők viselnék szivükön a munkás 
nép ügyét. Mig elmulasztják ez urak tényekkel bebizo-
nyítani, hogy nekik valósággal szivükön fekszik a mun-
kások jóléte, a helyett lármáznak szörnyen a vallás 
és a katholikus egyház ellen, mintha bizony lármával 
pótolhatnák gyakorlati bizonyítékaik hiányát. Ok sem az 
egyház szemébe dobált állításaikat nem bizonyítják be, 
sem azokat, melyek az ő érdemeikre vonatkoznak, nem 
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igazolják ; ők csak lármáznak, s felhasználják a valóban 
meglevő rossz állapotokat, hogy azokat czéljaiknak meg-
felelőleg értékesítsék. S evvel elérik azt az egyet : hogy 
t. i. részint elégedetlenekké teszik az embereket, részint 
elégedetlenebbekké, mint a mennyire már elégedetlenek ; 
de ezt tenni nem nagy mesterség. Megkérdezhetnők egy-
szer azokat az urakat, ugyan mit tettek ők eddig a mun-
kások jólétéért, mit tettek különösen azzal a pénzzel, a 
mit a munkások járulék czimén soczialisztikus közczé-
lokra a kolomposok kezébe összeadtak ; no de ez után 
kérdezősködni első sorban nem a mi, hanem azok dolga, 
a kik a járulékokat fizették. Azt is érdekes itt látni 
mily könnyen engedi magát a nagy tömeg üres frázi-
sokkal kielégittetni. Mig a „szak-egyesületek" stb. egyes 
gyűléseiken szónokolnak a munkás siralmas helyzetéről, 
s mig súlyos vádakat emelnek az egyház és a papság 
ellen, mintha e részről semmi sem történnék a munkások 
érdekében, összegyűjtik az egyesek adományait, melyek 
tekintélyes összeget tesznek ki, és senki sem kérdezi, 
hogy tulajdonképen mihez kellene avval fogni. Mi abban 
a véleményben vagyunk, hogy a munkások azon vádas-
kodásoknak, melyeket állitólag az ő érdekében soczialisz-
tikus gyűlésekben és közlönyökben hangoztatnak, nagyon 
megadják az árát. 

De hagyjuk ezt most, s térjünk azon kérdés meg 
oldására : „Ki hát oka tulajdonképen a munkások jelen-
legi szorult helyzetének." Az ellenfél támadásaival szem-
ben mindenekelőtt azt mutat juk ki, hogy nem a katho-
likus egyház oka e szomorú helyzetnek, majd azután 
ennek tulajdonképeni okait fogjuk közelebbről bemutatni. 

A katholikus egyház nem vonható felelősségre a 
munkások szorult helyzete miatt ; ellenkezőleg : egyene-
sen az egyház emelte tisztelet tárgyává a munkát és a 
munkás állapotot ; a kézimunka neki köszöni virágzását-
Ez tény, melyet a történelem fényesen igazol. Lássuk, mi 
volt a munka és munkás a pogány ókorban, és mivé 
lettek az egyház által. 

1. Munka és munkás az ókorban, azaz a keresz-
ténység előtti időben megvetett dolog volt. A henyélésre 
való hajlam általában jellemző vonása az ókor népeinek. 
Kiváltkép megvetés tárgya voltak a testi munkák, a tisz-
tán testi erővel teljesítendő foglalatosságok ; egy szóval : 
a kézmű. Magának a kezek munkájával szerezni meg 
valamit, azt a germánok gyávaságnak és férfihoz nem 
méltónak tartották ; ők a ház körül és mezőn végzendő 
munkát az asszonyoknak, a gyenge embereknek és rab-
szolgáknak hagyták. S igy állt a dolog e tekintetben 
valamennyi régi népnél, nemcsak a barbaroknál, azaz a 
műveletleneknél, hanem a müveit görögöknél és rómaiak-
nál is. Görög felfogás szerint két osztálya van az embe-
reknek ; egy részök a szabadságra, más részük a szolga-
ságra született. A szabadok czélja a boldogság, mihez 
azonban a rabszolgának nincs joga, mert ő a munkára 
van rendelve ; a munkás élet nemtelen s ellenére van az 
erénynek. E szerint a görög ház a háziurból, az úrnőből, 
a gyermekekből és a rabszolgákból áll, mely utóbbiakat 
a vagyontalanoknál az igavonó barom helyettesíti. A 
rabszolgák száma azért sokkal több volt, mint a szaba-
doké és polgároké. Attikában 20,000 polgár volt és 

400,000 rabszolga ; Spartában 36,000 volt a polgárok 
száma, 244,000 a helotáké és 120,000 a perioekoké, kik-
nek állapota a rabszolgaságtól csak abban különbözött^ 
hogy őket uraiknak megölni vagy külföldre eladni nem 
volt szabad. Korinthusban 460,000-et tett ki a rabszolgák 
száma, sőt Aeginában 470,000-et. Ezeknek legnagyobb 
része föld müvelésnél, bányákban és gyárakban alkal-
maztatott. 

A római birodalomban ugyanezen elvek uralkodtak, 
s az ottani tényleges viszonyok tökéletesen megfelelnek 
a görögöknek. Maga a szónok és államférfiú, Cicero illet-
lennek és alávalónak nyilvánította az ipart, a mennyiben 
a munkát fizetik meg benne s nem a művészetet. Igy 
gondolkoztak a legbölcsebbek és legnemesblelküek a 
pogányoknál. A rabszolga az volt abban az időben, a mi 
ma a gép, munkaerő, mely úgyszólván semmibe sem 
került. 

A mondottakból következik, hogy a munkához év-
századokon keresztül mély gyalázat volt kötve, s hasonló 
gyalázat tapadt mindahhoz, a mi a munkával összekötte-
tésben állott. Ily körülmények közt mi volt a munkások 
sorsa ? A munkások rabszolgák voltak, s evvel minden 
meg van mondva. Nem vojt szabad munka, nem volt 
szabad ipar, s azért nem volt szabad és tisztes munkás-
és iparos-osztály. A munkások egyenesen rabszolgák vol-
tak, s evvel tulajdonképen az egész meg van mondva. A 
római és görög lakosság azon alsó osztálya, mely a nélkül, 
hogy rabszolga volt volna a szó tulajdonképeni értelmé-
ben, de mindazonáltal a munkára volt utalva, a munkát 
sem a gyalázattól fel nem szabadithatta, sem jövedelme-
zővé nem tehette. Rá nézve a rabszolgaság volt a kereset-
képtelenség oka s a legkeservesebb nyomor forrása. A 
rabszolgát még emberi méltóságától is megfosztották, 
számára nem létezett sem jog, sem igazság. A rabszolga-
munkásnak nem volt családja ; nejét ura eladhatta, gyer-
mekeit agyonüthette, őt magát megölhette vagy legalább 
megcsonkíthatta. Senki sem akadályozta meg ebben a 
tulajdonost, senki sem fogta párt ját a szerencsétlennek. 
A munkások lakásai földalatti laktanyák voltak, melyek-
nek lakóit még az állatoknál is rosszabb bánásmódban 
részesítették Ily körülmények közt szó sem lehetett 
politikai jogokról. Aristoteles, a görögök legnagyobb 
bölcse, azt tartja, hogy a legfőbb állami hivatalok a 
gazdagok számára tartandók fen, a szegényeket, kézmű-
veseket minden hivatalból végkép ki kell zárni, mert 
ezekben nem lehet valami nemes vagy erényes érzületet 
keresni. A munkás vagy rabszolga volt, vagy koldus, s a 
legnyomasztóbb szegénység volt osztályrésze, Ha meg-
gondoljuk, hogy az emberiségnek jóval nagyobb része a 
rabszolgaság e sanyarú igája alatt nyögött, s hogy a 
pogány világ egészen természetesnek találta az emberiség 
ily sorsát, ugy megértjük, hogy egy pogány világbölcs 
ekként kiálta fel : Legjobb nem születni, s ezután a leg-
jobb minél előbb meghalni. 

Lássuk most, milyen volt a gyermeknevelés a mun-
kásoknál ? Az apának, mint rabszolgának erre semmi 
joga sem volt, ez urának dolga volt. A szabad római 
munkásnak azonban nem igen lehetett tetszése szerint 
válogatnia s egyáltalában a pogányoknak nem igen jutot t 
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eszökbe, hogy erre vonatkozólag valami kötelességet vál-
laljanak magokra. Hát még minő volt a munkás sorsa 
betegség, vagy munkaképtelenség beállása esetén? Ha a 
rabszolga többé nem teljesíthetett szolgálatot, akkor olyan 
volt, mint egy gépnek eltört kereke, értéktelen dologgá 
vált ; a pogány társadalomban nem volt többé számára 
hely. Akkor nem voltak kórházak, f sem szegényházak, 
sem szegényalapitványok. sem menedékházak. Némi fo-
galmat szerezhetünk e szerenssétlenek helyzetéről, ha 
meggondoljuk, hogy a régieknél koldussal csak találkozni 
is rossz előjelnek tartatott . „Minek adjunk a koldusnak", 
mondja egy kedvelt népköltő, „el van veszve, mit neki 
adunk, s ezáltal csak meghosszabbitunk egy nyomor-
teljes életet." 

Igy állott a dolog a munkásvilággal az ópogány 
korban. Valóban szomorú viszonyok voltak, melyek közt 
a munkások nyögtek. Legyen elég czélunkhoz képest e 
rövid vázlat. Lássuk most, mit tett e téren az egyház ? 

2. A munkásvilág helyzete, melyben az az emberinem 
Megváltója, az egyház alapitója eljövetelekor volt, való-
ban szánandó vala. Krisztus most egyháza, Isten üdvin-
tézete által e helyzetet egészen ujjáalkotta s u j létrendet 
hozott a dolgokba. A tény, hogy ezt tette, s a mód, a 
mint ezt végrehajtotta, hangosan és érthetően azt bizo-
nyítják, hogy isteni erő az, mely itt működött, s mely az 
egyházban lakozik. „Már az valóban a legcsodálatramél-
tóbb tünemény a világtörténelemben", mondja helyesen 
és joggal Albertus ,,Soczialpolitik"-jében, „hogy az egy-
ház a társadalmi épületet, melyet időszámításunk kezde-
tekor itt talált, uj alapra tolta át, az egész anyagot 
megújította, egészen u j törvényeket alkalmazott, s e mel-
lett mégis megóvta a meglevőt a szétomlástól, sőt a régi 
pogány társadalom összes, még hasznavehető dolgait 
megmentette az u j épület számára". 

A kereszténység megnemesité s megszentelé a mun-
kát. A megvetést, mely oly sokáig nehezedett a munkára, 
eltávolitá s ugy a munkára, mint a munkásra becsületet 
hozott. Megváltónk saját példája által akarta a munka, 
még pedig épen a kézmű tisztességét, mert ez leginkább 
volt megvetés tárgya, visszaállitani. Azért gyakorolta 0 
harmincz éves koráig nevelőatyja műhelyében az ácsmes-
terséget. Apostolait, országa fejedelmeit, a munkások 
soraiból választá az Ur. Most a munkának egészen más 
jelentése lőn : a legszorosabb összefüggésbe jött a vallás-
sal, meg lőn szentelve. Tisztességgel s becsülettel kellett 
azt végbevinni ; nem pusztán földi szerzeményért, hanem 
mennyei bérért is. Arra volt hivatva a munka, hogy aljas 
birvágytól s szennyes nyereségtől menten emberét fenn-
tartsa, sőt oly állapotba hozza, hogy még a szűkölködő-
kön is segíthessen. Ez volt a keresztény munkaprogramm, 
oly nézpont, melyet még a pogányság legjobbjai sem 
közelitettek meg. 

Azért a kereszténység a munka általános törvényét 
hangoztatta. Ezáltal a munka hivatássá lőn emelve, sőt 
erkölcsi kötelességgé, mely alól a kereszténységben sen-
kinek sem szabad magát kivonnia. „A ki nem akar dol-
gozni", mondja a nemzetek apostola, „az ne is egyék." 
A mint kerülték a pogányok a munkát s megvetették a 
munkásokat, ugy menekültek a keresztények a tétlenség 

elől, s tisztelték a munkát s a munkásokat. A munka 
kivételt nem szenvedő törvénynyé lőn, mely mindenkit 
kötelez az utolsó munkástól a császárig, mindenkit tehet-
sége s állásához mérten. 

A kereszténység szabaddá tette a munkát s mun-
kásokat. Az általános munka, kellett, hogy elveszítse a 
megvetés és korlátoltság bélyegét. Szabadoknak kellett 
lenni a munkások kezeinek a rabszolgalánczoktól. Csak 
keresztény alapelvek mellett s a népeknek szabadságra 
való keresztény nevelése által vált lehetségessé a rabszol-
gaság eltörlése ; most kezdődött csak a szabad, tisztes 
kéziipar, s keresztény alapon növekedett a kéziiparnak, s 
általában a munkának arany talapzata. 

Természetesen e változás nem egy éjen át s nem 
erőszakosan történt ; minél jobban áthatották a keresz-
tény elvek ugy az egyeseket, mint a társadalmat, annál 
szembetűnőbb lőn az egyház befolyása társadalmi téren. 
A munkás megszűnt dolog lenni, s a rabszolga az ő urá-
nak Krisztusban testvére lőn. Most keletkezett a mun-
káscsalád s a keresztény munkás háza a názárethi házhoz 
hasonlóan volt berendezve, s külső szerénysége daczára a 
boldogság és béke tanyája lőn, minő a pogánykor egyet-
len palotája sem volt soha. 

Mit tett az egyház a munkával s iparral, hazánk 
ipara fényesen igazolja. A szerzetesek, az igazi „kultur-
harczosok", nem pusztán képezték, művelték az országot, 
hanem ők voltak a kézművesek s a munkások tanítói is. 
A kolostorban mindenféle műhelyek voltak, s a kolostori 
testvérek voltak a mesterek. Épen a műipar, mely oly 
hatalmas lendületet nyert a középkorban, a kolostorban 
birja alapját, hol tudomány és művészet szolgálatukba 
fogadva a technikát, műhelyeik a legközönségesebb ter-
mékeire is rányomták bélyegöket, s igy magára a mes-
teremberre is nem kis mértékben voltak nemesítő ha-
tással. 

A hova egy püspök bevonulását tartotta, vele együtt 
ment oda mindennemű ipar-munka is, s az egyház egye-
sítő s erősítő befolyása alatt az ipar rohamos emelkedés-
nek s gazdag virágzásnak indult. A városi élet társadalmi 
s politikai kifejlődésére szükséges feltétel volt az anyagi 
jólét biztosítása az ipar tökéletesítése s a kereskedelem 
jól szervezett kifejlődése által. Mindkettő pedig, mint 
magok a protestáns történetírók is megengedik, egyházi 
intézményekhez s papi befolyáshoz fűződik. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nyitra, szept. 21. A Budapesti Hirlap protestáns 

levele as ellceresztelésröl. — 
III. A katholikusok ellenállását a bizonylat kiadását 

elrendelő febr. rendelettel szemben helytelenül ítélte meg 
Guggenberger. Tévedett, midőn a keresztségi dogmát, 
amelyre támaszkodunk, u j találmánynak bélyegezte. 

Azt azonban már nem tévedésnek, hanem egyszerű 
járatlanságnak a dologban kell mondanunk, amit folyta-
tólagosan a vegyesházasságokról s azok historikumá-
ról állit. 
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Nem tudván felfogni, és pedig a keresztségről ápolt 
téves véleménye miatt, hogv miért nem akarja a kath. 
egyház a törvény által protestánsnak itélt, de a szülők 
akarata folytán kath. pap által megkeresztelt gyermeket 
a prot. pásztornak átadni, kisüti, hogy a dolog forrása 
nem is ez a dogma (a keresztség felvétel a katholikus 
egyházba), hanem egy sokkal régibb okra vezetendő 
vissza, t. i. a vegyes házasságokra. Az ebből származott 
gyermekek — folytatja — a régi törvény által mind a 
kath. egyháznak Ítéltettek oda, de éppen a kath. urak 
voltak azok, kik ezen igazságtalanságát belátták és meg-
hozatott a törvény, hogy „lehet"-nek ev. is. Ez a „lehet" 
vezetett a reverzálisokhoz, lépésről-lépésre haladt az 
igazságosság előre, törvényről-törvényre, mig végre a 
68-iki törvény egyenlő mértéket alkalmazott az egyes 
felekre. Mig ez a törvény irott malaszt volt, addig jó 
törvény volt; mikor pedig olyan kormány jött , mely azt 
merte hirdetni, hogy „azért törvény a törvény, hogy 
nem enged," kezdődött a panasz a rossz törvényre. 

A ki igy beszél, az elárulja, hogy sem a bizonyla-
tok megtagadásának okát a kath. részről, sem a vegyes-
házasságok történetét Magyarországon nem ismeri. És 
bizonyára ily módon a törvényhozás illetékességét a ke-
resztelési ügyben a katholikusokkal szemben nem fogja 
bevitatni ! 

Járatlanságát a dologban G. először azzal árulja el, 
midőn mondja, hogy a katholikusok csak azért nem 
akarnak most bizonylatot kiadni az általok megkeresz-
telt, de a törvény által protestánsoknak itélt gyermekek-
ről, mert visszaemlékeznek azokra a régi időkre, a miden 
a törvény a vegyes házasságból származó gyermekeket 
mind nekik itélte oda. Tehát valamiféle reminiszcencia 
tette most elfogultakká a katholikusokat ! 

Szó sincs róla jó uram ! 
Hogy a katholikus egyház a rendelet által kivánt 

bizonylatokat ki nem adja, annak okát a keresztség dog-
májában az elébb megbeszéltük. Mivel a keresztség fel-
vétel a katholikus egyházba, az egyház tagjai közé fel-
vett gyermekről hitárulás bűne nélkül bizonylatot kiadni 
nem lehet. Nemde egyszerű és világos ok ez ? Nem kell 
azt tehát a régi jó időkre való visszaemlékezésben 
keresni. 

De még ennél a reminiszcenciánál is — valóban 
u j találmány ! — különösebb, amit a katholikus egyház 
igényéről a vegyes házasságból származó gyermekekre, 
továbbá a reverzálisok keletkezéséről és a katholikusok-
nak a 68-iki törvénynyel szemben tanúsított magatartásá-
ról mond. 

Szerinte a vegyes házasságból származó gyermeke-
ket mind a régi törvény itélte oda egykoron a kath. 
egyháznak. A contextusból másra nem következtethetek, 
mint hogy hazai törvényt ért itten G. Tehát a kath. 
egyház igényének az ilyen gyermekekre jogforrását egy 
régi állami törvény képezné? Semmi sem valótlanabb 
ennél. 

Igen, a kath. egyház a vegyes házasságból származó 
mindkét nemű gyermekekre igényt tart és tartott is min-
dig, de nem valamely állami, tehát emberi intézkedés 
folytán, hanem a házasság szentségének a követelménye-

ként. Hogy az ilyen gyermekek mind a kath. egyház 
tagjaivá váljanak, az oly szükségszerű folyománya a 
házasság szentségének, mint a milyen folyománya a 
keresztségnek a kath. egyházba való felvétel. It t emberi 
jogról, az állami törvénynek esetleg kedvező intézkedé-
séről, mint a kath. egyház ebbeli igényének a jogforrá-
sáról szó sincs, amint ezt a vegyes házasságokról dog-
matikai szempontból szólva bővéii kifejtettem. (L. Religio 
1890. I. 353. s k. 1. 

Az egyház ezen dogmatikus tana életben volt, ér-
vényesült, mielőtt nálunk a törvényhozás a vegyes házas-
ságok körül bármikép is intézkedett volna. De különben 
is olyan törvény, mint a milyenre G. reflektál, egész 
hazai törvénytárunkban nem található. 

Az első érdemleges állami intézkedés ez ügyben 
Mária Terézia 1768. jul. 28-án kiadott királyi resolutiójá-
ban történt, a melyben a királyné az államvallás érde-
kében és a súrlódások megszüntetésére akkép intézkedett, 
hogy a vegyes házasság máskép nem köthető, ha csak 
az akath. fél mindkét nemű gyermekeinek katholikus 
neveltetéséről reverzálist nem ad. Azonban ez a reverzális 
adás nem volt ám uj dolog, nem M. Terézia hozta azt 
be ; amióta a kath. egyház nagy nehezen a vegyesházas-
ságok kötésébe a 17 ik század folyamán beleegyezett, 
mindig követelte azt, ugy hogy magok a protestánsok is 
utánozták. Igy Wesselényi István c«ak a luth. Thurzó 
György nádor előtt 1604-ben kiállított reverzális mellett 
vehette nőül a luth. Dersffy Katalint. 

Az első hazai törvényt ez ügyben pedig az 1791: 
26. t.-cz. XV. pontja képezi, mely ugy intézkedett, hogy 
ha az atya katholikus, az összes gyermekek katholikusok, 
ha pedig az anya katholika, akkor a figyermekek követ-
hetik (sequi possint) az atya vallását. 

Ez az a törvény, mely G. szerint kimondta, hogy a 
gyermekek , lehet"-nek ev. is. 

Innentul még csak egy törvény hozatott a gyerme-
kekre vonatkozólag, a 68-iki. 

Amint látjuk, G. állításai a vegyes házasságokról 
elejétől végig valótlanok. 

Nem áll az, mintha a vegyes házasságból származó 
gyermekeket a kath. egyháznak valami régi törvény itélte 
volna oda. Az egyház abbeli igényének maga a házasság 
szentsége, tehát isteni jog a forrása. Ezt Guggenberger-
rel szemben különösen hangsúlyoznunk kell. Mert ő azon 
az alapon, hogy az egyház valamikor a mindkét nemű 
gyermekeket az állam intézkedése folytán kapta, oda akar 
konkludálni, hogy ugyanaz az állam most máskép is in-
tézkedhetik. Az államnak ebben az ügyben nincs semmi 
intézkedni valója, nem ő adta az egyháznak a gyerme-
kekre a jogot, nem is veheti el. 

It t a szentség jogáról van szó, mely létezik, létezett 
és létezni fog mindig függetlenül az emberi törvényektől, 
bármilyenek is legyenek azok, kedvezőek vagy kedvezőt-
lenek. Az indifferens állam meg éppen csak arról köteles 
gondoskodni, hogy minden általa elismert vallás a saját 
hitelvei szerint éljen, és hitelvei ellen ne kövessen el 
túlkapásokat. 

Miután pedig már eredetében ilyen a katholikus 
egyháznak a vegyes házasságokból származó gyermekekre 
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vonatkozó joga, ebben senki igazságtalanságot nem lát-
ha to t t , a ka th . u rak tegkevésbé, mert hiszen a protes-
táns, ha vegyes házasságot akar kötni, igen jól ismeri a 
szentség feltételeit a ka th . félre nézve, ha tehát rever-
zálist ad, tudva és akarva teszi azt hitelveinek sérelme 
nélkül. 

Igazság ta lanságot követe t t el az állam, midőn a 
kath . vallás, mint ura lkodó vallás idején az 1791 : 26. 
t.-cz. XY. pon t j á t megalkot ta , mer t olyasmibe avatkozott , 
amibe avatkoznia semmi joga nem volt. Azért Bat thyányi 
primás a ka thol ikus urak nevében „in praesentia omnium 
Sta tuum et Ordinum" ünnepiesen t i l takozot t a tö r -
vény ellen. 

Az 1791-iki törvény tehát nem hogy igazságtalansá-
got orvosolt volna, hanem éppen igazságtalanságot köve-
te t t el, s megnyi to t ta a ba jok hosszú sorát egész a mai 
február i rendelet ig. 

Még egyszer hangsúlyozva a kath . jogigény eredetét 
a vegyes házasságból származó gyermekek körül, nehogy 
G. téves felfogásából a február i rendelet törvényességét 
aka r j a megalapi tani : tör ténelmi szempontból ki kell 
igazítani azt, min tha az 1791. törvény „lehet"- je vezetet t 
volna a reverzálisokhoz. A reverzálisok a „lehet" e lőt t 
régen megvol tak. Ki kell igazítani azt, mintha a „lehet" 
után az „ igazságosság" lépésről-lépésre, törvényről - tör -
vényre ha lad t volna előre, mig végre a 68-iki törvény 
egyenlő mér téke t a lkalmazot t az egyes felekre, miután az 
1791-iki törvény óta csak egy törvény a lkot ta to t t ez 
ügyben : a 68-iki. 

N e m áll továbbá az, hogy a 68-iki törvény egyenlő 
mér téke t a lkalmazot t az egyes felekre. Mathemat ikai 
mér téket igen, de nem theologiai t , nem a hitelvek mér-
tékét . Már pedig a hol vallási ügyről van szó, azt nem 
a mathemat ika , de a hitelvek szerint kell mérni. Ezt a 
tévedését G.-nek igen sokan oszt ják s éppen azért nem 
lehetnek igazságosak. A vegyesházasságot semmi más 
szempontból nem szabad elbírálni, csak a házasság és az 
azt kötő felek hitelveinek a szempont jából . Már pedig 
i t t a ké t félben oly különböző hitelvek találkoznak, hogy 
egy mind a két félre nézve előre megalapí to t t „egyenlő 
mér tékrő l" szó sem lehet . Ha valaki az igazságosság 
u t j án akar maradni , akkor az egyenlő mértéket csak a 
két fél hitelvei követhetésének a szabadságába helyez-
heti , vagyis azt fogja hangozta tni , hogy a gyermekek 
vallási neveltetése a vegyes vallású szülők lelkiismereti 
j oga . Ha ezt ál l í t ja , akkor egyenlő mértékkel mért az 
egyes feleknek s egy a merő számokra fekte te t t tö rvény-
nyel egyik félnek a lelkiismereti j o g á t sem verte békóba. 

Ennél fogva csak a hozzá nem értő á l l i that ja azt, 
hogy az „igazságosság" haladt előre akkor, midőn az állam 
az 1791-iki törvény után a 6 8 i k i t megalkot ta . 

Igen. előrehaladt, de a lelkiismereti j o g leigázásá-
ban ! Nem a mathemat iká t kell óvni ott, a hol a hitelvek 
óvásáról, a lelkiismereti j og megőrzéséről kell beszélni. 
H a a protes tánsok csak a hitelveik szerint mérnék igé-
nyeiket a vegyes házasságra lépő hi t felökkel szemben, ha 
a békét „komolyan" akarnák : akkor magok is belátnák, 
hogy a 68-iki törvénybe egy a vallásra egészen idegen 
elv, mathemat ika i elv van iktatva, s akkor e törvénynek 

módosítását magok is kívánnák. A kik a lelkiismeret 
j ogá t annyiszor hord ják a jkukon, hogyan feledkezhettek 
meg róla egyszerre ennél a vitás kérdésnél ? 

Annyi bizonyos, hogy a protes tánsoknak nincs iga-
zuk, midőn a 68-iki törvényben az egyes felekre alkal-
mazott egyenlő mér téket magaszta lnak. N e m egyenlő, 
hanem hamis mér ték az ! 

Es éppen azért, mer t a 68-iki törvény igazságtalan, 
mer t egy hamis és a vallási elvektől idegen pr incípiumra 
van fektetve, a kathol ikusok azt kezdetétől fogva mindig 
ellenezték. 

Nem ismeri G. e törvény his tor ikumát , midőn rá -
fogja a kathol ikusokra , hogy „mig ez a törvény irott 
malaszt volt és lehete t t azt fitymálni is, addig jó törvény 
volt." Fogla lkoztam a tör ténetével a Religio 1890-iki 
fo lyamában, ot t o lvashat ja G. Simor pr imás és Haynald 
érsek beszédeit a főrendiházban ezen törvénynek a hoza-
ta lakor . Ott olvashat ja továbbá azt is, hogy a kathol ikus 
papok azután is ugy j á r t ak el a vegyes házasságok körül , 
mint e törvény előtt, mivel a közélet a törvény daczára 
is ugy vélekedett , hogy a szülőknek lelkiismereti joguk 
gyermekeik vallási neveléséről intézkedni. 

Keresztségről és anyakönyvezésről a 68-iki ország-
gyűlésen még senki sem beszélt és a protestánsok a 
68-iki törvénybe, mely csak a vallás „követéséről1 ' szól, 
a mai nap ig sem olvashat ták volna azt be, ha meg nem 
feledkeztek volna h i t tanukról a gyermek keresztség jelen-
téséről és az egyházukba való felvétel módjáról . E z t csak 
u jabban olvasta be a törvénybe két miniszteri rendelet — 
a prot . hitelvek el lenére! 

" A m e n n y i r e különbözik a 68-iki törvény a február i 
rendelet től éppen a prot . hitelvek szempont jából , annyi-
ban különbözik a katholikusok maga ta r tása is a 68-iki 
törvény és a február i rendelet tel szemben. 

Mert teljesen hamis G. okoskodása, hogy akkor 
kezdődött a panasz a rossz törvényre, midőn olyan kor-
mány jöt t , mely azt mer te hirdetni , hogy „azért törvény 
a törvény, hogy nem enged". Megvolt a kathol ikusok 
panasza a rossz törvényre Csáky előtt is ; de fokozódott 
e panasz Csáky rendeletével szemben, midőn az a 68-iki 
törvényt a prot . elvek ellenére meghamis í to t ta , midőn 
olyasmit olvasott be a törvénybe, amiről annak hozatala-
kor szó sem volt ! 

Azt ugyan egy prot . alesperes nem ál l i that ja , hogy 
náluk a gyermek-keresz tség szentség és felvétele a gyer-
meknek a pro t . egyházba. Miért aka r j a t ehá t a ka th . pap 
által megkereszte l t és a ka th . egyházba felvett gyermeket 
a prot . anyakönyvbe Í ra tn i? Miért , midőn a 68-iki tör-
vény csak a vallás „követéséről" szó l? 

Ezen tör ténelmi kiigazítások után t isztán állván 
előt tünk a tényálladék, levonjuk belőle a következte-
téseket : 

Az állam mind a kath . , mind pedig a prot . vallás 
hitelvei ellen vétett , midőn a 68-iki törvényt és a februári 
rendeletet meghozta . 

A kathol ikusok hitelveik miat t ellenzik a 68-iki 
törvényt és a febr. rendeletet , a pro tes tánsok hitelveik 
ellenére védelmezik azokat . 

A 68-iki törvény és a febr . rendelet különböző 
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természetéhez képest különböző lehetett a katholikusok 
magatartása is a két esetben. 

Az indifferens államnak nincs más joga és senki 
tőle más eljárást nem kívánhat, mint hogy a vallások 
hitelveinek a szabad követhetését biztosítsa. Ez az egyenlő 
mérték. 

A vegyes házasságból eredő gyermekek hovátarto-
zandóságára ezt a kötelességét az állam akkor teljesiti, 
ha a szülők lelkiismereti jogát törvénybe iktatja. 

Ez szent joguk a szülőknek, ez bitelveik követhe-
tését biztosítja egyedül. 

A herczeg-primás javaslata ezt az egyenlő mértéket 
akarja biztosítani a katholikusoknak és a protestánsok-
nak is, tehát javaslata törvénybe ik ta tandó. 

Dr Dudek János. 

IRODALOM. 
*** Vercruysse Bruno Jézus társaságának papjától 

Uj é s gyakorlati e lmélkedések a mi Urunk Jézus 
Krisztus életéről, az év minden napjára. Magyarul kiadja : 
Tóth Mike Jézus társaságának papja. II. köt. Kalocsán, 
1892. 8-r. 666 1. 

Ezzel a második kötettel be van fejezve a mü. 
Irodalmunk vele igazán gazdagodott. Papi háznak s hit-
buzgó családok könyvtárának díszére válik. 

= Kiskárpáti emlékek Éleskötői Vágujhelyig. 
Hely- és művelődés-történeti tanulmány. II. köt. Irta 
Jedlicska Pál, szomolány-kerületi esperes, felső-diósi 
plébános, a magyarországi műemlékek bizottságának^kül-
tagja. Eger, lyc. nyomda, 1892. lex. 8. 590 1. Ara 3 frt . 

Ez a mü is, ezzel az óriás kötettel, be van fejezve. 
Jedlicska Pál nevének — monumentum aere perennius. 
Össze van e műben gyűjtve a nevezett vidékről minden, 
a mi a tudós plébános urnák keze ügyébe kerülhetett . 
Ilyen müvek rakják le Magyarország kulturtörténelméhez 
az alapokat. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából érkezett megbízható tudósítás szerint az 

október közepére rendezett zarándoklatok a járványos idő 
miatt későbbi időre vannak elhalasztva. 

— A szent Benedek-rend köréből. 0 mlga a pannon-
halmi főapát ur Jalsovits Aladár balaton-füredi lelkész 
u r a t gyengélkedő egészségére váló tekintetből lelkészi 
állásától fölmentette s Tihanyba tette át könyvtárossá és 
a ház lelki a tkává . 

— Már a Contemporary Review"-ben is megszólalt 
a magyar hulturkampf. Hogyis van csak ? ! „Megverte 
Isten a magyart, hogy az soha össze nem tart." 

— A budapesti róm. kath. hitoktatók köréből alapos 
óhaj nyilvánult az iránt, hogy anyagi ellátásuk az eddi-
ginél szilárdabb alapra legyen fektetve. Kívánatos a többi 
közöt t : 1. hogy kapjanak a hitoktatók lakásbért, 2. 

ötödévés pótlékot, és 3 . hogy nyugdij b i z t o s í t t a s s a k 

számukra. 
— A kolera Párisban igen tanulságos világosságot 

vet a betegápolás u. n. laiczizácziójára. A köztársaság 
fölött uralkodó istentelen párt tudvalevőleg kivette a 
beteg ápolást a betegek angyalai, az apáczák kezéből, és 
„világi" ápolókra bizta. Most egy párisi lap, a „Jour", 
keményen előveszi ezt a vaksi laiczizácziót és kisüti, hogy 
a laikus betegápolás zsírosabb konczaihoz jutott fejei 
legnagyobb részt szabadságoltatta magát a kolera elől — 
és ott hagyta Párist az ő kolerájával együtt. 

— Esztergomban a mult héten Palásthy Pál püspök 
a főszékesegyház téli kápolnájában több theologust al-
szerpappá és szerpappá szentelt fel. A presbyterátus fel-
adása f. hó 14-én lesz. Ugyancsak Palásthy püspök f. hó 
2-án 30 db. oltárkövet szentelt. 

— Meg kell kezdeni a katholikus akcziót az alapit-
ványozás terén is — nagyban : akkor aztán lesz még uj 
katholikus egyetemünk is nemsokára. Mint példát arra 
nézve, hogy mily tetemes jótékony erők szunnyadnak és 
nyílnak meg olykor-olykor önként a katholikus ügy ol-
tárán való adakozásnak, álljon itt a következő eset a 
„Népisk. Tanügy„-ből átvéve: Wenckheim István cs. és 
kir. kamarás ur birtokán, a pozsonymegyei Nagv-Lé-
várdon szept. 25-én szentelte föl főt. Csulen István ma-
laczkai esperes, a gróf anyósa, özv. Kollonits Bertha 
grófnő által 88000 frt költséggel épített és dotált kath. 
leányiskolát és gyermekkertet. Az ausztriai határon fekvő 
mezővárosnak diszére váló szép épület az alapitónő bol-
dogult leánya Wenckheim Istvánné grófnő emlékére 
annak keresztnevétől a „Hubertinum" nevet viseli. Az 
intézet vezetésével a Máriatestvéreknek kongregácziója 
(az isteni szeretet leányai) bízatott meg. Eddig a nőszer-
zeteinknél oly általános tanerő-hiány miatt csak az óvó-
iskola és a női ipariskola léphetetett életbe. 

— Tromf. „Az egyház" — úgymond egy felvilágo-
sodott ur múltkor egy társaságban — „sokszor igazán 
kicsinyes. Egy jota miatt is szörnyű veszekedést inscenált 
a IY-ik században, óriási disputákat, vájjon a o(iov0io6 
vagy a ofioiovaoos a helyes. (A szegény észre se vette, 
hogy Madáchot czitálja, aki a különben remek „Ember 
tragédiájában" ugyanazt a theologiai s egyszersmind 
anachronistikus baklövést követte el, amit ez az ur, ki-
csinyes veszekedésnek tüntetve fel (a VII. színben) a 
ofwovőtog s opoiovGioç kérdést.) A társaságban azonban 
jelen volt egy egyházi férfiú is, aki ugyancsak megtaní-
totta, ártatlan tréfával, a felvilágosult urat. „Ugyan, — 
igy szólt a pap = mit mondana az ur, ha valaki e czim-
mel i l letné: az ur gazember"? „Rögtön párbajra hivnám, 
vagy felpofoznám, vagy a törvény előtt kérnék tőle elég-
tételt." „De kérem szeretettel" — folytatja a pap, — 
„Ön következetlenségbe esik, az ember azt akarta talán 
mondani Önnek : az ur igaz ember. És ime, egy jota 
miatt milyen lármát csap !" Tableau—és csend, melyet a 
pap arra használt azután fel, hogy megmagyarázza, mily 
különbséget tehet valamely fogalomra nézve egy jota is. 
(Közm.) 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egresi cisterci apátság története. — Ki az oka a munkások jelenlegi helyzetének ? — 
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téren. — Egyházi szent beszédek. — A házasság hármas áldása. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendô. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. i 

Az egresi cisterci apátság története. 
Ir ta Novak Lajos. 

(Folytatás.) 

Az egresi apátság Torontál megyében a 
Maros part ján Csanádtól keletre két óra távol-
ságban épült. Régi okmányokban Egris, Egrus, 
Aegris, Agris, Hegre, Argia, Eguse stb. nevek 
alatt fordul e l ő . A l a p i t ó j a III. Béla király volt, 
ki 1179-ben Pontignyből telepitett i t t le 12 szer-
zetest egy apáttal .2) A cisterciek az első meg-
szálláskor rendesen csak ideiglenes fából készült 
lakásokat szerveztek, s csak később kezdettek 
kőépületek emeléséhez, ha a vidéket megélhe-
tésre alkalmasnak találták. Igy tör tént ez Egre-
sen is, hol a tulajdonképeni monostor csakis 
1187-ben készült el. Első apátul Hugó pontiani 
remete emlit tet ik; de minthogy — ujabb nyo-
mozások szerint — Hugó 1203-ban még Caro-
Campoban tartózkodott, Egresen őt más apátnak 
kellett megelőznie. 

A letelepedett szerzetesek Egresen tág t é r t 
találtak működésűknek, a rengeteg őserdők, a 
feltöretlen föld, a műveletlen talaj, a vad vidék 
igénybe vette összes ere jüket ; de ők nem riadtak 
vissza a nehézségtől; bátran hozzá lá t tak a mun-
kához, mely rövid idő alat t busásan jutalmazta 
fáradságukat, s a kis telep gyors felvirágzásnak 

1) Janduschek L. Originum Cisterciensium I. k. 
177. 1. 

s) Egyes történészek mint Turócz i , Pa in tne r , 
Rosenthal, Sartorius, Chailon az egresi apátság alapítását 
1200-ik évre, Pázmány Péter és mások 1206-ra helyezik ; 
Janauschek kutatásai azonban kétségtelenné teszik, hogy 
az egresi apátság 1179-ben és pedig III. Béla király által 
alapíttatott . I. M. I. k. 177. 1. 

indult, ugy hogy Egres csakhamar több fiók 
monostornak lett alapitójává, nevezetesen: a 
Kertzi, az Erdélyi-, és a Szent-Keresztről neve-
zettnek a Pécsi-egyházmegyében, és Magyar-
ország határain kivül az Orlei, és a londolai 
házaké. Mivel pedig a kitelepítésnek a rend 
szabályai szerint csak akkor volt helye, ha a 
kolostor legalább 60 tagot számlált, szintén meg-
foghatatlannak látszik Egres gyors népesedése, s 
ennek t i tkát csakis királyaink meleg rokon-
szenve; s a rend nagy népszerűsége fejti meg. 
Az apátság felvirágzására jelentékenyen közre-
működött azon körülmény is, hogy a cisterci 
monostorok III. Honor pápa rendelete következ-
tében minden pápai adózástól mentek voltak.2) 

III. Béla halála után az egresi apátság leg-
nagyobb jótevőt II. Endre királyban nyert, a ki 
az apátság javait és kiváltságait valóban feje-
delmi bőkezűséggel gyarapitá, ugy, hogy őt mél-
tán Egres második megalapítójának nevezhetjük. 
Az apátságnak különben ekkor szüksége is volt 
ily hatalmas pártfogóra, mert Endre gyenge 
uralkodása alat t a monostor javai nem egyszer 
voltak veszélyeztetve. Kitűnik ez III. Honor 
pápának 1124. kelt leveléből, melyben a pápa 
kéri Endrét, hogy Egrest és szerzeteseit a rab-
lók és pusztítók ellen királyi hatalmával meg-
védeni igyekezzék; ugyancsak III. Honor meg-

Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi története. 
III . k. 70. 1. 

2) Nálunk a cisterci rend először a Gentilis követi 
költségeinek fedezésénél lett pápai adóval megróva. A 
pápai adólajstromban 1334-ben olvassuk : Joannes de 
Ergeg IUI. grossos. V. ö. Monum. Vatic. Ser. I. Tom. II. 
422—448. 1. 

32 
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erősiti ama cserét is, mely a király és a monostor 
között jött létre, s mely által az apátság oly 
birtokoknak lett urává, melyeknek nagyobb 
basznát vehette mint a király. ') Szép jelét adta 
II. Endre király Egres iránti kiváló vonzódásá-
nak az által is, hogy 1233-ban elhunyt nejének 
Jolantáuak hamvait az egresi apátság templo-
mába temettetó el, sőt önmagának is e monos-
tort választotta sírhelyül2) 

Alig hunyt el azonban II. Endre, máris 
meggyült az egresi apátságnak a baja. IV. Béla 
király ugyanis a mint trónra lépett, erélylyel 
fogott hozzá az elődei által pazarul elosztogatott 
birtokok visszaszerzéséhez. Erélyes működésében 
nem ismert különbséget egyháziak és világiak 
között. Az egresi apátság kezeiből is több birto-
kot kivett. IX. Gergely pápa, mivel a károsultak 
hozzá folyamodtak, 1236. jan. 16. kelt levelében 
felszólítja IV. Béla királyt, hogy tekintettel elődei 
emlékére, s uralkodói tiszteletére az elfoglalt ja-
vakat jövedelmeikkel együtt régi tulajdonosainak 
adja vissza.3) Ugy látszik azonban az egresi 
monostor e birtokait többé vissza nem nyerte. 

Még nagyobb csapás érte Egrest a ta tár já-
rás alkalmával, midőn a monostor a duló ellen-
ség hatalmába került. Rogerius mester, váradi 
kanonok, mint szemtanú siralmas éneke XXXVII. 
fejezetében igy ir ja le Egres pusztulását: a ta-
tárok Arad és Csanád felé vonulva közükben 
hagyták Újfalut, melynek neve Perg volt, mely-
ben 70 falu népe volt összegyűlve, s elhagyták 
a cisterci rend egresi monostorát is, melybe, 
mint erősitett várba katonaság, és sok urnő 
vonta volt magát. Nem is akar ták a tatárok 
azon helyeket megtámadni, raig köröskörül a 
földet el nem pusztították ; végre 
azonban azon egész vidék elpusztítása után a 
ta tárok sok ruthén, kun és fogoly magyart s 
kevés tatárságot egyesítvén, a nagy falut min-" 
den oldalról körülfogván, a barczra a magyar 
foglyokat küldék elől, s miután azok egészen 
elvesztek, a ruthénok, izmaeliták és kunok vivá-

») Fejér : Cod. Dipl. III. I. 451. 1. 
2) A budai krónika szerint ugyan II. Endre király 

Nagy-Váradon Sz. László király mellé temettetett. Való-
szinü azonban, bogy Endre testének csak egy része vite-
tett N.-Váradra — mint például Gertrudé Pilisre és 
Leleszre — maga a királyi tetem azonban az egresi egy-
házban helyeztetett el. Bárány Ágoston : Torontál megye 
hajdana 105. I. 

3) Theiner : Monumenta Hungáriáé Historica I. k. 
142. 1. 

nak. A tatárok pedig mindnyájok háta megett 
állva nevetik vala azok baját és romlását, és a 
harczról visszavonulók közül igen sokat kardjaik 
élére hánynak vala, ugy hogy éjjel-nappal egy 
hétig harczolván, s az árkokat betöltvén, a falut 
bevevék. A vitézeket azonban és úrnőket, kik 
sokan valának, kint a mezőn egy, s a parasz-
toka t más oldalra álliták, és pónzöket, fegyverei-
ket, ruháikat és más javaikat elszedvén, s néhány 
úrhölgyet életbeu hagyván, és kójökve elvivén 
— fejszével és karddal mindnyájokat leölék. 
Azután néhány nap múlva a nevezett egresi 
zárdát, vagy monostort száliák meg, és sok 
gépet alkalmazván ellene, miután a benne levők 
ellenállni nem bírtak, bogy életüket megtarthas-
sák, hitökre kezeikbe adták magokat. De velők 
is az tör tént a mi a többiekkel, kivéve néhány 
barátot, kiket örömest engedének eltávozni, s 
néhány úrnőt és igen szép leányt, kiket magok 
számára megtartottak.1) 

A ta tárok kirabolták és felgyújtották ugyan 
a monostort, de ugy látszik azért az épületek 
romba nem dűltek, s a visszatért szerzetesek 
könnyű móddal helyreállították a kolostort, mert 
már egy 124 7-ben kelt pápai oklevél ismét em-
lítést tesz az egresi apátról. *) A monostor e 
fenmaradását Henszlmann3) az épületek emlék-
szerű építkezésének tulajdonítja, minthogy ezek 
igen erős faragott homokkőből voltak épitve, a 
mely pedig a tűznek jól ellentáll; sőt ezen 
modorú építkezésből következteti, hogy az egresi 
monostornak alapitója csakugyan III. Béla volt, 
a kinek korában ilynemű építkezések divatba 
jöttek. Ezt igazolja azon kevés maradvány is, 
mely Egresen mai nap is látható. 

(Folytatjuk.) 

Ki az oka a munkások jelenlegi helyzetének? 
(Vége.) 

Az egyház befolyása mellett alakultak a czéhek, 
melyek annak szellemétől áthatva félreismerhetlenül ma-
gokon hordják egy egyházi testület jellegét. A munka 
egybekapcsolása a vallással a mindennapi életben a mes-
terséget megtartotta tisztességében s a munkára meg-
szentelést és vigaszt hozott. Az illető üzlet haladása, a 
közönség megóvása csalás és rossz munkától, a tagok 
szellemi és anyagi javának előmozdítása volt a főczél, 

*) Magyarország történetének forrásai. Fordította 
Szabó K. I. k. II. füz. 43. 44. I. 

2) Bárány. J . M. 107. 1. 
3) Archaeologiai Közlemények VIII. k. 1. füz. 36. 1. 



246 RELIGIO. 251 

melyre amaz iparos egyesületek törekedtek. A mint a 
papság egy nagy, zárt testület létezett, a mint a lovagok 
hasonlókép egy nagy osztályt képeztek s a „szent római-
német birodalom" kereskedői közös-társulatot alkottak, 
ép ugy a munkások is egy nagy egyesület tagjaiként te-
kintették magokat, mely az egyes üzletek testvér-egyle-
teit mind magába foglalta. It t minden szabályozva volt, 
egyesek kénye-kedve kizáratott. Mindenki a czéhért volt 
s a czéh mindegyikükért. Ez óvta meg s védelmezte az 
egyes tagokat is kölcsönös viszonyaikban. Az inas meg 
volt védve mestere általi kizsákmányolás ellen, s a 
(legény) segéd egy szabad, s szabályos szervezettel biró 
társulat tagja volt, mely neki a hazát s családot pótolta. 
Mily jó hatással volt ez a vándorlásra ! 

De a munka méltó jutalomban is részesült. Az egy-
ház és ennek befolyása alatt alakult nyilvános, keresz 
tény létrend (társadalom) nem elégedett meg azzal, mint 
tévesen állítják, hogy talán egy a túlvilágra szóló váltót 
állított ki. Épp az egyház sohasem (ogta fel egyoldalulag 
az embert, éppoly kevéssé, mint maga a Teremtő sem tette 
ezt, ki annak kettős, testi s szellemi természetet adott, 
mennyei boldogságra rendelte, de lábaival a földre állí-
totta. Nagyon messze mennénk tárgyunktól, ha még 
bővebben ki akarnánk itt terjeszkedni az akkori munka-
bér viszonyaira. Szászhonban, hogy csak egy példát hoz-
zunk fel, egy közönséges napszámos annyit keresett, hogy 
ebből egy juhot s egy pár lábbelit vehetett. Klosterneuburg 
ban egy kőműves- vagy ácssegéd egy napi fizetéséből 
tíz font marhahúst vehetett. Ha a különböző munkás-
napokról szóló jegyzékeket olvassuk, melyeket a segédek 
élelmezésére s italaira vonatkozó követelések és enged-
mények feltüntetésére tartottak, azt hinné az ember, hogy 
valami mesét hall az „Ezer egy éjből." 

Egészségügyi tekintetben is gondoskodva volt a 
munkásvilágról. Ezt bizonyítják a mindenütt található 
fürdőszobák és fürdőházak. Szombat napon a segédek 
korábban kezdték a munkaszünetet s némely czéhekben 
külön fürdőpénzt kaptak. Ez egy kissé méltányosabb 
dolog, mint azon építkezések és befektetések, melyeket 
manapság a nép adójából tesznek, ki előtt azonban a 
színházak s hangversenytermek zárva maradnak. Tudunk 
egy várost, mely százezreket költött a Rajnapar t szépíté-
sére, de állandó népfürdőt ismételve tett ajánlatok daczára 
sem hozott létre. 

Felesleges volna bővebben szólni még a beteg- s 
rokkant-ápolásról. Mit tett e tekintetben a keresztény 
középkor, még most is hirdetik az ezen korból eredő 
kórházak, rokkant-épületek s alapítványok. Igy pld. a 
mainzi választófejedelemségben minden három óra járásra 
egy kórházat talált az ember. 

Végül még csak egy pontra akarunk utalni, mely 
elég világosan mutatja, hogy az egyház nem pusztán 
elméletben, hanem gyakorlatban is tisztelte, becsülte a 
munkásosztályt. Ugyanis egy munkás fia az egyházban a 
legfőbb hivatalokra emelkedhetett, származásuk sohase 
képezett itt akadályt. I t t is felemiitünk egy példát : 
Hildebrand, egy ács fia, VII. Gergely néven a pápai 
székre emelkedett. 

Hogy pedig a munkásvilág e felvirágozását az egy-

ház idézi elő, mutatja azon körülmény, hogy a czéhrend-
szerek csak addig bizonyultak áldásosaknak a népre nézve, 
mig azok az egyházzal a legszorosabb összeköttetésben 
voltak s ennek vezetése alatt állottak. E szerint leg-
kevésbé sem vádolható az egyház azon sanyarú állapotok 
miatt, melyek napjainkban kifejlésre jutottak, s melyek 
felett az egész világ sopánkodik, mert már tagadni a 
dolgot nem lehet. Az egyház emelte fel s jut tat ta virág-
zásra az ipart s iparososztályt, hogy most ily szomorú 
helyzetben van, annak okát másban kell keresni. 

A mily mérvben eltértek a keresztény alapról, oly 
mérvben teremtek ismét azon gyümölcsök, minők a régi 
pogány kereszténytelen talajon burjánzottak ; természete-
sen e gyümölcsök még rosszabbak voltak vógkifejlődésök-
ben a törvény adása ulán, mert valamely dolog megrom-
lása annál kárhozatosabb, minél nemesebb volt az azelőtt. 
Ha mélyebben akarunk azon kérdés tárgyalásába bocsát-
kozni. mily állást foglal el az egyház az uralkodó ínség-
gel szemben, ugy legkönnyebben azzal felelhetnénk, ha 
elbeszélnék a tékozló fiu történetét. A fiu azért jutot t 
oly példátlan nyomorba, mert atyjától elszökött s örök-
ségét eltékozolta. A munkások jelenleg uralkodó, oly 
szomorú helyzetének első oka nem tegnapról származik ; 
az azon alapelvek elhagyásában rejlik, melyeket Krisztus 
egyháza hirdetett s megvalósított azon időben, mikor 
még azon elveket ugy a polgári, mint az állami életben 
számba vették. De hogyan ment végbe e teljes szakítás 
az örök keresztény elvekkel ? Ebben több különféle ok 
működött közre, de mi csak arra szorítkozunk, hogy pár 
nagyobb vonással az egészről némi képet rajzoljunk. A 
tizenhatodik században történt vallási szakadással a német 
nép egysége is megszűnt s e szakadás, mely még ma-
napság is tátongó sebet képez, hatásaiban minden téren 
nyilatkozik s behatol a legszűkebb körökbe is, megha-
sonlást s pusztulást okozva mindenütt. Már nagyon rég-
óta élünk e meghasonlásban, sokkal régebben, hogysem 
tiszta fogalmat alkothatnánk magunknak ama romboló 
hatásról, melyet a szellemek e meghasonlása szükségkép 
előidézett. Minthogy a czéhek vallásos testületek voltak, 
most szükségképen fel kellett oszlaniok s megszünniök, s 
lassankint a vallás csak nagyon alárendelt helyet foglalt 
el azokban s ebben rejlett ama gyógyíthatatlan betegség 
csirája, mely végre is azok pusztulását idézte elő. Egy 
ideig még csak meg voltak valahogy, épugy, mint a 
kocsi, mely rohanóban van, nem áll meg egy pillanat 
alatt, azonban az ösztönző erő a jóra, az igazi haladásra 
lassankint s csakhamar lankadni kezdett, mert a forrás, 
melyből eredt, bedugult. A hitbeli egység megszűnése 
maga után vonta az ország területének szétdaraboltatását. 
Idegen hódítók taposták talaját, a háború furiája har-
mincz évig tombolt rajta, mig végre a fejedelmek fáradt 
és kimerült népeikkel békét kötöt tek; nem, mintha 
őszintén kibékültek vagy egységre ju tot tak volna, hanem 
mivel képtelenek voltak tovább a harcz és háborúra. Ez 
a pusztitás, rontás korszaka volt, e mellett pedig a tár-
sadalmi jólét lehetetlen. Ha mindjárt a nagyok s hatal-
masok országokért küzdöttek volna is, a vallás legtöbb-
nyire szenvedett, s ama elkeseredett háhorunak gyümölcse 
a vallási közönyösség, a teljes hitetlenség előcsaruoka 
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lőn. Ezáltal elő lőn készítve a talaj a forradalom számára. 
A kereszténység, a katholikus egyház külső hatalmától 
meg lőn fosztva s a szent evangelium helyett a „szabad-
ság, egyenlőség, testvériség" óriási hazugságát hirdették 
mindenfelé. Mint az értelmetlen gyermek mohón kap a 
nadragulya után, épugy kapott a társadalom e kétes 
értékű gyümölcsök utáu s rohant az enyészet felé. Az 
egyházat guny tárgyává tették, rablánczokba verték s 
kirabolták; ugy látszott, hogy örökre vége van. A régi idők 
minden intézkedéseit eltörölték s igy a gyermeket fürdőstül 
együtt kiöntötték. A középkort éjbe burkolták, melynek 
setétsége az újkori szellemeket borzadással tölté el. A jó rend 
minden korlátait, oszlopait ledöntötték, s az önzés és ha-
szonlesés jutottak trónra. Szabadság! Egyenlőség! És 
testvériség ! hangzott mindenfelé, s a szomjas és éhes 
tömegnél élénk tetszésre talált. És a kik legjobban kia-
báltak, a legnagyobb zsarnokok voltak s a „jóléti választ-
mány" gillotinnal dolgozott. Újra nagy csatát vivtak, a 
forradalom újra kimerítette az embereket s a népek nyu-
galom és a társadalmi bajok orvoslása után sovárogtak. 
Ismét a fejedelmek vették kezökbe a kormányt, de kivé-
tel nélkül mindannyian az egyház ügyeibe avatkozva 
akartak kormányozni, a helyett, hogy népeik boldogitá-
sán fáradoztak volna, s igy az egyház megkötözött ke-
zekkel fejthette csak ki gyógyító s vigasztaló működését. 
Erre egy ujabb csapás következett. Egy ujabb forradalom 
hajnalpirja megszülte az alkotmányos vendszert s a „libe-
ralizmus" volt most a csodadoktor, ki a tönkrejutott 
társadalom talpraállitásának r eményéü l kecsegtetett. Irt 
egy nagy reczeptet (gyógyrendelvéiyt), s tele kanállal 
vették be a gyógyszert. Ez megint. csak egy háromlevelű 
nagy hazugság volt, melyet a nay\ tömeg mohón nyelt 
el s meg is éljenzett. „Szabad ipar, .-/.abad kereskedelem 
és szabad oktatás voltak a „liberü izmus" gyógyszerei-
Ez azonban a nép jólétének, mely tgv szolid középosz-
tályon alapul, egészen véget vetett. A szabad ipar a 
derék üzletnek vetett véget — s kezdődött a kontárok 
ideje. A szabad kereskedés aláásta a munka s a kölcsönös 
produkczió normális jövedelmét, s megszavazta a rendes 
egyensúlyt a tőke és munka között. Az oktatásszabadság 
óriás mérvben előmozditá a proletárságot. Mindhárom 
együttesen megteremté a nagytőke uralmát, mely magán 
kivül nem ismer sem urat, sem szabadságot, sem önálló-
ságot. Csak miután mindenki érezte ezen uralmat, akkor 
kezdett a nagy tömeg ágaskodni s felnőtt a szocziálde-
mokraczia s ma már, mint óriás áll előttünk, s élőkésziti 
az utat a radikalizmushoz. 

Azonban, ha a jelen szomorú állapot okait mind 
fel akarjuk tüntetni, ugy nem szabad figyelmen kivül 
hagynunk egy egyesületet, mely azon mérvben erősödött 
és terjedt, a mily mérvben a többi egyesületek elpusztul-
tak, vagv befolyásukat elvesztették, s ez a pénzes zsidók 
egylete, mely az alliance israelite-ben kézzelfogható ala-
kot öltött. Jóllehet a dolgok újjáalakulásánál még más 
okok is közreműködnek, melyek hasonlóan meglepték a 
társadalmat s csak egyoldalulag lettek felhasználva, t i. az 
újkori találmányok, gépek, közlekedési eszközök stb. 
Azonban éjien a zsidó pénzhatalom értett legjobban ezek 
kizsákmányolásához s a szabad ipar, kereskedés és füg-

getlen oktatás mindig jobban és jobban azok zsebeibe 
játszották a pénzt. Mindenki tudja, mily fontos szerepre 
vergődött e hatalom. Ha a keresztény nemzetek össze-
tartottak volna, mint egykor, s rendezkedtek volna, ugy 
ők bizonyára másképen használják fel ezen u j vívmányo-
kat, s a belölök származott hirtelen változása a viszo-
nyoknak bizonyára nem lett volna veszélyesebb, nem 
ju to t t volna tönkre egy osztály, a kis iparosok osztálya, 
melynek hivatása oly felette fontos. 

Feleletünk, melyet e kérdésre adtunk: „Ki a mun-
kások jelenlegi nyomorának okozója?" nem mondható 
kimerítőnek, de annyi határozottan kitűnik abból, hogy a 
kath. egyházat e tekintetben nem érheti szemrehányás. 
Vissza kell adni az egyháznak szabadságát, érvényesülni 
kell engedni alapelveit a közéletben s az egyház befolyása 
másodszor is megmentendi a társadalmat a végleges 
bukástól, melybe a most jár t uton előbb-utóbb vissza-
tartóztathatlanul el fog jutni. Lefesteni a jövőt, nem 
sokat használ, de a múltból lehet következtetést vonni a 
jövőre s e következtetés legkevésbé sem kecsegtet valami 
vérmes reményekkel, de kétségbeesni is korán volna még. 

Alig hogy az egyház szabadon kezdett lihegni 1848 
után, azonnal minden irányban igyekezett a sebeket gyó-
gyitani s a nyomort enyhíteni. A mit minden egyes em-
berrel tesz, ugyanazt teszi a társadalommal is, mint 
ilyennel. Csak a boldogult Kolpingnak, a legények atyjá-
nak nagyszerű müvére, az általa alapított legényegyletre 
hívjuk fel a figyelmet. Utalunk az összes kath. püspökök 
társadalmi téren kifejtett tevékenységére, különösen a 
fenkölt szellemű mainzi püspökére. Utalunk a katholikus 
szerzetrendeknek az oktatás és szegényápolás terén kifej-
tett tevékenységére. Utalunk a centrumpárt társadalmi 
politikai működésére s a kath. szoczialpolitikusok gya-
korlati vállalataira, minő pld. Németországban a „Mun-
kások jóléte" cz. egyesület, Francziaországban a de Mun 
gróf által vezetett munkás-egyletek akcziójára, Belgium-
ban a liégei szoczialis kongresszusra stb. Utalunk végre 
XIII. Leo pápa fönséges encyclikájának hatalmas kezde-
ményezésére. 

Ezek láttára hangosabban dobog az ember szive s 
kell is, hogy minél jobban lelkesedjünk az igazi keresz-
tény szeretetben, mely képes lassankint a legmélyebb 
sebeket is meggyógyítani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nyitra, szept. 21. A Budapesti Hírlap protestáns 

levele az ellceresztelésről. — 
IV. Ha valaki figyelemmel kisérte eddigi elvi fejte-

getéseinket, nevezetesen a 68-iki törvény és a februári 
rendelet által mind a kath., mind pedig a prot. hitelve-
ken ütött sebeket megértette, az be fogja látni, hogy a 
ba j az összes vallások jogos igényeihez képest csak a 
herczegprimás javaslatának a törvénybe iktatása által lesz 
orvosolható. A vallások jogos igényeihez képest, mondom ; 
mert a vallási ügy elbírálásánál a hitelvek az irányadók 
és senki sem követelhet mást vagy többet, mint a mire 
a hitelvei jogosítják. E czélra a herczegprimás javaslata 
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a legmegfelelőbb, azt a protestánsoknak is örömmel kel-
lett volna felkarolniok. 

De a protestánsoknak mathematikai mértékük van, 
ők a vallási ügyeket is számok szerint mérik. Nem csoda 
tehát, ha Guggenberger is, kivált az ügynek oly isme-
rete után, mint a milyet nála tapasztaltunk, más javas-
latra jutott . 

Mert ő is javaslattal áll elő s ezzel a 68-iki tör-
vényt és a februári rendeletet elitéli, azon a józan emberi 
ész által ismert indoknál fogva, hogy „nem jó az a két-
féle vallás egy családban." Mennyivel felülmúlja már ez 
által is ennek az alesperesnek a belátása a komáromi 
„püspök" látókörét! Igen, annyira jutottunk már, hogy 
amit más körülmények között magától értődő dolognak 
kellene tekintenünk, azt ma mint kiválóságot kiemelnünk 
kell, annak a belátását t. i., hogy csakugyan nem jó az 
a l-étféle vallás a családban s még kevésbé jó, ha azt 
az inkompetens állami hatalom a szülőkre ráparancsolja. 

De hát micsoda javaslatot tesz G. a 68-iki törvény 
módosítására? Változtassuk meg akként — mondja, — 
hogy legyen az apa (vagy anya) vallása a gyermekek val-
lása is. Ez is egyenlő mérték." 

Egyik kógens törvény helyébe tehát egy másik 
kógens törvényt kíván az államtól. 

FJZ az állásfoglalása teljesen megfelel az előző téves 
nézeteinek. Az ilyen javaslat feltételezi, hogy a gyerme-
kek hovátartozandóságának megítélésénél a szülők hit-
elveit, lelkiismereti jogát respektálni nem kell ; feltételezi, 
hogy az ilyen vallási kérdés részletezésére az állam 
illetékes ; feltételezi, hogy a kérdés eldöntésére a mathe-
matikát kell venni alapul. És akkor is, ha a mathemati-
kát veszi alapul, a mérték a katholikusokra és a pro-
testánsokra csak akkor lenne egyenlő, ha ugyanannyi 
katholikus férfiú fog lépni vegyesházasságra, mint prot. 
és viszont. 

De hát szabad-e az ilyen igazságtalan elvek utján 
kivánni azt, hogy a gyermekek egy vallásban neveltesse-
nek ? Ha ilyen törvény hozatnék is, a vallások hitelvei, a 
szülők lelkiismereti joga nem fog-e elementáris erővel 
kitörni az ilyen vallásilag törvénytelen törvény ellea ? 
Meglesz-e az óhajtott béke ? 

Lám ilyen circulus vitiosusba keveredik a protes-
táns, mert annyira belebeszélte magát abba a bizonyos 
mathematikai „egyenlő mértékbe," hogy a vegyesházas-
ságot nem is képes többi vallási szempontból tekinteni, 
hogy a szülők lelkiismereti jogára reflektálni eszébe 
sem jut. 

Ugyan helyezkedjenek még egyszer komolyan prot. 
hitelveik alapjára és nézzék már a dolgot erről az egye-
dül jogosult szempontból és hagyják a „mértéket" hit-
elveikre! A szülők maguk tudják legjobban, hogy nem 
jó a kétféle vallás a családban ; hagyják azt lelkiismere-
tükre, mert ez az ügy egyedül oda tartozik. Tehát a 
törvényt is ilyen irányban kell módosítani. 

Nagyon téved az, aki azt gondolja, hogy a jelen 
vitás kérdésnél a szülőkre ráerőszakolt „egyenlő mérték" 
a fő dolog; nem ez a fő, hanem az, hogy érvényesüljön 
a szülők lelkiismereti joga. Ha ez érvényesül, akkor ér-

vényesülhetnek a vallások jogai is; ezért mindnyájunknak 
közösen kell küzdenünk. 

Már pedig G. javaslata ezzel a czéllal homlokegye-
nest ellenkezik. Csak más kiadása ez a februári rendelet-
nek. Annál is nem a szülők lelkiismereti joga, nem val-
lási elvei, de egy idegen tényező : az állam törvénye 
határozná el a gyermekek vallási hovátartozását. No az 
állami törvény odáig nem nyúlhat ; mert a mint a jelen 
esetben a gyermek vallását irná elő, ugy más vallási 
dolgainkban is intézkedhetnék, ez pedig mind az ő ha-
talmi körén kivül esik. 

Azért G. javaslatát csak ugy nem fogadhatjuk el, 
mint a februári rendeletet. Ez a javaslat mind a szülők 
lelkiismereti jogát, mind pedig vallásuk elveit áldozná 
fel, a mit semmiért a világon tenni nem lehet. Soha sem 
gondoltam volna, hogy ilyesmit egy protestánssal szem-
ben kell majd vitatni. 

De hát ugy látszik van egy dolog, amiért protes-
tánsaink a jelen kérdésben hitelveiket feladni, a szülők 
lelkiismereti jogát feláldozni képesek s ez a kath. egyház 
iránti elfogultságuk és bizalmatlanságuk. Guggenberger 
javaslata támogatására őszintén bevallja ezt. „Nem átal-
lom kimondani, igy ir, hogy az a „szülői szabadság" nem 
más mint az a köpeny, melylyel a csendben és feltűnés 
nélkül dolgozó lélekszerzés takaródzik." 

Ez nekünk katholikusoknak szól s annyit jelent, 
hogy mi csak azért akarjuk a szülők lelkiismereti jogát 
törvénybe iktatni, hogy ezen a réven a vegyesházasságok 
által minél több embert vonjunk el a protestánsoktól, 
illetőleg, hogy számukat apasszuk. 

Erre csak azt lehet felelni, hogy a ki az eddigi 
fejtegetéseinket komolyan mérlegeli, az, ha elfogulatlan 
ember, be fogja vallani, hogy a februári rendelet ellen 
folytatott küzdelmeink csupán és kizárólag a hitelveink-
ért való küzdelmek, mert a keresztségről vallott dogmánk 
a megkeresztelt gyermek áttételét prot. pásztorhoz tiltja. 

A mi pedig a vegyesházasságra vonatkozó tanunkat 
illeti, ország-világ tudja, hogy ha a jegyesek gyermekeik 
kath. neveltetését megígérik, solemnis assistentiában ré-
szesülnek, ba nem igérik meg, van a passiva assistentia, 
ha pedig ezzel nem elégednek meg. akkor a prot. pásztor 
előtt kötött házasságukat is érvényesnek tart juk. 

Ebből következik, hogy a jegyesek a mi részünkre 
határozhatnak, de éppen ugy elhatározhatják azt is, hogy 
összes gyermekeiket a prot. jegyes vallásában fogják 
nevelni. Tőlük függ. Tehát a jegyesek elhatározása nem 
okvetetlenül nekünk szól. És mi mégis a szülők lelkiis-
mereti jogát a törvénybe iktatni kívánjuk, mert ez a 
legszentebb joguk, melyet konfiskálni tőlük nem szabad. 
Lehet-e tehát a herczegprimás javaslatát köpenynek ne-
vezni, „melylyel a csendben és feltűnés nélkül dolgozó 
lélekszerzés takaródzik" ? Elfogulatlan ember ezt nem 
mondhatja. 

Igen, de határozzanak csak a szülők — veti ellen 
G. — és kész a papok veszekedése és versengése a csa-
ládban — a kulisszák mögött ! 

Dehogy kész ! Vegyük csak a közel multat szem-
ügyre. A közélet egész 1879-ig, a büntető kódex meg-
alkotásáig, ugy magyarázta a 68-iki törvényt, hogy az a 
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szülök szabad elhatározását gyermekeik vallási neveltetése 
felett nem kobozta el. A vegyesházasságok tehát a szülők 
elhatározása mellett köttettek. 1880-ban azonban a prot. 
lelkészek megindították a hajszát a „csapda" alapján a 
kath. papok ellen, amennyiben a 68-iki törvényt — a 
szülők akaratának rovására —, ugy a mai febr. rendelet 
szellemében kezdték magyarázni. 

Már most hasonlítsuk össze a két időszakot : 1868— 
1880-ig és 1880—1892-ig. melyik volt nyugalmasabb? 
Ugy tudom, hogy az első. A másik már tele volt a 
„papok" veszekedésétől. Es hol ? A családban ? Nem. A 
törvényszék előtt. Mert a „családban" nem oly könnyen 
történhetik veszekedés és versengés. És a törvényszék 
előtt kik idézték elő a veszekedést ? A protestánsok, azok 
a protestánsok, akiknek Pap Gáborja számára Molnár 
János, fővárosi pasztorai számára Bogisich Mihály bizo-
nyos lisztát állított össze, hogy midőn mások szemeiben 
keresik a szálkát, önszemeikben ne feledjék a gerendát. 

Tehát még 1880-ig az a „sanctio nélküli állapot" 
tartott, vagyis a szülők lelkiismereti joga határozott, béke 
volt, ugyanugy lesz, ha a szülők lelkiismereti joga a mi 
javaslatunk szerint törvénybe iktattatik. 

Igaz, hogy absolut békéről nem álmodozunk, nem 
mondjuk, hogy akkor már semmiféle versengés nem lesz. 
Ilyesmit kívánni képtelenség akkor, midőn az országban 
több vallás él együtt, és az élet összes terein találkozik. 
Már maga a pasztoraczió, maga a több vallás együttléte 
versengés nélkül el sem képzelhető. Ezt semmiféle tör-
vény meg nem szüntetheti, legfellebb akkor, ha egy val-
láson kivül a többi mind lehetetlenné tétetnék. A prose-
litismus minden vallásnak természetes postulátuma de 
mindegyiké ám ! „Amig tudományos, vallásos és politikai 
meggyőződés lesz, tudományos, vallási és politikai prose-
lytismussal is fogunk találkozni" ; mondta Haynald a 68-ki 
törvény tárgyalásakor. 

De hát csak a nemtelen eszközökkel űzött prozeli-
táskodásra kell gondolni ? Ugy tudom, hogy akár a kath., 
akár a prot. lelkészről a legrosszabbat is feltételezve, ez 
a legtöbb esetben lehetetlenség. Meg aztán, ha valaki 
csak a „szolid nyomást" látja szemei előtt, nem kell-e 
csábitólag hatnia a szülők elhatározására éppen annak a 
szerencsés körülménynek, a melyben ma a protestántis-
mus ál l? Hogy ma a protekcziőra, a hivatalszerzésre a 
legjobb ajánló levél a prot. keresztlevél ? Tessék csak 
végig nézni a minisztérium, a főrendi- és az alsó-ház, az 
akadémia, az egyetem, a törvényszéktől lefelé az utolsó 
hivatal-szolgáig; tessék megfigyelni a prot. gimnáziumba 
járás által nyújtott előnyöket : és megértheti mindenki, 
hogy ebben a „kenyér-éhes" világban mi hathat csábitó-
lag a szülőkre? „Ha protestáns volnék, már juthat tam 
volna rendes tanszékre", — mondta egy egyetemi kath. 
világi magántanár és ez a legkülönfélébb variáczióban 
folyton ismétlődik a társadalom összes rétegeiben . . . 

De legyen annyi elég a kath. és a prot. álláspont 
megvilágítására a febr. rendelet és a 68-iki törvéhynyel 
szemben. 

A kormány láthatja most a kérdést teljes megvilá-
gításában. Láthatja, miért küzdenek a katholikusok és 
miért a protestánsok. Az igazságot meglelni, az áthidal-

hatatlan ellentéteket kiegyenlíteni nem lesz nehéz, csak 
meglegyen az akarat. A kormánynak be kell látnia, 

I hogy őt a protestánsok egy tisztán vallási ügyben, melyet 
csak a hitelvek mértéke szerint szabad megítélni, félre-
vezették. Hallgatott a „lélekszerző" protestánsok panasz-
szavára és soha sem kérdezte tőlük, mik is legyenek a 
hitelveik postulátumai ? Vájjon a hitelveik sérelméről 
panaszkodhatnak-e ? — azt nem kérdezte tőlük. Vájjon a 
katholikusok ellen intézett támadásaik nem ellenkeznek-e 
hitelveikkel? — ezt sem kérdezte. 

Már pedig a pártatlan bírónak pártatlanul kell el-
járnia. Tudnia kell, hogy minden vallást a maga elvei 
szerint kell megítélni s hogy megítélhesse, ezeket az 
elveket ismernie kell. Ez az az örök alap, az az objektiv 
mérték, amely szerint a vallási ügyeket méltatni szüksé-
ges, a mely mértéken, a „nem protestáns, hanem állami 
szempontból" küzdők pillanatnyi hatalmaskodása sem vál-
toztathat semmit. A mely mértékre, ha azt neki kimérték, 
senki sem panaszkodhatik. 

Ezen az objectiv alapon állva, minden elfogulatlan 
és igazságosan ítélő embernek ajánljuk a herczegprimás 
javaslatát. 

Dr. Drnlék János. 

IRODALOM. 
*** Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. 

Egybeállította konczházai Koncz Ákos, egri főegyház-
megyei áldozópap, jászberényi közs. kath. főgymnáziumi 
hit tanár és hitszónok. Eger, érs. lyc. nyomda, 1892, n. 
8-r. XII, 262. 1. Ára 2 frt. 

Ennek a műnek ismertetése egyenértékű az egri 
megyei papság elismert irodalmi kiválóságának konstatá-
lásával. És ezt mi itt a „Religio^-ban szívesen teljesít-
jük, s minthogy a mü előszava az egész tartalmát reme-
kül kivonatolja, átvesszük az egész előszót, szórói-szóra, 
a mint következik : 

„Megőrizni azok emlékét, kik kisebb-nagyobb mér-
tékben hozzájárultak az általános műveltség templomá-
nak felépítéséhez: kötelesség; kétszeres kötelesség pedig 
akkor, ha ezen fenséges épület az irodalom nemes irá-
nyában és a vallásossággal karöltve haladó nagy eszmék 
müvelésében és terjesztésében bírja alapját. 

Ezen az alapon emelkedtek fel a tudományok és 
művészetek legragyogóbb, legizmosabb és századokra, de 
lehet mondani, évezredekre kiható alkotásai. 

És ezen alkotásoknak alapletevője kétségkívül a 
kath. egyház volt. 

Ereje, melyet isteni kezekből nyert, a tudományokat 
is megszentelte. . . . 

Papjai pedig az egyháznak a tudományokat és mű-
vészeteket mindig szerették, bölcsőjükben gonddal és sze-
retettel ápolták, növekedésükben istápolták és a szellemi 
barátságot, mely közöttük az idők folyamán kifejlett, 
nem mondták fel egy pillanatra sem. 

A valódi tudománynak, — mely verulami Baco sze-
rint még a tévedőt is visszavezeti Istenhez, mint a tudo-
mányok ősforrásához, az ismeretterjesztésnek, a nemesebb 
irányú irodalmi működésnek jó barátjait óhajtottam be-
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mutatni, midőn elhatároztam, hogy az egri egyházmegye, 
illetve most már főegyházmegye mindazon elhunyt és még 
élő tagjainak rövid életrajzát irodalmi munkásságuknak 
feltüntetésével egyheállitom, kik kisebb vagy nagyobb 
müvekkel örökítették meg nevöket az egyházmegye tör-
ténetének lapjain. 

Munkásságuk megőrzésére ösztönöztek az ihletett 
költő szavai : 

Csattantsd csak meg tündéri szárnyadat 
S hajolj reám szelid emlékezet, 
A multak örökzöld virányira 
Röpítsed át a sóvárgó lelkemet." 

Talabér. 

És én a költő szózatának nem tudtam, de nem is 
akartam ellenállani. Jól esett lelkemnek azokat felkeresni, 
kik nem éltek hiába és hasztalanul. Mig éltek, munkál-
kodtak. Talán némelyiknek közülök csak egy babérlevélke 
vagy annyi se jutot t az elismerés megérdemlett koszorú-
jából, de becsületes lelkük nem is kivánt jutalmat, elég 
volt nekik a boldogító öntudat, bogy munkálkodásukkal 
hozzájárultak a haza és egyház dicsőségéhez,, Mikor pedig 
el jött életük alkonya, a szőllő Ura bizonyára megadta 
nekik munkájuk jutalmát. 

De midőn az elhunytak érdemeit tehetségem szerint 
összeszedtem, nem volt szabad elfeledkeznem az élőkről sem. 
Okét is megilleti az elismerés nefelejtse. Mert ők sem 
feledik a könyvek-könyvének szavait: Labia sacerdotis 
custodiunt scientiam. 

Valamint az őserdőkben is található elhullott mag-
vakból felfakadó kis csemete, ugy szeréuy munkámban a 
nagy és alkotó erők mellett, a szellemi óriások között fog 
találkozni a szives olvasó olyanok nevével is , ; kik csak 
it t-ott és néha-néha megjelent müveikkel engedték sej-
tetni, hogy munkálkodásuk csekélysége nem tehetségük 
hiányára vezethető vissza, hanem arra, hogy lelkipásztori 
munkásságuk igénybe vette egész szellemi erejöket. De 
kis müveikben is felcsillannak az életrevaló eszmék gyön-
gyei, melyeket nem volt szabad figyelmen kivül hagynom 
munkám teljességének rovására. Porszemek alkotják el-
végre is az egész épületet és a legszerényebb virágnak 
is megvan a maga létezési joga a legdíszesebb kertben is. 

Egyébiránt alig van a tudománynak oly ága, mely-
ben mestereket ne tudna felmutatni az egri egyházmegye. 

Nevet szereztek ugyanis maguknak : 
A hittudományi téren: Gusztinyi, Kovács Mátyás, 

Danielik, Böhm és érdekes, tartalmas, továbbá klasszikus 
latinságu magyarázataival Kovalcsik József. 

Egyháztörténelmet irt ujabban dr Rapaics Rajmund 
s forditott régebben Nagy Zsigmond. 

Szentírási tanulmányokat irtak Kiss János, dr Böhm 
János és dr Ambrus István. 

Nagy elterjedtségnek örvendő és mély tanulmányra 
valló Szertartástan került ki a dr Kozma Károly jeles 
tollából. 

Egyházjogot dr. Porubszky Józseftől birunk, ki 
Európa elsőrangú kanonistái közé tartozik. Mint tankönyv 
elterjedt a dr Demkó György Jus Ecclesiasticum-a. A 
bölcseletet Imre János, Danielik, Magyar Ferencz művel-

ték. E szakban becses fordításokkal találkozunk Michalek 
Emmanuel, Farszky Ferencz és Répássy János részéről. 

Világtörténelmi munkákat irtak : Oláh Miklós, Mas-
kovich Mihály, fordítottak Stephanovszky Sándor és 
Michalek Emmanuel. 

A magyar történelem és régiségtudományok : Ipolyi-
ban, Balássyban, Kandrábaa, Foltinban, Bartalosban és 
Tarickyban találták fel művelőiket. 

A jog- és államtudományokban a Danielik fényes 
szelleme világit. 

Ugyancsak ő a politikai irodalom szelleme, Titánja. 
A statisztikában Dinkay Pálé az elsőség. 

A nevelés-tanítás mezején Répássy és Katinszky 
munkálkodtak legtöbbet. 

Vallástani tankönyveket iskolai használatra Répássy, 
Végh Pál, Ruttner, Halasy és Fehér Gyula irtak. 

A könyvészetet Ihász vezette és ugyanezen a téren 
nagy érdemei vannak Luga Lászlónak, ki Irodalmi Szem-
léiével nagy tapintattal, függetlenül és igazságos kritiká-
val eszközli a kath. munkák ismertetését. 

A nyelvtudományok kimagasló a lak ja : Ihász. Az 
idegen nyelveknek bámulatos tudását egyesíti magában : 
Michalek. 

A szépprózában Vincze mellett Sebők László is szép 
készültséggel működött, bár mi az előbbinek nyujt juk a 
babért. Elbeszélései kerekdedek, érdekesek. Becsüket nagy-
ban emeli a vallás-erkölcsi háttér. 

Eredeti regényt a nemrég elhunyt Lapsinszky irt. 
Idegen nyelvekből pedig Karbula, Kandra, Magyar Ferencz, 
Horváth-Gyurokovics Ede fordítottak. 

A költészet szines világában ott találjuk a kath. 
költőkirályt : Mindszentyt. Mesteribb kezekkel alig verte 
valaki e században a szent lant húrjai t . Költészetébe 
beleöntötte szivének minden érzését. Hite, reménye, sze-
retete, öröme, fájdalma, mind mind kifejezést nyertek 
örökbecsű müveiben. Ihletének ragyogó szárnyain mindig 
ott repkedett az Isten közelében. Ott az ő keblén sirta 
el fájdalmát s ha öröme volt, hálából ismét dalával áldo-
zott. Költészetére valóban ráillenek Ovidius szavai: Est 
Deus in nobis, agitante calescimus illo. Impetus hic 
sacrae semina mentis habet. 

A költőkirály mellett ott látjuk Tárkányit, kinek 
költészetéről a nagytudományu Szvorényi azt mondja, 
hogy az igazság és bensőség melege hat itt át mindent. 
A kebel t i tkos műhelyében mintegy magoktól testesülnek 
meg vallásos költeményeiben az eszmék és gondolatok ; 
mintegy magok találják meg és öltik a formát magukra. 
Emlékbeszéd Tárkányi B. József felett. 39. lap. 

Ugyancsak e téren tűntek ki Pájer Antal, Benőfy 
Soma, Répássy János. A két elsőnek már kiesett kezeiből 
a szent lant, utóbbi jelesünk pedig a vallásos költészet 
nagy kárára elhallgatott, bár reméljük, hogy a költészet 
Múzsája által érintett ajkakon ismét megcsendül a dal s 
újra felfakad a pihenő forrás. 

A művészettörténetem az Ipolyi magas szellemének 
terméke. 

A mennyiségtanban Marántól birunk könyveket. 
A csillagászati tudományok terén Tittel Pál szerzett 

dicsőséget nevének és egyházmegyéjének. 
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A gyermekvilághoz Sebők tudott legszebben szólani. 
Az irodalomtörténetnek talaja sem hever parlagon. 

Babik József e téren önálló munkát irt, mig Répássy 
János érdemes munkát végzett tankönyveinek egybeállí-
tásává]. 

Egyházi szónokaink minden időben voltak. A régieket 
mellőzve Mindszenty, Vincze, Répássy, Babik s már 
előbb Orosz Ádám és Rosztóczky Imre, kiknek megjelent 
beszédei e mezőnek valóban ékes virágai. 

A zenei irodalmat Stephanovszky és Katinszky mü-
velik. 

A gazdasági irod. terén Pánthy és Epperjessy 
Ferencz mutattak fel szép sikereket. 

Az egyházi énekköltés művelése egyik -dsiwíTgasló ér-
deme az egri főegyházmegyének. Kisdv Benedek. Szegedy 
Lénárd, Szentmihályi és Tárkányi idevágó működésűkkel 
nagy szolgálatot tettek az egyháznak. 

Az elősorolt szakok müvelésén kivül irtak és szer-
kesztettek Naptár-akat, Népkönyvtár-t, Olvasótárt és kü-
lönböző egyházi, politikai, társadalmi és szépirodalmi 
lapokat. 

El lehet mondani, hogy a földtől kezdve a csillagos 
égig mindent tanulmányaik tárgyává tettek és azért meg-
érdemlik, hogy nevök, mely a becsületes munkával úgy-
szólván egybeforrt, né merüljön a feledés annyi sok 
kisebb-nagyobb érdemet elnyelő tengerébe. 

Nem tagadom, mert a figyelmes szemlélő ugy is 
észre veszi, hogy egybeállított munkám hiányos. Sok író 
talán elkerülte figyelmemet, másoknak felkeresésében pedig 
ezernyi akadályok gördültek utamba. E hiányokrt ^ip-jd 
kipótolom azon munkámban, mely a magyarországi összes 
kath. papság irodalmi munkásságát fogja felölelni. 

Azt mondják, hogy a hála a sziv virága. E virágból 
nem mulaszthatom el, hogy ne nyújtsak egy-egy szálat 
azoknak, kik munkám egybeállításához segédkezet nyúj-
tottak, úgymint Babik József tisztelt barátomnak, ki 
összegyűjtött adatait méltányos feltételek mellett rendel-
kezésemre bocsátotta; nagyságos Szinnyei József urnák, 
ki a munka kiadására szeretettel buzdított; az egri fő-
egyházmegye papságának, kik meleghangú leveleik kísé-
retében sok érdekes dolgot közöltek velem ; Ft. Luga 
László urnák, ki b. e. Ihász Gábor kéziratait tanulmá-
nyozásra átengedte ; Ft. Zelliger Alajos uruak, kinek 
Esztergomvármegyei írók Koszoru-ja cz. becses müvét 
helyütt-helyütt utmutatóul használtam; a nagy tudomány-
nyal szerkesztett U j Magyar Sionnak, melynek szintén 
sok becses adatot köszönök ; és végül a magyarországi 
kath. papság tagjainak, kiknek irodalomszerető pár t fogá-
sából e szerény munka napvilágot látott. 

Engedje az Ég Ura, hogy az e könyvben elsorolt 
szellemi munkások példája nyomán növekedjék azok száma, 
kik tudományos törekvéseikkel fényt vetnek, szeretett 
hazánkra, isteni egyházunkra és irodalmunkra." 

• = Egyházi szent beszédek Bourdalone és Mas-
sillon nyomán. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával 

közli Szalag Sándor, szatmári székesegyházi hitszónok, 
tanitóképezdei tanár és lelki igazgató. Második füzet. 
Kapható a szerzőnél Szatmártt. Szatmár, 1892. 8-r. Ára 
60 kr. 

Az első füzettel szerző magát már beí jánlot ta a 
lelkes magyar papság pártfogásába. Magának tesz szol-
gálatot, a ki megrendeli. 

— A házasság hármas áldása. Kézikönyv jegye-
sek előkészitésére és házasok számára. Német szerzők 
nyomán irta Haugg Leó nagy-majtényi plébános. A szat-
már egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Megrendelhető 
e czim a la t t : „Pázmány-sajtó" Szatmáron. Ára 60 kr. 

A keresztény társadalom sorsa a házasság szentségén 
s a családi élet tisztaságán fordul meg. Szerző kis könyvé-
vel nagy szolgálatokat tehet hazánkban. S hogy tehessen, 
müvének lelkes felkarolásától függ a papság részéről, a ki 
azt ajánlani és terjeszteni van hivatva. 

V E G Y E S E K . 
*** Az egyházpolitikai helyzet hazánkban, a mint 

ezt már többször kimondottuk, ném fog addig kitisztulni, 
mig az apostoli király erélyesen nem lép fel s ki nem 
mondja, hogy mit mond az ő lelkiismerete. Mióta Tisza 
K. betette a lábát a kabinetbe, a valláspolitikai ügy 
Magyarországban kezdett félszeg irányban indulni. A 
Csáky-rendelet a Tisza-aera öröksége. Nem annyira azon 
csodálkozunk itt, hogy a jelenlegi kormány nem tud ettől 
az örökségtől szabadulni, hanem inkább afölött, hogy 
hogyan e-gedte azt a kormány átvételekor a Tisza-örök-
séget nyakába varratni. Az ő felsége előlülése mellett 
tartott legújabb miniszter-tanácsban végre, ugy látszik, ő 
felsége a király erélyesen kezébe vette a kormány rúdját 
s kimondotta, hogy béke legyen s az ő lelkiismeretét ne 
kisértsék. Imádkozzunk, hogy a király és a hg-primás 
törekvésére Isten áldása szálljon le. 

— Xavier Marinier franczia akadémikus halálát je-
lentik a napilapok. Renannal ellenkezőleg, mint jó ke-
resztény balt meg. S éppen ez lesz az oka, a miért a 
Pantheonba nem temetik. Mert oda csak „grands hom-
mes"-okat-temetnek, „grand homme" pedig, a divatos u j 
franczia felfogás szerint, csak az, a ki Istenét megtagadja. 
Mikor Zola megválasztása fölött vitatkoztak a franczia 
akadémikusok, Marmier bátran kimondotta véleményét 
Zola ellen. „Az akadémia, igy szólt, oly ház, a melybe 
csak jó nevelésű emberek járhatnak ; Richelieu, ha élne, 
bizonyára nem engedné meg, hogy kapui durva tehetsé-
gek előtt (aux talent grossiers) megnyíljanak. 

— A budapesti kir. kath. tanítóképezde f. évi okt. 
hó 26-án fogja megünnepelni fennállásának félszázados 
évfordulóját. Az ötven év óta működő kath. intézetnek 
sok érdeme van a kath. tanügy körül, jubileuma elé tehát 
élénk érdeklődéssel tekintenek a tanügyi körökben min-
denfelé. Az ünnepségeket Schiffer Ferencz pápai t. kama-
rás, az intézet buzgó és tevékeny igazgatója rendezi. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, október 22. 33 II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egresi cisterci apátság története. — Brevis dissertatio de matrimonio civili.— Egyházi 
Tudósítások : R ó m a : A prot. propaganda Olaszországban. — L o n d o n : „Antipapisztikus liga." — P o r t u g á l i a : Katholikus párt 
szervezése. — F r a n c z i a o r s z á g : Szabadkőműves gazdálkodás Francziaország felett — Irodalom : Beküldetett. — „A keresztény-

szeretet leánya. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. : 

Az egresi cisterci apátság története. 
Irta Novak Lajos. 

(Folytatás.) 

Az egresi monostor kiváló tekintélyét hir-
detik azon megbízások, melyekkel a pápák ennek 
apátjait megtisztelték, s azon bizalom, melylyel 
egyesek e zárda iránt viseltettek. 

Lássuk tehát azon eseteket, melyekben — 
a fenmaradt oklevelek tanúsága szerint — az 
egresi apátok szerepeltek: 

I. Az aradi prépost panaszt emelt a római 
szék előtt, hogy prépostságát jószágaival együtt 
erőszakos kezek elvették tőle ' miért is III. 
Honor pápa 1222. jan. 21-én az esztergomi 
érsek, a veszprémi püspök, ós az egresi apátnak 
kötelességévé teszi, hogy gondoskodjanak róla, 
miszerint a megkárosodott aradi prépost mielőbb 
visszanyerje egyházi javadalmát, és a tőle el-
rabolt tárgyakat, ha pedig valaki ellenkeznék, 
vessék egyházi czenzura alá; tudakolják meg, 
kiknek közreműködésével tör tént a fosztogatás? 
Kik a rablás elkövetői, és az elvitt tárgyak bi-

r 
torlói ? Es mivel az aradi prépost II. Endre 
jóindulatát is elvesztette, oly értelemben is uta-
sította a pápa megbízottjait, hogy kérjék meg, 
és világosítsák föl az uralkodót, és igy újra 
nyerjék meg bizalmát a mellőzött egyházi férfiú 
számára.*) 

II. 1225-ben a citauxi nagy káptalan egy 
ítélete következtében a pilisi apát azért, mert 
húsvét előestéjén a fejét leborotváltatta, a kar-

Dr Békefi R. I. M. 132. 1. 

ban levő apáti stallumból 40 napi kizárásra, 
hat napi bűnbánatra, és e hat nap minden 
másodikán, sőt a legközelebbi húsvét napig min-
den ferián kenyér és viz melletti szigorú böjtre 
kényszeríttetett. Ezen Ítélet kihirdetésére az 
egresi apát volt kiküldve. 

III. 1225-ben ugyancsak III. Honor pápa 
megbízza az egresi apátot, hogy bizonyos határ-
villongásban vizsgálatot tartson, s erről Rómába 
alapos jelentést tegyen.ä) 

IY. 1232. jan. 26-án IX. Gergely pápa uta-
sítja az egresi monostor apátját és perjelét, 
hogy járjon közbe Benedek nagyváradi püspök-
nél István békési főesperes érdekében, kit püs-
pöke gyilkossági gyanú miatt javadalmától meg-
fosztott. 

V. 1232-ben Kálmán herczeg egy adomány-
levelén Farkas „egrensis praepositus"-t mint 
királyi udvari kanczellárt látjuk aláírva.3) 

YI. 1239-ben Csák Miklós főúr, Csák Ugrin 
esztergomi érseknek testvére, súlyos betegen 
feküdt Gredős 4) birtokán, s ujjonszűlött negyedik 
fia Márk javára akart végrendelkezni, de miután 

1) Statuta Capituli Generalis Ordinis cisterciensis. 
Anni 1225. nr. 24. Marténe et Durand, Thesaurus No vus 
Anecdotorum T. IV. p. 1342. « 

2) Bárány I. M. Oklevelek. P. alatt 43. 1. 
3) Bárány I. M. Oklevelek Q. alatt 44. 1. 
4) Gedős — mint dr Karácsonyi kimutatja (1. A 

déli-magyarországi történeti- és régészeti muzeum társu-
lat 1892-iki értesítőjét) — a Maros balpartján a mai 
Német-Szent-Pélertől éjszak-nyugotra, körülbelül ott, a 
hol most a bezdini kolostor van — feküdt. A pápai tized-
szedők is ismerték e helységet Fel-Gedus és Gedus nevek 
alatt. Monumenta Vaticana S. I. T. I. 147, 154, 156, 
158. 1. 

33 
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súlyos baja miatt nem mehetett sem a király 
elé, sem valamely hiteles helyre, magához hi-
vatta tehát a közelben levő egresi monostorból, 
mint hiteles helyről a perjelt, az alperjelt és a 
szertárőrt, meggyónt ájtatosan (salutifera pec-
catorum confessione premissa), azután a három 
szerzetes előtt elmondotta végső rendelkezését, 
mely szerint birtokaiból eddig magának vissza-
tar tot t negyedrészt Márk fiának hagyta, Hód 
nevű birtokáról azt parancsolta, hogy négy 
részre menjen, s mindenik fin egy-egy részt 
kapjon; a leányoknak nem hagyott földbirtokot, 
hanem az anyjukra ós a fiukra bizta kiházasi-
tásukat. Ezen végintézkedésről szóló oklevelet 
az egresi monostor kiküldöttjei e szavakkal 
zárják be: „In cujus rei testimonium litteras 
présentes scripsimus et quia sigillum proprium 
habere non consvevimus sigillo venerabilis 
Patris I. Abbatis de Egrus eas fecimus" roborari. 
Actum anno gratiae MCCXXXIX.1) 

Miklós urnák, ki még ugyanazon évben 
meghalt, végrendeleti ügyében nem sokára ismét 
eljártak az egresi monostor szerzetesei. Miklós 
ur legöregebb fia Izsák nem nyugodott bele aty-
jának végrendeletébe, s megtámadta mostoha 
anyját, s kisebb testvéreit, de csakhamar — ugy 
látszik a kalocsai érsek közbenjárására — mos-
toha anyjával a rohoncai konvent előtt Pál bán 
és két egresi testvérnek t. i. Rudolfnak és 
magyar Péternek jelenlétében, s más jámbor 
férfiak ottlétében — kibékül, s a peres ügy 
véglegesen rendeztetik, miről a rohoncai kon-
vent okiratot állit ki, melyre nagyobb hitelesség 
kedveért az egresi apát is ráfüggeszté pecsétjét. 
Nos eciam — igy olvassuk az oklevél záradéká-
ban, — fráter A. dictus Abbas de Egres testi-
monio predictorum fratrmn nostrorum fidem 
adhibentes, ad petitionem eorumdem, esquod 
sigillum proprium non haberent, insuper sigillum 
nostrum duximus appendendum.2) 

*) Ezen oklevél eredetije a nemzeti muzeumban 
elhelyezett Kisfaludy család levéltárában őriztetik, s meg 
van rajta az egresi ap<ít pecsétje ; mely hosszúkás alakú, 
s középen apáti alak áll, baljában pásztorbotot tartva ; 
a pecsét felső része le van törve, s a körirat is erősen 
megrongálva, s csakis ez olvasható tisztán : Abb . . . de 
Eg . . . " — A cisterci apátoknak különben más pecsétet 
használui nem is volt szabad, mert az 1200-iki nagy káp-
talan kimondta, hogy az apáti pecsétben mindenütt csak 
egy pásztor-botos alak legyen ; — és a ki ennek ellenére 
cselekszik, tartozik minden pénteken kenyéren és vizén 
böjtölni. Stat. Cap. Gen. Ord. Cist. A. 1200. nr. 6. 

2) Knauz N. Magyar Sion III. évf. 2 6 6 - 2 6 8 . 1. 

Az egresi monostor nagy tekintélyét iga-
zolja az is, hogy az összes hazai cisterci apátok 
közül csak is az egresi és pilisi apát birt a 
nemzeti zsinatokon szavazati joggal;1) s hogy a 
rend valamennyi monostorai közül pusztán az 
egresi és cikadori volt hiteles hely.2) 

A tatárjárás után az egresi monostor fény-
napjai letűntek, s többé régi jelentőségét vissza 
nem birta szerezni. Ezt leginkább a hazai ked-
vezőtlen politikai viszonyoknak kell tulajdoni-
tanunk, s azon belzavaroknak, melyek az Árpád-
ház kihalta után a nemzet belső életét teljesen 
felforgatták. Közös sorsa volt különben e ha-
nyatlás a legnevezetesebb és legvirágzóbb mo-
nostorainknak, mely még a reformatio, és török 
hóditás által a XYI. században bekövetkezett 
teljes feloszlásukat megelőzte volt. „Midőn ugyanis 
— mondja helyesen Ipolyi3) — monostoraink 
majd a létezésükért vivott százados küzdelmük 
után, majd a szorgalmas munka, s előrelátó 
gazdálkodás által birtokaikat jövedelmezővé, 
kiváltságok által állásukat tekintélyessé tevék, a 
jólét és hatalom bizonyos fokára emelkedtek, s 
ez által egyszersmind a világ hatalmasai, s kü-
lönösen az azon kor mindenhatón uralkodó 
oligarchiájának birvágyát magok ellen felgerjesz-
tették. 

A dus vagy csak jómódú apátságok, és 
monostori javadalmak a nagy házak és családok 
ifjabb szülöttei ellátására adományoztattak. Azon 
szerzetes házak, melyek eddig istenfélő, előkelő 
családok által jámbor és szentéletü szerzetes 
gyermekeik számára, vagy mint családi és te-
metkezési monostorok lelkök nyugalma és üd-
veért alapittattak, most birtokukban gyarapodva 
ugy tekintették, mint a család gyermekeinek 
javait. 

Hasonlóan kezdették már előbb a fejedel-
mek udvari papjaiknak, kanczellárjaiknak, köve-
teiknek stb. érdenjeit, fáradságait vagy költsé-
geit az apátságok, vagy más monostori java-
dalmak adományozásával jutalmazni, vagy kár-
pótolni. 

Hasztalan tiltakoztak ellene eleinte az 
egyházi hatóságok. Utóbb, legalább hogy meg-
mentsék az egyháznak, a mi még megmenthető, 

*) Sacra Concilia Ecclesiae. II. к. 148. 1. 
2) Dr Békefi. I. M. 28 1. 
3) Archaeologiai közlemények VI. к. 1. füz. 39. 1. 
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magok a püspökök is ezen javadalmakat egyházi 
ezélokra lefoglalták, s velők saját vagy más 
egyházi javadalmaikat bőviték. Természetes, hogy 
a szerzetesek, s egyes egyházi rendelkezések til-
takozásai ily körülmények közt a fejedelmek s 
egyháznagyok ellenében semmi érvényre nem 
emelkedhettek. Az ily idegen nem a szerzetesek 
közül és által választott, más egyházi és világi 
állással, hivatalokkal és méltóságokkal elfoglalt 
apátok és főnökök alatt azután természetesen a 
szerzetesi fegyelem is tágulni kezdett, s azzal a 
monostorok is hanyatlásnak indultak, a javadal-
mak birtokai elidegenittettek, bitoroltattak, több 
mások által, kik hozzájok hasonló igényt véltek 
tarthatni, lefoglaltattak." 

Ezen stadiumban, sőt már egészen elvi-
lágiasitva, seeularisálva találta számos ily mo-
nostori javainkat azon zavaros korszak, mely 
Mátyás király halála után bekövetkezett, s mely 
a mohácsi csatával, és a reformatióval még 
a többi fenlétezetteket is végpusztulásra jut-
tiâtitâ). 

így történt ez az egresi monostorral is. 
Több birtokait idegenek foglalták el, sőt min-
denféle ürügyek alatt majd a kalocsai érsek, 
majd a csanádi püspök helyezkedett az apátság 
javadalmába. ') 

Nem csoda tehát, ha ez időtől kezdve az 
apátság nyilványos szereplése is majdnem meg-
szűnik, s csak is olykor-olykor találunk róla 
emlitést. Nevezetesen: 

I. Benedek a domonkos rendiek buda-szigeti 
perjele 1309. aug. 28-án Budán kelt nyilatkoza-
tában többek között az egresi apátra is — mint 
tanura — hivatkozik, hogy erdélyi püspökké 
való választásába Péter pécsi püspök bele-
egyezik. 0 

II. Róbert Károly egy év nélküli oklevelé-
ben meghagyja a szebeni szászoknak, hogy 
Egidius egresi apátnak birtokait — nevezetesen 
Salancen, Soresten és Sabschelket — melyeket 
László vajda az apátságtól jogtalanul elidegení-
tett, egyrészt visszaszerezzék, másrészt az apá-
tot jogaiban jövőre mindenki ellen védelmez-
zék.3) 

III. 1330-ban a csanádi káptalan előtt Zem-

l ) Bárány. I. M. 108. 1. 
Monumenta Vaticana. Ser. I. Tom. II . 160. 1. 

3) Fejér. Cod. Dipl. VIII. 4. 630. 1. 

léki Zemlék, András és Dombó Gryós nevü peres 
birtokra nézve Becsei Imrével kötött egyezségi 
levélben az egresi apátnak Pobur nevü birtoka, 
mint szomszéd birtok emlittetik. •) 

IY. Előjön még Egres 1451-ben is.2) 
A mohácsi vész után Egrest Zápolya hadai 

szállták meg, s a monostort erősségé alakították 
át, igy természetesen a jámbor szerzeteseknek 
távozniok kellett. 1551-ben Petrovics temesi 
gróf birtokában találjuk, de csak rövid ideig, 
mert még ugyanazon évben Yarkocs Tamás 
foglalta el, mig végre török kézbe került; 
1551-ik év végén ugyanis Mehemed hadai száll-
ták meg. Utoljára III. Károly alatt Müller hadi 
térképén látjuk megjelölve.3) 

A törökök kiűzetése után az egresi apátság 
Torontál megyei uradalmát a kir. kincstár fog-
lalta le, mely azonban 1808-ban csere utján gróf 
Szapáry József birtokába ment át.4) 

Ujabb időben az egresi apátságnak csak 
czimét szokta adományozni az apostoli király. 
A „Liber Regius" tanúsága szerint a mult 
század óta ily czimzetes egresi apátok voltak : 

Kis János, egri kanonok, és sári plébános. 
1712. máj. 28. 

Ujváry Gergely, kőszeghi plébános. 
Bakabányay János, pásztói plébános. 1729. 

decz. 18. 
Ambrosovszky Mihály, egri kanonok. 1755. 

márcz. 18. 
Horváth János, egyetemi tanár, volt Jézus-

társasági atya. 1793. 
Nedeczky Károly. 1801. 
Mészáros András, nyitrai kanonok. 1835— 

1864. 
Steiner Márton, magyaróvári plébános. 1867. 

Steinerrel egyidejűleg (!) Homoky József nagy-
szombati kanonok is viselte ezen apáti czimet 
1875-ig. 

1892. márcz. 23-án egresi apáttá Dégen 
Titusz Budapest-Erzsébet-városi plébános nevez-
te te t t ki. 

(Vége köv.) 

!) Gróf Zichy család levéltára I. k. 363. 1. 
2) Országos levéltár. Diplomatikai rész 1443. L. 

dr Csánki D. Magyarország tört. földrajza a Hunyadyak 
korában. I. 695. 1. 

3) Bárány I. M. 101. 1. 
4) Rupp. I. M. III. 71. 1. 

33* 
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BREYIS DISSERTATIO 

DE MATRIMONIO CIVILI 

AD US UM PA ROC HOB UM 

PROOEMIUM 

Ut rite munere suo fungantur dispensatores myste- j 
riorum Dei, praeter supernaturale auxilium, sine quo 
nihil validum, nihil sanctum, sacra theologica scientia 
imbuti esse debent: siquidem cum hominum sint duces, 
debent ab eis rationabile consequi obsequium. non vero 
more pecudum illos dirigere. In moralem Theologiam 
debent hinc toto coelo incumbere praesertim, cum hu-
manae actiones sint huius scientiae obiectum. Etsi tarnen 
nomina sua huic omues in sortem Domini adscripti dent 
quidem in scholastico tirocinio, pauci sunt qui morales 
addiscunt ope ratiocinii veritates, potius, ad studium 
effugiendurn, nimis laetantes quamdam ipsius scientiae 
veluti umbram, imaginem, superficiem fuisse consecutos. 
Ex quo praecipue repetendum, tarn varia singulorum ha-
beri iudicia de ipsamet re, quia scientifico carent criterio, 
quod profecto adipisci nequit nisi studio et ratiocinorum 
ope. Exemplo sit theoria de matrimonio civili : penes 
plurimos varia, incerta et falsa habentur iudicia, et si 
quidam recte de hoc obiecto censent, minime agnoscunt 
principia, quibus critérium scientificum exurgat. Quare 
nonnulla heic exponuntur ad disserendum de hac materia, 
ea quae penes multiplices habentur scriptores in unum 
colligendo. 

DE MATRIMONIO CIVILI 

§. 1. Matrimonium maximam et intrinsecam rela-
tionem habet cum natura, cum religione, cum civili 
republica : quare illud inspiciendum uti naturalis contrac-
tus, uti Sacramentum, et uti civilis contractus ; hinc 
eruitur matrimonium civile. 

§. 2. Duplici sensu sumi potest matrimonium civile. 
Primo quatenus indicat contractum, qui iuxta leges etiam 
reipublicae debet iniri ad civiles obtinendos effectue, 
siquidem cum societatis sit germen, ipsius etiam est illud 
dirigere. Secundo quatenus indicat matrimonium christiano-
rum coram civili magistratu contractum, omissa sacra 
solemnitate ab Ecclesia praescripta. Qua duplici exposita 
significatione, dicimus, ex eo quod christiani Ecclesiae et 
Caesaris eubditi sint, optime illorum matrimonium, relate 
ad civiles effectue, Caesaris seu reipublicae legibus dirigi 
posse, quibus parère tenentnr iuxta illud Christi : Bed-
dite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. 
Verum, etsi matrimonium sit contractus, attamen ita cum 
naturali lege est connexus, ut quoad suas substantiales 
proprietates omnimode ab ipsamet dependeat lege ; est 
enim naturae exclusivum officium, ас ideo a sola regen-

') A polgári házasság, mint valami kisértet egyre ijesztget, 
hogy meghonosul Magyarországban. Ezt az i t t következő alapos 
értekezést még 1872-ben adta ki a római Propaganda nyomdája 
— a lelkipásztorok tájékozására. Beküldték hozzánk igen tisztelt 
helyről, nyilván, hogy ismertessük. Mi legjobb ismertetésének a 
szöveg teljes közlését Ítéltük. Л szerit. 

dum natura. Quare matrimonium quaslibet positivas 
praecedit leges ac humana institute, siquidem hominis 
creationi connaturale est, cum Deus hominem ipsum 
creando distinxerit, dimidiaveritque in masculum et femi-
naui, ut ex eorum compositione totus exurgeret homo : 
qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit 
eos : erunt duo in came una ; iam non duo, sed una caro. 
Sequitur hinc, quod, cum matrimonium sit prius domestici 
iuris, seu homini connaturalis, et postea iuris publici; 
ius publicum, lex civilis neutiquam sane naturam et 
essentiam matrimonii respicere potest, sed solummodo 
potest, imo debet dirigere quae sunt illi extrinseca, quae-
que relationes cum ipsamet civili auctoritate important, 
effectue nempe civiles, qui a matrimonio possunt ad rem-
publicam derivare. 

§. 3. Ut quaestio de matrimonio civili, omissa sa-
cra solemnitate, coram civili magistratu contracto rite 
enodetur, praemittendum est quidnam penes fideles matri-
monii Sacramentum constituât. Hinc ita ratiocinamur : 
illud ipsum vinculum, seu maritalem coniunctionem a 
Deo in terrestri paradiso institutam, de qua proto-plastus 
dixerat: Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de came 
mea. Quamoibrem relinquet homo patrem suum et matrem 
suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in came 
una: et quae licet divini Reparatoris cum Ecclesia 
unionem apte repraesentaret, conferendae tamen gratiae 
insitam sibi vim non habebat, Christus Dominus sancti-
ficantis gratiae efficax Signum reddens ad Sacramenti 
extulit dignitatem, Apostolo dicente : Sacramentum hoc 
magnum est : ego autem dico in Christo et in Ecclesia. 
At procul dubio coniunctio huiusmodi illa eadem est, 
quae in ipso matrimoniali contractu inter virum et 
mulierem indissolubili nexu per mutuum concluditur 
consensum : ipsi igitur matrimoniali contractui, quo mutuo 
partium consensu maritalis initur unio, Sacramenti dig-
nitas est a Christo Domino attributa. Nempe, quod idem 
est, ipse naturalis contractus supernaturalis effectus fuit 
ope gratiae, seu contrahentes qui Sacramenti sunt capa-
ces, actu ipso, quo matrimonum ineunt, sanctificantem et 
sacramentalem gratiam, ex Christi institutione, obicem 
non poneutes, suscipiunt. Quare Sacramenti ratio haud 
est extrinseca et accidentalis contractus naturae superad-
dita qualitas, sed ipsi est insita matrimoniali contractui. 
Itaque pronum est, in baptizatorum matrimonio con-
tractum minime posse a Sacramento separari realiter, sed 
solum mentaliter, seu metaphysice ; ideoque eorum validas 
nuptias semper Sacramenti induere naturam. Confirmât 
hanc doctrinam Innocentius III, qui cap. Quanto de Di-
vortiis ita docet: Etsi matrimonium verum, inter infidèles 
existât, non tamen est ratum, inter ftdeles autem verum 
et ratum existit; quia Sacramentum fidei, quod semel est 
admissum, numquam amittitur, sed ratum efficit coniugii 
Sacramentum, ut ipsum in coniugibus illo durante per-
duret. Et Concilium Tridentinum in exponenda natura 
Sacramenti matrimonii, non definivit Sacramentum quasi 
extrinsecum matrimoniali contractui, et veluti quiddam 
ad ilium sanctificandum superadditum, sed ipsum definivit 
contractum essentialiter Sacramentum. 

§. 4. Ex hac doctrina sequitur luculenter, fidelium 
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matrimonia ante Tridentinum Concilium, et etiam nunc 
ubi illud Concilium promulgatum haud est, uti in Anglia, 
Scotia, Hibernia, Borussia, alliisque septentrionalibus 
provinciis, quae a fide defecerunt ante 1564, quo Concilii 
décréta promulgata et confirmata fuere, dummodo sint 
legitime inita, fuisse ас esse vera Sacramenta, etsi non 
celebrata coram Parocho et duobus testibus, siquidem 
haec solemnitas fuit a Tridentino praescripta, non vero a 
natura matrimonii requisita, quae etsi sacra, attamen 
determinatam non exposuit sacram solemnitatem, quamvis 
aliquid sacrum ex primaeva consuetudine fuerit iugiter 
eidem adiectum. Probat id Tridentinum cap. 1 Tametsi 
de Reform, matr. his verbis: Dubitandum non est, clan-
destina matrimonia, liber о contrahentium consensu facta, 
rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita 
non fecit ; et proinde iure damnandi sunt illi, ut eos S. 
Synodus anatliemate damnat, qui ea vera ac rata esse 
negant. 

§. 5. Etsi probavimus, matrimonium omnes praeces-
sisse leges, cum ab ipsamet hominis creatione necessarium 
repetat directionis ius ; verum tamen est, quod cum ipsos 
homines in qualibet dirigendos actione necessario respiciat, 
aliquod ipsius naturalis legis debeat adesse oraculum, 
quod ipsam interpretando legem, eiusdem evolvat prae-
cepta, et observantiam curet. Insuper, cum de hominibus 
agatur redemptis, ac baptismali ablutis lavacro, matrimo-
nium non est amplius simplicis naturalis contractus 
materia, sed Sacramenti. Iam vero sola Christi Ecclesia 
ius habet legem naturalem perfecte interpretandi, atque 
Sacramentorum materiam a Christo Domino institutam 
fidelibus proponendi. Verum quidem est, quod et ipsamet 
civilis lex multoties legitimum habet ius naturalem in-
terpretandi legem, ideoque et relate ad matrimonialem 
contractum, sicut quoad ceteros, uti iure hoc usa semper 
fuit antequam matrimonium fuerit effectum Sacramentum. 
Attamen donee civilibus legibus fuit matrimonium su-
biectum, multa incommoda ас reipublicae totius mala 
exorta fuerunt , ita ut paene evanuerit perfecta ас légi-
tima veri matrimonii idea, ut nobis história tes ta tur ; 
polyandria siquidem, polygamia, divortium, fornicationes, 
concubinatus, mulierum quaestus vel permissa, vel certo 
efflcaciter haud cohibita fue run t : quae omnia matrimonii 
naturae et proprietatibus opponuntur. Opus erat, ut Deus 
ipse legis naturae, ideoque matrimonii auctor, a vili, in 
qua miserrime iacebat, conditione elevaret matrimonium, 
ac ad primaevam sui revocando institutionem, leges ipsi 
matrimonio connaturales repeteret. Perfecit id Christus 
Dominus, homo-Deus sua mirabili religione, qua liumana 
fuit sanctificata natura. Hic humanae redemptor naturae 
catholicam instituit Ecclesiam, cui authenticum tribuit 
magisterium, ac ius seipsum repraesentandi legislatorem 
commisit usque ad consummationem saeculi, iuxta illud 
(2. Cor. V, 20): Pro Christo ergo legatione fungimur, 
tamquam Deo exhortante per wos. Deinde tantum Ecclesia 
exclusive ius habet quoad ea quae ad Sacramenta perti-
nent, uti patet ex Dogmatica Theologia. Ex praeiactis 
fundamentis eruitur, solum ius ecclesiasticum, nempe ius 
divinum Ecclesiae revelatum et commissum posse matri-
monii dirigere substaütiam, et uti naturalem contractum, 

et uti Sacramentum. Hinc utique Ecclesia potest decer-
nere nullum fore matrimonium, etsi solo naturae inspecto 
iure validum foret censendum, atque ita pariter decernere 
matrimonium non irritum, uti ipsa vult, minime esse 
Sacramenti materiam. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. A protestáns propaganda Olaszországban. — 
F. é. augusztus 14-én itt a „Convertendi" (meg-

térők) czimü ház kápolnájában igen szép ünnepély folyt 
le. Egy pomerániai protestáns család, Kühl ur és neje, 
tették le a katholikus hitvallást és vették fel Sallua ér-
sek kezéből a keresztség szentségét sub conditione. Ke-
resztség után a megtértek a bérmálás szentségében része-
sültek és szent mise után magukhoz vették az oltári 
szentséget is. Az itt lakó vagy időző németek közöl igen 
sokan jelentek meg az ünnepélyen. Keresztapa volt Melis 
tanár, a ki szintén csak nemrég convertált. Azelőtt Sar-
dinia szigetén mint lelkész a prot. vallás terjesztésében 
fáradozott. Megtérése alkalmából iratot adott ki, a mely-
ben előadja az okokat, a melyek őt a prot. vallás elha-
gyására s a kath. hitre való visszatérésre rábírták. Ebben 
az iratban a többi közt ezt olvashatjuk : „Midőn hazánk 
(Olaszország) politikai szabadságát kivivta, bizonyos val-
lási szabadságot is akartak számára szerezni. E czélból 
protestáns missionáriusok érkeztek Angolországból, Skó-
cziából, Amerikából, hogy, a mint mondogatták, az olasz 
népnek az evangéliumot hirdessék és őt az „igazi" ke-
reszténységre térítsék. Se nyelvét, se szokásait népünk-
nek nem ismerték ezek a férfiak. Valóságos keresztes 
hadjáratot indítottak a katholikus vallás ellen. Különösen 
a nép politikai szenvedélyeit igyekeztek fellázítani és a 
pápaság ellen fordítani. Hivatásukhoz hűtlenné vált papok 
és szerzetesek, igen kapóra jöttek a protestáns missioná-
riusoknak. Az ilyeneket mohón felvették aztán az „igazi 
kereszténységbe." Es éppen ezzel betették az aj tót a 
Protestantismus terjedése előtt. A kik a katholikusok 
közöl Olaszországban elvétve a protestantizmusra áttér-
tek, többnyire csakis a hitközönyösek és hitetlenek szá-
mát szaporították. És vájjon egészben véve ugyan mi . 
csoda eredményt értek el a protestáns missionáriusok 30 
év alatt, számadatokban kifejezve ? A hivatalos statisz-
tika 1891-ben Olaszországban 25,000 protestánst tüntet 
fel, 30 millió népesség mellett. Igaz, hogv protestáns 
külföldi lapok 60,000 protestánsról beszélnek Olaszország-
ban. Hja, de ez csak papiron van igy. A statisztika 
25,000 protestánst ismer. Ezek közöl is 13,000 valdentist 
le kell számítani, a kik a Pinerola és Val d'Aosta melletti 
völgyekben laknak. Ezek tehát nem u j megtértek." 
Azután csak Svájczból 2000 protestáus vándorolt be 
Olaszországba jobb kereset végett. Nagyon kevés prot. 
„megtérés" esik tehát 30 évre. Ha it t-ott elvétve egy-egy 
katholikus Olaszországban a prot. vallásra áttér, az ren-
desen vagy csalódásból, vagy más tekintetekből megy át. 
Az egyszerű paraszt nem tudja, hogy mit tesz ; a meg-
gondolatlan tanuló if jú még nem nyervén kellő vallási 
oktatást, áldozatul esik a csábitásnak. Néhány hónap 
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előtt az Olaszországban működő protestáns egyesületek 
enquetet tartottak Olaszország területén. Ez aztán kon-
statálta a 30 évi tapasztalás eredményét, őszintén és 
meztelenül. A bizottság kimondotta: 1. hogy az olasz 
nép a protestáns propagandát be nem fogadja; 2. hogy 
a protestáns vallás lelkészei és missionáriusai az olasz 
nép fölött semmiféle befolyással nem bir ; 3. hogy a leg-
több megtérés ezideig jobbára financziális motivumokra 
vezethető vissza. Innen van az is, hogy az angol prot-
hitterjesztő társulatok ujabban már nem adnak annyi 
pénzt olasz prot. hitközségek alapítására, „mint eddig" 
Facta loquuntur. 

London, okt. 16. „Antipapisztikus liga." 
Néhány nap előtt volt itt a lord-mayor választás. 

Szokás szerint az első alderman, msr Knill volt a hir 
jelöltje. A választás azonban viharos jelenetekre szolgált 
alkalmul a miatt, mert Knill erős katholikus hithüségé-
ből egy perezre sem csinált titkot. A puritánok fanatiz-
musa orgiákat inscenirozott a választó gyűlés alatt. Be-
szédet mondottak, melyek szégyenére válnak a XIX-
század alkonyának. Egy puritánus már látta Londonba 
bevonulni — az inquisitiót is. Yégre mégis győzött a 
józanság. Knill szavazattöbbséggel London lord-mayorjává 
választatott. De a puritánus kisebbség nem hódolt meg-
Folytatni fogják a polgári türelmetlenség ádáz küzdelmét 
ezután is, sőt egy „antipapisztikus liga" alapításával ki-
viszik azt az angol társadalom nyilvános küzdőterére is. 
A liga czélja lapok hirdetési rovatában a következőleg 
van előadva: 1. szervezni kell az ellenállást oly férfiúnak 
lord may orrá való választása ellen, aki ostentative kije-
lenti, hogy ő a római pápának engedelmeskedik, és a ki 
vonakodik több hagyományos kötelesség teljesítésétől 
(például, hogy a prot. Pál-templomba járjon.) 2. Har-
czolni kell minden törekvés ellen, a melynek czélja az 
angol népnek a római egyház tanai és kormányzása előtt 
való meghódolása." Elnöke annak a gyönyörűséges ligá 
nak Beaufor Moore alderman, a ki maga is szeretett 
volna polgármester lenni. Szerencsére, a csatlakozók közt 
nincs egyetlenegy valamire való név sem. A fanatizmus-
nak mindig csak excentrikus vagy igen jelentéktelen em-
berek esnek áldozatul. 

Portugália, okt. 16. Katholikus párt szervezése. — 
Eddig a katholikus Portugáliának nem volt tulaj-

donképpeni katholikus pártja. A kortesben nem voltak 
csak conservativek, liberálisok, progressisták és néhány 
republikánus, vagyis a képviselők eddig vallási tekintet-
ben szint nem vallottak, a nép, az ország vallási érde-
keit egy politikai párt sem védelmezte komolyan és tü-
zetesen. Jövőre ez másképp akar lenni. A Coimbrában 
megjelenő „A Ordem" czimü lap jelentése szerint már 
le vannak rakva az alapok egy katholikus politikai párt 
alakításához. Mintául a német katholikusok Centrum-
pártja szolgál. A mozgalom Oportóból indult ki s remél-
hetőleg nemsokára az egész országra ki fog terjedni. Az 
uj párt programmja az „A Ordem" szerint a következő: 
„Követni fogjuk a Centrum példáját félelem és tartózko-

dás nélkül, mert itt most nem politikai vagy pártérde-
kekről van szó, hanem arról, hogy valódi katholikus kép-
viselőket válasszunk, kik a parlamentben a vallás és a 
haza érdekeit együttesen védjék, a nélkül, hogy bármely 
politikai irányzattal szemben elfogultságnak hódolnának. 
Senki nem kételkedhetik a fölött, hogy a katholikusok-
nak kötelességökben áll hazájoknak politikai életében 
részt venni, a végett, hogy annak intézményei, törvényei, 
kormányzása keresztény jellegöket biztositva érezzék. A 
midőn mi bátran és lelkesen fogunk sikra szállni ügyünk mel-
lett, a mely a vallást és hazát együttesen illeti, győzelmünk 
biztositva leszen, mert ez az ország katholikus ország és 
semmi bizalommal sem viseltetik többé a jelenlegi poli-
tikai pártok iránt. Isten áldása legyen ügyekezetünkön, 
a mint az kisérte a német és belga katholikusok ügye-
kezetét is !" 

Francziaország. Szabadkőműves gazdálkodás Fran-
cziaország felett. — 

Ország-világ tudja, hogy ez a szerencsétlen ország 
a szabadkőművesség befolyásának uralma alatt nyög. 
Uralmának állandósítására a franczia szabadkőművesség 
minden áron a ker. hit kiirtását tűzte ki czélul. Erre 
pedig két eszközt vett használatba. Első a hitvallástalan 
iskola. Ennek feladata jövő generácziót teremteni vallás 
nélkül. Második, közvetlenül a mai nemzedékre ható esz-
köz : a vallásnak és egyháznak szakadatlanul folyó ostrom-
lása, disereditálása. Hogy a hitetlenségnek ez a hadjárata 
a keresztény vallás ellen Francziaországnak mennyijébe 
kerül, arra nézve statistikai adatok adják meg a feleletet. 
1875-ben a népiskolára Francziaországközadóbóll7.967,933 
frankot fordított. 1893-ra már 176.002,370 frank van elő-
irányozva. A vallásügyi budget ellenben évről-évre fogy, 
ugy hogy az 1893-ra szóló budget előadója azt mond-
hatta már, hogy a parlament, a nélkül, hogy a Concor-
datumot felmondaná, a megállapított 43 millióból 32 
milliót törölhetne. Addig is míg ez a szabadkőműves 
óhajtás teljesülne, érdekes lesz látni azokat az összegeket, 
melyeket a szabadkőműves kormány a culturbudgetből 
évenként töröl. 1882-ben a törlés összege 18,001 frank 
volt, 1889-ben már 8,018,621 frank, 1882 óta összesen 
39.928.572 frk. Míg a szabadkőműves befolyás alá került 
iskolákra a kiadás nőttön-nő, a papság dotácziója folyvást 
fogy. Hanem hát a logika i t t is kezd kegyetlenül közbe 
szólni. A mily mértékben ápolja az állami hatalom a val-
lástalanságot, oly mértékben növekszik az erkölcsi köz-
romlás. A vallástalan kormányrendszer az ország pusztu-
lásán dolgozik. 

IRODALOM. 
JBekiildetett : Nem régen jelent meg ismét a 

„Szent Család" képes népnaptára a könyvpiaezon, ez al-
kalommal már tizedszer. Hiába, csak igaz az a közmon-
dás: „Kis forrásból jő, s végre hajókat emel," mert ezen 
szent vállalat először bizony szűk körben mozgott, ma 
azonban — mondhatjuk — nincs megye, hol ne ismer-
nék. Az idén 90 ezer példányban jelent meg ; oly tekin-
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teljes szám, minőt magyar naptár felmutatni nem képes. 
Bizonyára maga a szent család őrködik felette s áldja 
mag a szent müvet. Azonban maga a változatos, gyönyörű 
tartalom és ajánló külső is minden esetre előmozdítják 
nagy elterjedését. 

Mindjárt a naptár elején egy gyönyörű szinnyomatu 
kép vonja magára figyelmünket, mely azon jelenetet 
ábrázolja, a mint a b. Szűz és sz. József a kisded Jézus-
sal Jeruzsálembe zarándokolnak. Már maga ez a szép 
kép megérdemli, hogy a naptárt a nép között elterjesz-
szük. Hát még a gazdag tartalom ! 

Horatius azt mondja : „Oinne túlit punctum, qui 
miscuit utile dulci;" különösen áll ez a „Szent Család" 
naptárára, melyben a szórakoztató dolgok az oktató ol-
vasmányokkal bőven váltakoznak. Sőt még a komoly, 
oktató dolgok is oly formában vannak előadva, hogy a 
nép bármely rétegéből is megértheti akárki. Jól tudták 
a tapasztalt szerkesztő urak, hogy a komoly tárgy ugyan-
oly formában előadva unalmat ébreszt az egyszerű olva-
sóban, de szórakoztató előadásban kedves olvasmányul 
szolgál. 

Különös érdeme a naptárnak az a szigorú vallásos 
és erkölcsös alap, mely minden egyes czikkét átlengi, 
így is van jól ! A nép kezébe jó olvasmányt kell adni, 
hogy kedélyét a mai korszellem káros behatásától meg-
védhesse. 

A népnek igen kedves olvasmánya a „kalendárium ;" 
az az ő tanácsadója, abból meriti tudományát, azt olvas-
gatja a hosszú téli estéken. Tehát a jó naptárnak a 
világ folyásától elmaradnia nem szabad. Ezen kívánalom-
nak is megfelel a mi naptárunk, mert a mai világ esemé-
nyeiről is számot ad, de irányához képest természetesen 
csak a vallási dolgokról ; igy közli Yaszary érsek élet-
rajzát, Nepomuki sz. János évfordulóját. 

Főérdeme a naptárnak a népies hang és előadás. 
Szóval oly vállalat ez. melyet a népnek bátran ajánlhatunk. 

Hát azt a sok képet emlitsem-e, melyek a naptárt 
ékesitik ? „Szent Péter vértanú", „Az utolsó vacsora", „A 
fájdalom angyala" stb. szép kivitelük miatt említést ér-
demelnek. 

íme az idei naptár ! Oly mü ez, melynél jobbat 
talán lehetetlen is volna készíteni. 

Adja Isten, hogy a főt. szerkesztő urnák fáradozá-. 
sát mennél nagyobb siker koronázza ! Gyimóthy Jenő 

— Irodalmi jelentés. I.) „A keresztény szeretet 
leánya." Emlékirat. Egy képpel. — Egy irgalmasnéne 
naplószerü jegyzetei alapján, több. emelkedett szellemű 
egyházi író gondolatainak fölhasználásával, a zárdai életre 
gyakorlati vonatkozással s elmélkedő alakban közli dr. 
Buza Sándor. — Ára fűzve 60 kr. ; díszes kötésben 80 
kr. II.) „A Megváltó." — Jézus földi élete, képekkel 
szemléltetve. A négy evangelista és több jeles kútfő 
nyomán irta dr. Buza Sándor. — Fűzött példány 50 kr ; 
félvászon kötésben 70 kr. ; díszes kötésben 90 kr. Töme-
ges megrendelésnél kedvezmény. Mindkét mü megszerez-
hető : Litteczky és Beizer könyvkereskedésében, vagy 
alulirottnál. Szatmárou. Dr. Buza Sándor; papneveidei 
aligazgató. 

V E G Y E S E K . 
A sz.-antali (Csallóköz) misszió A nyomasztó 

és rendkívüli helyzet, rendkívüli eszközöket igényel. Nyo-
masztó lévén a katholiczizmus helyzete, mi sem termé-
szetesebb, hogy az árban antidotumot igyekszik az egy-
ház nyújtani. Ilyen eszköz, ilyen antidotum napjainkban 
a misszióit tartása, midőn nem elégelve a rendes és sab-
lonszerű igehirdetést, rendkívüli ájtatosságot rendezünk, 
hogy a meghatározott napokon, egymást felváltó s ez 
alkalomra készített, a legfontosabb hitágazatokat vagy 
erkölcsi tételeket tárgyaló prédikácziók által a hívek 
hitökben megerősitessenek és a nyilvános bűnbánati gya-
korlatok által a romlás örvényéből kiragadtassanak. A 
misszió e czéljától vezérelve, jónak látta a sz.-antali 
ferenczrendü zárda főnöke s a plébánia buzgó adminisz-
trátora, Ft. Nagy Illuminât rendtartományi biztos, hogy 
a vezetése alatt álló plébánián, 3 napi *) missziót ren-
dezzen. A missziós szónokok Ft. Baán Sándor budapesti 
házfőnök és Lepsényi Miklós hitszónok atyák voltak, kik 
a hit lelkesítő s a szellem rábeszélő erejével táplálták a 
rengeteg, körülbelül ötezernyi sokaságot. A bűnbánat 
kegyszereinek kiosztásával a sz.-antali rendház tagjain 
és a misszionárius atyákon kivül, a ft. féli, hidasi, nagy-
pakai vaj kai plébánosok, és t. Keményfy Dániel rend-
tartományi levéltárőr, t. Tóth Osvald pozsonyi magyar 
szónokkal segédkeztek. Az ájtatossággal egybekötve volt 
a kalvária 25 éves jubileuma is. Es a mily kegyelettel s 
buzgósággal láttuk a résztvevőket, erős bennünk a re-
mény, hogy a vetés méltó aratással fog járulni. Midőn e 
közlést szívesen adjuk, egyúttal örömünknek adunk kife-
jezést, hogy sz. Ferencz fiait újra a missziók áldásos 
terén látjuk foglalkozni. Skrobánelc Florid sz.-lászlói 
quardián és h. plébános jó példája és lelkes buzgalma, 
már vonja maga után a követőket. A sz.-lászlói missziót 
csakhamar követte a sz.-antali. Jöjjenek a többiek. így 
van ez jól. Ez a szerzet hivatásának első kötelessége. 
Hisz sz. Ferencz azért alapította családját, hogy buzgó 
tagjainak közremunkálásával, a szegénység és alázatosság 
fegyvereivel ernyedetlenül harczoljanak a métely és fel-
fuvalkodott ész ellen. Tudta megbecsülni Scitovszky prí-
más a szerzet e hivatásos kötelességét, azért nevezetes 
azon levele, melyet a népmissziók ügyében, 1850-ben, 
Gollesény Pantaleo rendtartományi főnökhöz intézett és a 
melyben egyenesen kimondja, hogy a korunkban szüksé-
gessé vált népmissziókra sz. Ferencz fiait kivánja alkal-
mazni. Előre bocsátva, hogy a korszellem által megmé-
telyezett társadalomnak mennyire szükséges a misszió, a 
felszólitást intézi a primás a provincziálishoz : „Ut autem 
non desint in hac vinea Domini extraordinaria digni-
operarii, ordinem S. Francisci strictioris et strictisaimae 
observantiae, vi etiam suae originariae destinations in 
euram animarum praedications et exemplo adjuvandam 
designatum, ad has sollicitudinis pastoralis partes agendas 
cohortandum, vocandum et in potestate, quam dédit, humi-
litati meae Domiiius, designandum constitui ; ut quippe 
pii hi S. Francisci filii, praedicto saucto scopo prae oculis 

') E hó 14, 15, 16-ik napjain. 
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habito, atque in condignam considerationem sumto, gre-
gatim arma salutis, crucem Jesu crucifixi manibus prae-
ferentes, arripiant, vadant ad populum non credentem et 
contradicentem, quaerant fideles, qui piis suspiriis anhe-
lant fontem, in vitam aeternam salientem, et loquanturi is 
de virtutibus usque ad divisionem animae et spiritus, 
taliterque parent Domino plebem perfectam." íme a szavak, 
melyek serkentik a rendet a mező elfoglalására ! A mily 
fokban az 50-es években fogadta a szerzet a főpap apos-
toli intelmét, olyan buzgalommal kövesse a megadott 
példát most. Hisz a szerzet dicsőségéről s a népek üdvé-
ről van szó. Vivant sequentes. 

— A „Moniteur de Romea-ban Budapestről a kö-
vetkező sürgönyt olvastuk : „D'après une dépêche de 
Budapest, le primat de Hongrie, mgr Vaszary, travaille 
en ce moment à un mémoire sur les différentes questiont 
religieuses qui sont pendantes entre l 'Etat et le clergé 
catholique. Ce mémoire sera remis à l'empereur qui 
l'avait demandé au prélat. On suppose en général que 
mgr Vaszary. dont on connaît l'esprit modéré, conclura 
dans le sens de la conciliation." A dolog érdeméhez nem 
szólunk jelenleg. Az pedig csakis a külföld léha tájéko-
zatlanságának tudható be, hogy császárról beszél Magyar-
országban, a hol a császárnak, mint ilyennek, semmi 
joga sincsen. Annyi tény, hogy ő felsége a király, a 
herczeg-primás és a minisztérium élénken foglalkozik a 
hazánkat izgalomban tartó egyházpolitikai kérdésekkel. 

— Magyarország németesedése. A kereskedelm i 
miniszternek a pénzügyi bizottság elé terjesztett hirlap-
forgalmi statisztikájából kiveszszük a következő adatokat : 
Magyarországon a mult évben 67'9 millió hirlappéldány 
kelt el, tehát 4 -3 százalékkal több, mint az előző évben. 
733 hirlap és folyóirat jelenik meg ; ezek közül 490 ma-
gyar, 111 német. Legjobban szaporodtak a magyar lapok, 
1890-hez képest 33-al, a németek 4-el. Sajnos azonban, 
hogy a példányok száma tekintetében nem ily kedvező 
az emelkedési arány, mert mig 1890-ben 463 féle magyar 
hírlapot és folyóiratot 35.268,905 példányban szállítottak, 
tavaly azok száma 491 féle újságból nem volt több 
35.585,542 példánynál, holott a német lappéldányok száma 
11"6 millióról 13'1 millióra emelkedett. A magyar hír-
lapok példányszáma csak 316,000-el, ellenben a németeké 
1.577,000 szaporodott. A többi idegennyelvü lapoké közül 
a horvát, szerb és oláh lapok példányszáma emelkedett, 
de kevéssel. 

— Meghívó. A bukaresti Magyar Római-Katholikus 
Segélyező Egyesület uj zászlaját f. é. október hó 11 
(23)-dikán vasárnap délután 3 órakor a Baracia templom-
ban avattatja föl. Ünnepi sorrend : 1. Jo j el Szentlélek 
Isten. 2. Szentbeszéd. 3. Szegezés. 4. Ünnepélyes menet 
az Oltárhoz és felszentelés. 5. Háladó „Te Deum." 

•— Az esztergomi sz. Lörincz-templomának felkutatás á-
hoz adakoztak : Vaszary Kolos herczeg-primás egyelőre 
10 frt. Mayer István püspök 10 frt . Knauz Nándor püs-
pök 5 frt. Csemoch János apát-kanonok 5 frt . Igazgató 

5 frt. Walter Gyula dr. 5 frt . gr. Mayláth Gusztáv prae-
fectus 20 frt. Némethy Lajos plébános 3 frt. gr. Mayláth 
György főispán 30 frt. Dr. N. N. 10 frt . íVey Ferencz 
orsz. képviselő egyelőre 10 frt. Mátray Ferencz főorvos 
3 frt . Áldori Mór dr. 2 frt . Brenner József 1 frt. Bren-
ner Ferencz 2 frt . Prokop Gyula 2 frt. Kádas Károly 2 
frt . Récsey Viktor 5 frt. A kiásott régi templom alap-
rajzának fényképét nagy negyedrétben minden esztergomi 
könyvkereskedésben kaphatni 1 frtért. 

— Ez aztán katholikus főúr! Csehországban, a 
végletek hazájában, a hol loyalitás és moszkovita rokon-
szenv együtt gondolnak lakhatni az emberek szivében, 
bizottság alakult azzal a czéllal, hogy Ziskának, a hires 
husszita vezérnek szobrot emelnek. A szobor-bizottság e 
napokban Schwarzemberg hghez fordult avval a kéréssel 
hogy troenowi birtokán, a hol Ziska született vala, terü-
letet engedjen át a szobor számára. Schwarzemberg hg 
a kérés teljesítését kereken megtagadta, kijelentvén, hogy 
husszita emlék felállításához, az ő birtokán, ő hozzá nem 
járulhat. 

— A kassai püspökség zemplénmegyei sz. Mária 
község határában levő birtokán, a Bodrog és Latorcza 
Összefolyásánál kiemelkedő homokdombon, szőlőültetés 
czéljából tavai ásást kezdtek. Ásás közben régészeti 
leletre bukkantak, mi az ásásnak régészeti szempontból 
való folytatását tette tanácsossá. Ennek következtében 
Récsey Viktor sz. Ben. r. tanár most néhány napra feluta-
zott a lelet színhelyére és az ásatást folytatván egy bronz 
nagyszemü lábpereczet. egy bronz gyürüt és számos 
őpkori cserepet talált. Az eddigi leletek tehát, valamint 
az egész domb constellácziója szép reményekre jogositanak 
a jelenleg folytatódó ásatásoknál. Az eddigi leleteket a 
nevezett tanár ur az orsz. régészeti társulat utolsó vá-
lasztmányi gyűlésén már bemutatta. 

— A nazarénus esküje. Baranyamegyében nagyon 
elszaporodott a nazarénus szekta s a siklósi járásban 
hivei már egy nagy, szervezett egyházközséggé egyesül-
tek, melynek püspöke is van Nagy-Tótfaluban. A ható-
ságnak már többször volt baja ezekkel a fanatikus em-
berekkel. így legutóbb Siklóson, a tartalékosok ellenőr-
zési szemléje alkalmaval a következő eset történt: Egy 
Böröcs nevü tartalékos megtagadta a szokásos eskü leté-
telét, kijelentvén, hogy ő nazarénus s ha négy felé vág-
ják, se tesz más kezébe esküt, mint a nazarénus püspök 
kezébe. A makacskodót becsukták, de ennek bizony nem 
sok haszna lesz, mert a nazarénus kiszabadulása után 
sem fogja az esküt letenni, hanem büszke lesz arra, hogy 
a kóterben mártírságot szenvedett nazarénus voltáért. . . . 
Éljen a vallások „teljes" szabadsága ! 

— Hamburg árvái. A hamburgi kolera áldozatai 
után körülbelül ezer árva maradt. Örvendetes jelenség, 
hogy valóságos verseny folyik értük ; ugy magánosok, 
mint intézetek a birodalom minden részéről ajánlkoznak 
árvák fölnevelésére. A város egyelőre maga ápoltatja a 
szegény gyermekeket; vidékre csak a járvány teljes meg-
szűnése után küldi egy részüket. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok'. Az egresi cisterci apátság története. — Brevis dissertatio de matr imonio civili .— Egyházi 
Tudósítás : B u d a p e s t : Magyarország kormányának bénultsága s a protestantizmus előrenyomuló hatalmaskodása — Kath. Közte-
vékenység. Az országos kath. tanitógyülés ügyében. — Kath. Tanítás- és Nevelésügy : A magyarországi lat in és görög szert. róm. kath. 
tani tók segélyalapja közp. bizottságának Budapesten, 1892. évi aug. hó_ 27-én mélt . Márkus Gyula v. püspök elnöklete a la t t ta r to t t VIII . 

közgyűlésének jegyzőkönyve kivonatban. — Kath. Egyesületi Élet: „Legény egyleti internátus." — Hivatalos. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása ;Buda-
: pest, VI., Bajza-utcza 
: 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. Î 

Az egresi cisterci apátság története. 
I r t a Nóvák Lajos. 

(Vége.) 

A mi az egresi monostort, és az apátsági 
régi egyházat illeti, ezek leirását, a fenmaradt 
alapfalak, oszlopfők, ós némi rommaradványok, 
valamint egykorú feljegyzések alapján követke-
zőkben adhatjuk : 

A cisterciek hazánkba Francziaországból 
jővén a XII. század óta i t t már divatos csucs-
ives stil ismereteit is magokkal hozták, azért 
jönnek létre alkotásaik a románból a csúcs-
ívesbe átmenő, vagyis az úgynevezett átmeneti 
stilben. Építkezéseiknél mindenütt feltűnő az 
egyöntetűség, a mi rendi szervezetüknek volt 
kifolyása, s ebből érthető, hogy összes egyházi 
épületeik néhány alapformára vezethetők vissza. 
Főszabály nálok az egyszerűség, melyet már sz. 
Bernád is szigorúan követel: mire való — úgy-
mond *) — az egyházaknál a rendkívüli magas-
ság, a határtalan hosszúság, a fölösleges széles-
ség, a sokba kerülő simaság, a sajátszerű festés, 
melyek az imádkozó figyelmének lekötésével, az 
érzelmet megzavarják, s bizonyos tekintetben 
zsidó szokásra vallanak. — Ugyan mond-
játok meg, mire való az arany a templomba? — 
Oh hiúságok hiúsága, melyben több az ószsze-
rütlenség a hiúságnál! Az egyház falain gazdag 
a diszités, — szegényei pedig szűkölködnek ; 
falait aranyba foglalja, fiait pedig meztelen 

») M i g n e . P a t r . C u r s . C o m p l . P a t r . l o s i n a . I . C L X X X I I . ! 
9 1 4 . 1. 

hagyja. A szegények költségén a gazdagok szemei 
élveznek. A kíváncsiaknak van miben gyönyör-
b|idniök a nyomorultak pedig nem akadnak 
segítségre. A cisterciek egyházainak alapidoma 
a latin kereszt. „Ebben is — mondja helyesen 
dr. Békefi ') — alapelvük az egyszerűség jut ér-
vényre, mert egyházaik ennél fogva szabályosan, 
a részeknek természetes alakulásának, s köny-
nyed áttekintésével épülnek. És mivel az alap-
tervezet lényegbeli kérdés, nem fogadják el a 
hazánkban divatos izlést, mely nem csak a 
román, hanem a csucsives egyházakat is, alig 
egy-két kivétellel kereszthajó nélkül követeli. 
Nálok rendszerint van kereszthajó, s a hosszanti 
hajók száma pedig majd nem mindig három." 
— A hajók többnyire feltűnően hosszúak, záró-
dásuk rendesen egyenes oldallal történik, ennél-
fogva a félkörű oltárhajlékok apsisok elha-
gyatnak. 

Jellemző sajátsága továbbá a cisterci egy-
ház-ópitészetnek, hogy templomaikon rendesen 
nem találunk tornyot, legfelebb a kereszthajó 
közepe fölött emelkedik az egyház fedelére al-
kalmazott úgynevezett tető-toronyka (Dachreiter) 
rendesen fából alkotva, és pléhlemezzel bevonva, 
melyben egy-két kisebb harang elfért, miután 
a szerzet szigorú szabálya a nagyobb harangokat 
ugy is eltiltotta.2) Hasonlóan ritkák az-altemp-

1) I . M. 2 8 4 . 1. 
2) A s z e r z e t 1 1 5 7 - i k i S t a t u t u m a 2 1 - i k p o n t j a sze- • 

r i n t ( H o l s t e n C o d e x R e g ü l . M o n a s t . S t a t u t a O r d . C i s t e r c . . 
I I . k . 3 9 5 . ) C a m p a n a e n o s t r i o r d i n i s n o n e x c e d a n t p o n d u s 
q u i n g e n t a r u m l i b r a r u m , i t a u t u n u s p u l s e t , e t n u n q u a m 
d u o s i m u l p u i s e n t . 
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lomok, az úgynevezett catacombák vagy crypták 
a szentély alatt. 

A leggyakoribb és mondhatnók a legren-
desebb mintát a cisterci egyházak a,lapterveze-
tére a francziaországi Fontenay monostori egy-
ház szolgáltatja. Az egresi templom is ennek 
mintájára épült, s a mint a meglevő alapfalak-
ból látjuk három hajóval birt, melyeket két sor 
pillér választott el egymástól, minden sorban 
öt nyölezszögü pillér állt. A hosszhajó hossza 
18" azaz 108 láb, s ha ehez még a szokásos 
hosszú szentélyt vesszük, egy igen tekintélyes 
templomot nyerünk. ') 

A szentély alatt valószinüleg altemplom 
volt, 2) s ebben nyugodhattak II. András király 
és Jolánta nejének tetemei. A nép hagyomány 
szerint — irja Rómer Flóris — a fejedelem 
arany, ezüst és réz koporsókban nyugodott. 

Jellemző vonása végre a cisterci építészet-
nek az ornamentatióban, s ékitményezésben való 
feltűnő purismus. A rend szigorú egyszerűsége 
ugy az ezset, mint a veső előtt majdnem egé-
szen bezárja a templom aj taját . A fal mindenütt 
csupasz, meztelen, csak az oszlopfőkön és con-
solokon találunk faragványokat ; i t t is a leg-
gyakoriabbak az egyszerű levélcsomók a mint 
elválva az oszlop fötestétől kifelé hajolnak, s 
végükön becsavarodnak. Ezen conventionalis, 
hagyományos és modoros levélalakzatra aka 
dunk az egresi romok között fenmaradt egyet-
len kapitael töredéken is, s ebből jogosan kö-
vetkeztethetjük, hogy az egresi templom belső 
diszitésénél is szigorúan megtar tat tak a rend 
szabályai, s minden felesleges ékítmény mellőz-
tetet t . Rómer említi ugyan,3) hogy a romok 
között talál tak ékes mozaik töredékeket, s fehér 
márvány oszloptalpakat is, — ezek azonban 
valószinüleg csak egy későbbi átalakítás alkal-
mával, — midőn a rend szabályai már oly szi-
gorúan nem ta r ta t tak meg — juthat tak a mo-
nostori templomba. 

A cistercieknél rendszerint a templom 
éjszaki oldalán épült a kolostor, ós pedig négy-
szög alakban. A négyszög között fedetlen tér 
maradt , s ezt stilszerüleg épített folyosó, az 
úgynevezett keresztfolyosó fogta körül. Egresen 
is a monostornak maradványai a templom éj-

' ) Henzlmann. I. M. 38. 1. 
*) Igv vélekedik Henzlmann is. L. I. M. 37. 1. 
3) Archaeologiai Értesitő. I II . k. 58. 1. 

szaki oldalán találhatók. Egy román nyelven ir t 
munka szerint az ős monostor-egyház utolsó 
falai 1739-ben hordattak le,1) s most már csak 
az alapfalak, s néhány repkénynyel bevont kő-
halmaz jelezi azon helyet, a hol egykor a hír-
neves apátság emelkedett. 

B R E Y I S D I S S E R T A T I O 

DE MATR1MONIO CIVILI 

AD US UM PAROCHORUM 

PROOEMIUM 
(Vége.) 

§. 6. Verum quidem procul dubio est, positivam 
legem, absolute loquendo, haud naturalem posse irritare 
legem ; attamen praeterquamquod iure ipso divino utatur 
Ecclesia, etsi uti simplex positiva lex naturalem nequeat 
irritare legem, certo potest illam interpretari, ac illius 
nomine, ob praeceptorum collisionem, et praecise ad pub-
licum obtinendum bonum, nullum declarare, seu ne na-
turali quidem iure subsistere, quod apparenter firmum 
videtur. Idipsum peragit ipsamet civilis lex, puta in do-
natione, quae etsi firma iure naturae videatur, nulla 
interveniente solemnitate, attamen irrita a civili lege 
declaratur, quoties praescriptae solemnitates fuerint 
praetermissae : ita dicendum de aliis contractibus, uno 
verbo de omnibus actionibus, quae obligationem quam-
dam naturalem parere natae sint. quae tarnen aliquando 
perimitur, cum civilis nequeat exoriri obligatio. Similiter 
negandum haud est, nequire Ecclesiam Sacramentorum 
materiam et formám substantialiter mutare ; attamen 
nullimode nostrae propositioni id obstat, siquidem Christus 
ad Sacramenti dignitatem non qualemcumque matrimo-
nialem contractum elevavit, sed solum legitimum, seu 
iuxta naturae legem initum : cum autem Dominus non 
definiverit. qualis sit habendus legitimus. Ecclesia ipsa 
iure proprio, uti probavimus, utitur decernendo nomine 
naturalis legis qualis sit habendus, iuxta boni publici 
exigentiam, naturalis contractus matrimonii. Insuper, cum 
materia huius Sacramenti sit contractus, et cum Ecclesiae, 
tamquam perfectae societati, ius sit contractibus suae 
directioni subiectis et relate ad contrahentes sibi subditos 
quasdam praescribendi conditiones non solum quoad li-
ceitatem, sed etiam quoad valorem, sequitur utique Eccle-
siam decernere posse aliquem matrimonialem contractum 
invalidam esse Sacramenti matrimonii materiam. Firmum 
ergo manet sub quolibet respectu ius Ecclesiae nullum 
declarandi matrimonium uti Sacramentum, ac uti contra-
ctum naturalem. 

§. 7. Hoc iure usam fuisse Ecclesiam ab antiquis-
simis temporibus eruitur ex Patribus et Conciliis quorum 
auctoritate constat, Ecclesiam dirimentia statuisse impe-
dimenta matrimonii. Tertullianus lib. de coron, milit. c. 
13. impedimentum commémorât, quod ex disparitate cul-

*) Arch. Ér t . III. k. 58. 1. 
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tus ori tur, et quod certe ab ethnicorum legibus non 

fue ra t s ta tutum. Sanctus Basilius in epist. ad Diodor. 

inquit , prohibi tum esse, ne vir secundas nuptias cum 

sorore prioris uxoris cont rahat , propterea quod sanctiones 

istae {nempe de impedimento affinitatis) a sanctis viris 

nobis sunt traditae. Concilia eamdem Ecclesiae persuasionem 

et praxim confirmant. Concilium Eliber i tanum initio 

saeculi IV . habi tum statui t can. 15: Gentilibus minime 

in matrimonium dandae sunt virgines cliristianae. ne aetas 

in flore tumens in aduHerio animae resolvatur. Concilium 

Agathense anno 506 can. 61 diversos consanguinitat is et 

affinitatis gradus s ta tui t matr imonium dir imentes Mogun-

t inum anno 813 can. 54 statuit , ut in quarta generatione 

nullus amplius coniugio copuletur; ubi autem post inter-

dictum factum: inventum fuerit, separetur. Demum ad rem 

nost ram propius accedentes, praedicto iure usa fui t Eccle-

sia in Concilio Tr ident ino . Ad praecavenda siquidem 

multa fidelium mala, quae ex clandestinis solebant oriri 

coniugiis, uti in cap. 1 de Reform, matr . enuncia tur , ac 

ex história Cardinalis Pallavicini comproba tu r , votis. Gal-

liae praesert im. annuent ibus Tridenti ni Pat r ibus , eadem 

S. Synod us in eodem capite sic decerni t : Qui aliter, 

quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius 

Parochi seu Or dinar ii licentia, et duobus vel tribus testi-

bns matrimonium contrahere attentabunt ; eos S. Synodus 

ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huius-

modi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos 

praesenti decreto irritos facit et annullat. 

§. 8. Hoc Tridentini Decretum opponi tur legi civili, 

quae matr imonia etiam fidelium valida censet, etsi fuer i t 

omissa ipsius Tridentini sacra praescripta solemnitas. Ad 

conciliationem utr iusque non defuerunt inter catholicos 

Theologos, qui practice seu reali ter in chris t ianorum 

coniugiis rat ionem contractus a Sacramenti ra t ione sepa-

rari posse exist imarunt, ac contenderunt . inter bapt izatos 

ut ique posse nuptias dari, quae validae forent in ra t ione 

contractus, quin Sacrament i induerent ra t ionem. Hanc 

sententiam. cuius vestigium apud Pa t re s et antiquos 

Theologos nullum extat . pr imum fuisse a Guillelmo Par i -

siensi propugnatam, t radi t Benedictus XIV . Etenim cum 

hie Theologus Sacerdotem Sacramenti matr imonii mini-

s t rum constituisset, ut facilius cum Ecclesiae doctrina, 

quae clandestina coniugia ante Tr ident inum ra ta habui t , 

suam posset componere sententiam, illam invexit distin-

ctionem, a tque nupt ias clandestine initas validas esse 

dixit in rat ione contractus, minime vero in rat ione Sa-

cramenti . Hoc princípium vigere incepit in Gallia, ad 

finem vergente elapso saeculo, a tque occasionem praebui t 

legem statuendi, qua matr imonium civiliter conctractum 

validum censetur, etsi contrahentes fideles catholici sint. 

§. 9. Ex omnibus propositis doctrinis pronum est 

inferre, quidnam sit sentiendum de matr imonio sic dicto 

civili, contracto, nempe, absque sacra solemnitate ab 

Ecclesia statuta. Yel hoc modo contrahentes sunt infideles, 

vel fideles: si infideles, eorum matr imonium validum est, 

dummodo legit imum, quia, uti patet , solemnitas prae-

scripta illos non respicit : si vero fideles, vel Tr ident ino 

Concilio non regun tu r quoad hoc, vel eos hoc Concilium 

quoad omnia respicit : si pr imum, matr imonium il lorum 

non solum est validum, sed est etiam Sacramentum. uti 

patet ex superius allato numero IV : si secundum, illorum 

matr imonium non solum baud est Sacramentum, quia 

deest materia , ex Ecclesiae doctrina, ad illud conficiendum 

apta, sed ne matrimonial is quidem est contractus, ideoque 

sic inita unio est simplex concubinatus. I r r i tum siquidem 

ilium contractum Trident ina Synodus relato Decreto de-

c l a ra t ; hinc nihil remanet quam concubinatus, ut i aper te 

iam docuit Summus Pont i fex Pius P a p a IX. die 27 

Septembris 1852 in Allocutione pro Republica Neogra -

natensi, et uti infall ibil i ter cum unanimi tot ius Ecclesiae 

consensu postremo definivit. Haec sunt illius doctrinae 

verba : Nemo ex catholicis ignorât, aut ignorare potest, 

matrimonium esse ver e et proprie unum ex Septem evangelicae 

legis Sacramentis a Christo Domino institutum, ac prop-

terea inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno 

eodemque tempore sit Sacramentum, atque idcirco quam-

libet aliam inter christianos viri et mulieris, praeter Sa-

cramentum, coniunctionem, euiuscumque etiam civilis legis 

vi factam, nihil aliud esse, nisi turpem atque exitialem 

concubinatum ab Ecclesia tantopere damnatum. ac proinde 

a coniugali foedere Sacramentum separari numquam posse 

§. 10. Codex, quo nunc (in Italia) regimur, matrimonii 

celebrationem statui t lib. 1 lit. 5 cap. 4 hoc modo : „ I I 

matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e 

pubblicamente innanzi all'uffiziale dello Stato civile del 

comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio e la resi-

denza." In terpre ta t io facienda quoad mentem huius legis 

recte desumitur a Rela t ione facta a Commisione Senatus 

Regni his verbis : „ P e r matrimonio civile si è inteso quel 

matrimonio, che contratto nelle forme secondo le prescri-

zioni della legge civile produce senz'altro gli effetti civili 

consistenti nei rapporti della famiglia e della società. 

Accanto ad esso possono sussistere ed associarvisi forme 

religiöse per libera volontà de'eontraenti. Come la reli-

gione non si occupa dell'atto della società civile, cosi 

questa si tiene estranea all'atto religiosoHinc patet, 

quisnam sit praedictae legis spiri tus seu mens et scopus, 

nempe matr imonium regere quoad civiles effectus, uti 

ostenditur etiam ex aliis verbis ipsius Relat ionis ; dicitur 

enim : „ L'atto civile mentre è una conseguenza dei doveri 

del cittadino verso lo Stato, nulla detrae alla santità del 

Sagramento dei cattolici, e in nulla offen de le cattoliehe 

credenze. " 

§. 11. Iudicium faciendum de hac lege fundamentum 

habet in duplici respectu, sub quo lex ipsa examinari 

potest. Nempe vel qua tenus est practica directrix civilium 

effectuum. vel quatenus ex ilia possunt fideles occasionem 

sumere matr imonium contrahendi omnimode omissa ab 

Ecclesia catholica s ta tura sacra solemnitate. Quoad pri-

mum ut imur auctor i ta te Celebris Muzzarelli qui Angelici 

Doctoris sapientia f re tus ita sapienter rat iocinatur : „ N o n 

v'ha dubbio, che il principe pub apporre al contratto 

matrimoniale alcune solennité, senza le quali questo con-

j tratto possa considerarsi come invalido per gli effetti ci-

vili. Questo è cid che accordano alla potestà politica i 

Theologi dietro la scorta di S. Tomaso, il quale cost ne 

parla" (lib. 4 Sent . dist. 34 q. 1 ar t . 1 in resp. ad 4) : 

M A T R I M O N I U M I N Q U A N T U M E S T I N OFFICIUM 

34* 
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N A T U R A E , STATUITUR IURE N A T U R A E ; IN 
QUANTUM EST IN OFFICIUM COMMUNITATIS, 
STATUITUR IURE CIVILI; IN QUANTUM EST 
SACRAMENTUM, S T A T U I T U R I U R E DIYINO. E T 
IDEO EX QUALIBET DICTARUM LEGUM POTEST 
PERSONA EFFICI AD MATRIMONIUM ILLEGIT1MA. 
„Rimanga pure alla potestà politica la sua autorità ; nes-
suno gliela usurpa. Si dichiari pure da lei invalido un 
contratto matrimoniale che non fu stipulato seeondo le 
solennità da essa preseritte. Sarà iuvalido questo contratto? 
Si: chi lo nega? Egli non avrà valore: ma. badata bene, 
non avrà valore nel foro civile : vuol dire che non dura 
azione legittima ai contraenti nella società politica, perche 
questo alla fine, e non altro e Veffetto délia invalidité di 
un civile contratto. Ma se la Chiesa giudicherà quell'istesso 
contratto nel foro interno délia coscienza essere valido in 
ordine al Sagramento, quel contratto sarà materia valida 
del Sacramento, e il matrimonio sarà indissolubile in 
faccia alla Chiesa. E perche.? Perche non il contratto 
civile, ma il contratto naturale, divino, spirituálé, eccle-
siastico è la materia del Sacramento del matrimonio, e i 
contratti e gli officii spiritual\i vengono determinati dalle 
leggi della Chiesa„Confirmât hanc doctrinam Angelicus 
(dist. 42) his verbis : Determinantur contractus et officia 
spiritualia lege Ecclesiae. Prohibitio legis liumanae non 
sufflceret ad impedimentum matrimonnii, nisi interveniret 
Ecclesiae auctoritas, quae idem etiam interdicit. Quoad 
secundum dicimus, iuxta principia superius exposita, 
fideles qui solam civilem legem de matrimonio obser-
vant. omissa catkolicae ecclesia legis observantia, non 
Sacramentum, non matrimonium inire, sed exitialem am-
plecti concubinatum : ideoque patet quod isti uti publici 
peccatores, nisi ab ea fornicaria coniunctione separentur, 
urgente Christi praecepto : Nolite sanctum dare canibus, 
a Sacramentorum participatione, sive occulte sive publice 
ea petant, sint removendi, atque Ecclesiae poenas merean-
t u r ; eorum denique fi Iii coram Ecclesia et fidelium so-
cietate illegitimi habeantur. 

§. 12. Ex praedictis, nec non vigentis (in Italia) legis 
inspecto spiritu, deducimus pro praxi, eam omnimode a fideii-
bus esse observandam. Confirmât haue doctrinam Sacra 
Poenitentiaria in Instructione de hac re ad Episcopos 
Italiae sub die 15 Ianuarii 1866. Legitur enim ibi n. 5 : 
„Per evitare vessazioni e pene, e pelbene della prole, che 
altrimenti dalla laica Potestà non sarébbe riconosciuta 
per legittima, e per allontanare ancora il poricolo di po-
ligamia, si ravvisa opportuno ed espediente, che i medesimi 
feddi, dopo d'aver contratto legittimo matrimonio avanti 
álla Chiesa, si presentino a compiere Vatto imposto dália 
legge, con intenzioue pero, che presentandosi all'ufficiale 
del Governo non fanno altro. che una ceremónia mera-
mente civile." Ita iam docuerat Benedictus XIY. 17. Sep-
tembris 1746 Const. Redditae sunt Nobis (ut fideles 
spirituálé effugiant periculum) his verbis : Ad huiusmodi 
vitanda pericula consultius est, ut catholici nonnisi matri-
monio iam antea in faciem Ecclesiae inter se legitime ce-
lebrato, ad illám explendam civilem caeremoniam saecula-
rem Magistratum adirent. — Cum vero fortasse aliquando 
quaedam oppositio exurgere queat inter Ecclesiae statuta 

ac civilem legem, multa Parochorum opus est prudentia; 
quare sic laudata Poenitentiaria sub. n. 6 praescribit : „ J 
parrochi non dovranno ammettere indifferentemente alia 
celebrazione del matrimonio avanti alia Chiesa quei fe-
deti, che per essere proibiti dalla legge, non sarebbero poi 
ammessi alVatto civile, e quindi non riconosciuti per 
coniugi. In do devono usare di molta cautela e prudenza, 
sentir e il par ere dell' Ordinario, e questi non esser facile 
nelVannuire ; ma ne'easi piv gravi consultare questo Sagro 
Tribunale 

§. 13. Paucis cotnprehendamus universam iam ex-
positam de matrimonio civil doctrinam. Matrimonium 
fidelium est ipsemet contractus, qui ex naturali efifectus 
fuit essentialiter supernaturalis ope gratiae sanctificantis 
et sacramentalis, ideoque est Sacramentum. Quatenus est 
contractus naturalis, debet ac potest rite et quoad sub-
stantiam a solo divino iure moderari : quatenus est Sacra-
mentum. pariter illud dirigere iuxta Christi institutionem 
solius est divini iuris catholicae Ecclesiae commissi. Cum 
vero matrimonium ad ipsam civilem societatem habeat 
relationem, et ipsius est illud quoad civiles effectus mo-
derari. ideoque etiam civilis est observanda. Ergo matri-
monium a fidelibus initum non conformiter iuri divino et 
ecclesiastico aliquid eius valorem praescribenti, non solum 
haud est Sacramentum, sed ne conctractus quidem matri-
monialis : hinc matrimonium dumtaxat civile est simplex 
et exitialis concubinatus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest. Magyarország kormányának bénultsága s 

a protestantizmus előrenyomuló hatalmaskodása. I. — 
Ugy volt az mindenütt a világon, hogy gyenge 

kormányzás mellett megnőnek a partikuláris és egyéni 
érdekek, s rabigájába hajt ják lassankint a közhatalmat. 
Igy van ez most Magyarországon. Ellenséges hatalom 
nem árthatott volna Magyarország közéletének annyit, 
mint ártottak az ország ügyeinek intézésére képtelen 
kormányférfiak és képviselők. Csaknem ott vagyunk már, 
hogy az állam kocsija megfeneklett a sárban. Letértek a 
nagy államféfiak, a Deák és Andrássy által készített 
országútról, azért jutottak a sárba. Hibás itt kormány-
párt és ellenzék egyaránt. Amaz, mert nem tud kormá-
nyozni ; emez, mert nem akar győzni, s ha gvőz is, győ-
zelmeit nem birja kiaknázni. Szomorú az a kéz valóban, 
melyet az ország helyzete az államkormányzás szomoru-
ságos léte tekintetében nyújt . Álljon itt egy nagy elter-
jedésü napilap kasszandra-szerü szózata a helyzet sivár-
ságáról : 

„Mi történik ? Hát nem tud Magyarország magán 
segíteni? Nincs ember? Nincs eszme? Hol van politikai 
belátása az országgyűlésnek ? Van még kormánya a nem-
zetnek, vagy nincs? Akarata van-e? 

Megszégyenitő és elszomoritó kép egy állam, mely 
tehetetlen. Egy legyőzött nép véres szerencsétlensége nem 
oly boldogtalan. Magyarországot le nem tiporták, jogaitól 
meg nem fosztották, ellenségei meg sem támadták, ország-
gyűlése együtt van, vannak miniszterei s ezeknek nagy 
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többségük, még pénze is a kormánynak van elég s mégis 
erejének összeségével nem tud elérni semmit, nem halad-
hat se előre, se hátra, még azt sem bírja eligazítani, 
hogy ki intézze ügyeit. Kimerült, elalélt. 

A politikusok el vannak kedvetlenedve, a nép is. 
Ez legalább dolgozik, mig azok szünetelnek. A közvéle-
mény elfásult, mert belefáradt a hiábavaló parlamenti 
vitákba és a még károsabb kormányzati tervtelenségbe. 
A miniszterek nagyobb része politikai czél nélkül admi-
nisztrál. De nem jól megy a közigazgatás sem, vezetés 
pedig az országban egyáltalán hiányzik. Fejetlenség ural-
kodik a központon és a vidéken, a kormányon és a par-
lamentben, mint a hatóságoknál, ezért nem birunk elin-
tézni semmit, se egy elkeresztelési kérdést, se egy ko-
lerajárványt, hanem az időre és véletlenre van bizva min-
den s megy minden rosszul." . . . 

„Messzire kell visszatérnünk, hogy megmagyaráz-
zuk, miként jutot t ide a felszabadult Magyarország. Az 
igazi sajnos ok nem egyéb, mint az, hogy mióta Deák 
Ferencz megbetegedett és Andrássy fölment Bécsbe, 1872 
óta Magyarország nem rendelkezett oly államférfiuval, 
kormánynyal és parlamenttel, melynek egy gondolatja 
lett volna arra nézve, hogy mit kell csinálni Magyar-
országból. Volt egy Grünwaldja, az is elpusztult és soha 
kormányra nem kerülhetett. Szakadatlanul oly férfiak bír-
ták a nemzet bizalmát és kezelték minden hatalmát, kik 
sem eszmét nem teremtettek, sem irányt a nemzetnek nem 
jelöltek, sem alkotó erőt nem mutattak, a becses időt 
czéltalanul eltöltőt!ék, a nemzet életét elpazarolták, a 
mindennapi teendők teljesítésével beérték. Expediálni a 
felmerült kérdéseket, ez volt összes tudásuk s ezt tartot-
ták államférfiúi bölcsességnek. A nagy expeditiv tehetség, 
a nagy kiadóhivatali főnök, Tisza Kálmán volt e rendszer 
legkitűnőbb személyesitője s a róla elnevezett korszaknak 
tudható be az erkölcsöknek, elveknek és irányzatoknak 
elzüllése. 

Most itt van a khaosz, eme politikai elzüllésnek 
eredménye. A jellemek elnyomásának az öntudatos tehet-
ségek kizárásának, a magasabb czélok megtagadásának 
iskolája elfoglalta a parlamentet és a hivatalokat, befo-
lyását éreztette a sajtóval és a közvéleménynyel, betört 
az egyházba és az iskolákba s korrumpálta a nemzetet 
annyira, hogy most, a válság szükséges bekövetkezésekor, 
nem bir magához térni és a bajból kilábolni." . . . 

De, — jól mondja az idézett napilap, — „nem 
esünk kétségbe, mert hiszünk a dolgokban rejlő törvények-
ben, melyek csak ideig-óráig gyöngébbek, mint az em-
beri akaratok." 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az országos kath. tanitógyülés ügyében 

ismét kezdenek elágazni nemcsak a vélemények, hanem a 
próbáitatások is. T. olvasóink emlékezhetnek reá, mert 
nem régen közöltük azt, hogy a „Bács-Tiszavidéki r. 
kath. Tanitó-egyesület" f. évi aug. 30-án tartott közgyű-
lése, Dreisziger Ferencz előadó indítványára a következő 
határozati javaslatot mondotta ki : 

1. hogy egyesületünk a gyűlési életnek bará t ja ; 

2. hogv a megyei képviseleti gyűlés visszaállitá-
tását kéri ; 

3. hogy ugy a testületi szellem, mint különösen a 
kath. szellemű paedagogiai és iskolai élet ápolása czéljá-
ból az országos kath. tanitó-gyülés létesítését óhajtandó-
nak t a r t j a ; 

4. hogy az országos gyűlést képviseleti rendszer 
alapján óhajt ja megtartatni, mert e forma tökéletesebb ; 

5. ez ügyben kerestessék meg az orsz. kath. tanitó-
gyülés alapszabályainak kidolgozására kiküldött hetes-
bizottság elnöksége, hogy a prímáshoz beadott alapszabály 
tervezet ügyét elintéztetni kérje ; 

6. ily értelemben kerestessenek meg hazánk kath. 
társegyletei is. 

E pontokat a gyűlés elfogadván, átiratot is intézett 
a társegyletekhez. 

Érdemes laptársunk, a Budapesten megjelenő „Nép-
nevelő", október 22-iki számában a gyűlés formájára nézve 
az inditványnyal szemben, attól eltérő álláspontot foglalt 
el és elvbarátai körében már meg is indította a maga 
álláspontja mellett a sorakoztatást. 

A „Népnevelő" által képviselt férfiak ellenzik a 
kerületi képviseleti alapon való tanitógyülést, ugy a mint 
az a lenti indítványban kontemplálva van. Ok maradnak 
az „ősgyülés" eszméje^mellett, titkos szavazással. Az állás-
pontjuk védelmére és megerősitése végett irt vezér-
czikkből átvesszük a bizonyítást, a mint következik: 

„Tehát vannak, úgymond a „Népnevelő", kik a 
nagygyűlés kiviteli módját egyedül a képviseleti alapon 
tartják czélszerünek, mert ez — parlamentáris. Csakhogy 
napjainkban ez a parlamentáris rendszer igen sokféle ; 
igen sok függ a választási rendszertől, úgyannyira, hogy 
klikk-uralom,ra vezet. Pedig ha jól meggondoljuk a dolgot, 
egész nagyságban előnkbe tér a klikk-uralom veszélyes 
volta — már egyleteink belső életében. Tessék azután az 
ily klikkek által a tanítóságra oktrojált képviselők parla-
mentáris gyülekezetébe menni ! 

Mit látunk ot t? Bóbiskoló fejeket, üdvözlő beszé-
deket. Valóságos mameluk-tábor, kik előtt ha a krétát 
fehérnek mondják, nem tűnik fel cseppet sem, hanem 
nagyot bólintva Pestet látó fejükkel, reá mondják : helyes ! 
a kréta fekete ! Szeretnék kaczagni az ily parlamentáris 
kath. tanítók nagygyűlése felett. 

Komolyan és őszintén szólva, kik volnának tagjai a 
képviseletnek ? Az egylet, illetve a körök kebeléből — 
az elnöklő esperes által kandidált kapaczitások, vagv 
egyes, feltűnni vágyó individuumok előleges kortézsiája 
által szótöbbséget nyert hős filantrópok, kiknek egyedüli 
érdemük a kath. tanügy terén : a se teszem-, se veszem-
féle irány birkakénti követése ; egyes papok kiküldetése, 
kiknek tán egyházpolitikai egyesületek vezetésében kima-
gasló szerepük lehet, de szerintem szorosan véve tan-
ügyeiben — nincs (tisztelet a kivételeknek, kik e téren 
áldozzák föl összes munkásságukat); végre képzőintézet-
beli tanárokból, kik már nem annyira képviseleti alapon, 
mint inkább kiküldetési czimen volnának tagjai a parla-
mentnek. Nos, az ilyen parlamentnek én nem vagyok 
barátja, ha mindjárt e hó végével ül is össze. 

De mégis; ám legyen parlamentáris, hanem a nép-
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(tanitó) jognak szabad nyilvánulása alapján titkos sza-
vazással. 

Igy belemennék a parlamentáris rendszerbe, mert 
tudnám, hogy ezen esetben egyedül oly férfiak kerülné-
nek a képviseletbe, kik a kath. tanítóknak igazán barát-
ja', kik képzettségüknél fogva méltán képviselnék kerüle-
tüket. Csak ezen esetben volna lehetősége a kétes exisz-
tencziák kizárásának, különben — nem. 

De meg a képviseleti alapon igen sok jeles tanitó 
kimaradna a mandátumból, mert vannak kerületek, melyek 
csak ugy hemzsegnek a jeles erőktől, mig másokban 
aranyért sem találni — egyet. Es mert, ha a kerület oly : 
se teszem-, se veszem-féle képviselőt küld — kénytelen-
kelletlen — a parlamentbe, elmegy az, akár érez hiva-
tást magában, akár nem ; mig az „ősgyülés" alapján fel-
tehető — még pedig alaposan — hogy a selejtesek ott-
hon maradnának, már csak megrögzött indolencziájuknál 
fogva is. Jól mondotta a most ülésező delegáczióban a 
közös hadügyminiszter legközelebb Bosznia képviseleti 
rendszerének behozatala vitájánál, hogy „oly országban, 
mint Bosznia, hol az önkormányzati intézmények hiányoz-
tak és ma is hiányoznak, hasonló volna a képviseleti 
rendszer ahhoz, minjtha előbb egyetemet létesítenénk s 
csak azután elemi- és középiskolákat." Tessenek ebből 
kiolvasni a ránk vonatkozó részt. 

No de hát mondjuk, hogy minden tanítói kör küld 
2—2 tanítói és egy papi tagot mandátummal. De csakis 
ugy és akkor, hogv a hozott határozatok a kath. tan-
ügyre legitim erővel bírjanak. És már akkor aztán ki 
volna lehetősége is zárva annak, hogy az önköltségén 
feljövő tanitó szavazati joggal birjon ; — az maradna 
vendégnek, jobban mondva — populusznak. Mihelyt pedig 
a gyűlési határozatok végrehajtása felsőbb szankczióval 
nem lesz kötelezővé téve, ugy semmi értelme nem lenne 
a nagyképűsködő parlamentáris rendszernek. Ez pedig 
aligha bekövetkezik hamarosan ; maradjanak hát egyelőre 
az ősgyülés mellett. 

Hogy pedig a hazai kath. tanítóság minden egyes 
tagjának módjában álljon az ily nagygyülésekbeni rész-
vétel — ha mindjárt hallgató is — elfogadni vélem Ber-
talan Vincze amaz indítványát, hogy az orsz. gyűlések 
sorrend szerint: Budapest, Esztergom, Kalocsa, Eger, 
Kolozsvár, Kassa, Székesfehérvár, Nagyvárad, Pécs stb. 
helyeken tartatnának 2—2 évenként. 

Ugy e nem sokban térünk el Dreisziger, illetve a 
Kalocsa egyházmegyei tanitók kívánságától ? . . . 

A határozati javaslat 5. és 6. pontját egészen figyel-
men kivül hagyjuk, mert ezelőtt 20 évvel kiküldött me-
gyei bizottság nem lehet mérvadó az orsz. kath. tanító-
ságára, már csak elévülésénél, illetve inkompetencziájánál 
fogva is, miután van már orsz. gyűlést előkészítő bizott-
ság, az ország kath. tanítóságának egyetemessége által 
választva és elismerve ; van annak elnöke és védnöke, 
kiknek múltja és jelene a legnagyobb garanczia az ügyek 
vezetésére." 

Eddig a „Népnevelő" érvelése. 
A „Religio" már a mult alkalommal, a mult évben, 

mikor a hevesen egymásra rontó két ellentétes áramlat 
közt kellett nemcsak szóval, hanem amint azt az illetékes 

tényezők jól tudják, tettel is közreműködtünk az ellen-
kező áramlatoknak a kath. tanügy javára váló összeba-
rátkoztatásban. ezúttal is elfoglaljuk részrehajlatlan állás-
pontunkat s egyelőre a két fél kölcsönös érvelései, czáfo-
lásai s állitásainak mérlegelő bemutatására szorítkozunk 
t. olvasóink előtt. Igy véljük a kath. tanügyet, ebben a 
nevezetes kérdésben, ezúttal legjobban szolgálhatni. 

Nemo. 

KATH. TANÍTÁS és NEVELÉSÜGY. 
A magyarországi latin és görög szert. róm. kath. tanitók 
segélyalapja közp bizottságának Budapesten, 1892. évi 
aug. hó 27-én mélt. Márkus Gyula v. püspök elnöklete alatt 
tartott VIII. közgyűlésének jegyzőkönyve kivonatban.1) 

Jelen voltak : mélt. Begovcsevich Róbert v. püspök, 
egri kanonok, mint az alap számadó gondnoka ; dr. Kom-
lóssy Ferencz, esztergom főegyházmegyei főtanfelügyelő ; 
Mladoniczky Ignácz, győri kanonok; dr. Boromisza Tibor, 
kalocsai főegyházmegyei apát, esperes-plebános, mint a 
nagyméltóságú püspöki kar megbízottjai. A többi egyház-
megyét a következők képviselték: az egri főegyházm. 
Danassy Antal egri igazgató-tanitó; az eperjesi g. k. 

J egyhm. Kovaliczky Kornél kanonok, főtanfelügyelő ; az 
erdélyit dr. Tódor József kanonok ; a kalocsai főegyhm. 
Fridrik Tamás adai tanitó; a kassait Medveczky Endre 
prépost-kanonok; a nagyváradi 1. sz. egyhm. Székely 
Lajos gyulai tanitó. Az esztergomi, győri, munkácsi és 
nagyváradi gkath. egyházmegyék nem voltak képviselve. 

Az elnök a gyűlést rövid beszéddel megnyitván, a 
jegyzőkönyv vezetésére egyhangúlag dr. Komlóssy Ferencz 
kéretett fel. 

Az elnök előterjeszti az egri főkáptalan számadási 
kivonatát az 1891. évről. E szerint a vagyon az 1891. év 
végén 71,132 frt volt, mely az 1890. évi vagyon állásá-
val, vagyis 70,979 fr t 56 krral szemben csak 153 fr t 
szaporodást mutat. Az árvaház alapjának vagyoni állása 
1891. év végén volt 8245 frt 45 kr, tehát az 1890. évi 
alappal, 6328 frttal szemben, 1917 frt 45 kr. szaporodást 
mutat. 

A segélyalap jövedelméből ezúttal a jövő tanévre 
felosztás alá esik 5269 fr t 78 k r : és pedig a) az ösztön-
dijakra 4/io rész czimén 2107 frt 66 kr ; b) a segély- és 
gyámpénzekre 5/10 rész czimén 2635 frt 10 k r ; e) az 
árvaházi alapra 1/ [0 rész czimén 527 f r t 2 kr. 

Az elnök jelenti, hogy a lefolyt 1891—2. tanévre 
ösztöndijakban 41 tanulónak kiutalványoztatott 2100 frt, 
még pedig egy 100 frtos és negyven 5Û frtos. Ezek közül 
az ötven forintos ösztöndijakból nem vettek fel hatot, s 
igy tényleg kiadatott 1800 fr t és visszamaradt, mint fel 
nem .vet t ösztöndíj, 300 frt . Ezek hatan, mivel ösztön-
dijukat fel nem vették, ez évre megszűnnek ösztöndijasok 
lenni, vnlamint azok heten is, kik tanulmányaikat bevé-
gezték; összesen tehát 13 ösztöndíj szűnik meg, ugy, 
hogy a mult évi 41-ből ez évre marad 28 és pedig egy 
100 és 27 50 frtos. Ezek összes dija kitesz 1450 frtot, 
mely ha a fenti 2100 frtból levonatik, marad ez évre 

>) Hiteles és hibátlan, mert hivatalos közlemény ! 
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adományozandó 650 frt. A mult évi ösztöndijakból fe 
nem vett 300 fr t az elnök rendelkezésére bocsáttatott. 

Az ösztöndijak kiosztására kerülvén a sor, az elnök 
jelenti, bogy ösztöndíjért az idén 15 egyházmegyéből 37 
tanitó folyamodott; folyamodtak többen magánúton is, 
ami azonban az alapszabályok szerint figyelembe vehető 
nem volt. Ösztöndijakra ez évben 650 fr t jutván, ezen 
összegből 13 uj ösztöndíj alakíttatott 50 fr t jával ; mihez 
hozzáadva a 28 régit, összesen 41 tanuló részesül az u j 
tanévben ösztöndíjban. 

Az elnök előadja, hogy a mult évi bizottsági gyűlés 
segély czimén 2632 frtot utalványozott, illetve 110 
folyamodó közt 23 fr t jával elosztatott 2530 f r to t ; ezen 
összeg szétküldetett, a visszamaradt 102 frt pedig az elnök 
rendelkezésére bocsáttatott, ugyszinte amaz 500 f r t is, 
mely a fel nem vett ösztöndijakból visszamaradt; ehhez 
járult még 20 frt, mely a segélypénzekből az elnöknél 
visszamaradt, ami összesen tesz 622 frtot, ugy hogy 
segély czimén a mult 1891 — 2-ik tanévben összesen el- : 
osztatott 3130 frt. Az elnöknél van még 22 frt, mely a 
most utalványozandó segélyösszeghez lesz csatolandó. 

A folyó tanévben kiosztandó segélyösszeg az elnök-
nél visszamaradt 22 frttal tesz 2657 fr t 10 krt. Segélyért 
folyamodtak 148-an, ezek közt van 16 olyan, kik segély-
ben már részesültek és 18 olyan, kiknél nincs kimutatval 
vájjon a segélyre jogosultak-e? A bizottság az utóbbiak 
kérvényeit mellőzve, a 114 maradt folyamodó közt 2650 
frt egyformán 23 frtjával elosztatni határoztatot t , a 
fönmaradó 7 frt 10 kr pedig az ösztöndijakból fönmaradt ( 

300 frt tal együtt az elnök rendelkezésére bocsáttatott. 
Az elnök bemutatja az egri érsek ur őnagyméltósá-

gának kétrendbeli kegyes leiratát, melyek egyikében a 
mult évi közp. bizottsági gyűlés jegyzőkönyvét helyben-
hagyni, a másikban a hozzá felterjesztett számadásokat 
és nyugtákat helyeseknek kijelenteni kegyeskedett. 

Az eperjesi püspök ur ő méltóságának kegyes 
leirata, melyhez a megyéjében létező tagok s azok tag-
dijairól részletes kimutatás volt mellékelve, hálás köszö-
nettel tudomásul vétetett. 

Tárgyalás alá kerülvén az elnöki beszédben hangoz-
tatott inditvány : „kéressék fel a nmélt. püspöki kar, 
miszerint elrendelni s elhatározni méltóztatnék, hogy 
senki kántortanitói állomásra nem pályázhat, ki tagsági 
könyvecskével nem igazolja, hogy az orsz. kath. tanitók 
segélyalapjának rendes vagy pártoló tagja", az egyhan-
gúlag elfogadtatott, s egyúttal határozatba ment, hogy a 
segélyalap iránti érdeklődés felkeltése és czéljainak elő-
mozdítása ügyében, a bizottság herczegprimás ő főméltó-
ságához s a nagyméltóságú püspöki karhoz memorandu-
mot fog felterjeszteni. 

Az elnök a hizottság nevében a herczegprimáshoz 
üdvözlő táviratot intézett, melyre ő főméltósága a követ- | 
kező választ küldeni kegyeskedett : „Az orsz. kath. tanitók 
segélyalapja közp. bizottságának hódolatteljes tiszteletét 
köszönettel fogadom, s főpapi áldásomat küldöm. Yaszary 
Kolos, herczegprimás." Jegyzette 

Márkus Gyula, Dr. Komlóssy Ferencz, 
elnök jegyző. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
+ „Legényegylet! internátus." Ennek az intézet-

nek érdekében figyelemre méltó czikket irt Schiffer F.. 
pápai kamárás, az országos közp. kath. legényegylet 
érdemes elnöke, a „Társulati Értesítő" legújabb számá-
ban. Konstatálja, hogy hazánkban egyetlen egy kath. 
legényegylet sincs berendezve internatussal, holott e nél-
kül csak félig vagy félig sem érik el a legényegyletek, 
kivált nagy városokban, azt a nevelési és socialis czélt, 
a mely előttük lebeg. „Például, a fő- és székvárosban 
csak félmunkát végezhet a kath. legényegylet már 
csak azért is, mert a szegény iparossegédek kény-
telenek a legkétesebb helyen lakást bérelni, a hol minden 
tanitás daczára elzüllenek." Kifejti azután az érdemes 
elnök ur, hogy az országos közp. kath. egyesület háza 
mellett az internátus 25,000 frt költséggel körülbelül 100 
legény számára létesíthető volna. Adakozásra való felszó-
litását a közp. kath. legényegylet elnökének pártolólag 
terjesztjük m. t. olvasóink elé. 

— A budapesti Katholikus Kör igazgató választ-
mánya tisztujitó ülésén titkárnak megint Gyürky Ödönt, 
gazdának K. Császár Eerenczet, pénztárosnak pedig Gabler 
Lajos Pál t választotta meg. Az elnök indítványára elha-
tározták aztán, hogy katholikus körök szervezése czéljából 
a vioéken akcziót kezdenek és országos mozgalmat indi 
tanak meg a millenniumnak katolikus jellegű megünnep-
lése dolgában is. a mit Lévay Imre indítványozott. 

— A budai katholikus'legény-egyesületben e hó 
23-án este 6 órakor felolvasás volt, melyet Tomor Ferencz 
nyugalmazott főgimnáziumi tanár tartott, „A katholikus 
világ helyzete" czimmel. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a soproni társaskáptalanban: Fóda Endre 
éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra. Zechmeister 
Gáspár őrkanonokcak az éneklőkanonokságra, és Gellmann 
Márton kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedendő 
utolsó kanonokságot Kloiber József szentszéki ülnöknek 
és nagymartoni alesperes-plebánosnak adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1892. évi október hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, a szepesi székeskáptalanban : Fertsek 
Nándor kanonok és liptói főesperesnek az árvái főespe-
rességre, és Fopovich László mesterkanonoknak a liptói 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
Hillay Neit, tiszteletbeli kanonokot, szentszéki ülnököt, 
alesperest és ménhárdi plébánost utolsó mesterkanonokká, 
ifj. Liptay Ferencz alesperest és poprádi plébánost pedig 
tiszteletbeli kanonokká kinevezem. 

Kelt Gödöllőn, 1892. évi október hó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 
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V E G Y E S E K . 
*** Válság, válság, válság ! Ez a gondolat önsúly-

lval nehezedik e napokban mindenkinek a lelkére, mert 
nem tudja senki, hogy mi fög következni. Jobb helyzet 
és irányzat egyelőre nem várható. A jövő csal- folytatása 
lesz a jelennek. Egyébiránt nálunk már csaknem minden 
lehetséges, még a véletlen is, tehát a jobbrafordulás is. 
A mi az egyházi ügyek referensének állását illeti a kul-
tuszminisztériumban. teljes biztossággal jelenthetjük t. 
olvasóinknak, hogy az illetékes forum előtt ennek az 
állásnak betöltése hivatalosan még meg nem fordult. A 
mi híresztelés eddig a közönség közt forgott, az mind 
több-kevesebb komolysággal nyilvánult privátvélemény 
vagy óhajszámba veendő. 

-+- Műizlés a templomok épitése és felszerelésénél. 
Ez alatt a czim alatt talpra esett kis czikket közölt 
Fesztóry József, gör. kath. plébános ur az ungvári „Kelet" 
okt. 16-iki számában. Felszólalását egész terjedelmében 
átvesszük, a mint következik : „Napjainkban az anyagi 
szükségeknek megfelelő különféle épületek gomba módra 
szaporodnak ; azon módon kellene tehát szaporodni a lelki 
szükségeket kielégítő iskolai, jótékonysági intézeteknek és 
istenházainak is, vagy a hol mindezek már megvannak, 
szorgalommal utána nézni, hogy a haladó kor követelmé-
nyeihez képest folyvást tökéletesbittessenek, ujjittassanak, 
vagy átalakíttassanak. Főképpen pedig arra kellene leg-
nagyobb gondot fordítanunk, hogy az isteni tisztelet 
fényét emelő egyházi öltönyök, jelvények, képek és min-
dennemű belső és külső egyházi felszerelések, edények és 
eszközök a lehetőség határáig valódi művész kezei, es 
nem kontárok által készíttessenek. Ezen valóban megfi-
gyelésre méltó oknál fogva nagyon helyesen jár el min-
den egyes lelkész, ha saját tudományában el nem biza-
kodva, szomszéd paptársainak és főleg a kerületi espe-
resnek tanácsait kikéri mindannyiszor, a hányszor iskolai, 
templomi építkezés, ujjitás áll elő, avagy kép, ruházat, 
feszület, harang sat. beszerzéséről van szó. Több szem 
többet lát, a jó tanács és útbaigazítás soha sem felesleges. 
Bár minnyájan kikérnők a szakértők és bölcsebbek taná-
csát ! Akkor bizonyára az útféleken szerte és temetőkön 
felállított kereszteken nem kellene látnunk annyiféle 
nyomorék, nyakatekert és a botrányosságig nevetséges, 
torz mázolásu Krisztus-képeket, melyeket egyébként a 
kontár mázoló elég drágán szokott a hivők nyakába 
sózni, a mi nemtörődésünk folytán. A művészetet ekép-
pen gúnyoló templomi ékitméuyek, festések, szobrok, 
jelvények sat. rutságuk miatt nemcsak hogy kellően nem 
tisztelnek, sőt némelyek által teljesen megvetve, ijesztők-
nek csúfoltatnak ; mit is egy önérzetes ker. katholikus, 
főleg pedig lelkészi egyéniség nem nézhet, nem hallgat-
hat megütközés nélkül, hauem azon van és azon kell 
lennie testestül-lelkestül, hogy az istenitisztelet fokozá-
sára szentelt vallási tárgy a nézőket meg ne botránkoz-
tassa rútságával, hanem vallásoz szent áhítatra buzdítsa 
még a kevésbbé hivőt is. A műizléssel biró lelkész, hivei 

által a mária-pócsi, kassai vagy más bucsui vásárou be-
szerzett templomi lobogókat, képeket vagy egyéb egyházi 
szereket templomába egyátalán be nem fogad, mert ezek 
az áhítatot zavaró torzképek és rongyok, melyekért a 
pénz csak kidobatott. Hát az mire való, egy kis templo 
mocskát 10—16 zászlóval megtömni? Nem czélszerübb 
lenne-e a sok maskara helyett egy pár elegánssal díszí-
teni az Ur házát? — Okuljunk a tőketerebesiek és más 
jóizléssel birók példáján. A mit Isten dicsőségére aján-
lunk, legyen az művészi és méltó a szent czélhoz. A kon-
tár munkától pedig őrizkedjünk, mert a minek valaki 
nem mestere, rontója az annak. 

— A herezeg-primás kinevezésének évfordulója f. hó 
22-én mult el. Ezt az emlékezetes évfordulót Esztergom 
városa f. hó 30-án ünnepélylyel fogja ülni. A „Fürdő" 
vendéglő nagy termében felolvasásokkal egybekötött 
hangverseny lesz, melyre a város és a megye müveit kö-
zönsége nagyban készülődik. 

— Hogy mi az a pápai világhatalom s mennyire 
megérzik e hatalomnak minden nevezetesebb fordulatát 
akaratlanul is éppen a leghatalmasabb államok érzékei, 
sőt ösztönei is, mutatja az, hogy Schlözer porosz követ 
a Vatikánnál azért bukott meg, mert a német császár-
ságot nem értesítette kellő időben, t. i. előlegesen, a pápa 
amaz encyclikájáról. a melyben XIII. Leo, hatalmas elha-
tározással, a franczia köztársaság megerősítésére és meg-
állapítására latba vetette szavát. A német imperátori szék 
alatt megrengett a talaj a pápának köztársaságot dicsérő 
szózatára. Ez tény. Ezt eltagadni nem lehet. Mutat ja 
Schlözer visszahivatása. 

— Budapesten a közel jövőben két u j kath. tem-
plomot fog nyerni a katholikus vallás. Ugyanis a köz-
gyűlés még a nyári szünetek előtt elhatározta, hogy az Er-
zsébetvárosban a szegényház-téren uj római kath. templomot 
építtet s a pályamüvek közül a Steindl Imre műépítész 
góth stilben készült tervét fogadta el, mely szerint a 
templom épitése 576 ezer forintba kerülne. A belügy-
miniszter az erre vonatkozó közgyűlési határozatot meg-
erősítette. A tisztviselőtelepen pedig a lazaristák részére 
2200 négyszögöl telket javasol a telekeladó bizottság 
átengedni, négyszögölenkint 50 krért, azzal a kikötéssel, 
hogy a kolostor és templom építését három év alatt meg-
kezdeni és 5 év lefolyása alatt befejezni tartoznak, külön-
ben a telek minden befektetéssel együtt visszaszáll a 
fővárosra. 

— Munkások ajándéka a pápának. Az olasz mun-
kások körében mozgalom indult meg, hogy XIII. pápát 
huszonötéves püspöki jubileumán ajándékkal lepjék meg. 
Az ajándék arany, ezüst és brozéremből fog állani. Az 
érem előrészén XIII . Leó arczképe lesz, a mint Íróasztala 
mellett ül és a munkáskérdésról irja encziklikáját ; vele 
szemben áll Aquinói Szt.-Tamás, a ki sugalmazza. Az 
érem hátlapján lesz a jubileumra vonatkozó ünnepi föl-
irat rövid kivonata. 

— Sa j tóh iba - igaz í t á s . Előző számunk 260. old. 1. i'elén a 
20. sorban felülről ratiocinorum helyett rat iociniorum. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
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TARTALOM. Vezé'-eszmék és Tanulmányok : Budapest érseki vikáriusa. — De Barzia néhai cadixi püspök intelmei az egyházi szóno-
kokhoz. — Tomory Pál és a mohácsi vési. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Magyarország kormányának bénultsága s a 
protestantizmus előrenyomuló hatalmaskodása. — B u d a p e s t : Bizonytalan jelen, bizonytalanabb válság, legbizonytalanabb jövő. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

Ország, a mely saját vérével, nem idegen 
organizmusból mesterkélten bele lövelt idegen 
vérkeringésből táplálkozik, sziv azaz főváros 
nélkül el nem lehet. 

Ebben a szivben, az ország fővárosában, van 
letéve az a lüktető erő, a mely az éltető vér-
nek az országtest minden részébe való kilöve-
lésére van hivatva. Viszont, minden, az ország-
test minden részében megfordult vér, a tüdők-
ben nyert élenyülés után, ismét a szivbe, a fő-
városba kerül vissza, hogy onnét újból az egész 
országtest táplálására újra és újra szerteszét 
oszoljon. 

Innen van az, hogy a keresztény vallás, a 
mely hiven követi a dolgok természetéből fa-
kadó törvényeket, az apostolok példáján indulva, 
mindenekfölött az országok szivébe, a főváro-

sokba sietett — tért foglalni és erős góczpontokat 
felállitani. A szellemi grayitáczió e törvényének 
következetes folyománya volt mindjár t kezdet-
ben az, hogy sz. Péter ós szent Pál, az apostol-
fejedelmek, koruk leghatalmasabb birodalmának 
fővárosába mentek az egyház középpontjának, 
az apostoli szentszéknek felállítására és kezdet 
óta el voltak tökélve haláluk által annak ott-
létét és ottmaradását megpecsételni. 

Az egyház későbbi időkben is nagy figyel-
met fordított az országok fővárosaira és azokat 
a nemzeti élet vallásossá tevésének czéljából 
főpásztori székek felállítása által sietett meg-
különböztetni s kitüntetni. 

Az egyház befolyásának növekedésére nézve 
monumentálisnak bizonyult eme törvény köte-
lező ereje birta rá végre Magyarország vallási 
ügyeinek legfőbb őreit és vezetőit is arra az 
elhatározásra, hogy szent István birodalmának 
fővárosa a kath. egyház hierarchiai fokozatából 
legalább egy püspöki rangban levő vicariust 
kapjon — egyelőre. 

És ez a történeti nevezetességű intézkedés, 
a mely eddig csak terv volt és szándék, e 
napokban már ténynyé válik. Magyarország nagy 
gondosságu hgprimása, Vaszary Kolos esztergomi 
érsek, ő felsége az apostoli király, és ő szent-
sége a pápa, megegyeztek abban, hogy e neve-
zetes egyházi tisztet Budapesten először Cselka 
Nándor pozsonyi prépost-kanonok ur, fölszentelt 
püspöki méltóságra emelve, viselje. 

A főváros örömmel, az ország megelégedés-
sel fogadja a hírt, ugy a személyt, mint az in-
tézkedést illetőleg. 

32 
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Cselka Nándor hosszú évek sorára kiterjedő 
káplánkodásból és a „Religio'- szerkesztőségé-
ből emelkedett ki a főváros esperesi és most 
már vikáriusi méltóságába. 

Nekünk i t t tehát többszörös okunk van 
örvendeni és gratulálni — a fővárosnak a sze-
rencsés megoldáshoz és a még szerencsésebb vá-
lasztáshoz. 

Az ország hgprimása pedig egy egész nagy 
babér ággal gazdagította bokros érdemeinek koszo-
rú já t az által, hogy ennek a történeti nevezetes-
ségű egyházi intézménynek őrangyalává szegő-
dött s annak költségeit primási jövedelmeiből 
maga fogja fedezni. 

Sursum corda ! *** 

De Barzia néliai cadixi püspök intelmei 
az egyházi szónokokhoz. 

A szónokokat a sz. Írásban találtató, s reájok vonatkozó 
jelképek, hasonlatok is intik kötelmeikre. 

Álljanak i t t e jelképek és hasonlatok közöl 
a nevezetesebbek. Jób könyvében (38. 36.) kakas^ 
hoz hasonlittatik a szónok. „Quis dedit gallo 
intelligentiam?" Ki adta a kakasnak az értel-
met? A kakas — sz. Gergely magyarázata sze-
rént — (Greg. lib. 30. mor. c. 4.) mielőtt kuko-
rikolna és ébresztene, előbb szárnyát verdesve 
magát serkenti; a szónoknak is előbb magában 
kell jó hangulatot keltenie, hogy azt hallgatói-
ban is felkelthesse. A kakasnak az a különös 
sajátsága — mondja ugyanazon szent, — hogy 
kukorékolása éjféltől hajnalig különböző. Éjfél-
kor, midőn még mély, nehéz álomban vannak az 
emberek oly erőteljesen kukorékol, hogy csak-
nem elreked; amint pedig hajnalodik mind-
inkább gyöngül kukorékolása ; mintha tudná, 
hogy mély álom idejében erősebben kell, haj-
nalban pedig már gyengébben lehet kukoré-
kolnia. 

Mi mást akar azonban e jelkép ábrázolni, 
mint azon különbséget, melyet a szónoknak 
hanghordozásában kell megtartania, s a szigorú 
itélet és iszonyú kárhozat fenyegetésére fel-
emelnie, midőn tudja, hogy hallgatói a bűnnek 
legmélyebb álmában alusznak; ellenben szelídí-
tenie, midőn látja, hogy hallgatóit á thatot ta 
az isteni kegyelem fénysugara. Halljuk magát 
sz. Gergelyt: „Cum iniquis adhuc mentibus prae-
dicant, altis et magnis vocibus aeterni judicis 

terrores in t imant : quia videlicet, quasi in pro-
fundae noctis tenebris clamant; cum vero iam 
auditorum suorum cordibus veritatis lumen 
adesse cognoscunt, clamoris sui magnitudinem 
in lenitatem dulcedinis vertunt, et non tam illa 
sunt de poenis terribilia, quam ea quae sunt 
blanda, de praemiis proférant." (Greg. li. 30. 
mor. c. 4.) 

Ha tehát meg vagyunk győződve arról, hogy 
a hallgatóságban senki sincs, ki a gonoszság se-
tétségében járna, ki a bűn és tudatlanság mély 
álmát aludná, szelid legyen beszédünk; de ha 
tudjuk, hogy sokan alusznak: hogyan keltjük fel 
őket a bűn álmából, ha nem kiáltunk? 

Nem kisebb tanulság rejlik a ház- és nyáj-
őrző eb jelképében, melyhez Dávid hasonlítja 
az isteni ige hirdetőjét, ki az Isten házában 
őrizetül van rendelve; s melyet sz. Ágoston 
értelmez: (Aug. Psal. 67.^ „Lingua canum tuorum 
ex inimicis ab ipso." Hugo Cardinalis tizenegy 
okát hozza fel e hasonlatnak. Az isteni ige hir-
detőjének ugyanis kiáltania kell, mint a házőrző 
eb ugat a rablók ellen, kik ura házába törni 
akarnak, s mint a nyájőrző eb, hogy a pokoli 
farkasokat elűzze, melyek a nyájra rohannak. 
Kiáltania kell, de nem marnia. „In canibus 
non dilaceratio sed latratus commendatur." 
(Gilber. ser. 23. in Cant.) 

Hugo szerént vadászebhez is kell hason-
lítania, mely fárad és folyton jár, nem hogy 
magának, hanem urának szerezzen zsákmányt. Az 
evangelium hirdetőjének — mondja Bloisi Péter 
— miután sokat imádkozott és sok jóban fára-
dott — mennél több lelket kell Istennek meg-
nyernie. „Ad obsequium Christi rapiendo in 
eminentia scientiae et doctrinae." (Petr. Bles. 
epist. 58. De Yoragin. serm. 203. de Sanctis.) 

Avagy nehezteljen ránk az Ur, hogy mint 
gondatlan ölebek, az őrzésben hanyagok vol-
tunk? Amint panaszkodik is Isaiásnál némely 
igehirdetők ellen, hogy néma ebek, kik hallga-
tása, aluszékonysága miatt a vadak szám-
talan lelket széttéptek. „Canes muti, non 
valentes latrare, dormientes et amantes somnia " 
(Isai. 58.) 

De tekintsük azon hasonlatokat, melyekkel 
Krisztus ékesiti az evangelium hirdetőit, nevez-
vén őket föld savának, világ világosságának, s a 
hegy tetejére épitett városnak. „Yos estis sal 

I terrae, lux mundi, civitas supra montem posita " 
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(Math. 5.) Ezzel világosan kifejezi, hogy legyenek 
olyanok, mint a só, mely minden ételnek jó ízt 
ad; olyanok mint a világosság, mely megvilágítja 
az egész házat; olyanok, mint a város, mely az 
egész országnak védelmül szolgál. Es bizonyára az 
igehirdetőnek prédikálnia kell az asztalnál — 
mértékletességével ; prédikálnia kell házában szó-
val és példával, és végül prédikálnia kell átalá-
ban mindenkinek és mindenütt mindenben. 
Ugyanazért sónak kell lennie, hogy tanitása 
által megmentse a lelkeket a bűnben való rotha-
dástól; világosságnak kell lennie, hogy azokat az 
örök dicsőségbe vezesse; erős városnak kell 
lennie, hogy őket állandóan megtartsa az erény-
ben. (Yorag. ser. 203. de Sanctis. Isid. li. 16. 
etymol. c. 2.) 

Még inkább, legyen só, mely elolvadjon kész-
séges buzgalmában ; legyen világosság, melyet 
folyton tápláljon, éleszszen az ima és szorgalom ; 
legyen város, mely az evangelium törvényei sze-
rént kormányoztatik. — De még nagyobb értel-
mök van e hasonlatoknak. Az igehirdetőnek oly 
sónak kell lennie, melyet minden asztalnál 
elegyitnek az ételbe; oly világosságnak, mely 
különbség nélkül mindenkit megvilágosit, legyen 
bár arany, vagy ócska tar tóra helyezve, oly 
városnak, mely kivétel nélkül szabad piaczul 
szolgál mindenkinek, hogy az örök üdvösség 
drága kincsét megszerezze. 

Továbbá — legyen só a bűnösök sebeire; 
világosság a buzgóságra törekvőknek veszélyei-
ben; gazdag város a tökéletes életüeknek vi-
gasztalására. (Cajet in Math. 5.) Legyen a go-
noszságnak kiégető sója; a tudatlanságnak tanitó 
világossága; a gyengéknek szeretet-városa. (Chriy-
sol. hom. 15. in Math.) 

Legyen a buzgóság hevét magában rejtő 
só, hogy a bűnösöket megfeddje, meggyőzze; 
fénynyel tündöklő világosság, mely a bűnt ere-
deti szinben feltüntesse, a bűnben alvókat fel-
keltse, a bűn rútságát kimutassa ; jól rendezett 
város, melyben az isteni igazság törvénye nyil-
ván hirdettetik. 

Yégül legyen viz és tűzzel, jóság és szigor-
ral biró só; oly fénynyel és oly hővel biró vi-
lágosság, mely világit és éget; oly város, melyben 
a benlakókat őrzik s az ellenség ellen sánczok-
kal védelmeznek. Ez az értelmök eme hasonlatok-
nak, melyek kötelmünk teljesítésére oly szépen 
oktatnak. 

Sz. Bernát apát a katholikus egyházat nagy 
templomhoz hasonlítja, melynek alapja Krisztus, 
oltára Isten, a j ta ja a hit, magassága a remény, 
szélessége a szeretet, kövei a különféle karok, 
talapzata az alattvalók, tetőzete az egyházi fel-
sőbbség, lámpái a szentírás, gyertyái az erények, 
ablakai, melyeken át behat a mennyei világos-
ság, az egyházi tanitók és igehirdetők. (Bern. 
abb. lib. contra Bald. c. 12.) A tudós Rupert 
apát szerént pedig e szellemi templom szónokait 
igen szépen jelképezik a harangok. (Rup. 1. 1. 
de of'fic. c. 16.) E hasonlat jól megjegyzendő. — 
A harangot kemény órczből öntik : a szónoknak 
is szilárd buzgósággal kell bírnia. A harang 
nyelve vasból van : a szónok is legyen szavai-
ban erőteljes, mint az aczél és vas, mert sok-
szor a hevesség is hasznos, sőt szükséges. A 
harang magasan áll a föld felet t : a szónoknak 
is szivében magasan kell a földi dolgok felett 
állania. A harang erősen épült toronyból jobban 
hangzik: a szónok is erős indulattal jobban 
hal lat ja szavát. A harang fején kereszt alakkal 
bír : a szónok is mindig hordozza szivében a 
Megfeszítettet. A harang nem szól, ha meg nem 
indít ják : a szónok sem hoz gyümölcsöt, ha 
isteni kegyelemtől nem indíttatik. A harangot 
kötéllel húzzák, mikor harangoznak: a szónok-
ban legyen meg a keresztény szeretet kötele, 
mely minden szavait vezérelje. A harangnak, 
hogy tisztán szóljon, szabadon kell függnie: a 
szónoknak is minden, a teremtmények iránt való 
rendetlen hajlamtól szabadnak kell lennie. A 
harang nemcsak a közel, hanem a távolabb la-
kókat is hivja: aszónoknak is nemcsak azokhoz 
kell szólania, kik az erényben jár tasak és gya-
korlottak, hanem azokat is kell intenie, kik az 
erénytől messze, tudatlanság és bűnben elmara-
doztak. Szóval ébreszszen a szónok mindenkit sza-
vaival, és pedig Ezechiel könyvének (Ezech. 
2.) szavaival, melyek a földi élet bajait és nyo-
morait, nemkülönben a mennyei dicsőség öröm-
hangjait, úgyszintén az örökkétartó pokoli kinok 
szakadatlan jajkiáltásait ecsetelik. „Sic imitetur 
Evaugelicus praedicatorum chorus — végzi a 
szellemdus Rupert apát, — ut semper — jól 
megjegyzendő — ut semper praedicet lamen-
tationes praesentis vitae, carmen futurae, vae 
gehennae." (Rup. lib. 1. de offic. cap. 16.) 

(Vege köv.) 

35* 



246 
RELIGIO. 276 

Tomory Pál és a mohácsi vész.1) 

-Quidquid longa series multis 
laboribus, multa Deum indulgentia 
struxit, id unus dies spargit et dis-
sipât. Hora. momentumque temporis, 
evertendis imperris sutïecere !" Seneca, 
ep. 91. 

I. 

Az u j korban három főpapunk van, kik fontos, sőt 
döntő szerepet játszanak Magyarország történetében : 
Tomory Pál, Martinuzzi György, Pázmány Péter. 

Mind a három szerzetes. Az első ferenczes, a máso-
dik pálos, a harmadik jezsuita. Mind a három kiváló fő-
papi székkel b i r t : az első kalocsai, a két utóbbi eszter-
gomi érsek volt. A két utóbbi a sikamlós politikai pályán 
szerepelt, diplomata főpap volt, mint Ximenes, Richelieu 
vagy Mazarin és Volsey. Sőt Pázmány, mint hittérítő és 
iró nagyobb szolgálatokat tett hazájának, mint államférfiú. 
Tomory ellenben az egyházi pályától távol álló téren 
mozgott, — katona, hadvezér volt. E jelenség rendkívüli, 
s talán csak Magyarország dicsekedhetik vele, hogy fő-
pap hadvezére volt. Foglalkoztak ugyan hadászattal 
mindenhol a főpapok, különösen nálunk, de oly szerepkör 
egynek sem nyilt, mint Tomory Pálnak. E férfit vádol-
ják sokan a mohácsi katasztrófa miatt, mely vád már oly 
általánossá vált. hogy mintegy a nemzet közvéleményét 
akarja tolmácsolni a költő, midőn zengi elegiájában : 

„Tomory ! büszke vezér, mért hagytad el érseki széked ? ! 
Nem halt volna hazánk dísze, virága veled !" 

Ha nem léteznék a „licentia poëtica", még le-
fegyverezne egy Kisfaludy elegicus vádja. Azonban a 
vádról győzzön meg bennünket Tomory élete és kora. 
Magának az ütközetnek leírását mellőzzük. Tanulmányunk 
czélja : Tomoryt a neki tulajdonitott szerencsétlenség vádja 
alól felmenteni, s a vésznek tulajdonképpeni okozóit rövi-
den feltüntetni.2) 

A boszniai eredetű, Abaujmegye Tomor helységé-
ben letelepedett Tomory család a XV-ik században már 
előnyösen ismert névnek örvend a közéletben. Hogy e 
család sarja Tomory Pál, mikor és hol született : erre 
nézve adataink nincsenek. A velenczei követ Orio, 1525-ben 
kormányához küldött jelentésében 49 évesnek tünteti fel, 
s e szerint születését 1476-ra kell tennünk. Születéshelyét 
illetve csak annyit tudunk, hogy vagy Erdélyből, vagy 
Gömörből származottnak kell lennie. Ez utóbbi valószi-

') Keményfi ,. Tanulmányok" cz. müvéből mutatvány. 
-') A tanulmányhoz következő müvek szolgáltak forrásul : 

Pray : Annales Regni Hungáriáé, p. VI. ; Fraknói : Magyarország a 
mohácsi vész előtt ; Fraknói : Tomory Pál élete, a „Századok" 
1881. évfolyamában; Ka tona : História pragmatica p. I I . ; Szilágyi 
Sándor Erdélyország története I. k. ; Carolus Palma : Notitia rerum 
Hungaricarum ; Spányik : História pragmatica regni Hungáriáé ; 
Vadding : Annales Minorum ; Horváth Mihály : A magyarok törté-
nete 2. k ; Majláth : Geschichte der Magyaren ; Fraknói : A magyar 
nemzet története 2. k ; Lányi Magyar egyháztörténelme ; Nagy : 
História pragmatica regni Hungáriáé, p. I I ; Pázmány: Kalauz; 
Recensio observantis Minorum provinciáé S. Joannis a Capistrano ; 
Cantu : Uj kor, XV. 

nübb, mert a családnak birtoka Erdélyben nem volt. 
Gondos nevelésben részesült. Szépen irt, s a latin nyel-
vet szépen és folyékonyan beszélte. A kor szokásainak 
hódolva, mint nemes ifjú, ő is egy főúr — Bornemissza 
János — udvarába került hadapród gyanánt, hogy a 
katonai pályára képeztessék. Bornemissza udvarában vitéz 
és gyakorlott katonává képezte magát, sőt annak jóaka-
ratával és folytonos pártfogásával dicsekedhetett, ki fel-
ismerve tulajdonait és tehetségeit, több fontos küldetésre 
ajánlotta Ulászló királynak. Igy 1503-ban mint királyi 
biztos szerepelt a szász földön, 18,000 forint adó behaj-
tása végett. Határozott magatartásának oly sikere volt, 
hogy a kormány következő években is reábízta az adó 
behajtását. Jóllehet a politikában is finom tapintatot 
árult el, mindazonáltal vágyainak netovábbja volt, fegy-
verrel szolgálni királyát és hazáját. Erdélyben kezdte 
aratni babérait. A székelység Ulászló kormányának mű-
ködésében az elnyomatás szándékát látta s e miatt a 
súrlódások, erőszakoskodások gyakoriak voltak. A szé-
kelyek és szászok között is többször támadtak egyenet-
lenségek. Midőn Tomory 1503-ban, mint királyi biztos 
működött a szászok között, szintén éles válaszfalat vontak 
közöttük az ellenségeskedések. Tomory a megtámadott 
szászok párt ján állván, a székely csapatokat Segesvárnál 
megszalasztotta. Ekkor adta jelét hadvezéri képességének, 
s ennélfogva 1506-ban megbízatott az ökörsütés x) végre-
hajtásával, melynél bár eleinte vereséget szenvedett, maga 
is husz sebből vérzett, de segélyt nyerve újból támadást 
intézett az őt felülmúló székely csapatok ellen, s győzelme 
által mind hódolásra, mind az ökörsütés végrehajtására 
kényszeritette a székelyeket. Ekkor már mint Fogaras 
parancsnoka szerepelt. 1505 ben Corvin János halálával 
Fogaras vára a koronára szállott. E vár fontos stratégiai 
pont lévén már a középkorban is, a 16-ik században 
különösen azzá vált. 

Hivatva volt, Oláhországot, a magyar korona liű-
bérét szemmel tar tani ; a szászoknak, a törökök beroha-
nása ellen segélyt nyújtani, továbbá az állam és szászok 
között való kötelezettséget keresztülvinni. Szokása volt 
ez időben a koronának a fontosabb várakat egyes kivá-
lóbb főuraknak adományozni, hogy azok erőteljes meg-
védését biztosítsa. Fogarast Bornemissza János kapta, ki 
sietett Tomoryt parancsnokául kinevezni. A parancsnok 
derekasan megfelelt a reábízott feladatnak, mert rövid 
idő alatt annyira megnyerte a szászok rokonszenvét, 
hogy ezek minden ügyes-bajos dolgukban hozzáfordultak. 
Barátságos viszonyban állott a brassói és szebeni előkelő 
polgári körökkel is. 1513-ban tört ki ugyan némi félre-
értés közötlük, de Tomory mérsékeltségének s Borne-
missza közbenjárásának sikerült a nehézségeket elsimítani, 
s a jó viszonyt helyreállítani akként : hogy már 1515-ben 
mint békebiró szerepel Eperjes városa és a szászok-szé-

') A székelység mindennemű adó alól ment levén, a király 
koronázásán s mennyegzőjén, nemkülönben a trónörökös születésén 
családonkint egy-egy ökröt tartozott szolgáltatni. Az ökrökre a 
királyi bélyeget sütötték, s innen eredt az ökörsütés nevezet. De 
a régi fény elhalványulása következtében a székelységnek tetemes 
levén ez adóteher, az ősi t r ibutumot megtagadta. 
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kelyek között.*) Maga Zápolyai János erdélyi vajda is 
többször igénybe vette a fogarasi várnagynak szolgála-
tait. Ulászló pedig annyira megbízott benne, bogy követ-
ségbe küldte őt Konstantinápolyba, Szelim szultánhoz, 
hogy a Bajaziddal kötött szövetség állandósítását szor-
galmazza. 

Tomory útra kelt, de már Szendrőnél találkozott a szul-
tán követével, ki I. Szelim trónraléptét s a frigy megtar-
tását jött jelenteni, s ilyformán Tomory konstantinápolyi 
követsége elmaradt. A pórlázadás küzdelmeiben először 
Száleres Ambrust verte vissza diadalmasan s ekként Pestet 
és Budát megtisztította a pórlázadás üszkétől ; majd 
Zápolyai segélyére ment s a pórok biharmegyei táborát 
teljesen szétszórta. E diadalok nem kis hirt, ragyogó di-
csőséget szereztek neki. A külföldi követek mint az ország 
„legjelesebb hadvezérét'1 jelentették kormányaiknak. A 
király szolgálatainak jutalmául munkácsi várparancsnokká 
és az erdélyi kamarák felügyelőjévé nevezte ki. E kine-
vezés figyelemreméltó már csak azért is, mert Tomory 
nyelvismeretéről nyúj t bizonyságot, mint fogarasi vár-
nagynak a német nyelvet, mint munkácsinak pedig a 
szláv nyelvet kellett birnia. 

A pártviszályok ez időben már nagyon éles alakot 
öltöttek. Két pártra szakadt a nemzet. Egyik az udvari 
pártot, másik a nemzeti vagy Zápolyai pártot alkotta. E 
kettő nyilt versengésben állott egymással. A Zápolyai-
párt már nyilt kártyával játszott. Törekvését, mely 
Zápolyainak trónra való emelésében állott, legkevésbbé 
se titkolta. Ily messze távozott a kitűzött nemes czélok-
tól ! Tomory a pártok eddigi küzdelmeiben nem vett 
részt, őt a király iránt való hála s Bornemisszához való 
viszony egyszerűen az udvari párthoz csatolták. Bár a 
nemesség törekvését, reformeszméit lelkesült szivvel szem-
lélte ; bár ő is érezte és tudta a köznemesség politikai 
reformjainak szükségességét és hasznos voltát — mégsem 
csatlakozott e zászló alá, mert észrevette, hogy a párt 
letért ösvényéről s a magasztos nemzetboldogitó eszmék 
helyett, már ekkor Zápolyai önző tendencziáit szolgálja: 
— nem csatlakozott e zászló alá, mert a párt czélzata 
már nem csak az olygarchia, hanem a dynastia ellen is 
irányult. Ily párt tagiává, mely bár nemzeti volt, de 
mégis egy ember érdekének szóvivője lett, Tomory nem 
szegődhetett anélkül, hogy a hütelenség és hálátlanság 
vádja ne szakadjon fejére ama fejedelem iránt, kinek hű-
séget esküdött, kinek rangját, családja emelését kö-
szönheté. 

Mint udvari párti volt jelen a tolnai és bácsi ország, 
gyűléseken. De ragaszkodását királya iránt akkor mutatta 
ki leginkább, midőn az 1519-iki nádor választásnál a lá-
zongó nemességet Budavárából intézett kirohanásával 
széjjelverve, mind a királyt, mind az udvart válságos 
kimenetelű veszélytől mentette meg. Ezzel {Tomory igen 
megnyerte a király kegyét, ki jelentékeny ajándékkal 
fejezte ki irányában elismerését. 

•) Brassói András királyi harminczadost — nobilis Andreas 
litteratus de Corona — Eperjes város tanácsa ismeretlen okból 
lefejeztette, mely esemény Erdélyben nagy felháborodást idézett 
elő, annyival is inkább, mivel András diáknak számos rokonai 
valának Brassóban, a bárczaságban s a székelyek között. 

Méltatlanul éri Tomoryt a vád: hogy birvágyó volt, 
hogy minden alkalmat felhasznált, mely neki anyagi elő-
nyöket biztosított. Vájjon, ha valaki családja javait biz-
tosítja, ha családját tényezővé akarja emelni, nem kell-e 
tekintettel lennie, hogy különösen ama forrongó korban 
családja fényét anyagilag is biztosítsa? Tomory tetemes 
birtokokkol növelte családjának vagyonát, de nem saját 
önzésének kielégítésére, hanem családja tekintélyének 
emelése végett, mert ellenkező esetben nem mondott 
volna le oly könnyen, oly örömmel ugyanezen vagyonról. 
Azt is mondják, hogy nagyravágyó, büszke volt, hogy 
sértve érezte magát, mert az udvarnak tett szolgálataiért 
nem részesült kellő kitüntetésben, mert mellőztetett. 
Hogy nem lett kielégítve oly mérvben, mint az udvar-
nak tett szolgálatai megérdemlették volna, vagyis mellőz-
tetett — ez való ! De van-e ember, kinek nagyságát 
látva a törpe epigon ne irigyelné sikereit ? Aligha ! 
Tomorynak szintén voltak ellenségei, kik irigyelve az 
egyszerű nemes emelkedését, a király szivét elidegeníteni 
iparkodtak tőle. De magától Tomorytól távol volt az e 
fölött való elégületlenség. Nem érezte magát sértve. — 
Sőt mindig kerülte az udvari életet. Budára a király 
ismételt kívánságára jött , természeténél fogva nem volt 
udvaroncz, sokkal jobban szerette a hadi életet, hogy 
sem attól valami magas hivatal fejében megválni akart 
volna : azonkívül sokkal lelkesültebben szerette a közne-
mességet, hogysem a miatt szégyelte volna magát. Utó-
végre is, — ha nagyravágyó lett volna, Bornemisszát 
bizonyára rábeszéli, hogy befolyását érvényesítse ez 
irányban a királynál. De Tomory ezt nem tette. Szépen 
visszament fogarasi várába. Családja és saját előnyeinél 
előbbre helyezte a haza érdekeit. 

Ugyanekkor egy más körülmény életében forduló 
pontot képez. 

Midőn Tomory Erdélyből a királyi udvarba utazott, 
Velezden, Borsodmegyében a Putnoky-családnál pihente 
ki az ut fáradalmait, hol ismerni tanulta a család egyik 
nőtagjában jövendő nejét. Az eljegyzés megtörtént. De a 
menyegző előtt a halál elragadta az ifjú arát. Tomoryt 
mélyen sebzé e csapás. Rokonai sürgetésére azonban 
házasodnia kellett. — Egy fiatal özvegynek kezét kérte 
meg. A nő nem vonakodott kezét nyújtani a derék ifjú-
nak, de mielőtt az oltárhoz vezethette volna, ez is kiszó-
littatott az élők sorából. 

E két egymásután következő gyász megrendítette 
őt. Elmélkedni, gondolkozni kezdett e csapások fölött s 
benső vallásos lelkének szózata azt hangoztatá előtte, 
hogy e két tüneményben az É g keze játszik, hogy Isten-
től intetik a nőtlen életre. E felsőbb intelem képzete 
szülte benne az elhatározást, hogy szerzetessé lesz, egész 
életét Isten szolgálatára szentelendő. Ez érzülettől át-
hatva, örömmel mond le a családi élet öröméről s lovag-
rendbe szándékozik lépni, hogy karddal harczoljon a 
hitetlenek ellen. E szándéka megvalósítására kedvező 
alkalma látszik nyílni a vránai perjelségnek 1520-ban 
történt megüresedése által, mely a johannita lovagrend 
javadalma volt. Ezt kéri a királytól. De későn jött. 
Mielőtt a királytól kérte volna, Ulászló betöltötte már 
egy udvaronczával. Kilátásba helyezték azonban neki a 
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legközelebb megürülendő ilynemű javadalmat. De ő nem 
várja be. E csalódásban is a Gondviselés ujját látva, egy 
más irány kapja szárnyaira, elhagyni a magas légkört, 
leszállni a kicsinyekhez, egygyé lenni velők. Felveszi 
tehát a szeráfikus rend öltönyét, azét a rendét, melyet a 
hatalom, az élvsóvárgás, a vallási és társadalmi tévtanok 
ellenében erős várul épitett assziszii sz. Ferencz. 

Keblében örömet, nyugodalmat, békét és lemondást 
hozva, lép Tomory, a hires katona, a zárda falai közé, 
mert Isten lépett be az ő szivébe is. hogy elszálljon 
onnan a fájdalom. Az isteni szeretet lángol szivében, 
boldogtalannak érzi magát, hacsak Isten közelében nin-
csen. Elvonul a mulandóságtól, hogy a magányban éljen, 
hogy Istennél lelkével foglalkozzék, hogy szenvedélye 
fölött uralkodjék ; hogy munkálkodjék a lelkek javára és 
ha kell, szenvedjen, feláldozza magát azért, ki megvál-
totta az emberi nemet. Szivét lángoló szeretet tölti el és 
ez isteni szeretettől leskesitve, mint csillag tűnik fel 
rendje egén. Feláldozásában nyilatkozó szeretete futó tűz 
volt, mely gyújtott mindenfelé, rávetve fényét rendtár-
saira, kik bámulják, hogy a katona mily könnyen rázza 
le magáról ama bilincseket, melyek őt a világhoz csa-
tolták, hogy a lélek uralma mily könnyen győzi le a test 
uralmát. 

A Kapisztrán János szelleme által megdicsőített 
újlaki zárdában 1520. második felében lépett a rend 
kebelébe. Próbaévét a palotai zárdában kitöltvén,1) tanul-
mányai végzésére Esztergomba küldetett. It t egy évet és 
pár hónapot töltött, mert 1523-ban az ország sorvadó 
helyzete már kiszólította a csendes falak közöl. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest. Magyarország kormányának bénultsága s 
a protestantizmus előrenyomuló hatalmaskodása. II. — 

Katholikus vallású államférfiainknak századok óta 
tartó vallásügyi értelmetlensége, hanyagsága és akarat-
hiánya mind bonyolultabbá tette hazánkban a katholikus 
egyház helyzetét, mig a protestantizmusnak, főleg a neki 
módnélkül kedvező Tisza K. miniszterelnöksége adatt, el-
bizakodottsággá fajult előretörekvése ujabb időben végre 
oly helyzetet teremtett a kath. vallásnak szent István 
birodalmában, hogy az már aztán igazán elviselhetetlen. 
A magyar protestantizmus annyira ment már az önhitt-

') Vadding és a „Recensio observantis Minorum provinciáé 
S. Joannis a Capistrano" ezimü mii Újlakot emliti Tomory ujoncz-
tartózkodásául, mig Fraknói a palotai zárdáról tesz említést, hivat-
kozva a Batthyányi-könyvtár „Blasii de Zalka et Continuatorum 
Cronica f ra t rum minorum de observantia provinciáé Boznae et 
Hung." ezimü kéziratára. Hogy melyik fogadható el döntőnek, 
nehéz megmondani. A szerzet szabályai értelmében, aki valamely 
zárdában a rend öltönyét felveszi, ott tölti az ujonczévét is. 
Tomorynak Újlakon való belépése Újlakot hiteti el velünk. De 
mivel rendkívüli zavaros körülmények a szabály alól kivételt enged-
nek, ez pedig Tomory korában kézzelfogható volt, talán tartózko-
dása is legközelebb esett Újlakhoz, ezekre s az ujabb kutatásra 
épitve, nem habozunk legilletékesebb biografistájának, Fraknóinak 
állítását elfogadni. 

ségben, hogy már a kritikát sem tűri, s mivel bizony 
már a katholikusnak egyátalán nem nevezhető, hanem 
vallásilag igazán csak semleges napi sajtó nagy része is 
néha nagyon világosan nyilatkozott a haza békéjét ve-
szélyeztető protestáns tulkapásokkal szemben, hát leg-
újabban ismét, és most már igen komolyan felmerült — 
egy uj, t. i. protestáns napisajtónak a megalapítása 

A kritikát nem tűrő protestáns szellem eszejárását 
igen érdekesen rajzolja elénk a budapesti „Prot. egyh. 
és isk. Lap" következő vezérczikke — a prot. napisajtó 
érdekében. Ez a czikk minden részében tanulságos, azért 
is átvesszük egész kiterjedésében, a mint következik: 

„Az evangélikus zsinat alkalmával magán társalgás 
közben, több zsinati képviselő kifejezte azon nézetét, 
hogy szemben az ultramontanizmus terjedésével s a 
magyar társadalom egy részének retrográd szellemével, 
s a magyar sajtó egy nagy részének protestánsellenes 
és illiberális iráuyával, szükséges lenne egy kiváló és a 
magyar protestáns érdekeket, s a protestáns szellemet 
hiven képviselő politikai napilap alapítása. A két zsinat 
közösügyi bizottságában szintén fölvettetett a protestáns 
napilap eszméje. Ekkor azonban, mindkét hitvallású evan-
gélikusok között sokan voltak, akik ily lap alapítását 
szükségtelennek tartották, s bíztak a magyar sajtó nagyobb 
részének szabadelvű s protestáns-barát szellemében. 

Feledte hitsorsosaink ezen bízó része, hogy két 
elterjedett s tekintélyes lap látszólag Tisza Kálmán elleni 
sajtóküzdelmet folytatva, mily ügyes kiszámítással s takti-
kával a protestánsellenes hangulatot is divatba hozták, s 
az ultramontanizmus erősödésének többet használtak, mint 
a nyilt zászlóval küzdő klérikális lapok. 

És az összes magyar sajtó terén, az egy „Nemzet"-et 
kivéve, nem akadott hirlap, amely kimondotta volna nyil-
tan, hogy a Tisza Kálmán elleni harcz egyúttal a protes-
tantizmus ellen vívott harcz is, mert a háttérben ott 
állott az ultramontán sereg, mely Tisza Kálmánt azért 
gyűlölte, mert protestáns. 

Feledte hitsorsosaink egyrésze, hogy a mai sajtó-
viszonyok nem a régiek, ma a sajtó nagy része a divatos 
áramlatoknak hódol, s egyrésze meg főként az üzleti 
érdekeket tart ja szem előtt, s ma a hírlapírók egy jelen-
tékeny része oly elemekből támad, akik a protestáns 
világgal teljesen ismeretlenek, s a nagy nemzeti liberális 
traditiókhoz kötve nincsenek, az újságírás rájok nézve 
kenyérkereset, s liberalizmusuk az internationális s kül-
földi liberalizmus emlőin nevelkedett fel. 

Ma azonban egyetlen valamire való protestáns férfiú 
előtt sem kétséges, hogy a mind két hitvallású protes-
tánsoknak egy valódi protestáns szellemű politikai napi 
lapra van szüksége. 

A komáromi ünnepélyek s különösen Pap Gábor 
püspöki jelentésére felhangzott bőszült (!) rivalgás „elárulta, 
hogy a magyar sajtó legnagyobb része protestáns-ellenes". 

Csak gondoljunk vissza azon támadásokra, melyeket 
a „Pesti Pirlap"-tól elkezdve a többi lap hangoztatott, 
akkor tisztában lehetünk a magyar sajtó magatartásával 
és szellemével. 

Arczunkba szökik a vér, ha a magyar sajtó egy 
részének bősz (borzasztó !) förmedvényeire gondolunk. 
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Tehát mi protestánsok, kik nem kívánunk mást, mint 
jogegyenlőséget (igazán ?) és az országos törvény tiszteletben 
tartását, a kik védjük a magyar korona és a magyar 
állam jogait és souverenitását, a kik azt kivánjuk, hogy 
hazánk apostoli királya és nemzeti törvényhozásunk felett 
semmi idegen befolyás ne uralkodjék, a kik érezzük, hogy 
nem ugy mint Schlauch püspök hirdette Békés-Gyulán, 
hogy a katholiczizmus, hanem a protestántizmus tartotta 
fenn három századok zivatarai között hazánk szabadságát 
és a magyar nemzetiséget, mi azonnal szabadelvüetlenek, 
békebontók vagyunk, ha egyes püspökeink a magyar 
protestáns világ elkeseredésének és indignatiójáuak kife-
jezést adnak?! 

A bárány és farkas meséje jut eszünkbe. (Oh-oh !) 
A klerikális nagybirtokosok elkergetik protestáns 

tisztjeiket és cselédeiket, s a nagyváradi püspök szemben 
Pázmány Péterrel, aki pedig kiválóbb magyar és katho-
likus mint volt Schlauch, az apostoli magyar király fel-
ségjogait az egyházi patronatus terén szűkebb körre 
szoritandónak hirdeti, a magyar sajtó nagyobb része hall-
gat, a felsőház tüntet a képviselőház által proklamált 
általános vallásszabadság ellen. 

De midőn ilyen előzmények után Pap Gábor püspök-
ből kitör a vérig sértett (rettenetes !) prot. öntudat, akkor a 
szemforgató álliberalismus elszörnyüködik a püspök libe-
ralismusa felett, s béke háboritónak hirdeti. 

A mely protestáns emberben még most sem ébredett 
fel a szabadságszerető és hitbuzgó ősök szelleme, akit 
a méltatlanságok ezen hosszú lánczolata fel nem háboritott> 
az tegyen le azon névről, melyhez sok szenvedés, de 
gyáva meghunyászkodás soha se tapadott. 

Igenis, viszonyaink ilyen alakulása folytán szüksé-
günk van egy protestáns politikai napilapra.2) 

Kell, hogy a világ valódi megvilágításban lássa 
helyzetünket, kell, hogy tömörüljünk igazaink védelmére, 
mert nemcsak magas állású egyéneinkben van erőnk, 
hanem még inkább hazát, vallását, szabadságát szerető 
hitsorsosaink százezreiben. 

Törekvésünk legyen a békét, testvéri szeretetet 
ápolni, de ha provokálnak, az önvédelmi harcztól se félni." 

. . . Ok panaszkodnak provokálásról ! ! ! 

Budapest, okt. 29. Bizonytalan jelen, bizonytala-
nabb válság, legbizonytalanabb jövő. — 

A kormány helyzete, a mint a napi lapokból meg-
bizonyosodtunk, a maga teljes ziláltságában tárult fel a 

') Fentebb a magyar napisajtó nagyobb része protestáns 
barátnak volt feltüntetve : i t t az ellenkező ! Hol van i t t a logika ? 

A szerk. 
2) Most már mi is azt tart juk, hogy jó volna. Ámde a prot. 

közönség igen nagy és tekintélyes része nem igy gondolkozik. 
Positiv tudomásunk van róla. hogy prot. vezéregyéniségek, midőn 
ily irányban megkerestettek, támogatásokat vagy egyenesen meg-
tagadták vagy különféle aggodalmakkal és kifogásokkal megvonták. 
Qui vult finem, debet velle etiam media. Ha szükségünk van prot. 
napilapra, akkor az előállítására szükséges áldozatoktól sem szabad 
visszariadnunk. Mig ezekre is készek ^ e m vagyunk, addig csak 
egyesek méltánylandó kegyes óhajtása s nem általános akarat a 
prot. napilap alapítása. A Prot. e. és i. L. szerk. 

képviselőház pénzügyi bizottságának f. hó 26-iki ülésén. 
Sorban egymásután kértek tájékoztató felvilágosítást a 
kormány egyházügyi politikájáról az ellenzéki pártokat 
képviselő bizottsági tagok, de bár napok óta tudva volt, 
hogy ezeket a kérdéseket fogják felvetni, a kormány feje. 
a kire első sorban tartozik helytállani az általános poli-
tikai irányzatokért, nem jelent meg a bizottság ülésén, a 
tárczavezető miniszter pedig nem volt abban a helyzet-
ben, hogy megadhassa a kívánt felvilágosításokat, ámbár, 
a mint félreértéseket kikerülendő, nyomatékosan hangoz-
tatta, hogy „ő mindenkor kötelességének tekinté, ha a 
kérdésekkel egyszer tisztába jött , erről a törvényhozás 
faktorait is értesíteni." Hozzátette a miniszter, hogy a 
ház budgetvitája alkalmával kell, hogy a helyzetet a 
maga egészében feltárják, mert — úgymond — „az 
csakugyan tarthatatlan állapot lenne, ha akkor sem ismer 
tetnék meg a dolgok állását." 

Maga fájlalja legjobban, igy szólt a miniszter, hogy 
az egyházpolitikai kérdésekről nem nyilatkozbatik, de sőt 
azokat az okokat sem mondhatja meg, a melyek őt ebben 
gátolják. Nem volt nehéz nyilt kijelentés nélkül is rá-
jönnie a bizottságnak ugy a gátoló körülményekre, mint 
a miniszter fájdalmának okaira. Helyesen jegyezte meg 
az egyik bizottsági tag, hogy a válasz ilyetén megtaga-
dása magában véve is válasz, a mennyiben kétséget kizáró 
módon konstatálja, hogy az egyházpolitikai kérdések 
terén nincs meg a kabinet tagjai közt a teljes egyértel-
műség és hogy a tárczavezető miniszter nem remény-
kedik saját álláspontjának és nézeteinek diadalra jutta-
tásában. 

Igy fogják fel a miniszter szavainak értelmét a 
bizottságnak összes tagjai, nem véve ki a kormánypártia-
kat sem, a kiknek egyike, mintegy intő figyelmeztetésül, 
szükségesnek tartotta hangoztatni, hogy a megoldásnak 
nemcsak a felekezetek közti békét kell helyreállítania, 
hanem a jelenlegi bizonytalanság megszüntetésével az 
állam és egyház közti viszonyokat is állandó alapokon 
szabályoznia. Hiven kifejezte e figyelmeztetés azt, hogy 
a szabadelvű párt túlnyomó többsége nem hajlandó többé 
fél-rendszabály beérni, hanem végleges és radikális (!) meg-
oldást vár a kormánytól. Az ellenzéki pártok képviselői 
feleslegesnek tartották jó tanácsokkal ellátni oly kabi-
netet, a melynek, a mint egyikök gúnyosan megjegyezte, 
ez idő szerint „még a létezése is kérdésben van." 

Nem tekint ve az általános egyházpolitikai ügyekre, min-
den egyes felvetett másnemű kérdésre kimeritően válaszolt 
a miniszter, kinek előterjesztéseiről még az ellenzéki pár-
tok képviselői is megnyugvással vettek tudomást. A szélső-
baloldal egyik tagja szinte demonstrátiv formában adott 
kifejezést elismerésének a miniszter által a közoktatásügy 
terén felmutatott eredményekért, melyekhez a szélső 
ellenzék másik képviselője csak azért fűzött néhány kri-
tizáló megjegyzést, „hogy pártállása szempontjából helyre-
állítsa, úgymond, az egyensúlyt." 

A miniszter iránt való előzékenységének adta jelét 
bizottság azzal is, hogy eltérve rendes gyakorlásától, kész 
volt ugyanaznap nap folyamán két ülést is tartani, csak-
hogy még aznap befejezhesse a vallás- és közoktatásügyi 
tárcza egész költségvetésének tárgyalását. 
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Tehát az országgyüle's plénuma előtt fog eldőlni, 
hogy mi lesz hát mivelünk — katholikusokkal, szent 
István birodalmában : kidobnak-e dogmáinkkal együtt, 
vagy kegyesen benthagynak az országban ? -f-

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : dr Nogúll János pergamói felszentelt püs-
pököt és olvasó-kanonokot a nagyváradi latin szertartású 
székeskáptalan nagyprépostjává kinevezem, s ugyanezen 
székeskáptalannál Winkler József sardicai választott püs-
pöknek és éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, 
Zajnay János őrkanonoknak a z . éneklőkanonokságra, 
Winterhalter Antal székesegyházi főesperesnek az őr-
kanonokságra, Zeley János békési főesperesnek a székes-
egyházi főesperességre, Szakszó Rezső krasznai főesperes-
nek a békési főesperességre és Széchényi Jenő legidősb 
mesterkanonoknak a krasznai főesperességre való fokoza-
tos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Gödöllőn, 1892. évi október hó 18-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Esztergom városa f. hó 28-án tartott rend-

kivüli közgyűlésében Vaszary Kolos hgprimást, kinevez-
tetésének évfordulója alkalmából, egyhangúlag díszpolgá-
rává választotta. A közgyűlés testületileg fogja megvinni 
a herczegprimásnak — határozatát. 

— A magyar szajkók, a magyar szoczialisták, már 
szintén kezdenek beszélni és beszéltetni magokról. 
Minap volt Pozsonyban munkásgyülés, a melyen Zalkay 
Alajos, szoczialista vezér inditványára elfogadták a többi 
között az egyház és az állam elválasztását is. Szoczialista 
nyelven ez az első lépést jelenti a kötelező atheiz-
mus felé. 

— Vaszary Kolos herczegprimás levelet intézett Kru-
planicz Kálmán esztergommegyei alispánhoz s levelében 
tudatja, hogy a járvány elterjedésének meggátlására szí-
vesen közreműködik minden lehető eszközökkel s kész-
ségesen megengedi, hogy Esztergomban a primási víz-
vezetéket a lakosok használatára megnyissák. 

— Isten ujja! Egy napilap jelentését a budapesti 
koleráról f. hó 24-én igy kezdte : ,A vasárnapi tivornyák 
megint felszöktették a kolerás betegek számát." A tanul-
ság tehát még a kolerából is az, hogy a vasárnap meg-
szentelése, ugy mint azt a ker. kath. anyaszentegyház 
törvénye és szokása tart ja, még a testi egészségre nézve 
is üdvös és áldásos. Ministereink, képviselőink vannak, de 
államférfiaink, kik a vasárnapok megszentelésének magas-
ságáig észszel felemelkedni tudnának, nincsenek. Egyéb-
iránt, az is igaz ám, hogy a vasárnap megszentelése val-
lási ügy levén, annak laza megtartásáért vagy plane 

teljes elhanyagolásáért a vallás gondozóinak a hanyag-
sága felelős. Ergo . . . 

— A tudomány hatalma. Az elektromos erőnek egy 
ujabb képviselője jelent meg a napokban a főváros 
utczáin : a villámos kocsi. Egy háromkerekű kétüléses 
kocsi ez, melynek ülése alatt egy szekrényben van elhe-
lyezve a kerekeket hajtó villámos motor. A csinos alko-
tású, egyfogatú bérkocsihoz hasonló kocsi a legnagyobb 
gyorsasággal haladt végig az utczákon s könnyen kerülte 
el a kocsikat, sőt a gyalogjárókat is. Az érdekes talál-
mányt Gerlóczy alpolgármester, a járványbizottság elnöke 
használta először, midőn a kültelken járva a járványbi-
zottság határozatainak végrehajtását ellenőrizte. 

— ügy szabadkőműves halála. Besze János, az 
1848-i nemzetőrök orsz. parancsnoka, Budapest és Debre-
czen díszpolgára, volt orsz. képviselő, ki hajdan nagy 
szerepet játszott hazánk politikai életében, legközelebb 
Aradon, 82 éves korában elhunyt. Halálát közeledni érez-
vén, kath. papot hivatott, töredelmesen meggyónt s későn 
bár, de mégis kibékült Istennel s egyházával, melynek, 
mint szabadkőműves, oly sokáig volt ellensége. Nyugodjék 
békében ! 

— A spanyol katholikusok kongresszusa Sevillában 
f. hó 18-án nyilt meg 24 püspök jelenlétében. A világ 
leghatalmasabb katholikus szövetségei nyilvánították ro-
konszenvüket és csatlakozásukat. Igy például a német 
Centrum és az angol Katholikus Unio. A kongresszus 
megnyitásának mindjárt első napján határozatott fogadott 
el a pápa világi fejedelemségének visszaállítása iránt. 

— Sajátságos dolog az, hogy a zsidóság, bármily 
csekély számot képviseljen, mindenütt mint hatalom sze-
repel. Így például Olaszországban, a hol alig van ország-
szerte annyi zsidó mint Budapesten, a zsidók valóságos 
jajveszéklést kezdettek azért, mert a Genuában tartott 
kath. kongresszus kimondotta az iskola, a község és a 
család szabadságát, szemben a mindezeknek lenyügözésére 
törekvő szabadkőműves czélzatokkal. (Courr. de Bru-
xelles.) 

— Tilos a keresztvetés. A bécsi liberális városi tanács 
többsége egy rendeletet adott ki, mely a katholikus gyer-
mekeknek megtiltotta az iskolában, hogy az imádság 
végén hangosan mondják e szavakat: Az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében. Ezt a furcsa rendeletet 
visszanvonták ugyan, miután belátták, hogy mily nevet-
séges túlságba sodorta őket keresztényellenes érzetök, de 
azért megkapták a megérdemlett leczkét egy gyűlésen a 
keresztény párttól, a mely épen nem volt szavaiban válo-
gatós a minősithetlen eljárás jellemzésére. 

— A katholikusok Erdélyben (a g. katholikusokkal) 
a lakosságnak 2711 százalékát képezik, ezelőtt 10 évvel 
pedig csak 26"32 százalékát. Ellenben 1880-ban a lakos-
ságnak 39*83 százaléka volt evangelikus, jelenleg csak 
37-79 százalék, tehát 2*04 százalékkal kevesebb. A katho-
likusok leginkább szaporodtak Szász-Régenben, Beszterczén 
és Segesvárt, az evangélikusok pedig fogytak és fogynak, 
magában N.-Szebenben is. 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Polgári házasság. — Tomory Pál és a mohácsi vész. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : 
A német császárság és a protestantizmus. — Kath. Egyesületi Élet: A budapesti „Szent-Imre-Onképző-Egylet". — A budapesti Kath. 

Kör. — Irodalom: „A Millenium." — Vegysek.. 

Polgári házasság. 
I. 

Eltekintve attól, hogy kormányunk most a 
keresztelési vita radikális eszközének a polgári 
házasság behozatalát nézi. maga a polgári házas-
ság eszméje már jó ideje kisért a jogászkörök-
ben. Azért a mai incidens nélkül is okvetetlenül 
szükséges vele a katholikusoknak behatóan fog-
lalkozni. A mai incidens nélkül is, mondom. 

Mert hogy a kormány jelenleg azon ürügy 
alatt foglalkozik a polgári házassággal, mintha 
ez által a fiaskót vallott febr. rendeletének 
érvényt akarna szerezni : az ellen egyszerűen 
tiltakozunk. A polgári házasság behozatalát a 
febr. rendelettel összekötni akarni, sem nem 
logikus, sem nem lojális eljárás, a milynek pedig 
egy jogállamban helye nincs. 

Ugyanis micsoda összefüggésben lehetne a 
polgári házasság a 68-iki tőrvény 12-ik §-ával 
és a febr. rendelettel ? Mindkettőnek a tar tha-
tat lanságát - a bevett vallások jogos igényei 
szempontjából kimutat tam. A vegyesházasságból 
származott gyermeket a szülők akarata ellenére 
a prot. anyakönyvbe bevezetni nem szabad, 
annak ott helye nincs. Hát akkor milyen jog-
czimen is akarják fentar tani ezt a rendeletet? 

Ha behozatnék a polgári házasság, ez talán 
változtatni fog a rendelet értókén, akkor talán 
végrehajtható lesz e rendelet? A polgári házas-
ság megszüntetheti-e azt az ellentetet, melyben 
a rendelet a bevett vallások hitelveivel áll? 
Semmi esetre; a kérdés oly világosan áll előt-
tünk, hogy a mai vitát csak a rendelet elejté-

sével lehet befejezni. Nem segit azon semmi. 
Tehát a keresztelési rendelet és a polgári házas-
ság között logikai összefüggés nincs, ez amannak 
a czéljára nem szolgálhat, ez egészen más kérdés. 

De nem is lojális a febr. rendelet kapcsán 
a polgári házasság felvetése. Hogyan jutunk mi 
ahhoz, hogy egy főbenjáró kérdésünk, annyi 
zaklatás és igazságtalanságnak a forrása, még 
megoldva nincsen s már is egy másik dogma-
tikus kérdést akarnak nyakunk közé sújtani? 

: Az ilyen eljárás a középkori várurak s az elnyo-
morított jobbágyok sorsára emlékeztet. Ha a 
földhöz tapadt szolgán ura igazságtalanságot 
követett el s ez panaszkodni merészkedett, ha 
az ur parancs szavára el nem hallgatott, hát a 
korbácsütés segitett azon, hogy mégis a kény-
urnak legyen igaza. Szakasztott ilyen a mi hely-
zetünk most, midőn a polgári házasságot a 
kormány köreiben mint a keresztelési vita meg-
oldásának radikális eszközét emlegetik. 

Mit jelent az, velünk katholikusok kai szem-
ben a polgári házasságot radikális eszköz gya-
nánt alkalmazni? Annyit, mint azt mondani, 
hogy ámbár a febr. rendelet tar thatat lan, de hogy 
ez ügyben ne nektek katholikusoknak, hanem 
nekem kormánynak legyen igazam, hát a házas-
ság-szentségteket a polgári házasság behozatalá-
val morzsolom össze! Ha a szentelt vizet nem 
lehetett leszedni az emberekről, hát mégis meg-
mutatom nektek, hogy én vagyok az ur és dog-
mátok ellen büntetésből czivil módon megháza-
sítlak, ti katholikusok ! 

Mivel szolgáltunk mi rá a keresztelési vitá-
ban a radikális eszközökre? Mivel arra, hogy a 
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keresztség után a házasság-szentségünkre üsse-
nek korbácscsal ? Ilyen eljárást nemcsak egy 
alkotmányos országban, de a müveit emberek 
között is lehetetlennek t a r tunk ; mert a müveit 
emberek is előbb egy kérdést végeznek -el egy-
más között és csak ezután szoktak áttérni egy 
másikra. Már pedig a februári rendelet ós a 
polgári házasság lényegesen különböző két 
kérdés. 

Tehát a kormánynak híresztelt terve ellen, 
mintha a keresztelési vitát a polgári házasság, 
mint afféle radikális eszköz behozatalával akarná 
befejezni, ünnepiesen tiltakozunk és az ilyen el-
járást a sötét Afrikába valónak tar t juk, nem 
pedig a logice gondolkozó ós alkotmányos ország-
ban élő emberek közé. 

A ki felvetette a keresztelési vitát, az ne 
zavarja azt össze más kérdésekkel, hanem legyen 
akaratereje azt először magát a megismert 
igazság értelmében megoldani. És ez a megoldás 
nem lehet más mint hogy a rendelet elejtésével 
a herczeg-primás módositó javaslatát törvénybe 
iktassák. Eddig terjedhet a keresztelési kérdés 
és nem tovább. A szülők lelkiismereti jogáról 
van szó és semmi másról. Tehát még ez bizto-
sítva s ez által a febr. rendelet megoldva nin-
csen, addig ne beszéljenek olyasmiről, ami e 
kérdéshez nem tartozik; ne beszéljenek általá-
nos vallási szabadságról, ne polgári házasságról, 
mert ezek ismét más és más szempontból elbí-
rálandó kérdések s amattól idegenek. 

A febr. rendeletben ennélfogva senki a pol-
gári házasság behozatalának a motívumát józa-
nul keresni nem fogja s lehetetlennek is tar t juk, 
hogy a három évi huza-vonának ilyen salto 
mortalóval akarhatna valaki világos fejjel véget 
vetni. Ez nemtelen bosszú lenne, de nem a ke-
resztelési kérdés megoldása. 

Azért nem is a kormány köréből szállingó 
híresztelések, melyek a febr. rendelet megoldá-
sát a polgári házasságba helyezik, azok, a mik 
miat t a polgári házasságot szóba hozni szüksé-
ges, hanem egészen más indok adja azt tol-
lúnkra. 

Ez a kérdés a febr. rendelettől függetlenül 
létező; létezett nálunk, mielőtt a febr. rendelet-
nek csak hirét is hallottuk volna, létezik 68 
óta ujabban a jogász körökben és az országgyű-
lésen mind erősebben kisért. 

A házassági jogrendünk szétdaraboltsága, de 

különösen az 1868. évi 48-ik t. cz. és az 53-ik 
t. cz. 8. §-a sok tekintetben tűrhetetlen helyze-
tet teremtettek. Az előbbi törvényczik az által, 
hogy jogi dualizmust vitt be a vegyesházasságba, 
az utóbbi pedig az által, hogy az át tértnek az 
áttérés pillanatától minden cselekedetét* vissza-
hatólag is az uj egyház törvényei szerint meg-
ítélni rendeli. A kath. házasságok könnyelmű 
felbontására és a katholikusnak maradó házasfél 
szerencsétlenné tételére ez a törvény tág kaput 
nyitott. 

Az ekként támadt bonyodalmak, bajok, az 
egységes házassági jog utáni vágyat s ez ismét 
mint e czélra alkalmasat: a polgári házasságot 
hozta felszínre, a mi a kánoni jog bukását s a 
házasság szentségének merő polgári szerződéssé 
degradálását jelenti. 

Tehát a mit nálunk a szertehuzó felekeze-
tek és az állami törvényhozásunk a Krisztus 
által szentséggé emelt házassági intézményen 
idő folytán elrontottak, azt most a házasságnak 
egyszerű polgári jogviszonnyá kijelentése s az 
állami törvényhozás szabályozó jogkörébe vonása 
által akarják reparálni! 

A mások hibája miatt veszen most a tiz 
millió magyar katholikus dogmája a házasság 
szentségéről : — ezt akarják most. 

Tiporjuk porba a szentséget, emeljük orszá-
gos törvénynyé a protestáns tant a polgári há-
zasság képében, kötelezzük rá a katholikusokat 
is. ez lesz a házassági bajoknak szabadelvű meg-
orvoslása! 

Ezt akarják most az egységes házassági 
jog czimén jogász köreink, mintha a fenlévő 
bajokat másként nem is lehetne orvosolni, ha 
csak a dologban ártatlan kath. tanon ujabb ér-
vágást el nem követnek. Jutalmazni akarják a 
bűnöst s újból sújtani az ár ta t lant Amit másutt 
a forradalom, vagy a protestáns és szabadkő-
műves kormányok ráerőszakoltak a kath. népre, 
azt nálunk csendesen az egységes házassági jog 
jelszava alatt akarják elkövetni az apostoli 
király főpatronátusa alatt. 

A keresztség után a házasságon lesz a sor! 
Mert az csak nyilvánvaló tény, hogy ez az 

eszme hódit, hogy a polgári házasság hangoz-
tcltcLScl már egészen megszokottá vált nálunk, a 
kath. intelligenczia körében is nem egy hive 

r 

akad. Es ki csodálkozhatnék ezen ? 
Az egyetemről kikerülő jogászaink nem is-
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merik a kath. egyházjogot a maga tisztaságá-
ban, mivel ilyet nem tanulnak. Cherny alatt a 
jozetinismus szellemét szivták magokba, a mos-
tani egyházjogtanár, az előbbinek tanítványa, 
államjogász a szó teljes értelmében, ki a 
házasságkötésről irt müvében II. József császár 
pátense, tehát a prot. tan szerint kivánja nálunk 
a házassági jogot államilag rendezni. 

Ilyen iskolából kerülnek ki ügyvédeink, a 
társadalom szóvivői, akik között a katholikus 
vallásúak is csak ugy Ítélnek az egyház és az 
állam közti viszonyról, a kath. intézményekről, 
nevezetesen magának a polgári házasságnak a 
jelentőségéről is, mint a katholiczizmus ellen-
felei. Ismétlik azt, amit tanul tak. 

Ez valóságos elemi csapás a magyar katho-
liczizmusra. Erezzük is nyomasztó súlyát. Bár-
milyen kath. kérdés merüljön is fel, világiaink 
nem értik azt, érzéketlenek vallásuk igazai iránt, 
minden papi ügygyé zsugorodik közöttünk. 

Az egyetemhez járul az irodalom és a napi-
sajtó. Ez mindent elkövet a polgári házasság 
népszerűsítésére, hisz' az a kath. táborból kerül 
ki. Az akatholikusok a jogi közlönyökben, monog-
ráfiákban, napilapokban folyton küzdenek a pol-
gári házasság behozatala mellett, állítólag jogi 
okokból, valójában pedig azért, mivel a polgári 
házasság behozatala nálunk kizárólag csak a 
kath. házassági jognak az eltörlését jelentené. 
Csak a kath. házassági jognak az eltörlését! 
Mert a József pátense szerint házasodó honi 
protestánsainknál már egy századja a polgári 
házasság divik. Ezt akarják ők a katholikusokra 
is kiterjeszteni, ez az az egységes házassági jog, 
melyet hangoztatnak, miután nem szenvedhetik, 
hogy a katholikusok szentségnek valljanak olyas-
mit amit Luther polgári ügyletnek dekretált. 

Es a katholikusok ellensúlyozzák talán a 
protestánsok irodalmi buzgólkodását ? Ugyan mit 
tudnánk csak e kérdésben is pl. Kováts Gyula 
vagy Sztehlo monográfiáival szembe állítani, 
amelyek pedig közkézen forognak? Bizony, bi-
zony, — semmit! Az egy dr Aschenbrier szólott 
az ügyhöz érdemileg i t t a Religioban, Sztehlo 
müvét a házassági elválás jogáról — czáfolva 

Ha hozzá is szól valaki közölünk a polgári 
házasság kérdéséhez, hát általános frázisokon, 
általános ethikai szemlélődéseken emészti erejét, 
de a ki mélyrehatólag, a hazai fejlemények kere-
tében fejtegetné a kérdés részleteit, a ki magok-

nak a házassági bajoknak a fejlődése alapján 
mutogatná, mely orvosszerekkel lennének e bajok 
gyógyitandók a polgári házasság behozatala 
nélkül is, olyan alig találkozik. Pedig az erre 
hivatott theologiai tanáraink ambicziójának 

1 ugyancsak méltó tárgyát képezhetné ez! Bezzeg 
dolgoznak helyettünk a protestánsok és lefogják 
magok számára az emberek gondolkozását. 

A kath. tanok és a kath. ügyek iránti érdek-
lődésnek a főiskolán és az irodalomban való 
ilyetén elhanyagolásához, a mi ránk nézve a 
szellemek elidegenítésével egyenlő, járul végre, mint 
az előbbieknek természetes folyománya, a min-
denkori társadalmi készületlenségünk a fenye-
gető reformok küszöbén. A magyar katholikus 
közönséget a fejlődő sajátszerű viszonyok pigra 
massává alakították át. 

Nem ért jük, nem veszszük idejekorán észre 
az ellentábor terveinek a ful lánkját : innen egy 
fél századja mindig megleptek bennünket a pro-
testánsok — az országházban ! 

Hamarjában, egy pár nap alatt, per vim et 
fortia vitte keresztül Kossuth az 1848. évi III. 
ós XX. törvényczikket, és a felső s alsó-tábla 
katholikusai akkor jöt tek össze tanácskozni a 

r teendők felett, mikor a javaslatok meg voltak 
már szavazva. Pedig az előbbi t.-czikk az, mely 
a király főpatronátusi jogának a gyakorlását a 
miniszteri közvetítéstől te t te függővé, a másik 

j meg bennünket, az ősieket, a bevett vallások 
közé sorozott. Ma már tudjuk, mi ezeknek a 
hordereje ránk nézve az autonómiájuk bevehe-
tetlen sánczai mögül ránk mosolygó protestánsok 
függetlensége mellett. 

Micsoda kath. akczió előzte meg, micsoda 
akczió kisérte az 1868. évi 48-ik és 53-ik tör-
vényczikket, és az iskoláinkat államosító nép-
oktatási törvényt? 

Igen jellemző a katholikusok akkori hely-
zetére, hogy midőn gr. Cziráky János 1866. decz. 
19. és 1867. jan. 17-én ta r to t t felsőházi beszé-
deiben a 48-iki törvényeket minden előleges 
revízió nélkül visszaállítani nem akarta, — 
hisz' csak hamarjában s forrongó időben hozat-
tak azok ! — s perhorreskálván a miniszteri 
mindenhatóságot a többi között a III-ik t.-czik-
ket is módosítani óha j to t ta : még két kath. főpap 
is ellene szavazott. 

A büntető-kodex (1879) csapda törvénye, a 
Trefort- és a Csáky-féle rendeletek idején tanu-
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sitott maguktartása a katholikusoknak, a cso-
dálatos eszmezavar, még élénk emlékezetünkben 
élnek. Minden azt mutatja, hogy mi az ellenfél 
akcziójára tisztán látó, idejekorán a sajtóban és 
a társadalomban felkészült akczióval felelni nem 
tudunk; hogy nekünk 1848. óta kath. akczió-
progrnmmunk. következetes kath. politikánk, 
egyházpolitikánk, mely fejleszt, mely előkészít, 
mely megelőzi a bajokat, mely alkot és a kath. 
intézmények felvirágoztatását előmozditja, ilyen 
egyházpolitikánk nincs. A napról-napra élés, a 
pillanatnyi megalkudás rendszeredominálja nálunk 
a helyzetet; önmagában és a hazai körülmé-
nyeinek között a legveszedelmesebb és senkinek 
sem imponáló rendszer! 

Ilyen körülmények között hódit nálunk a 
polgári házasság eszméje is. Ha talán még ma 
levétetnék a. napirendről, nem a mi érdemünk 
lesz, hanem a körülményeké. És azért nem fog 
meghalni. A leányzó nem halt meg, csak aludni 
fog a legközelebbi jövőig. 

Szükséges tehát ismételten és ismételten 
tárgyalni: mi lenne nálunk a polgári házasság; 
mit jelentene az a kath. egyházra, s mit a fe-
lekezetekre ; és mivel indokolják annak a beho-
zatalát nálunk ? 

Dv Dudek János. 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

II. 

Alig hogy Tomory szerzetbe lépett, válságos veszély 
fenyegette az országot, midőn I. Szelimnek 1520-ban 
bekövetkezett halálával Szolimán lépett a török trónra. 
0 1521. elején követet küldött a budai udvarhoz, ki 
trónra lépését volt küldve bejelenteni, és a béke meg-
hosszabbítását javasolni. 

Ez volt nyilt küldetése Berham csausznak. Titkon 
pedig meghagyatott neki, hogy igyekezzék az ország-
nagyok jóindulatát megnyerni, azok érzelmeit s a király 
terveit a törökkel szemben kipuhatolni : ha várhat-e kül-
földi segélyt? milyen a magyarok hangulata ? el vannak e 
látva hadiszerekkel ? mily szerencsével harczolna ellenök, 
ha a fegyverszünet leteltével megtámadná őket ? Mint 
látjuk. Berham titkos kém s nem rendkívüli követ 
gyanánt volt kiküldve, Szolimánnak ugyanis eltökeit 
akarata volt Magyarországot meghódítani. Az ország-
tanácsban sokféle vélemény merült fel, s követnek adandó 
felelet tárgyában. 

Nem tudtak megegyezni. Végre Zsigmond lengyel 
királyhoz futárt küldöttek, a király tanácsát kérni ki e 

fontos ügyben. Zsigmond a fegyverszünet meghosszabbí-
tását javaslá, minthogy legjobb szándéka mellett sem 
nyújthatott segélyt. De a kormány késett a követnek 
adandó válaszszal ; sőt az elbocsátó engedélyt is meg-
tagadta. Hogy mi történt vele később, biztosan nem 
tudjuk. 

Vannak, kik állítják, hogy elővigyázatból őrizet alá 
tették, s midőn Szolimán Belgrádot bevette, visszatorlásul 
Tatán meggyilkoltatott. Mások a szultán koholmányának 
tart ják ezt, hogy általa katonáit nagyobb boszura inge-
relje a magyarok ellen. Hogy a követ Magyarországon 
letartóztattatott. — ez kétségtelen, és pedig Szolimán 
visszatorlására, kinek atyja Szelim, II. Lajos követét, Béli 
Barnabást huzamos ideig szintén kémektől kisért őrizet 
alatt tartotta ; sőt ami egy követ méltóságának nyilt 
sérelme volt, kényszeritette őt egyptomi hadjáratában 
kisérni, hogy igy a kormányával való összeköttetéstől 
elszigetelje. 

Szolimán követének letartóztatásán felháborodva, 
meginditá a hadjáratot Magyarország ellen. 1521-ben 
az ország legfontosabb végvárait : Szabáczot, Belgrádot, 
Zimonyt elfoglalta. Holott e fontos helyek megmenthetők 
lettek volna, ha Báthory István nádor, ki már Péter-
váradnál táborozott és Zápolyai János vajda, ki Lippánál 
állott — egyesülnek. De e két főúr közt való gyűlölet 
és pártviszály már oly alakot öltött, hogy személyeske-
désüket a király parancsának s az ország üdvének elébe 
helyezték. 

Szomorú időket élt már ekkor az ország ! Fájó 
emlékeket ébresztenek fel az ember kebelében ama kor 
Íróinak tudósításai, a nemzet fiainak, azt lehet mondani 
— esztelenségéről és egyenetlenségéről, ugy annyira, hogy 
az ember alig hinné, ha a történelem igazságos szelleme 
meg nem őrizte volna az utódok okulására. Az ősök 
dicsőségétől, kiknek erényei, liaditudománya, vitézsége a 
szomszédos népeknek, különösen a töröknek féket vetett, 
messze elrajzottak ; elfásult szivük a haza ügye iránt. 
Mintegy akarva vonták az országot, a királyt a vész 
örvényébe. A pártviszályok és egyéni önzés kioltották az 
áldozatkészség szellemét. A pártoskodások által megvesz-
tegetett nemesség tettei, nyilatkozatai, annak káros szel-
lemét lehelik mindenfelé. Az ország vészes allapota 
indította Szolimánt ama gondolatra, hogy Magyar-
országra egy végcsapást mér, mely örökre kioltja életét, 
vagy hosszú időre bénává teszi. A hirt, hogy a szultán 
egész erejével fordul Magyarország ellen, a határról ér-
kezett hírnökök csak megerősítették ; az elbizakodottság 
folytán mégis sokan nem méltatták elég figyelemre, sőt 
kicsinyelték s az aggodók felett nevetének, mintha a haza 
szorongattatását látni, legkedvesebb gyönyör lett volna. 
Magában a fővárosban, az országnagyok, a király szeme-
láttára, csupa versengésből, pártgyülöletből egész a tett-
legességig vetemedtek egymás ellen ; mások ismét mulat-
ságokba, lakomába, játékba merültek, magát a királyt és 
királynét is magukkal vonva, mi az anélkül is szűkre 
szabott udvartartás költségeit időnek előtte felemésztette, 
ugy hogv hol ettől, hol attól a főúrtól vagy főpaptól 
kellett kölcsönözniök. Több esetben meg is tagadtatot t a 
kölcsön. Ily jelenségek a királyi hatalom óriási sülye-
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dését vonták maguk után, mit növelt azon körülmény is, 
hogy a főhivatalnokok, tanácsosok megválasztásában nem 
a képzet tségre, tudományra , jó erkölcsre voltak tekin-
tet tel , — mely más nemzeteknél ez időkben már előtérbe 
lépett , hanem a rokonsági kötelékre, bará tságra , születés 
és vagyonra. A. király hütelen, a polgári ügyekben já ra t -
lan tanácsosoktól volt körülvéve, kiknek kezében eszköz 
volt olyanannyira, hogy alig merte véleményét szabadon 
és önállóan nyilvánítani. 

A Mátyás korabeli lelkesedés, k i ta r tás a hon védel-
mében, ama lángoló hazaszeretet , mely csak az ország 
fényét, dicsőségét, jólétét , üdvét t a r to t t a szem előtt, — 
kialudt a főurak keblében. Törpe epigonokká vá l t ak ! A 
régi fegyelem helyet t a személyeskedés, pártoskodás, 
önzés, e lpuhul tság vett erőt a rendek kedélyén, nem 
pedig a régi szittya vitézek világrenditő, ámula to t keltő, 
utánzásra méltó dicstettei ! Szittya vér folyt, az igaz, 
ereikben, szittya sziv dobogot t keblökben, szittya tüz 
lángolt a szivben — de vérszegény volt-e generáczió, 
ami folyt, az is mérgezet t ; s csak lassan dobogott a 
sziv e vérszegény fa jban , mint a végét érző betegnél ; s 
igy a láng is csak pislogott a szivben. 

Ily viszonyok közöt t „a hon védelmének magasztos 
kötelessége — mondja igen helyesen Fraknói — legin-
k á b b egy főpapra nehezedett , ki önfeláldozó buzgalma és 
hősi halála által fényes helyet biztosított magának hazánk 
tör ténelmének lapjain. Ez Tomory Pál volt." Az ország-
tanács tét lenségében, s ügyefogyot t ságában kapkodot t , 
mindenfelé, mig nem Bornemissza János a még nem régen 
szerepelt , az élénk emlékezetben levő Tomory ra irányozta 
a király s kormány figyelmét. Már Belgrád os t roma előtt 
intéztek hozzá felhívást, 1522. második felében maga 
Bornemissza ment Esz te rgomba a király felhivásával, őt 
a zárda elhagyására szól í tani ; — de az egykor vitéz 
katona, akkor már múl t já ró l megfeledkezet t , az örök 
életre készülő j ámbor szerzetes feloldhatlan fogadalmára 
hivatkozott . De ez ellenvetései által csak rövid időre 
szerezhette meg mágának a nyugalmat . Szolimán készü-
lődései mindig nagyobb arányokat öl töt tek. A rendek 
e lhatározták bandér iumjaik kiáll í tását , s az egész haderőt 
két főkapi tány vezérletére kívánták bizni. — Erdély t 
Zápolyaira , Magyarország alsó részeit, mely leginkább 
volt kitéve a fenyegető vésznek. Tomoryra . Tomory meg-
nyerésére a ján lo t ták a királynak, hogv nevezze ki a 
F rangepán halálával megürül t kalocsai érseki székre, a 
mely főpapi méltóság összeköttetésben lenne főkapi tányi 
hivatalával. De Tomory mindezek daczára ha j tha ta t l an 
m a r a d t ; kikerülni akar ta a méltóságot, a nyilvános sze-
replést. A király és rendek kivánatá t vonakodot t el 
fogadni. 

II . La jos látva felszólításának eredménytelenségét , 
oly fegyverhez nyúlt , melylyel jogosan lehet Tomory ra 
ráparancsolni , hogy fogadja el a fe la jánlot t érseki méltó-
ságot. VI. Adorján pápához folyamodott , kérve őt, hogy 
mentse fel Tomory t szerzetesi fogadalmaitól s utasítsa az 
érseki szék elfogadására. A pápa örömmel te t t eleget a 
király kérelmének, 1523. február 4-én kelt brévéjevel 
he lybenhagyta Tomory kinevezését, s az engedelmesség 
kötelező ereje alat t megparancsolta , hogy foglal ja el az 

érseki székét. ' ) Ennek már kénytelen volt meghódolni . 
Május elején elhagyta az esztergomi zárdát, f a jda lmas 
érzések, balsej telmektől gyötörve, hogy felsőbb parancs 
kiragadta őt ama szent falak közül, hol élve, önmegta-
gadó, magasztos elvű, áhítatos jellemének rövid idő alat t 
oly tanujele i t nyilvánította, hogy ha tovább ott él, ma 
mint szentet említenék a rendunokák ajkai , mint magyar 
szerafikus szentet t isztelhetnék a R e g n u m Marianum 
kathol ikus hivői. 

Midőn Tomory t a király s nemzet közvéleménye a 
csata térre hivta, a fentebb leirt helyzetben találta az or-
szágot, mi bizonyára megdöbbenté lelkét. Tomory tudta , 
hogy a hon védelmére hivatot t ki a zárda magányából , 
azér t hévvel s erős akara t ta l lá tot t mint főkapi tány, hon-
védelmi kötelméhez. A harczias szellem, hona szánandó 
á l lapotá t látva, ú j r a feléledt benne, sőt a megszentesitő 
élettől á tha tva , szelleme csak serkenté őt a haza i ránt 
való szent t isztének betöltésére. Érseki bandériumát , és 
az ország költségén fogadot t zsoldos hadát felszereli, s 
s miután hirül vette az udvar, hogy a boszniai basa egész 
Pécsig portyázik seregével, ez ellen küldetet t . Merre ú t já -
ban elhaladt, lelkesedés szállta meg a kedélyeket , az egy-
szerű ferenczes öltönyben levő hadvezér varázserővel hó-
dí tot ta magához a nemesek, sőt főrenHek szivét is, kik 
lelkedéstől á tha tva örömmel bocsátot ták rendelkezése alá 
készletben levő bandériumaikat . Bárcsak ta r tós let t volna 
a rendek buzga lma! T o m o r y ügyes tap in ta t ta l seregének 
egy részét a végvárakban helyezi el, azután a buszniai 
basa ellen indul a Szávához, hogy vele megütközzék, s 
már augusztus 12-én fényes győzelmet arat . E győzelme 

"áital számtalan keresztény foglyot szabadítot t meg, s a 
török tábor kincseit, felszereleseit zsákmányul ejté, mit 
az ellenségtől elvett zászlókkal együtt , mint diadalmi jel-
vényt, Budára küldöt t . Általános lelkesedés kisérte Tomory 
e tényét . ' E lha lmozták magaszta lásokkal . dicséretekkel, 

') Istvánffy, Katona s ezek után Horváth Mihály azt írják, 
hogy Tomory kineveztetését. az 1523-i májusi országgyűlés sürgette, 
holott ez nem lehetséges, — mert mint Fraknói kimutatja — 
Tomory junius elején már hadat vezetett, egy hónap alatt pedig 
sem a diszpenzáczió Rómából meg nem érkezhetett, sem oly 
gyorsan meg nem válhatott az erősen ragaszkodó zárdai élettől, 
sem sereget oly rövid idő alatt nem gyűjthetett és szervezhetett. 
Szükségképen már 1522-ben megkezdődtek ez ügyben a tárgyalások 
Rómával, melyeket Brodarics prépost vezetett, ki 1521-től 1523. év 
elejéig volt II. Lajos követe a római udvarnál. Valamint téves 
Istvánffynak, Horváthnak azon állítása, hogy Tomory, De Vio 

' Kajetán domonkos-rendü bibornok-nunczius unszolására fogadta el 
! a kalocsai érsekséget. Midőn Tomoryval 1522-ben folytak a tár-

gyalások, pápai nunczius nem tartózkodott a budai udvarnál. — 
1523. első felében Negro Tamás scardonai püspök volt rendkívüli 
nunczius, maga De Vio Kajetán 1523. második felében, augusztus 
végén érkezett Budára, midőn Tomory már érsek volt. Hogy pedig 
már ekkor az volt, bizonyítja Szerémi, II. Lajos udvari káplánja, 
ki Brodaricsot említi, mint ez ügyben Rómában fáradozót ; bizo-
nyítja Vadding, ki az 1523-ban főpapi székekre emelt ferenczesek 
közt Tomory prekonizálását február 4-re helyezi ; végre megerősíti 
maga Tomory, ki VII. Kelemenhez intézett levelében VI. Adorjánt 
emliti megerősitőjéül, midőn írja : „egitque Majestas Sua., Sancti-
tatis Vestrae favore et auxilio apud Summum Pontíficem, (VI. 
Adorján) Sanctitatis Vestrae praedecessorem," t. i. Mediczi Gyula 
bibornok, a későbbi VII. Kelemen pápa volt ügyében előmozdító 
VI. Adorjánnál, ki 1523. szeptember 14-én meghalt. 
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de ő szerényen Istennek s katonái vitézségének tulajdonitá 
a győzelmet. Mint hadvezér is, a szerény szerzetes maradt. 

Azonban, sajnos, Tomory e győzelme elbizakodást 
keltett a rendekben, kik ahelyett, hogy ujabb tetterővel 
egyesitették volna a sikert, veszélyen kivül képzelték a 
hont. Az udvar segélycsapatait szétbocsátotta, az urak 
bandériumaikat visszahívták, s igy a kalocsai érsek támadó 
fellépésre képtelen volt. De azért nem pihent, a végvá-
rakat igyekszett jó karban tartani, s azoknak őrségét 
rend és fegyelemre utasítani, mert tekintély hiányában a 
garázdálkodások és erőszakoskodások napirenden voltak. 
A hol a fegyelem, intése daczára, lábbal tiportatott , ott 
kérlelbetlen szigorral lépett fel, mert jól tudta, hogy a 
hadiszerencse első feltétele a szigorú rendtartás. Mivel 
pedig a kivégeztetések az egyházi személyeknél irregu-
laritást vonnak maguk után, azon kiváltságért folyamo-
dott VII. Kelemenhez, hogy tekintve a zavart állapotokat, 
a gonosztevőket kivégeztethesse, valamint a környezeté-
ben levő papok és szerzetesek résztvehessenek a csatában, 
anélkül, „hogy az emberölés egyházi következményeit — 
az irregularitást — magukra vonnák." A pápa kegyesen 
teljesítette kérelmét, s igen meleg hangon irt levéllel 
tisztelte meg a buzgó érsek-vezért. 

A pápa áldásával megerősítve, Compeggió és báró 
Burgió nuntiusok tanácsaikkal, befolyásukkal támogatták 
őt nehéz kényszerhelyzetében.1) A pártküzdelmek ez idők-
ben mind nagyobb mérveket öltöttek, de Tomory saját 
csekély jövedelmét feláldozva hiven őrködött a határokon. 
Jövedelme azonban elégtelen volt hada állandó fentar-
tására ; a királynál hasztalan sürgetett segélyt. Magára 
hagyatva, képtelen volt továbbra is megfelelni leiáda-' 
tának. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, nov. A német császárság és a protestan-

tizmus. — 
Mindenki tudta eddig is, hogy a Poroszország kirá-

lyi és Németország császári székébe került Hohenzollerek 
ősüknek apostaziája következtében, a mely országos rab-
lással volt tetézve, erős lánczokkal vannak lekötve a pro-
testantizmus ügyéhez. A most uralkodó II. Vilmos csá-
szár tehát semmi ujat vagy meglepőt nem tett abban, 
hogy f. évi október 31-én a restaurált wittenbergi vár-
templomban, ott a hol Luther 1517 okt. 21-én az ő 95 
tételét kiszögezte, megjelent és egy mysticizmusba bur-
kolt lutheránus prédikátorhoz méltó pietisztikus beszédet 
mondott az ünneplő közönséghez. Ez a beszéd az ő nyilt 
protestáns bitvallásával és burkolt czélzataival megér-
demli, hogy figyelmünkre méltassuk, és protestáns jar-
gonja daczára elég világos arra, hogy kommentár nélkül 
is mindnyájan megértsük. Szövege eképp következik : 

„Hálásan pillantva fel Istenhez, kinek a mai ünne-
pet köszönhetjük, emelem a serleget, melyet Wit tenberg 

•) Ez időben, t. i. 1524-ben Compeggió Lőrincz bibornok, 
mint rendkívüli, báró Burgio Antal világi főnemes, mint rendes 
nuncziusok működtek a budai udvarnál. E rendkívüli tény mutat ja , 
hogy VII. Kelemen mennyire szivén viselte Magyarország sorsát. 

Luther reformátornak 1525-ben, házassága alkalmával, 
ajándékozott. Ez idő volt az, melyben a reformáczió már 
szilárd gyökeret vert a német országokban. Wittenberg a 
reformáczió bölcsője és műhelye, gazdaggá lett dicsőség-
ben és kitüntetésekben. Nem csoda, hogy most az evan-
gélikus világ szeme ide fordul és hogy megvalósult a 
gondolat s visszhangra talált elődim szivében, kik azonban 
oda bővítették ki a tervet, hogy egyúttal emlék állittas-
sék a német reformácziónak. Miután öregatvám a szüksé-
ges eszközök készentartását elrendelte, bolgogult atyám 
mély kedélyének teljes melegével megragadta a tervet; 
hiszen abban igaz evangélikus érzülete s fenkölt művész-
tehetsége legszebb örömét találta. Isten nem akarta, hogy 
atyám láthassa e müvet. De a hálás utókor soha sem 
fogja feledni, hogy az ő neve a reformáczió emlékével 
elválaszthatatlan egybe van kötve ; nekünk azonban, az 
élő nemzedéknek, a helyreállított vártemplom az emlé-
kezés jelén kivül komoly intésül is szolgáljon a jelenre 
és a jövőre nézve. Ekesszóló kifejezője ez előttünk az 
áldásnak, melyet Isten az evangélikus egyház utján nekünk 
ajándékozott s naponta újból nyújt. Feladatunk, hogy 
ezt az áldást ne engedjük magunkra nézve elveszni, ha-
nem ápoljuk és megóvjuk. Az evangélium örök igazságá-
hoz való hivő ragaszkodásban nyugszik reményünk élet-
ben s halálban Ma újból vallottuk hitünket Isten szine 
előtt s nem felejtjük el. hogy e hitvallás bennünket ma 
is az egész kereszténységgel egybefűz. Ebben van a béke 
jelképe, mely a válaszfalon is átnyúlik. Hit dolgában nincs 
kényszer, egyedül határoz itt a sziv szabad meggyőződése 
s annak felismerése, hogy egyedül ez határoz, a refor-
máczió áldásos gyümölcse. Mi evangélikusok senkit sem 
fenyegetünk vallása miatt, de ragaszkodunk az evangélium 
hitvallásához a halálig. Ez az én hitem, reményem, imád-
ságom s ebben megerősít az a szellem, mely e gyü-
lekezetet láthatólag áthatja. Hogy ez ünnepély oly 
magasztosan volt megülhető, első sorban a szövet-
séges fejedelmeknek köszönhetem. Indíttatva érzem 
magam nekik ezért legbensőbb köszönetemet kifejezni, 
Ugyanez a hála tölt el a barátságos birodalmak szuve-
rénjeivel szemben, kiket az evangélikus vallás köt egybe 
velünk s kik részvételüket képviselőik küldetése által 
tanúsították. Elismeres illeti végül azon férfiakat, kik e 
pompás müvet teremtették és hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez ünnepély szép legyen. E serleget, melyet egykor 
Luther ajkai érintettek, azért emelem, hogy a vendégek 
egészségére igyam belőle. Németország evangélikus feje-
delmei s a német szabad városok polgárai éljenek!" 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
-f- A budapesti „Szent-Imre-Önképző-Egylet" f. 

évi november hó 5-ik napján reggeli 8 órakor Szent-
Imre herczeg névünnepe alkalmából az egyetemi templom-
ban szent misét tartat, ugyanaznap esti 6 órakor pedig 
ünnepélyes felolvasó-ülést tart. 

= A budapesti Katholikus Kör tizenegyedik fel-
olvasó estéjét tar t ja 1892. november 3-án délután 6 óra-
kor (Amerika fölfedezésének négyszázadik évfordulója 
alkalmából) a Kath. Kör dísztermében (Koronaherczeg-
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utcza 17. sz. I. em.) Tárgysorozat. Költemények. Virág 
J . Bélától. Kolumbus utja. Sziklay János dr.-tól. Kolum-
bus tudománya és jelleme, Hummer Nándortól. A mai 
Amerikáról. Csapodi István dr.-tól. Budapest, 1892. októ-
ber 30. Csapodi István dr. a rend.-biz. elnöke. 

IRODALOM. 
-f- Ismertetés végett beküldetett a következő felhí-

vás : „A Mil lenium." „Politikai. társadalmi, irodalmi és 
tanügyi levelek." 

„Ismerd meg magad!" 
Ez intés egész nemzetnek éppen ugy szól, mint 

egyes embernek. 
Önismeretre a magyar nemzetnek kivált most van 

szüksége, midőn számára egy második évezrednek a haj-
nala hasad. » 

Teljes önismerethez egy nemzet csak ugy juthat, ha 
másoknak róla ejtett nyilatkozatait is kellő figyelembe 
veszi. 

Ez okból foglalkoznak e levelek annyit másoknak, 
kivált a németeknek, mint szövetségeseinknek, rólunk tett 
nyilatkozataival, melyek részint igazak, részint hamisak, 
részint méltányosak, sőt nem ritkán magasztalok is, 
részint a magyar faj elleni gyűlöletnek megdöbbentő 
sugalatai. 

Eme sugalatokkal is meg kell ismerkednünk. Hadd 
indítsanak ezek minket az alaptalan gyűlölet okainak 
több tekintetben vajmi tanulságos nyomozására ! 

Midőn a milleniumot készülünk megünnepelni, tud-
nunk kell, hogyan állunk, — ismernünk kell ama felté-
teleket, melyek nélkül a magyar nemzet egy második 
ezeréves államéletet magának nem biztosithat. 

E levelek azzal is foglalkoznak, hogy mi az oka 
annak, hogy a magyar nemzet oly hideg közönynyel 
tekint a millenium elé? — hogy mily megfontolni való 
okok szólanak a millenium-nak „kiállítás" általi meg-
ülése ellen ? — hogy nem kellene-e nekünk, kiknek 
amugyis annyi, de annyi az ellenségünk, higgadtan meg-
gondolnunk, váljon tanácsos-e egyátalában mostani viszo-
nyaink között „politikai" hátterű kiállításnak a rendezése? 
— hogy nem lehetne-e a millenium-ot ugy megünnepelni, 
hogy az egész magyar nemzet lelkesedéssel és a jövő 
iránti teljes bizalommal nézne a honalapitásnak ezredik 
évfordulója elé? 

E levelek sok más kérdést is tárgyalnak, melyek 
közöl itt csak a következőket emlitem : 

Igaz-e, hogy nemzetiségi törvényünk az államböl-
cseség netovábbja ? 

Mi kényszeritette Deák párt ját arra, hogy igy 
alkossa meg a nemzetiségi törvényt ? 

Mi az oka annak, hogy az államnyelv oly kevésbe 
vétetik nálunk ? 

Igaz-e, hogy Romániá-nak belügyeinkbe való avat-
kozását ünnepélyesen vissza kellene utasítanunk, hacsak a 
nemzetiségek előtt lassanként minden tekintélyünket el-
veszteni nem akarjuk ? 

Igaz-e, hogy Romániá-ban a legerélyesebben tilta-

koznának az ellen, ha a magyar tanügyminiszter Románia 
belügyeiről ugy nyilatkoznék, a mint belügyeinkről a 
román tanügyi miniszter nyilatkozott? 

Igaz-e, hogy az, ki nálunk most, midőn a magyar 
állameszme elleni merényletek napirenden vannak, fele-
kezeti viszályok parázsára komáromi fát rak, már nem 
többé „the right man in the right place" ? 

Helyén volt-e, hogy a honatyák („Mi könnyű tör-
I vényt irai pamlagon!" mondja Ádám az „Ember tragé-
; diájá"-ban), a szegény föld míves és napszámos népre uj 

terhet róttak az 1891. évi XLIII. törvényczikkel, a mely 
máris azt a siralmas eredményt szülte, hogy (miként egy 
miniszteri iskolalátogató és iskolaigazgató nyiltan meg-
vallja) „ma a tanulók beiratása népiskoláinkban sokkal 
lanyhábban megy, mint valaha" ? ! 

Helyes-e, a magyar nép fiának megnehezitni az 
iskolalátogatást ? 

Okszerű eljárás-e az, ha a magyar népet elriasztjuk 
az iskolától, holott éppen ellenkezőleg az áll jól felfogott 
nemzeti érdekünkben, hogy oda édesgessük azt „minden 
áron", mert hiszen azt gondolni, hogy a magyar nemzet 
ezentúl is állandóan fenn fogja tarthatni e hazában a 
maga fölényét a magyar népnek leggondosabb iskolázta-
tatása nélkül is, őrült gondolat ! 

Váljon a nemzetiségi izgatásokra a legjobb válasz 
n e m e a t e t t ? Váljon miből álljon ez? 

Igaz-e, hogy (miként az országgyűlésben valaki mái-
évek előtt egészen komolyan állította), nem a nyelv, ha-
nem a föld(!?!) teszi a nemzetet? 

Mily nagy mulasztás történt a véderő-vita alkal-
mával ? 

Szükséges-e, hogy az államnyelv köteléke fűzze 
össze az ország összes lakóit ? 

Szabad-e megengedni, hogy Magyarország tanuló-
ifjúságának egy része az államnyelv ismeretének előnyé-
től meg maradjon fosztva ezentúl is ? 

Meg van-e okolva nálunk oly népiskolák létezése, 
melyekben az államnyelvet nem tanítják, ugy hogy ez 
iskolák tanulói, az államnyelv ismeretének nagy előnyé-
ben nem részesülhetvén, későbben az életben természete-
sen irtóznak mindentől, a mi magyar? 

Igaz-e, hogy a magyar fa j (még a nálunk annyira 
elhirhedt Löher ítélete szerint is) oly jeles és előkelő 
tulajdonságokkal bir, hogy kár lenne, ha e kiváló fajnak 
a nemzetiségi törvény ónsulya alatt idővel össze kellene 
roskadnia, elvesznie, pusztulnia? 

Mi az oka a valóságos bábeli nyelvzavarnak a 
magyar kir. operánál ? 

Meddig fognak még ott három-négyféle nyelven 
énekelni ? 

Nem kellene-e magyarul nem tudó vendégeknek 
kivétel nélkül az énekesek világnyelvén, t. i. olaszul éne-
kelniök ? 

Minthogy a magyar kir. operaházban, ha ott néme-
tül énekelni meg lenne engedve, a német nyelv mind-
inkább kiszorítaná a magyart, ugy hogy csakhamar több 
német, mint magyar szó hallatszanék ott, mert hiszen 
még olyan vendégek is, kik most ugy a hogy, de mégis 
magyarul énekelnek, a könnyebb végét fognák a dolog-
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nak és szintén németül énekelnének : azért tehát meg 
van okolva a németül-éneklés tilalma ; de váljon nem 
kellene-e okvetetlenül e tilalomnak, hogy ez a németeket 
ne sértse, az olasznak, mint az énekesek világnyelvének, 
kivételével valamennyi más nyelvre is kiterjesztetnie? 

Miért kellene gazdag honfitársainknak inkább Er -
délyben, mint Csehországban vagy Tirolban birtokot vá-
sárolni ? 

Igaz-e, hogy a tanárképzés messse mögötte marad 
annak, a mit — a hazának magyar tudományos jövőjét 
tartva szem előtt — okvetetlenül kivánni kel l? 

Igaz-e, hogy a mai magyar gymnasium, mint gym-
nasium, Európában a legutolsó ? 

Helyettesithetik-e a régi classikusokat, kik kilencz 
év alatt egy munkát irtak dicsőségért, az újkori irók, 
kik egv év alatt akár kilencz munkát is ir-rfak pénzért ? 

Helyes-e az, ha egyetemi tanárok, a helyett, hogy 
saját tudományszakukat művelnék és az egyetemi hall-
gatók számára magasb tudományu könyveket Írnának, a 
drága időt holmi elemi, polgári és középiskolai olvasó-
és nyelvgyakorlókönyveknek (grammatikai hibáktól, fáj-
dalom, nem mindig ment) irogatására fordítják és bele-
ártva magokat az elemi iskolai tanítók dolgaiba is egé-
szen komolyan azt teszik tudós tanulmányuk tárgyává, 
hogy az elemi tanulók mily szerkezetű padokon üljenek ? 
hogy milyen színű és faj tá jú papírra írjanak ? hogy mi 
legyen a tankönyvekben ciceró-val, mi garmonddal nyo-
matva? hogy maradjon-e meg a dűlt irás, vagy pedig az 
egyenes-irás váltsa-e fel stb. stb. 

Igaz-e. hogv a közoktatási tanácsnak tankönyven di-
latai kétség beejtők ? 

Vannak-e észgyötrő tankönyveink is ? 
Mi bizonyítja legjobban azt, hogy Toldy Ferencznek 

igaza van, midőn „Irodalomtörténet"-ében azt állitja, 
hogy ujabb időkben az izlés hanyatlott ? 

Igaz-e, hogy nem csak az ízlés-, hanem a nyelv-
hanyatlás korát is éljük ? 

Nem szomorú dolog-e az, hogy egyetlenegy törté-
nelmi tankönyvünk sem emliti a lipcsei népcsatáról szól-
ván a legnagyobb magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak, 
nevét, a ki pedig ott a hősi elszántságnak oly pár já t 
ritkító jelét adta, hogy neve a lipcsei csatától elválaszt-
hatatlan marad örökké ? 

Igaz-e az, hogy a magyar kormányt a legrosszabb 
eszközökkel is, minden áron, még a legüdvösebb törvény-
javaslatok megakadályozasával is megbuktatni akaró ellen-
zék öntudatlanul a magyar állameszme esküdt ellenségei-
nek a kezére játszik ? 

Legyen gondolatébresztésül ennyi elég ! 
A levelek tiz füzetben fognak megjelenni. Mindenik 

füzet önálló s ennélfogva külön lesz kapható. Az erős 
kapocs, mely e füzeteket egymáshoz csatolja, a hazasze-
retet, melyet a szabadszólással, igazságszeretettel elfogu-
latlansággal és eszményiséggel együtt nálunk sokaktól 
nem eléggé becsült görög és római remekíróktól tanultam. 

Az első füzetre, melynek jeligéje : r l l faut avoir la 
force d'entendre la vérité!" (azaz: „Legyen erőnk, az 
igazat meghallgatni!") s mely deczember végén lát nap-
világot. ezennel előfizetést nyitok. Ara 30 krajczár. Öt 
példányt gyűjtőnek a hatodik ingyen jár ; nyolcz példányt 
gyűjtőnek azonfölül „Miscellen" czimü munkámból egy 
ingyenpéldánynyal szolgálok. Az előfizetési iveket szíves-
kedjenek a t. cz. gyűjtők deczember közepéig kezemhez 
juttatni. Thewrewk Árpád. 

V E G Y E S E K . 
*** A herczegprimás nevenapját s egyúttal kinevez-

tetésének évfordulóját Esztergomban három ünnepélyes 
aktussal ünnepelték meg. Kettőről : a város diszgyüléséről. 
a flaely ő hgségét a város díszpolgárává választotta meg. 
valamint a fényesen sikerült felolvasással egybekötött 
hangversenyről már megemlékeztünk e helyütt. Most, a 
harmadikról kell még említést tennünk. S ez az eszter-
gomi papnevelő intézet ünnepélye. A sz. István királyról 
nevezett esztergomi ősrégi papnevelő intézetben ugyanis 
okt. 29-én délután 5 és fél órakor, Vaszary Kolos her-
czegprimás ő fmlga névnapja alkalmából ünnepély ren-
deztetett a következő sorrenddel, 1. Pápai himnusz. Seyler 
Károlytól. Előadja az énekkar. — 2. Megnyitó beszéd. 
Mondja Székesváry Béla IV. éves hittanhallgató. — 3. 
Örömnyitány, Weber Károly Máriától. Zongorán négy 
kézre. Előadják Labuda Ferencz és Sikray-Kolmár Imre, 
III. éves hittanhallgatók. 4. Üdvözlő beszéd. Mondja 
Janics Ferencz III. éves hittanhallgató. — 5. Valse de 
Salon. Irta a „Mignon" cz. dalműnek motívumai után 
Burgmüller Ferencz. Előadja a zenekar. — 6. „Sión 
ünnepén." Ir ta s szavalja Szemler Ferencz III. éves hit-
tanhallgató. — 7. Morceau brillant. Cziterára irta Woso-
lovszky M. Előadja Valmtsek Béla III. é. hittanhallgató. 
7. A folyondár. Ir ta Coppée. Forditá Radó Antal. Szavalja 
Erdősi Károly I. éves hittanhallgató. — 9. „Air du Stabat 
Màïer de "Hóssini." Liszt Ferencztől. Előadják: hegedűn 
Hacskajló Mihály I. éves, zongorán Demény Dezső IV. 
éves, harmoniuraon Sikray-Kolmár Imre III . éves hittan-
hallgatók. — 10. Szent Imréhez. Karddal zenekar-kisé-
rettel. Demény Dezsőtől. Előadja az ének- és zenekar. 

— A budapesti Kath. Kör elhunyt tagjainak lelki-
üdvéért november 2-án reggel 8 órakor a szervita atyák 
templomában gyászmisét tartott, melyen a tagok szép szám-
ban jelentek meg. 

— A spanyol katholikus lapok rosszalják azt, bogy 
Krisztina regens-királynő a német császár csecsemő leá-
nyának keresztanyaságát elfogadta. Ez, úgymond a 
„Globe", nem illik egy katholikus ország királynéjához, 
a ki a szabadkondolkozók kongresszusát betiltotta. 

— A budapesti központi, papnevelőintézet igazgató-
sága ezennel tudtára adja a növendékeknek, hogy leg-
később szombaton, november hó ötödikén az intézetben 
megjelenni tartoznak. Budapest, 1892. október hó 29-én 
Dr Robitsek Ferencz stud, praefektus. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
ÖTYENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni • 
minden : 

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

ben, intézendök. : 

Budapesten, november 5, 37 II. Fé lév . 1892. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : Po lgá r i házasság . — T o m o r y P á l és a mohácsi, vész. — Baross-szobor. — Egyházi Tudó-
sítás : B u d a p e s t : A b u d a p e s t i a lesperes i k e r ü l e t p a p s á g á n a k őszi közgyűlése . — Irodalom : A Colosseum v é r t a n ú i . — Vegyesek. 

Polgári házasság. 
II. 

Fölötte fontos dolog jól megérteni azt, miben 
áll a polgári házasság, mi képezi természetét s 
mi a különbség közötte és a szentségnek vallott 
ker. házasság között? 

Az egyszerűen elvont fogalmi meghatározása 
helyett inkább a konkrét tényből indulok ki. 

Köztudomásu dolog, hogy az igazságügyi 
minisztériumban már hosszabb ideje a családijog 
kodifikáeziójával foglalkoznak s a terv az, hogy 
ebbe mint egyik részletes intézkedést a polgári 
házasság intézményét is foglalják bele. 

Az erre vonatkozó javaslatot „hiteles ada-
tok nyomán" a sajtó ismertette már. (Budapesti 
Hirlap ápril 17. és okt. 30-iki száma.) E közlé-
sek alapján a nálunk tervezett polgári házasság 
mibenlétével közelről megismerkedünk, kinézése 
felől Ítéletet alkothatunk magunknak. 

A miniszteri terv szerint a házasság polgári 
jogviszony, mely az állami törvényhozás szabá-
lyozó jogkörébe tartozik. Azért is a javaslat a 
házassági akadályokat, a házasság jogi következ-
ményeit és felbonthatóságát szabályozása körébe 
vonta, továbbá a házassági perekben való bírás-
kodást nem az egyházi, hanem a polgári ható-
ságokhoz tartozónak nyilatkoztatta ki, s az eljá-
rást ehhez képest ir ta elő. A házasságkötés 
rendes formájául a pap által való összeesketóst 
hagyta meg, s csak kivételesen akkor rendeli a 
házasságkötést a polgári hatóság elé, mikor a 
pap hitelvi okokból az esketést megtagadná. 

Amint a miniszteri javaslatnak e kivonata 
mutat ja , amit nálunk terveznek, az a polgári 
házasság a maga tulajdonképeni lényege, fogalma 
szerint, amiből bárki is a polgári házasság de-
finitióját levonhatja magának. Nem is kell a 
javaslat részleteit ismernünk, elég az alapelvet 
ismerni, hogy megítélhessük, mi készül nálunk 
a jövőben. 

A házasság polgári jogviszonynyá, szerző-
déssé dekretáltatik, mint ilyen a vallási juris-
dictio kezeiből kivétetik, s a róla való intézke-
dési jog a maga összeségében az állami törvény-
hozásra vitetik át, mely házassági akadályokat 
állitani, a házasság fölbonthatóságát szabályozni, 
érvényessége vagy érvénytelensége felett Ítélni, 
egyedül lesz illetékes. 

Ezzel a törvénynyel, az állami házassági 
kódexxel, érvényét veszti, legalább a polgári 
törvény szemében, — a katholikusok, a protestán-
sok, az unitáriusok és a görög keletiek tana és 
kódexe a házasságról, s valamennyire csak egy 
házasság lesz érvényes, az állam által előirt és 
szabályozott polgári házasság, Ezt értik az egy-
séges házassági jog alatt. Hogy ebben a rámá-
ban hogyan fognak egyenlőáittetni és miért? a 
katholikusok a felekezetekkel ; mit fog ez jelen-
teni egyikre meg a másikra? — arról később 
lesz szó. 

A javaslatban tehát a polgári házasság alap-
elve foglaltatik. Ennek az elvnek teljes mérték-
ben való méltatására s igy a polgári házasság 
természetének distinctio ismeretére pedig jól kell 
emlékezetünkbe vésnünk, amit dr Aschenbrier 
hangsúlyoz. Azt t. i., hogy nem az teszi a pol-
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gári házasság lényegét, hogy ki előtt köttetik 
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 házasság létrejöttéhez szükségesek, 
ki itél azon kérdés felett : van-e, nincs-e házas-
ság? Ez a lényeg, ez a fő. Ha ama feltételek 
meghatározása, vagyis házasságbontó akadályok 
felállítása 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 megbízásá-
ból pap adja is össze a feleket. (Religio 1890. 
II. 330. 1.) 

A polgári házasságnak az egyházitól való 
megkülönböztetésénél nem arra kell tehát nézni, 
hogy vájjon a polgárinak nevezett házasság a 
pap vagy polgári közeg előtt köttet ik-e? Mert 
lehet egyházi a házasság, a nélkül, hogy kath. 
pap előtt köt tetet t volna. Mindenütt, ahol a 
tr ienti decretum „Tametsi" kihirdetve nem volt, 
pl. Angliában, Svájczban, Dániában stb., ott 
mindenütt érvényesek a pap nélkül kötött, u. n. 
alattomos házasságok. Igy hiresek a gret tna-
greeni (Anglia) házasságkötések, melyek az oda-
való kovács, tehát világi egyén előtt köttették, 
s az ily módon létrejövő házasság mégis egy-
házi házasság volt. Vagy nálunk pl. a vegyes-
házasság egyházi házasság, szentség, mint a 
tisztán katholikusok közötti házasság, amint az 
1791. 26. t.-cz. XVI-ik pontja is valódi szentség-
nek nevezi, és mégis, ha a protestáns pásztor 
előtt is kötik a házasfelek, szentségnek marad, 
XVI. Gergelynek 1841-ben Mag varország számára 
kiadott brevéje értelmében. Pedig a kath. egyház 
csak olyannak nézi az akath. pásztort, mint 
akármely más világi egyént. 

Egyházi lehet tehát a házasság, habár világi 
egyén előtt — pap nélkül — köttetet t is, és 
viszont polgári lehet a házasság annak daczára, 
hogy azt az állam a pap elé rendeli is, mivel 
ilyenkor a pap nem mint az egyház szolgája, 
hanem mint az állam mandatáriusa fungál. 

A házasságot polgárivá az teszi, ha a há-
zasságra az állam gyakorolja a törvényhozási 
jogot. Ép ez a dolog a polgári házasság lényege, 
nem a pap vagy világi egyén előtti kötés. 

Már ha ezt az ismérvét a polgári házasság-
nak a miniszteri tervezetben kontemplált házas-
ságra alkalmazzuk, akkor azt a szó legszorosabb 

értelmében vett polgári házasságnak kell tarta-
nunk. Amit nálunk behozni szándékoznak, az 
kontra-darabja a házasság-szentségének, melyei 
a kath. egyház dogmájául vall, s melyet a ker. 
czivilizáczió emberei egész a mult század végéig 
kizárólag ismertek és gyakoroltak. 

A házasság a katholikusoknál szentség, a 
házassági szerződéssel egy és ugyanaz a dolog, 
mely mint ilyen kizárólag az egyházi törvény-
hozás szabályozó jogkörébe tartozik, melyre aka-
dályokat állítani, jogi következményeit szabá-
lyozni, bíráskodni felette, az egyháznak, mint a 
szentségek letéteményesének és kezelőjének ki-
zárólagos joga. A házasság felbonthatatlan szö-
vetség, melynek rendes formáját a pap által 
való összeesketés képezi. Szent dolog ez, mely 
az egyház szine és joghatósága alá tartozik. 

Ezért kárhoztatta IX. Pius a syllabusban 
(1864.) a 66-ik tételt , mely azt mondja, hogy „a 
házasság szentsége csak valami nemű járuléka 
a házassági szerződésnek, s ettől elválasztható és 
hogy magát a szentséget csupán a papi áldás 
képezi", mint ezt az államjogászok vitatják, akik 
a házasságban a szentséget a szerződéstől elvá-
lasztják, s az utóbbi révén a házasságot a pol-
gári hatalomnak rendelik alá, a mi a polgári 
házasság intézményének tani alapját képezi. (V. 
ö. Hur ter : Dogmatica 1885. III. 514. p.) 

Az államnak ez alapon a házasságra vita-
to t t törvényhozási jogát a t r ient i zsinat kár-
hozta t ta ; „Ha azt mondja valaki, hogy a házas-
sági ügyek nem az egyházi bírósághoz tartoznak, 
átok alatt legyen." (Sess. XXIV. can. 12. de 
matrim.) 

Midőn tehát az emii tet t miniszteri tervezet 
a házasságot egyszerűen polgári jogviszonynak t 

deklarálja, mely az állami törvényhozás alá tar-
tozik : a kath. dogmával homlokegyenest ellen-
kező álláspontra helyezkedik, s az ország nagy 
többségét képező katholikusokra egy a lelki-
ismeretökkel ellenkező intézményt akar erősza-
kolni. Merő állami tulkapás s az egyház jog-
körének durva megsértése lenne ez egy oly 
fontos ügyben, a melyről a társadalom szilárd 
fenállása, a közerkölcsiség és a kétezer éves ker. 
czivilizácziónk nevében igazán nem lehet eléggé 
ismételni: quieta non movere! 

Tény azonban, hogy a miniszteri javaslat-
ban a polgári házasság, s ennek behozatalával 
a ker. társadalmunk egyik alapvető intézményé-
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nek: a ker. házasságnak a kiküszöbölése czéloz-
tatik. Akár fog jönni szóba most e javaslat az 
országgyűlésen, akár nem, a benne letet t elv 
olyan, hogy azt folyton szemeink előtt kell tar-
tani, mert tekintve a mai hazai viszonyainkat, 
az folyton kisérteni meg nem szűnik. 

A mi pedig a javaslatba foglalt polgári 
házasságnak a külföldön létezőkhöz való viszo-
nyát illeti, az a körülmény, hogy a házasság-
kötés rendes formájául a pap által való össze-
esketést meghagyja, mutat ja , mikép e javaslat 
hazai termék, egy külön speczialitása a kötelező 
polgári házasságnak. S azt hiszem nem csalódom, 
ha azt állitom, hogy a miniszteri javaslatba e 
gondolat Kováts Gyula „A házasságkötés Magyar-
országon. 1883. 250—72. 1." czimű müvéből 
került. 

Ha ugy van a dolog, akkor e mű útmuta-
tása mellett a nálunk tervezett polgári házas-
ságnak a kinézését már most is közelebbről 
megismerhet jük; Kovátsból megtudjuk a mintát, 
mely szerint a miniszteri javaslat készült és 
megtudjuk azt is, hogy a javaslatba, mely pedig 
a kötelező polgári házasság behozatalát czélozza, 
hogyan került — eltérőleg a külföldi mintáktól 
— a pap, mint állami közeg? Nem kell ugyanis 
felreérteni az ismertetett javaslatot ; mert ha a 
házasság az állami törvényhozás körébe tartozik, 
a pap csak mint az állam közege szerepelhet 
annál, s nem mint az egyházi törvény közege. 
A javaslatnak oka volt, a miért éppen papot 
akar használni a kötelező polgári házasságnál, 
amint azt mindjárt megtudjuk. 

Kováts tanulmányozta a külföldön létező 
polgári házasságokat, s figyelmeztet, hogy nem 
jó lenne egyiket vagy másikat a magunk szá-
mára megszeretni, mert nem szabad feledni, 
hogy „a kráter mélyében minő mérkőzések men-
nek ott véghez", azaz hogy a polgári házasság, 
amint a külföldön szervezve van, mennyi bajjal, 
zavarral van összekötve! 

Olaszországban — m o n d j a — 1866. jul. 1-én 
hozták be a polgári házasságot ugy, hogy habár 
a polgári hatóság előtt való összeadástól függ a 
házasság érvénye, a feleknek szabadságukban áll 
elébb a pap, az egyház elé menni, mint a pol-
gári hatóság elé. 

Ez az intézkedés azt eredményezte, hogy a 
nép házasság kötésre az egyház elé megy, s még 

utólag sem keresi fel a polgári hatóságot. Igy 
töméntelen házasság létesül, mely az állam ré-
széről valóságos házasságnak nem ismertetik el, 
s ezen a bajon még sem tud a mai napig sem 
segiteni. 

Francziaországban a Code Napoleon szerint 
az egyházat, a papot csak akkor lehet felkeresni, 
ha a felek a polgári hatóság előtt a házasság-
kötést elvégezték. Ezzel ismét az a baj jár, hogy 
ily módon igen könnyen ki lehet játszani azt a 
házasfelet a ki súlyt fektet arra, hogy házas-
sága az egyház által is elismert legyen. Már 
pedig az egyéni szabadság nagy sérelme rejlik 
abban, ha az egyik fél vallási érzülete a másik 
által lábbal taposható, annál inkább, mivel az 
egyház elé való járulást a franczia családok meg-
kivánják. Innen a francziák utat módot keresnek, 
hogy már a házasságkötés formájának szabályo-
zásában orvosoltassék a baj. 

Németországban a birodalmi törvény 82-ik 
§-a, az úgynevezett Kaiserparagraph, kimondta, 
hogy a házasságkötés polgári formája által a 
felek még nem tet tek eleget annak, amivel egy-
házuknak tartoznak, aminek következménye, 
hogy a házasfelek a házasságkötésnek egyházi 
formáját, vagyis az egyház szine előtti össze-
adást tekintik a házasságkötés tulajdonképeni 
aktusának. 

Mind a három emiitett országban különben 
a kötelező polgári házasság divik. 

A felhozott példákból Kováts azt a tanul-
ságot meritette, hogy lehetetlen az állam és az 
egyház közti összeütközéseket elkerülni, ha az 
állam a házasságkötésre nézve a polgári formát 
szabja meg, azaz a kötést kizárólag a polgári 
közeg elé rendeli. Azért jobbnak mondja a pol-
gári házasságra nézve az egyházi házasságkötési 
formát előirni, azaz, hogy a pap előtt köttessék, 
s csak ha ez az assistentiát megtagadná, a fele-
ket a polgári közeg elé állitani. 

íme igy került a miniszteri javaslatba a 
pap, mint a kötelező polgári házasság közege! 
Ha nálunk — azt mondja — a törvényhozó egy-
szerűen a polgári közeget irná elő a polgári 
házasság számára „a hitéletből sarjadott erős 
népszokással állana szemben", ha „a házasság-
kötést egyáltalában más hatóság elé rendelné, 
mint az egyházi hatóság elé, a hitéletbe nagyon 
is beleütköznék." 

35* 
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Tehát a hitéletet akarják kimélni, s egyút-
tal eltörülni — a szentséget?! 

Valamint pedig a kötés formájára nézve 
Kováts a külföldet utánozni nem akarja, ugy a 
külföldi házassági kodifikácziót sem. Az ott 
uralkodó bajok visszarettentik et től ; mert a 
polgári házasság mindenütt sok erkölcsi nyo-
morúságnak az okozója, s nem oly szépséges 
dolog, mint nálunk sokan gondolják. 

A magyar közjogra — mondja — meg a 
magyarországi hitéletre illik egy pillantást 
vetni, mielőtt oly nagy reformra határoznék el 
magunkat, minő a házasságnak állam által léte-
sítendő általános rendezése. Jobb, ha saját lábun-
kon járunk. 

E czélból áttanulmányozta a magyar házas-
sági jog történetét , s amit ebből a házassági 
reform számára mintának valónak talált, az 
II. József császár 1786. márcz. 6 án kiadott házas-
sági pátense, mely a mai napig a honi protes-
tánsaink házassági viszonyait szabályozza. E 
pátens a kötelező polgári házasság kódexe s 
nálunk 4 évig, 1790-ig volt érvényben általáno-
san ; tehát négy évig Magyarországnak is volt 
már polgári házassága, a milyet most ismét, 
terveznek. 

A pátens 1. §-ában a házasságot polgári 
szerződésnek mondta ki, s mint olyat, a polgári 
törvényszékeknek rendelte alá. Megszabta a há-
zassági akadályokat, s a többi között a 29. §-ban 
előirta, miszerint „a kölcsönös házasulási egye-
zés a pap, lelkipásztor, vagy a pópa, valamint 
két tanú jelenlétében fejeztessék ki." 

íme a minta a kötelező polgári házasságra, 
amilyen Kovátsnak kell! „Az a házassági intéz-
mény — mondja — melyet József császár 
hozott be, a legjobb gyümölcsöket teremheti, 
ha kellő módon revideál tátik." Azután egyet-
mást megjelöl, hogyan kellene a pátenst revi-
deálni „a keresztény házassági alaptételek lehető 
kim élésével." 

Ilyen tehát a nálunk tervezett kötelező pol-
gári házasságnak a természete, ilyen a mintája, 
ilyenek a kodifikátorai. Az egésznek a tenden-
t iá ja — papot használva czógérül — a protes-
táns elvek szerint laiczizálni a házasság szent-
ségét. 

Dr Dudek János. 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

1525-ik év első napjaiban Budára jö t t főkapitányi 
tisztéről való lemondását benyújtani. A kormánytanács 
hasztalan kérte szándéka megváltoztatására, — képtelen-
ségére hivatkozva, kérte elmozdítását. A pápai nuncziusok 
belátva, hogy visszavonulása mind a királyra, mind az 
országra káros következményű lenne, lebeszélték e lépés-
ről, ki csak azon feltétel alatt szándékozott hivatalában 
megmaradni, ha elegendő pénzsegélyben részesül. A nun-
cziusok fáradozásának és buzgalmának sikerült ez ügyben 
is oda hatni, hogy a király 13400 forintot adott át 
Tomorynak, a csapatok zsoldjának kielégítésére, mihez 
Compeggio bibornok-nunczius 300 „ pápai gyalog" három 
havi zsoldjával járult . E segélylyel visszatért állomására, 
Péterváradra. 

Tomory más utat is talált pénzhez juthatni, mivel 
az országos kincstár pénz fejében nagy mennyiségű kést 
szolgáltatott ki neki, a pápától felhatalmazást kért, hogy 
a töröknek fegyvereket és 20000 dukát erejéig sót ad-
hasson el, valamint katonáira, kik elesnek a harczban, 
teljes bucsu engedélyezését kérte.1) Igy vallásos lánglelke 
minden lehetőt megmozdított, hogy seregének mind lelki 
üdvét, mind testi szükségleteit biztosítsa. Azonban pár 
hónap múlva ismét kezdett a szükség égetőn jelentkezni. 
A kormánytanács nem tartotta meg Tomorynak adott 
igéretét, hogy első kérelmére folyóvá teszi az uj segélyt. 
Tomory követei hiába sürgették azt, hiába adták hirtil 
ú j ra és újra a kormánynak, hogy az előbb kapott összeg 
az elmaradt zsold kifizetésére is alig volt elég, hogy 
vezérök minden pénzforrását kimeritette, hogy a sereg 
ismét zsold nélkül szolgál. A kincstár csekély összeget 
küldött. Mi könnyen érthető, mert a rákosi és hatvani 
országyülések emésztették az amugv is beteg országot. 
Zsold nem lévén, a végvárak őrsége széjjeloszlott Tomory 
sereg nélkül maradva, sürgette a segélyt, A nunczius 
határozott fellépésének sikerült némi összeget kiesz-
közölni. 

Ámde a közelgő vész nagy áldozatokat követelt. 
Tomoryban meg volt az akarat, a találékony lánglelkü-
letü szellem, hogy fegyelemtől elszokott nemzetet valódi 
hadsereggé, hazájáért vérét ontani kész hadsorokká ké-
pezze ; de mit vihetett végbe semmi, vagy elenyészőleg 
csekély anyagi tehetség mellett? Hisz a nemzet irtózott 
a háborútól, tétlenül szemlélte, mint dobatik le a belgrádi 
várfokról a magyar zászló ! Magyarország hadi készlete 
igen csekély volt. Nem voltak ágyuk, sem fegyverek, 
sem tábori készlet. Az országos pénztár kongott az üres-
ségtől. A főurak irtóztak az áldozathozataltól. A haza-
szeretet nem melengette a keblöket, nem serkentette őket 
a hon megmentésére. A haza üdve oly kicsiny tárgygyá 
silányult, hogy még a törvény által követelt kötelezett-
ségeknek sem feleltek meg. A vitézség lángja nem csak 

') Egyházilag szigorúan tiltva volt fegyvereket hitetleneknek 
elárusitani vagy hitetlenekkel bármi uton kereskedni. Bár a kések 
alig jöhetnek fegyverszámba, mindazonáltal Tomory lelkiismerete 
megnyugtatásául, mint fegyverekre kérte a diszpenzáeziót. 
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pislogott, de ki is aludt. A régi nemzeti dicsőség lethar-
giába esett. . . 

Szolimán előtt mindezek ismeretesek voltak. Dusán 
fizetett ügynökei által, azt lehet mondani, egész Európa 
helyzetét ismerte. Csak védbástyáját — Magyarországot 
—r- kell előmozditania, s az Európa szivébe való behatolás 
már könnyű lesz ! E védbástyát minél előbb ledönteni 
akarta. . . 

A kalocsai érsek titkárától, ki Balibég boszniai basa 
foglya vala — értesítést nyert, hogy a török Pétervá-
radot készül megostromolni. Ezt 1525. szeptember végén 
vette hirül, a mely hirre haladéktalanul előrenyomul. A 
török ez előrenyomulásnak neszét vévén, felhagyott a 
támadással. A kalocsai érsek mindazáltal nem tér vissza 
hadibabér nélkül. Török területre hatol, s Kolics várost 
feldúlja. De .ez eredmény a rendek áldozatkészségét nem 
sokszorozta, sőt az országgyűléstől parancsolt bandériumai-
kat Pétervárad alól visszaszólították. Tomory fájó szívvel 
szemlélte honfiainak önzését, de utólag magára hagyatva, 
mást nem tehetett, mint ismételve benyújtani lemondását. 

E czélból 1526. január 12-én ismét Budára érke-
zett. Azonban a pártviszálykodásba merült rendekre sem 
Tomory szigorú elhatározása, sem a szultán óriási elő-
készületei nemcsak nem hatottak, sőt hitelre sem találtak. 
Burgio nunczius élénken tárja elénk a szomorú állapoto-
ka t : „ezen ország nem képes megvédeni magát ; az ellen-
ség kényére van hagyva. 0 felsége és az urak a vég-
helyeken levő hadakat sem bírják fizetni. Mikép visel-
hetnének tehát háburut a török egész hatalma el len?! 
A király gyakran oly szükségben van, hogy asztalának 
szükségleteit sem fedezheti. A főrendek egyenetlenek, a 
nemesség pártokra van oszolva. De ha egyetértés honolna 
is közöttük, vájjon mit tehetnének hadi készülődés nélkül ? 
Legföljebb egy ütközetet vívhatnak. Ha ezt elvesztik, 
oly erősségük sincs, a melyben megvonulhatnának, mig a 
külsegély megérkezik. És honnan várhatnának külsegélyt? 
Németország, hol egyébként szintén egyenetlenség ural-
kodik, természetes ellensége a magyarnak. Lengyelország 
békét kötött a törökkel. Hadi dolgokban kevés jártassá-
gom van, de azt mégis látom, hogy alig van mód ezen 
ország megmentésére." 

Ily állapotok között ismét felmerült a kérdés, váj-
jon békekötés vagy fegyverszünet által lehetne-e elhárí-
tani a veszélyt? Tomory, Burgio nuncius, Zzigmond 
lengyel király minden érvet felhasználtak, hogy II. Lajost 
meggyőzzék a béke hasznos és jótékony voltáról. Segélyt 
külföldről nem várhatott az ország ; Németországot a 
franczia háború, különösen a vallási viszályok foglalták 
el ; Lengyelország, Velencze a törökkel kötött béke 
folytán kötve volt; Anglia és Portugália pénzsegélyt 
helyeztek kilátásba, de csak papíron maradt ; Franczia-
ország Németországgal harczolt; királya, I. Ferencz, fog-
ságban volt ; Ferdinánd főherczeg az ausztriai örökös 
tartományok fejedelme, azon inditványnyal lépett föl a 
pápánál, hogy bizza reá Magyarország megoltalmazását. 
VII. Kelemen már-már megtette volna, ha Burgio nun 
czius föl nem hívja figyelmét az ország önállóságát 
mélyen sértő dologra, valamint azon ellenszenvre, mely a 
magyaroknál Ferdinánd iránt uralkodik. Igy minden ol-

dalról elhagyatva, csak egy sziv dobogott hőn Magyar-
országért, egy férfi ajka szólalt föl mellette, egy feje-
delem tárá ki karjait, egy fejedelem hivá fel tollával 
Európa figyelmét, egy kéz osztott segélyt: — VII. Kele-
men pápa ! E, Magyarország sorsát mélyen szivén viselő, 
azért minden lehetőt megmozdító nagy egyházfő, amint 
értesült már uralkodása elején (1523—1534) az ország 
sanyarú fordulatáról, a török hatalom közelgő csordáiról, 
felhívta az udvaránál székelő diplomácziai kart, hogy 
kormányaik figyelmét lehető gyorsan keltsék fel Magyar-
ország sorsa iránt ; eszközöljenek ki számára vagy pénz-
segélyt, vagy segédcsapatokat; ő maga sajátkezüleg, levél-
ben hivja fel Európa fejedelmeit, a kereszténységet és 
saját becsületöket érdeklő fontos ügyben. De a nunczius 
kijelentette, hogy ő szentsége minden szózata meddő volt 
a fejedelmeknél, s ő maga is ilyformán a békét ajánlja a 
királynak és nemzetnek. Azonban a nemesség meggondo-
latlan, hirtelen becsvágya meghiúsította ez ajánlatokat. 
Pedig Tomory érsek pláne az 1521. óta őrizet alatt tar-
tott Behram csauszszal alkudozásokat kezdett, hogy 
győzze meg a divánt a magyarok békés hajlamairól. De 
eme kísérlet is, eredméuytelen maradt, a nemesség maga-
tartása folytán. Burgio nunczius látva, hogy a háború 
elkerülhetetlen, kieszközölte, hogy VII. Kelemen újból 
felhívta mind a hatalmak figyelmét Magyarország gyászos 
állapotára, meghatóan festve azt ; mint egyes kiváló feje-
delmi családokat : a Montmorency-, Aleçoni-, Lotharingi-
s Bourbon-okat felszólította, hogy fegyvereseikkel siesse-
nek a magyarok táborába.1) A pápának erről tudósító 
levele felolvastatott egy kormányülésben, melyben remek-
szavakkal inté az országnagyokat, hogy hagyjanak fel 
viszályaikkal, lépjenek ki tétlen helyzetűkből, hozzák meg 
késedelem nélkül az áldozatokat, melyeket hazájok java 
követel. Az országtanácsot mind a pápa figyelme, mind 
a nunczius szavai meghatották s elhatároztatott, hogy a 
segély sürgetésére követek küldessenek a külhatalmakhoz, 
a király levelet irjon a fejedelmeknek, a nemesség a vég-
helyek segedelmére induljon, Szt. György napra ország-
gyűlés hivassák egybe. 

Azonban mindezek papíron maradtak. A király irt 
ugyan néhány fejedelemnek, segélyét kérve, de nem 
mintha kiragadtatva kárhozatos közönyéből öntudatra 
ébredt volna, hanem puszta formalitásból, hogy látszassák 
valamit tenni, — mert hisz mind Tomory, mind a hír-
nökök jelentéseit közönyösen hallgatta, sőt az ország-
gyűlés megnyitásáig terjedő időt Visegrádon és Eszter-
gomban vadászattal töltötte, holott a válságos helyzet 
követelte, hogy a fővárosban tartózkodjék. „íme tehát 
Jánus templomának aj taját bezártuk, mintha a béke leg-
biztosabb napjait élnők", jegyzé meg sarkazmussal Burgio 
nunczius. A kalocsai érsek csak hiu ígéretekkel ámitta-
to t t ; sem a nemesség megigért bandériuma meg nem 
érkezett, sem serege zsoldjának kifizetésére, — mely már 
tizenegy hónap óta elmaradt, pénzt nem kapott a kor-
mánytól. Sürgetésére nem reflektáltak. Eddig is saját 
érseki jövedelme s barátai kölcsönéből — mintegy 40,000 

l) E fejedelmi családok a pápa felszólításának azért nem 
tehettek eleget, mert a német-franczia háború őket is elfoglalva 
tartotta. t 
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aranyat költve — tartotta fenn seregét. A Pétervárad 
megostromlásáról keringett hir pedig már akutabb jelle-
get öltött, s mégis semmi hadi müvelet nem foganatosít-
tatott. Márczius vége volt, s a szt, Györgynapi ország-
gyűlésre még a felbivások sem bocsátattak széjjel. 

Az érsek a főkapitányi tisztet újból megköszönni, s 
leteuni akarta — s csak a nunczius biztatása öntött némi 
reményt hona állapotán búslakodó lelkébe, ki magára 
vállalta a fontos erősség élelmi szerekkel, őrséggel való 
ellátását az országgyűlés megnyitásáig. 

E reménynyel Péterváradra indul. A busvét ünne-
peket Kalocsán tölti. I t t veszi a megrendítő hirt : hogy a 
péterváradi őrség zsoldját eredménytelenül várva széjjel-
oszlott, több vár kapitánya pedig beadta lemondását. 
„Üres kézzel, készületlenül" — mint maga írja — mit 
sem tehetett a magára hagyatott főpap. A nuncziustól 
nyert kis segély, a régi őrség eltávozása folytán mit sem 
lendített az erős védelemre szorult vár állapotán, a többi 
várak ereje szintén elenyésző volt — belátta tehát, 
hogyha huzzák-halasztják a dolgot, csak tehetetlenségöket 
árulják el a török előtt ; a dolgok ily állapotán vagy 
gyors segély, vagy természetfölötti esemény segithetett. 

A felelősség súlyától ily körülmények közt lelki-
ismeretének vissza kellett rettennie, s elhatározta, hogv, 
mint főkapitányi hivatalától, mint főpapi méltóságától 
megválik. Eme szándékát először a pápának hozza tudo-
mására a hozzá intézett levelében, mely levél nemcsak 
nemes érzületét, gondolkozását, alázatos — még mindig 
szeráfi szellemét tükrözi vissza, hanem az érsek magas 
műveltségének is tanúbizonysága. 

„Nem ismeretlen Szentséged előtt — igy ir — hogy 
a világ veszélyes mozgalmait és örök boldogságunkat 
fenyegető szirteket kikerülendő, a hőn óhajtott üdvösség 
örök útjára léptem. Leküzdve Isten segélyével az érzékek 
lázongását és a mulandó élet csábjait, sz. Ferencz igája 
alá a szerzetes életnek szentelem magamat. Azon remény-
ség kecsegtetett, hogy az alázatosság szellemével és 
gyakori fohászokkal sikerülnöm fog az irgalom atyjától 
leesdeni az ég kegyelmét. Azonban szerencsétlenségemre 
a tökélyesedés és lelki előmenetel ellensége, Magyaror-
szág felséges királyának felőlem oly kedvező véleményt 
sugalmazott, amelyet csekély képességem és viselt dol-
gaim nem igazolhattak. Akaratom ellenére leemelték 
rólam a szerzetesélet mindenekfelett könnyű és édes 
terhét, 

„Igy, miután az Üdvözitő szolgálatára szenteltem 
magamat, most újra világi fegyverekkel kellett hadakoz-
nom, Szívesen hárítottam volna el a királyi felség és az 
ország főrendeinek sürgető felszólításait; mert jól tudtam, 
hogy lelkiismeretem furdalásai, üdvösségem koczkáztatása, 
dajkám gyanánt kedvelt szerzetem sérelme nélkül be nem 
tölthetem a felajánlott tisztet. Azonban elfogadására kény-
szeritett a Szentszék parancsa, az engedelmesség esküje, 
melylyel a pápa iránt le vagyok kötelezve. Az események 
folyama rövid idő alatt igazolta félelmemet. És habár 
kettős hivatalom sikeres betöltésére Szentséged kiváló 
kegyelmekkel, jogok és kiváltságokkal halmozott el, 
amikért örök hálámat és élethossziglani szolgálatomat 
ajánlom fel ; habár továbbá a mindenfelől környező külső 

és belső veszélyeket ekkorig Szentséged segítsége és a 
keresztények imái elhárították ; mindazonáltal attól kell 
tartanom, hogy ezentúl személyemre, családomra, szerze-
temre szégyent, a kereszténységre romlást hoznék. Tehe-
tetlenségem tudatában és a kellő erőt nélkülözve, a kato-
nai szolgálatra alkalmatlannak, mintegy béna embernek 
érzem magamat. 

„Ezen, egykor dicső, hatalmas, erős, most pedig az 
ellenség folytonos dúlásai következtében a romlás szélére 
jutot t ország megvédelmezésére nekem elegendő erőm 
és vagyonom nincsen. Nehogy tehát maholnap kevés 
érdemmel és sok bűnnel kelljen a másvilágra költöznöm, 
Szentséged lábaihoz borulva, a Megváltó szent sebeire 
kérem, tetőzze rámhalmozott kegyeit, jótéteményeit azzal, 
hogy érseki hivatalomtól felmentve, visszatérni engedjen 
szerzetem körébe, ahol kipótolva hanyagságom mulasz-
tásait, rövid életem hátralevő napjait imádságban é& 
elmélkedésben tölthetem." 

De Tomorynak lemondása egyik fórumnál sem 
fogadtatott el. Az udvar a szentszéknél mindent elköve-
tett, hogy Tomorynak a felmentés meg ne adassék, sőt 
a nunczius utján meleg buzdítást nyert, s igy maradnia 
kellett épen akkor, midőn gyors hirnök hozza neki hírül, 
hogy Pétervárad alatt gyülekezik a török haderő. 

A haza égető veszélyének látása, a vágy, harczolni 
a hitetlenek ellen, elfeledteti vele lemondási szándékát; 
lángoló honszerelme visszavezeti őt a fegyveresek közé, 
a veszély tetőpontján kislelküségnek tar t ja megfutni azon 
bizalom elől, melyre őt nemzete méltónak tartotta. April 
9-én irta a fent közlött levelet, s már 13-án éjfélkor 
Budán termett. A királyt nem találta ott, Esztergomban 
mulatott a prímásnál. Tomory a nuncziussal együtt hala-
déktalanul Esztergomba sietett. Fájdalomtól áthatva festi 
az ország közelgő gyászát, az ellenség készületeit, köze-
ledését követei tudósításai alapján s lelkesülten kéri az 
ámuló és könyekre fakadt királyt, hogv tekintetbe véve 
rendkivül csekély erejét, minden lehető eszközt használ-
jon fel az ország megmentésére ; ő maga késznek nyilat-
kozik az ellenséget a Szávánál feltartóztatni, s Péter-
váradot megvédeni, ha gyors, kielégítő számú segélyt 
nyer, hogy igy a veszély nagyságát meggátolhassa. Szavai 
s felvilágosítása meghatották a királyt, kinek sikerült 
nagy erőfeszítések mellett Tomorynak 2000 forintot és 
4 — 5000 forint értékű posztót általadni; a primás is meg-
ígérte, hogy egész bandériumját az országgyűlés után 
Pétervárad alá küldi ; a nunczius 500 gyalogost, 200 
huszárt, több ágyút ajánlott fel, a mely sereggel Tomory 
megindult Pétervárad felé. 

(Folytatjuk.) 

Baross-szobor. 
— Felbivás a közönséghez. — 

A Baross-szobor-bizottság a következő felhívással 
szólítja fel adakozásra a közönséget, a Baross Gábornak 
állítandó emlékszobor javára : 

Ércz-szobrot annak, a ki életében is érez vol t! 
Mintája az igaz férfinak, a hazafinak, a kormány-

férfinak. 
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Kinek alkotásait hirdeti vas és arany. 
A ki Magyarországot önmagához közel hozta. 
A ki a honi ipart és kereskedelmet saját piedesztál-

j á r a állította. 
A ki vaskaput tört Dunánknak, aranykaput épített 

Fiuménknak. 
Baross Gábor szobra legyen az utókor előtt látható 

jelvénye a munka megdicsőitésének. 
A nép filléreiből gyűljön össze az ércztömeg, mely 

szobrát alkotni fogja. 
A hatalmas alak, ki életében, mint Atlasz, hordozta 

vállán hazáját, hordozza azt ez ércz-szobor alakjában is 
az idők végtelenjéig ! ^fe 

E felhívással fordulunk a nemzethez, Baross Gábor 
emlékének méltó megörökithetése végett. 

A nemzethez, mely életében annyi ragaszkodással 
viseltetett iránta, halálában mélyen gyászolta, hogy állit-
hassuk fel lehetőleg mielőbb a fő- és székváros keleti 
va«pályaháza előtti diszes téren azon férfiú ércz-szobrát, 
kinek nagy alkotásai között legnagyobb mégis csak a 
hazai közlekedésiigy ujjáteremtése vala. 

A szoborra szánt adományok a Magyar leszámítoló-
és pénzváltóbankhoz (Budapest, V., Dorottya-utcza) kül-
dendők, mely kezelésüket magára vállalni szives volt. 

Budapest, 1892. október hó 15-én. 
Vaszary Kolos, 

Magyarország herczegprimása, mint a Baross-szobor-bizottság 
védnöke. 

Báró Vodmanicbky Frigyes, 
a szobor-bizottság elnöke. 

Brázay Kálmán, Wahrmann Mór, 
a szobor-bizottság alelnöke a szobor-bizottság alelnöke 

J. Virág Béla, Szterényi József, Tordai Kádár Kálmán, 
a, szobor-bizottság a szobor-bizottság a szobor-bizottság 

jegyzője. jegyzője. . jegyzője. 
* 

E felhívást melegen ajánljuk olvasóink nagylelkű-
ségébe. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest, nov. 4. A budapesti alesperesi kerület 
papságának őszi közgyűlése — megérdemli, hogy vele itt 
is foglalkozzunk. Kanter Károly ker. jegyző ur jelenté-
sének lényeges tartalma a következő: 

A kerület nagyérdemű alesperese, BogisicJi Mihály 
prépost-plébános ur, a Szentlélek Isten segitségül hívása 
és a szentírás egy fejezetének, valamint a mult közgyűlés 
jegyzökönyvének és arra adott főpásztori kegyelmes válasz-
nak felolvasása után, mélyen átérzett szavakban emléke-
zett meg arról, hogy éppen a közgyűlés napján van első évfor-
dulója amaz örvendetes eseménynek, midőn elárvult me-
gyénk, kegyelmes főpásztorunk magas személyében, u j 
atyát nyert. 

A beszéd szövege, melyet a közgyűlés tagjai kitörő 
lelkesedéssel állva hallgattak végig, egész terjedelmében 
a következő : 

Tisztelt kerületi gyűlés! Ma ünnepeljük első évfor-
dulóját ama nagy napnak, melyen ő cs. és ap. kir. fel-

sége, legkegyelmesebb királyunk és jóságos fejedelmünk 
kir. apostoli jogánál fogva, Vaszary Kolos pannonhalmi 
főapát urat esztergomi érsekké, s igy Magyarország h.g-
primásává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott, 

Orömtelt szívvel rebegik ajkaink a hálaimát az ég 
! Urához, hogy a magyar kath. egyház fejévé ily férfiút 

választott, ki magasztos hivatásának teljes öntudatában, 
a törvény és igazságra támaszkodva erős kézzel ragadta 
meg a magyar kath. egyház hajójának kormányát. Buz-
gón kérjük a mindenható Istent, hogy főpásztorunk elmé-
jét isteni bölcseségével megvi'ágositsa, hogy neki testi és 
lelki erőt adjon, hogy a hazánkra és egyházunkra egy-
aránt sulyosodó nehéz kérdéseket a ker. béke szellemében 
megoldja és szentegyházunkat győzelemre vezesse. Isten 
éltesse kegyelmes főpásztorunkat ! ! 

Elnök a kerületi papság kebelében az utóbbi köz-
gyűlés óta történt kinevezések, áthelyezések stb. emlitése 
után örömmel jelenti, hogy a budai kath. legényegylet 
alelnökévé tek. Duma György, II. ker. kath. főgimnáziumi 
tanár, lett megválasztva, kinek személyéhez joggal sok 
szép remény fűződik. 

A félév folyamán Pauer Rudolf szervita-rendi atyá-
nak 50-ik évi, Bán Sándor szent Ferencz-r. házfőnöknek, 
valamint Berger Márk kapuczinus-r. h. plébános urnák 
25-ik évi áldozári évfordulóját ünnepelték a kerületi pap-
ság és hiveik. Ugyancsak ezen év a 25-ik, mióta Romeiser 
József prépost, belvárosi plébános ur a lelkipásztorkodás 
terén a fővárosban működik. 

Elnöklő alesperes ezután igen meleg szavakban 
erfriékezett meg dr Wolafka Nándor, volt miniszteri oszt. 
tanácsosról, a ki Budapesten való léte alatt nagy segít-
ségére volt a főváros lelkészkedő papságának. 

Miután elnök ur a király ő felsége 25 éves koro-
názási évforduló alkalmából megtartott országos jellegű 
ünnepélyeknek, főleg egyházi részeiről, jelesen a kegyel-
mes főpásztorunk által azon alkalommal megtartott sz. 
mise alkalmával kegyelmes főpásztorunk által mondott 
imaszerű magasztos beszédről, valamint sz. László király-
nak az ugyancsak országos jellegű ünnepéről emlékezett 
meg, több a főváros vallásos életére jótevő befolyást 
gyakorolni hivatott kath. intézmény részben örvendetes 
gyarapitását említi föl, igy a budai Erzsébet apáczák női 
kórháza ujszárnyépületet nyert, 0-Budán San Marco hgné, 
szül. Nákó grófnő 80,000 frt költséggel az elzüllött leá-
nyok megjavítására gyönyörű zárdát emelt, melynek 
igazgatósága Kirschhoffer Károly, ó-budai buzgó plébános 
úrra lett bizva 

A közgyűlés tagjain valóban ünnepélyes hangulat 
vett erőt, midőn az elnök ur báró Gerliczy Felixné szül. 
gróf Korniss Lujza grófnérói, az ép oly lelkes honleány-
ról, mint a kath. egyház bátor hitvallójáról emlékezett 
meg, ki kath. meggyőződését az elfogultság megcsonto-
sodott képviselője: Tisza Kálmánná ellenében oly fényes 
eredménynyel vitte győzelemre. A kerületi gyűlés levél-
ben fogja üdvözölni az árvák ügyének bátor harczosnőjét, 
(akitől sokat tanulhatnának a sokszor oly igen félénk 
harczosok ! !) 

Az iskolai ügyektől emlékezve elnök ur a kerület 
nevében üdvözlé Komlóssy Ferencz pápai káplán, muzslai 
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plébános urnák egyházmegyei tanfelügyelővé történt ki-
neveztetését és örömmel jelenti, hogy a legutóbbi iskolai 
évet záró vizsgálatok örvendetes bizonyságot szolgáltattak 
a felől, hogy a főv. kath. iskolák a főv. közös iskolákkal 
minden téren kiállják a versenyt. 

Több kath. intézet a főváros részéről segélyben 
részesült. A hitoktatást teljesítők száma szaporittatott. 
Jelenleg 2 hittanár, 21 világi pap, és 10 szerzetes hit-
oktató működik. 

Waszner János alsó-zámóczi plébános urnák levelét, 
melyben a „kongrua"-ügy megoldása iránt javaslatokat 
ajánl és ismertet, a közgyűlés tudomásul vett. 

A bazini alesperesi kerületnek az egyházmegyei 
segélyalap rendezése ügyében a kerületnek tudomására 
jut tatot t valóban helyes inditványát tetszéssel fogadta és 
elhatározta, hogy ezentúl a kerületnek az esetleges segé-
lyeztetésére igényt tartó minden tagja, az e czélból ki-
küldött négytagú bizottság javaslatai meghallgatásával 
évenkint meghatározott összeggel járuljon a segély-
alaphoz. 

Elnök ur a magyarországi kath. papságot vérig 
sértő, helytelenül bár. de az úgynevezett .elkeresztelési" 
ügyet hozta szóba. Fölemlíti, hogy ujabban ismét 320 uj 
„elkeresztelési" esetnek ju tot t nyomára, melyek az 1890. 
évi november hóban kimutatott 430 esettel együtt mint 
egy 750 esetet tesznek ki. Ezeknek 2/3 része a pesti 
reform, egyházhoz tartozik. A lutheránusok négy-öt év-
folyamból szerzett kivonatokban a szülők vallását egy-
általán nem irják ki. 

Tény, hogy ezek is azok is keresztelnek . . . pífoze 
„türelmesen !" A szülők természetes jogát elvben tagad-
ják, de a gyakorlatban készségesen elismerik. 

Elleneinknek nincs erkölcsi alapjuk ők másként 
beszélnek és másként cselekszenek. Hogy a fölzaklatott 
ügy még sokáig fog kisérteni és fogja zavarni a kath. 
érzésüek lelkét és békéjét, azt eléggé lehet sejteni. A 
közgyűlés tagjai ez ügyben is őszinte bizalommal és 
ragaszkodással tekintenek kegyelmes főpásztorunkra, kinek 
bölcseségében bizva, egyházuk elveihez hiven ragaszkodva 
fogják átküzdeni az egyház hitelvei ellen támasztott és 
erőszakkal ápolt harczot. A közgyűlés továbbá elhatá-
rozta, hogy a képviselőházhoz .ez ügyben számadatokkal 
is megokolt memorandumot fog benyújtani. 

Kirschhoffer Károly plébános ur felszólalására a köz-
gyűlés Pap Gábor szuperintendensnek, a komáromi Tisza-
ünnepélyek alkalmával világgábocsátott hirhedt kifaka-
dásai ellen megbotránkozását, tiltakozását, azok iránt 
pedig, kik ott megtámadtattak, tántoríthatatlan bizalmát 
és tiszteletét fejezte ki. 

Lollok plébános ur fölemlité, hogy az anabaptisták 
és a magukat „vallás nélkülieknek" nyilvánító szülök 
keresztség nélkül hagyott gyermekei felől folyton érkez-
nek kimutatások, hogy azok a lelkészkedő papság által 
nyilvántartassanak. Az anyakönyvek egyházi jellege azon-
ban tiltakozik az ilyen eseteknek az anyakönyvbe való 

bejegyzése ellen ; külön lajstromba való vezetés nem lehet 
a kath. papság dolga, annál inkább, mert ez veszedelmes 
következtetésekre szolgáltatna alkalmat. A kath. lelkész 
ily dolgokról másolatot ugy sem adhat. Kérdi, mi történ-
jék e tekintetben a jövőben ? 

Elnök ur megjegyzé, hogy mégis csak szép világot 
élünk! a keresztény szülőknek a keresztelés ügyében való 
akarata nem respektáltatik, de „a vallásnélküliek" óhaja 
teljesül. 

A nem katholikus szülő gyermekét keresztelni a 
hirhedt rendelet következményei nélkül nem szabad ; de a 
gyermekeket keresztség nélkül hagyni és „vallásnélkülinek" 
nyilvánítani, ^ ^ e z t igeu is — szabad ! 

Többek^^ozzászólása után a közgyűlés elhatározta, 
hogy ez ügyben kegyelmes főpásztorunk utasítását 
kéri ki. 

Ezek után egy belügyi természetű indítvány fogad-
tatott el, mire a szokásos imával a közgyűlés véget ért. 

IRODALOM. 
A Colosseum vértanúi. Képek a ' római amphí-

theatrum történetéből. Irta tiszt. O'Reilly A. T. apostoli 
hittérítő st. Maryban. a Fokföldön. Forditótta Matyacshó 
Theodor, papnevelő-intézeti lelkiigazgató Ungvárött . Nyom-
tatta Szatmáron a „Pázmány-sajtó" 1892. 16-r. 452 1. 
Kapható a fordítónál. Ára 1 frt 20 kr. 

Tartalma e jeles hitbuzditó műnek a következő : 
„Előszó. I. Bevezetés. II. A Colosseum keletkezése és 
legrégibb története. III. A colosseumi mulatságok és szín-
játékok. IV. A keresztények. V. A Colosseum első vér-
tanuja VI. Szent Ignácz. VII . A római hadvezér és csa-
ládja. VIII. A fiatal püspök. IX. A szardiniai ifjú. 
X. Sándor püspök és vértanú. Xi. A szenátorok. XII. Szent 
Martina. XIII. A perzsa királyok. XIV. István pápa élet-
rajzi adatai. XV. A kétszázhatvan katona. XVl . Szent 
Piroska életrajzi adatai. XVII. Chrysanthus és Dária. 
XVIII. A Diocletián által indított üldözés. XIX. Adatok 
szent Vitus és társainak életéből. XX. Az utolsó vértanú. 
XXI. Telemach győzelme halála után. XXII. A Colosseum 
a középkorban. XXIII. Más emlékezetes események. 
XXIV. Befejezés." — A legmelegebben ajánljuk. 

V E G Y E S E K . 
A chicagói világkiállítás épületeinek felavatása 

vallásos szertartással kezdődött. Az Egyesült-Államok 
minden előkelősége megjelent a világraszóló ünnepen. 
Mikor az ünnepi menet, a melyben csak katona 15,000 
jelent meg, a Washington-Parkba megérkezett, Gibbons 
bibornok áldó imákat mondott. Ez nem a legelső eset, 
hogy Gibbons bibornok az Egyesült-Államok népe és 
hatóságai összeségének az élén imádkozott a népek Urá-
hoz és Istenéhez. Gibbons bibornok rendkívül személyes 
tekintélyéről s a kath. vallás nagy tiszteletéről tanúskod-
nak e tények. 

— Zürichben nagy kath. munkás-kongresszus volt 
mult hó 24-én. A svájczi kath. értelmesség színe-java vett 
részt benne. Decourtins nagy tetszés közt fejtegette XIII . 
Leo pápa keresztény munka-programmját. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési d i j : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

deménv czimzendô. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- I 
tőnél, és Rndnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, • 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- | 
taláni reclamatiók is, { 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. ; 

Polgári házasság. 
III. 

A polgári házasságnak a saját értéke szerint 
való megbirálásái'a mi sem alkalmasabb, mint 
ismerni a bajokat, a melyeket az a külföldön 
előidézett, s mérlegelni azokat az okokat, ame-
lyeket nálunk behozatalának a szükségessége 
mellett hangoztatni szokás. 

Az egyikből csak ugy lehet tanulni, mint a 
másikból, s a ki valamit kezdeni akar, annak jó 
előre is legalább a mások kárán okulni. 

Ami a külföldet illeti, általán azt lehet 
konstatálni, hogy a polgári házasság sehol sem 
népszerű, ellenkezőleg a csekély számú egyesek, 
mondhatnám parvenu k leszámításával, a milye-
nek a föld hátán sehol sem hiányoznak, min-
denütt ráerőszakolt nyűgnek nézik. 

Kováts Gryula, aki barát ja a polgári házas-
ságnak, mélyreható tanulmányai után kénytelen 
bevallani, hogy a népélet a házasság tekinteté-
ben mindenütt az egyház felfogásának kedvez 
és hogy amikor a közönség az állami törvény-
hozásnak áll a párt jára, ez igen szomorú jelen-
ségekkel kapcsolatos, a családok teljes elkeresz-
tény telenedéséve 1. 

Valóban kétszer is megfontolandó nyilatko-
zat a polgári házasságnak a keresztény érzület-
hez való viszonyáról ! 

Sohm a kötelező polgári házasságról i r t 
müvében beszéli, hogy Németországban a páro-
kat azután, hogy az állami közeg előtt a hiva-
talos házasságkötést elvégezték, a közélet még 
nem nevezi férjnek és feleségnek, sőt a menny-
asszony tiltakozik az ilyen megszólítás ellen, s 

kivánja, hogy kisasszonynak nevezzék. A férj és 
feleség nevét csak az egyházi összeadás után 
ismerik el. Ezt ismerve a kormány rendeletet 
adott ki, a melyben az állami hivatalnokoktól s 
katonatisztektől egyenesen megköveteli, hogy a 
fenálló polgári házasság daczára egyházilag is 
kössék meg házasságaikat, mivel az állam érdeke 
megkívánja, hogy tisztviselőit a nép becsülje, a 
mi nem történnék, ha az egyházi házasság-
kötést elmulasztanák. 

Hogy mennyire nem a népek óhajából nőt t 
ki ez az intézmény, hanem csak rájok erősza-
kolták, az az eljárás is muta t ja melynél fogva 
az állami törvények megtiltják a házasulandók-
nak előbb az egyház, mintsem a polgári közeg 
elé járulni, mert tudják azt a kodifikátorok, 
hogy ha meg lesz engedve előbb a pap előtt 
kötni a házasságot, akkor a felek a polgári 
közeget nem igen fogják felkeresni. Példa rá 
Olaszország, hol a polgári házasságról szóló tör-
vény ezt megengedte; de kötnek is ott szám-
talan egyházi házasságot, mely nem megy a 
polgári közeg elé, annak daczára, hogy a tör-
vény csak a polgári házasságot ismeri el érvé-
nyesnek. 

Az állam és az egyház, a lelkiismeret és a 
polgári törvény között való összeütközéseket idé-
zett mindenütt elé a polgári házasság. Szóval a 
külföldnek a polgári házasságról igen szomorú 
tapasztalatai vannak. 

Éppen ezért Kováts nem is volt képes a 
külföldön oly mintát találni, a mely szerint 
nálunk a polgári házasságot kodifikálni jónak 
ta r taná ; mondja is egy helyen, hogy nagy meg-

38 
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próbáitatásoknak tenné az ki Magyarországot, a 
ki arra a térre lépne, melyet a németek magok 
is elhagyni készülnek, és hogy ezért nekünk a 
saját erőinkhez képest kell a házassági codificatio 
után látnunk. Mintha csak mi volnánk hivatva 
végre feltalálni a bölcsek kövét! Elég okunk van 
azt mondani, hogy az nem található fel. 

Ha pedig ez a sorsa a polgári házasságnak 
a külföldön, mifélék is lehetnek azok az okok, a 
melyeknél fogva annak a behozatalát nálunk 
szükségesnek vi ta t ják? 

Allamjogászaink e tekintetben először is a 
mostani házassági jogrendünk feldaraboltságára 
utalnak. Hogy annyiféle a háza.-sági jog nálunk, 
ahányféle a felekezet ! 

Ennélfogva amiért némelyek a polgári há-
zasság behozataláért lelkesülnek, az a jogi egy-
ség eszméje, mely véget vetne a mostani sok-
féleségnek. A czél, a házassági jog egysége — 
mondja Kováts Gyula s felpanaszolja, hogy 
nálunk 1 790 óta kezdődött az esetről-esetre való 
törvénycsinálás. aminek a mi viszonyaink között 
egyenesen a szétdarabolásra kellett vezetnie. Az 
1790' 1. évi törvényhozás a jogi egységet fel-
adta, a mennyiben a katholikusokra s gófí%-
keletiekre nézve a József-féle házassági pátenst 
visszavonta, aminek folytán két nagy jogi rend-
szer jö t t egymással ellentétbe, egyik részről a 
nevezett felekezetek (a római és görög kath. s 
görög kel.) joga, másik részről a honi protes-
tánsok iogakép megmaradott pátens. 

Ehhez az erdélyi lutheránusok, kálvinisták 
és unitáriusok külön jogai járulnak, s igy nálunk 
— egy államban — hatféle házassági jog léte-
zik most, amint ezt Sztehlo „A házassági elvá-
lás 1890." — czimü müvében összeállította. Ez 
a modern centralistikus „állam-eszmét" valló 
jogász szemében tűrhetetlen állapot ! 

Amiért is Kováts az egységesítendő házas-
sági jog alapjául a József-féle pátenst ajánlja, 
mivel „ez volt nálunk a házasság jogi rendezé-
sének első és utolsó nagy müve" ; mig a 
Kovátstól sokban eltérő, s kivált a házasság fel-
bonthatóságáért rajongó Sztehlo az erdélyi szá-
szok házassági jogára mint követendő mintára 
utal. mivel szerinte „a Magyarország területén 
létező összes házassági jogrendek között ez a 
legtökéletesebb." 

Elsőben is tehát az egységes házassági jog 
ideálja volna az a fontos tényező, a melynek 

kedvéért a nálunk fenálló felekezeti házassági 
jogokból tabula rasat kellene csinálni! 

En azonban az ilyen eljárást, a jogi egy-
ségesítést nálunk, ahol annyi vallás a maga in-
tézményeivel törvényesen be van véve, nem 
ideálisnak, hanem utópiának tartom, s tartania 
kell minden a kérdés mélyére tekintő férfiúnak, 
oly eljárásnak, mely, ha azt valaki tényleg is 
foganatosítani akarná, még sokkal nagyobb össze-
ütközésekre fog vezetni, mint a milyenekre a 
polgári házasság a külföld jobbára egy vallású 
országaiban vezetett 

Nálunk a bevett vallások tanaikkal, összes 
intézményeikkel együtt heveiteknek tekintik ma-
gokat, ezenfelül ha valahol, ugy nálunk is a 
népélet a házasság tekintetében az egyház fel-
fogásának kedvez, vagyis nem engedi meg a 
házasság profonáltatását. Vájjon ilyen körülmé-
nyek között lehet-e csak gondolni is arra, hogy 
ezek a felekezetek a saját házassági jogaikról a 
polgári házasság kedveért lemondanak? Lehet-e 
gondolni azt, hogy népünk ez intézmónynyel 
valaha megbarátkozzék ? 

íme, a honi protestánsaink házasságait eddig-
elé a József-féle pátens szabályozza, s pereikben a 
kir. törvényszék itél, mivel az 1791. évi 26. t. 
cz. 11-ik pontjában biztosított, jogukkal a saját 
külön egyházi törvényszékeik felállítására eddig 
nem éltek. Legújabban azonban, mint Sztehlo 
beszéli, a ref. egyetemes egyházi convent actiót 
kezdett az önálló egyházi házassági bíróságok 
felállítása tárgyában és az ágost. hitv. egyház 
egyetemes gyűlését is felhívta a csatlakozásra. 
Ez utóbbi 1888. évi okt. 10-én ta r to t t gyűlésé-
ben, a Sztehlo által te t t elleninditvány elveté-
sével azon közös bizottságba, mely a kérdést a 
reformátusokkal együtt tanulmányozandó lesz, 
öt tagot küldött ki. 

Vájjon az ilyen törekvés a honi protestán-
sok részéről a felekezeti házassági jog feladását 
czélozza-e ? 

Es midőn a prot. Kovács Albert (Egyház-
jogtan 1879. 592. 1.) ezt i r j a : „A mai magyar 
protestáns tudat . . . az egyház befolyásától 
merőben függetlenül kötöt t házasságot, ha nem 
nevezné is ágyasságnak, mint a kath. klérus, 
de tisztességes viszonynak sem tar taná", — váj-
jon nem a nép általános érzületét jelzi-e, melyen 
nálunk a polgári házassággal való kísérletezés 
okvetetlenül hajótörést szenvedne? 
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De továbbá azt gondolja-e valaki, hogy az 
ország túlnyomó többségét képező katholikusok, 
akiknek éppen most vexatio dedit intellectum, 
megtűrik talán a vallásuk dogmája ellen inté-
zendő ilyen merényletet? Ne feledje senki, hogy 
Magyarország avita religio-ja már amúgy is 
sokat vesztett jól szerzett jogaiból, már csak 
árnyéka az ősi magyar egyháznak ; amije még 
sértetlenül van meg, azok a hit tanai. Ám eze-
ket már bántani senki ne merészelje, mert 
viharokat támaszt, a melyeket megállitani nem 
álland módjában! 

Hát a görög katholikus, nemkülönben a 
görög keleti románokat, szerbeket, akik szintén 
szentségnek vallják a házasságot, jó lesz e éppen 
most vallásukban háborgatni ? Jól nézze meg 
ezt az országot, a ki ilyen t romfot kidobni 
merészel ! 

Azt mondják ugyan az államjogászok — az 
idealisták — hogy az uj intézmény a nép val-
lásos érzületét sérteni nem fogja, mert hiszen, 
hogy éppen ezért azon vannak, hogy a pap előtt 
köttessék a polgári házasság, mint azt egykor 
II. József császár pátense előirta. Hát kivel 
akarnak ilyen badarságot elhitetni? Maga Kováts 
is nyíltan mondja, hogy a polgári házasságnak 
a pap elé való rendelése egyházi szempontból 
csak „külső látszat" (255. 1.). Ennélfogva ámítani 
akarják a népet, hogy az egyházi házasságnak 
tartson olyasmit, ami tőről metszett polgári 
házasság ? 

No ehhez a műtéthez közegül papot, leg-
alább kath papot, hogy egyházának árulójává 
legyen, ugyan nem fognak és a nép is ki lesz 
tanítva erről a látszatról. 

Különben megtette már ezt a próbát nálunk 
és Belgiumban II. József. És az eredmény mi 
volt? Kováts mondja, hogy az ilykép, t. i. a 
pap felhasználásával létesített polgári házasság 
nálunk csak addig állott fen, sok küzdéssel, a 
mig József császár azt önerejéből fen birta tar-
tani. végre „az egész intézmény a papság és az 
ezt gyámolító hatóságok ellentállásán megtörött" 
s Lipót az egészet 1791. márczius 16-án visszavonta. 

Nagyon észszerütlen dolog azért nálunk 
ideálok, egységes házassági jog után áhítozni, 
midőn nálunk, a mi országunkban, semmi sem 
ideális, midőn az ország vallásilag ugy is 5—6 
felé van szaggatva, s mindegyik vallásnak tör-
vényesen szerzett jogai vannak 

Miután azok a felekezeti házassági jogok a 
bevett vallások jogai, azok mellett a nemzet 
ezután is békében megélhet, mint ólt eddig is. 
Ez a béke fentartásának a minimális mértéke 
és a bölcs politikus ebben is, mint minden a 
vallásokba nyúló kérdésben azt fogja hangoz-
ta tn i : quieta non movere! 

Igen, s ezt a második érvnek hangoztatják, 
de nálunk a vegyesházasságok folytán oly tár-
sadalmi bajok állottak elő, a melyeken csak a 
haza összes polgárait egykép kötelező polgári 
házassági jog által lehet segíteni, amennyiben a 
katholikusra nézve is a házasság felbonthatósá-
gát dekretáljuk. 

Ugyanis az 1868. évi 48. t.-cz. 1. §-a ki-
mondta, hogy a vegyesházassági válóperekben 
mindenik félre nézve egyedül saját illetékes bí-
róságának az illető fél saját hitelvei alapján 
hozott jogerejü ítélete kötelező. Az 1868. évi 
53. t.-cz. 8. §-a szerint pedig : az át tér tnek át-
térése utáni minden cselekvényei azon egyház 
tanai szerint itélendők meg, melybe át tér t , s az 
általa elhagyott egyház elvei reá nézve semmi-
ben sem kötelezők. 

A törvény ezen kettős intézkedése, illetőleg 
; az 53. t.-cz. 8. §-ának bevett magyarázata szerint 

Magyarországon minden házasság felbontható, 
tekintet nélkül arra, hogy annak megkötésekor 
a felek milyen vallásfelekezethez tar toztak; mert 
a bíróság a házassági per esetén nem azon val-
lás hitelvei szerint tartozik Ítélni, melyhez a 
hatásköre alá tartozó fél a házasság megköté-
sekor, hanem azon vallás elvei szerint, melyhez 
az az Ítélet meghozatalakor tartozik. 

Ebből már most a bajok egész sora követ-
kezik a kath. házasfélre, akár a tisztán kath. 
házasságban élő felek egyike tér át más val-
lásra, s házasfele ellen válópert indit, akár pedig 
a katholikussal vegyesházasságban élő akath. fél 
indít ja a pert. Mindkét esetben az akath. félre 
a felettes biróság felbontja a házasságot, de a 

j kath. félre nézve a házasság továbbra is fenál', 
mivel a kath. dogma szerint az érvényesen kötöt t 
s elhált házasság csak az egyik fél halálával 
bomlik fel, különben felbonthatatlan. 

Ennélfogva megtörténhetik, hogy Magyar-
országon egy férfinak egyszerre több felesége 
lehet és egy nőnek több férje. A vegyesházasság 
felbontása esetén az elválasztott kath. fél há-
zasságtörést követ el. ha mással közösül, mig az 

38* 
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elválasztott prot. fél, kinek személyére nézve a 
házasság felbontatott , ily esetben nem csak 
házasságtörést nem követ el, de még más féllel 
házasságra is léphet és előbbi nejével törheti 
meg a. második házasságot. Vagy ha a kath. 
nőre nézve még az ágy- és asztaltól való el-
választás sem mondatot t ki, a prot. férjre nézve 
pedig a házasság felbontása, ily esetben a kath. 
nő saját egyháza törvényei szerint a férj kívá-
natára, bár ez újból megnősült volna is, a há-
zassági tartozást teljesíteni köteles. Ily esetben 
tehát a férj házasságtörést követ el, a nő nem. 
Ha ilyen viszonyból fiúgyermek születik, az 
törvénytelen, ha leány, törvényes gyermek lesz. 

Milyeu továbbá az ilyen férjevesztett kath. 
nőnek a sorsa, kit folyton köt a házassága, még 
férje újból nősült; milyen a házasságból esetleg 
maradt gyermekeké? — csak az tudja, akinek 
alkalma volt, az ilyen esetekkel megismerkedni. 

Valóban épületes állapotok ! — kiált fel 
Sztehlo. 

Ime — mondják az államjogászok — a 
szomorú társadalmi állapotok, melyek nálunk a 
vegyesházasságok folytán előállottak, annak foly-
tán, hogy mind a két vallású fél felett nem egy 
biróság. nem egy törvény szerint itél, mely 
mindkettőre nézve kimondhatná a teljes elvá-
lasztást. Ezért kell nálunk okvetetlenül behozni 
az egységes házassági jogot, vagyis a polgári 
házasságot ! 

Hogy ezek a vegyesházasságok miat t tá-
madó bajok nálunk tényleg megvannak, ki ta-
gadhatná? De tiltakozunk a belőlök vont 
konklúzió ellen, mintha ezen bajok orvoslása 
csakis a polgári házasság behozatala által volna 
eszközölhető ! 

Vájjon ki idézte elő ezeket a bajokat? Ha 
csak egy pár évtizeddel is visszamegyünk, ugy 
találjuk, hogy 1868 előtt ilyen bajok nálunk 
ismeretlenek voltak. Hazánkban a vegyesházas-
ságok feletti bíráskodás az 1868. évi 48. t.-cz. 
meghozatala előtt kizárólag a kath. szent székek 
elé tartozván, a vegyesházasság (a kath. és 
akath. felek között) épp oly kevéssé volt fel-
bontható, mint a tisztán kath. házasság. Egyik 
fél sem kerülhetet t abba az abnormis helyzetbe, 
hogy hitvestársa uj házasságra lépett volna, még 
őt magát a régi házasság kötve tar to t ta . 

Hasonlóképen az 1868. évi 53. t.-cz. 8. 
§-a féle monstruosus és minden jogi fogalmat 

gúnyoló intézkedésnek sem volt nálunk valami 
nyoma. 

Ha tehát az emiitett bajok nálunk 68 
előtt nem léteztek, ki idézte azokat elé? 

A szépséges 1868-iki törvényhozás a maga 
szilaj liberalizmusában. 

Azért ne azt mondjuk, hogy az előidézett 
bajokat egy ujabb bajjal, a polgári házassággal 
tetézzük, hanem törüljük el a két törvényczikket ! 
Ezt kivánja a jog, igazság és a társadalom jól 
felfogott érdeke, mit közelebbről kell részle-
teznünk. Dr Dudek János. 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

Ekkor nyilt meg a rákosi — budai országgyűlés. De 
az ahelyett, hogy tömörültek volna a közös veszély el-
oszlatására, előbb a pártfondorlatok, ármányok, boszu 
kielégítésének színhelye lőn, s csak azután fogtak a hon 
védelméhez ; csak ekkor, a vész érzésének előestéjén 
hoztak oly határozatokat, melyek II. Lajost, azt lehet 
mondani : „korlátlan uralkodóvá" tették. Európa elbámult 
a végzések hallatára! A lengyel követ mint rendkívüli 
eseményt irja kormányának, hogy : „Regiae Majestati data 
est potestas ad gubernandum et puniendum, prout suae 
Majestati visum fuerit." Ha szilárd lelkületű, önálló gon-
dolkozású, bölcs fejedelemnek adta volna egy ország e 
diktátori hatalmat, az képes lett volna vaskarral rendezni 
a zilált viszonyokat ; de egy II. Lajos kezében veszélyes 
eszközzé vált a hatalom, melyet a párttaktika adott 
kezébe, hogy a felelősséget mindenben ő reá hárítsa. 
Nem hiába zengi a költő is : 

Gyermekkirályt, hadvezért 
Ad az Isten haragjában 
A nemzetnek, kit megver ! 

Ez pedig sehol sem teljesedett be gyászosabban, 
mint Magyarországban, II. Lajos uralma alatt. 

A rákosi országgyűlés meghozta tőle telhetőleg az 
áldozatokat és végzéseket a hon védelmére. De már későn 
ébredett fel aléltságából, mert ápril 24-én nyilt meg az 
országgyűlés, 25-én pedig Szolimán elhagyja Konstanti-
nápolyt serege élén, hogy pusztító csordáit Magyarország 
virányainak lelegelésére bocsássa. E hir leverőleg hatott 
az udvarra, mert az országgyűlés végzései ily rövid idő 
alatt foganatba nem mehettek, — a helyzet javulása 
pedig csak ettől volt várható. Mig az országgyűlés ülé-
sezeit, érkezett meg május 20-án Rómából a futár, a 
pápa 25,000 aranyával s az egyházi javak megadóztatá-
sára és eladására való felhatalmazványnyal. Ugyanekkor 
keresztes hadjáratra szólítja fel a nemzetet, vezérül 
Tomory Pált kéri, kit a „római egyház kapitánya" czi-
mével és kiváltságaival tüntetett ki. A keresztes hadjára-
tot nem fogadta el az országtanács, félve az 1514-iki 
lázadás megújulásától, de a király nevében Brodarics 
kanczellár kijelentette, hogy ő felsége személyesen fog 
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serege élére állani, s minden fegyverfogható férfit fegyver 
alá szólítani. A király, mint hajdan is, nagy vész idejé-
ben. körülhordatta az országban a véres kardot, felszó-
lítva a főrendeket, nemességet, hogy fegyvereikkel junius 
2-ra Tolnára gyülekezzenek. 

Tomory ezalatt Pétervárad alatt várta a törököt, a 
kémei által vett híreket rögtön továbbítván az udvarhoz. 
Hadereje szaporítását kérte Budáról, mert saját táborá-
ban kellett hallania, hogy a török táborban több teve-
hajtó van, mint a magyar táborban fegyveres. „De jól 
tudom — irja a nuncziushoz — hogy az udvarnál csak 
azt fogják mondani : mindez csak barát-hir. Pedig én 
igazat írok." A vészhirek, melyeket az udvarhoz küldött, 
a főrendekre nem igen gyakoroltak megrendítőbb hatás t ; 
az érsek ismét a legnagyobb szükséggel küzdött, mert a 
királytól kapott 20,000 forint, részint a régi zsold pót-
lására. részint uj zsoldra fordíttatott. Emellett az urak 
bandéríumjai nem csatlakoztak hozzá, sőt találkoztak 
akárhányan, kik tréfának, túlzottnak tartották az egész 
veszély kitörését, mondva: „hadd ússzon a barát!" A 
lakosság az alvidékről sirva, jajveszékelve menekül tova, 
nem volt haderő, amely megvédje ! Tetemes haderő nél-
kül Tomory képtelen volt az ellent föltartóztatni. Csak 
pár főpap küldött néhány száz fegyverest, a nádor, kire 
leginkább számított, nem jött. azt ízenve a királynak, 
hogy ö csak állásához mért haddal, nem pedig paraszt-
haddal száll táborba, sőt ő maga is Budára sietett hirül 
adni a királynak, hogy a nemesség csak akkor száll 
táborba, ha a király élére áll. Ily viszonyok közt képes 
volt-e Tomory az udvar amaz utasitásának megfelelni: 
hogy Péterváradnál üsse fel táborát, tartsa szemmel a 
Száva-vonalat, igyekezzék a szultán átkelését meggá-
tolni?! 

A nemzetnek e szégyenteljes tétlensége, kárhozatos 
büszkesége felháborította és elkeserítette Tomory külön-
ben szelíd lelkületét. A királyhoz intézett leveleiben pa-
naszkodik, hogy a király nem ő neki, ki a veszély köze-
ledését szemléli, hanem másoknak hisz, kik a dorbézolás-
ban, evésben töltik drága idejöket. „Soha sem mertem 
volna — irja — felségeddel tréfát űzni, mindig hűsége-
sen adtam értésére, amit az ország védelmének szem-
pontjából fontosat megtudhattam " 

„Már most gondolja meg felséged — igy irja foly-
tatólag — mikép fog segíteni az országon, és vájjon 
ezentúl is a magáénak akarja-e tekinteni; mert a szul-
tán elég buzgalmat fejt ki annak megszerzésére ? . . . Ha 
az urak, kiket felséged ide rendelt, rákok módjára, hátra-
felé nem vonulnának, a Szávánál föltartóztathattuk volna 
a szultánt, igy azonban kénytelenek leszünk őt a Dunán 
is általbocsátani." 

Pirongató hangon felszólítja a tanácsosokat, kéri 
őket, hogy vegyék fontolóra, mi vár azokra, kik az 
ország romlását okozzák, kik hagyják az országot el-
veszni ? kérj, hogy ne hagyják férfiatlanul elveszni az 
országot, mert Szolimán parancsára Bali bég a Száván 
már hidat veret; „szávai hidat pedig nem vásártartás czél-
jából készítteti a szultán." 

Tomorynak e feljajdulása, sajnos, igazolt volt. Ju-

nius végén mind Bali bég, mind Ibrahim nagyvezér nagy 
sereggel keltek át a Száván, s igy Magyarország nyitva 
állott a török inváziónak, a nélkül, hogy a hajdan vitéz 
magyar kar út ját állná. A véghelyek őrsége csekély volt 
portyázásaik meggátlására, pedig ha e várak jó karban 
lettek volna, a törököt gyors előnyomulásában meggátol-
hatta volna, Belgrád már 1521-ben elesett, az ezután 
fontosabbakat : Zimonyt, Zalánkemént, Szt.-Demetert 
Ibrahim komoly ellenállás nélkül foglalta el. A legfon-
tosabb fenmaradt végvárat, Péterváradot julius 12-én 
kezdte vivni. E fontos helynél az érsek nyílt csatában 
kívánt Ibrahimmal megmérkőzni, a várat magát a király-
tól kapott nyílt parancsa folytán, nem védelmezhetvén, 
— ki nem akarta, hogy hadvezére a török martaléka 
legyen, ha netalán a vár elesik. Hogy ez okos intézkedés 
volt, a következmények csakugyan igazolták. Az érsek 
tehát csak arra szorítkozhatott, hogy az őrségnek segélyt 
nyújtson, s a törököt a megvívástól visszatartsa. Hogy 
ezt keresztülvigye, Budán sürgetett segélyt. A király 
10000 aranyat küldött a pápai segélyösszegből, mivel az 
érsek 4000-re szaporította seregét, a hevenyében fölfegy-
verkezett pórokkal. A nagyvezér Pétervárad alatt ütött 
tábort, szemben vele, a mai Újvidék helyén az érsek 
tábora állott. Julius 15-én intézte a nagyvezér az első 
támadást, de Alapy György vitéz várnagy visszaverte az 
első rohamot, mig a magyar sajkások vizén küzdöttek 
szerencsésen a török hajóhad ellen, Tomory meg ágyúi-
val tüzelt a török hajókra. Másnap már szárazon-vizen 
folyt a harcz, de döntő eredmény nélkül. Tomory érsek 
belátta, hogy az óriási török haderő ellenében pár ezer 
emberrel eredménytelenül küzd, mig ha az országos had-
erőhöz csatlakozik, ennek erejét izmosítja. Ezer gyalogot 
szerencsésen a várba menesztve, maga két ezer lovassal 
Bácsra vonult. Innen a boszniai püspök által értesítette 
a királyt, hogy Pétervárad legfeljebb 8—10 napig tart-
hatja magá t ; ha ez alatt tetemes haderőt nyer, megüt-
közik Ibrahim nagyvezérrel. Egyúttal azon tanácsot is 
küldte a királynak, hogyha nem adhat segélyt, kezdjen 
békealkudozásokat a szultánnal, ha másképen nem, hát 
egyelőre adófizetéssel iparkodjék a veszélyt elhárítani. 
Tomory e tanácsa okosan kigondolt volt, mert ha adó-
fizetőjévé vált is volna II. Lajos a szultánnak, ez csak 
pár évig tartott volna, e pár év alatt felserkenve a nem-
zet a lethargiából, bizonyára meghozott volna minden 

j áldozatot, tömörültek volna a pártok, s jól rendezett 
erővel, leverte volna a törököt. De a főrendek és nemes-
ség ambiczióját sértette a békekötés ; nem látták vagy 
nem akarták belátni, hogy Tomory mily szándékból java-
solta, midőn ez volt az egyedüli mentő eszköz. 

Pétervárad vitézül állt ellent ; vitézei hősileg, ön-
feláldozólag harczoltak, de a túlnyomó erővel szemben 
soká nem tarthatták magukat. Julius 28-án romba dőlve 
elesett. Ennek hirére már maga a szultán is átkelt a 
Száván; az országban pedig ekkor hangzott el az első 
jajkiáltás. A veszély most már magában az országban 
lépett fel, s a nemzet csak ekkor ébred fel, csak ekkor 
érzi a fájó rákfenét, midőn az már szivéhez közéig. 

A király Pétervárad ostroma alatt junius 20-án 
hagyta el a fővárost, Burgio nunczius által létrehozott 
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bandériumával.1) Lassú menetben haladt előre, hogy időt 
engedjen a rendeknek a gyülekezésre. Érden búcsúzott 
el ifjú nejétől, Máriától, kit Bornemissza János, Thurzó 
Elek és a veszprémi püspök kíséretében Budára küldött 
vissza. Ercsiben találta őt Tomory érsek üzenete. Pente-
lén Pay György. Zápolyai János követe várta, utasítást 
kérendő, mivel nem tudja : mitévő legyen ? Horvát Gás-
pár által Budára hivatott; Báthori András által Oláh-
országba az ellenségnek háttal való bekerítésére utasít-
ta to t t ; legújabban pedig a tolnai táborba hivatik. A 
király Statilio János Örsi prépostot küldi a vajdához, 
hogy az összes erdélyi haderővel minél gyorsabban a 
táborába siessen. Pakson augusztus 4-én értesült a péter-
váradi katasztrófáról. Gyors futárok küldetnek a főren-
dekhez, hogy bandériumaikkal, Ferdinánd főherczeghez, 
hogy a német segélylyel Frangepán Kristófhoz, hogy a 
horvát csapatokkal siessenek a királyi táborba. Azonban 
Horvátországra nem támaszkodhatott Magyarország, mert 
nem lévén képes érdekében mitsem tenni, elszakadt 
Magyarországtól s Ferdinánd osztrák főherczeg fenható-
sága alá helyezte magát, ki miután Horvátországnak is 
félnie kellett a töröktől, nem engedte a hadak kivonását 
a tartományból. Egyedül Jurisics Miklós, a későbbi kő-
szegi hős volt Magyarország pártján. 

Augusztus 6-án a király Tolnára érkezett 5000-re 
szaporodott seregével. A főpapok és főrendek csapatai 
már serényebben kezdtek egybegyűlni. A pápa által 
újólag küldött 25000 aranyon több mint 4000 díszesen 
felszerelt csapat állíttatott ki, köztük 1500 lengyel. 

Több főrendi nyíltan hangoztat ta: „a pápa tar t ja 
fenn az országot, mely nélküle már elveszett volna." 
Tolnán nagy haditanács tartatott a hadjárat tervét illetve. 
Egy rész azt tanácsolta, hogy a Drávánál kell a szultán-
nal megütközni, másik rész, melynek Brodarics váczi 
püspök kanczellár volt lelke, Toluát ajánlotta az esemé-
nyek bevárására, a nádort pedig a Dráva-vonal megvé-
désére utasította. Ez utóbbihoz csatlakozott a király is, 
és a nádor parancsot kapott, hogy Eszék védelmére 
siessen. Tomoryhoz pedig futár küldetett, felhívta öt a 
nádorral való egyesülésre. Azonban a főnemesek és neme-
sek vonakodtak Báthory nádor alatt harczolni. A király 
vezérlete alatt kívántak harczba bocsátkozni. Még az 
utolsó perczben is az összetartás helyett, rut viszályok 
uralkodtak a keblekben ! Hagyták Eszéket elveszni ! E 
nem várt ellenállásra fakadt a király e nevezetes szavakra, 
melyek jóakaratát s kész lelkületét tanúsí t ják: „látom — 
inondá — hogy már mindenki velem mentegeti magát : 
íme én kész vagyok éltemet az ország és a ti szabadu-
lástokért veszélyeztetni. Ne hogy tehát valaki ezután 
is velem mentegesse gyávaságát, Isten segélyével holnap 

') Burgio nunczius nemes önzetlen jellemével, azt lehet mon-
dani : lelkesült hazafiságával, tündöklő név a magyar történelem 
lapjain. Midőn ugyanis II. Lajos az országgyűlés után az ország-
tanács és külföldi diplomáczia előtt panaszkodott, hogy bár sze-
retue minél előbb táborba szállni, de nem teheti, mert bandériuma 
kiállításához szükséges 80.000 írt tal nem rendelkezik, felállt a 
nunczius, s lelkes beszédében a főurak önmegadóztatását javasolta, 
ő maga elsőnek 500 aranynyal nyitotta meg. E példa varázserővel 
birt s a főrendek buzgalomtól áthatva csakhamar összeadták a 
királyi bandériumra szükséges összeget. 

személyesen menendek oda, hova nálam nélkül menn1 

nem akartok!" 
Mária mennybemenetele ünnepén aug. 15-én Szeg-

szárdon volt. Másnap már Báttán táborozott, hová Tomory 
is több főúrral megérkezett, miután előbb már Eszéknél 
akarta megakadályozni a török szultán átkelését, de mire 
oda érkezett volna, értesült a szultán átkeléséről. Báttán 
ment végbe a legfontosabb ügy lebonyolítása, t. i. a 
hadvezér kijelölése. 

A Mátyás gárdájából kikerült hősök elhalálozása 
folytán alig volt katona, ki a hadvezér kényes és nehéz 
feladatát, tekintve Magyarország akkori hadi viszonyait 
és veszélyes belhelvzetét. — betölteni képes lett volna-
Nem Zápolyai János erdélyi vajda! — ki a pórlázadást 
elfojtotta, mer t : rendetlen tömeget bárki, kinek termé-
szetes hadászati érzéke, kitartó türelme van. könnyen 
legyőzhet ; de ki tulajdonképeni csatában nem is vett 
részt, az egy óriási, jó vez-rekkel ellátott, ugy amennyire 
fegyelmezett, iól felszerelt hadsereggel szemben csak ugy 
állja meg méltón helyét, ha hadvezéri talentum, ettől 
pedig Zápolyai messze állt. Azonfelül ismeretesek voltak 
szándékai ; az udvar nem szívesen látta öt e polczon. 
Nem Báthory István nádor ! — ki nem annyira haditettei, 
mint inkább fényes, ősi nemzetsége, kiváló állásánál fogva, 
illett volna hadvezérnek ; de nélkülözött minden feltűnő 
szellemi tulajdont, s a nemesség előtt gyűlöletes személy 
volt. Nem Tomory Pál kalocsai érsek ! — ki, bár tapasz-
talt, vitéz, hazájáért lelkesülő katona volt, ki leginkább 
kiérdemelte hadi erényei által n hadvezéri nevet, kiben 
volt akaraterő, mely a hadvezér első kelléke; de ily nagy 
hadsereget, melyben oly különböző elemek, melyben oly 
pártárnyalatok, oly sok ambicziózus, büszke olygarcha 
volt, gyenge volt vezérelni, mert szerénysége, alázatossága 
nem engedte őt határozott fellépésre birni az olygarcbia 
ellen ; a szelídség és alázatosság, disz a zárdában, de 
gyengeség a háborúban. Aki leginkább méltó lett volna a 
fővezéri polczra az Frangepán Kristóf gróf, a jajczai hős 
volt ; de konfliktusban lévén az udvarral és prímással, 
nem fogadta el a felajánlott had vezérséget, csak midőn a 
király táborba szállt, üzente, hogy várják be őt, mig a 
horvát toborzottakkal megerkezik.1) 

(Folytatjuk.) 

') Frangepán Kristóf, Frangepán Bernardin és arragoniai 
Lujza fia volt. Viszontagságos életet ért. Már mint ifjú, Miksa 
császár szolgálatába lépett, 1593-ban Friaul ostrománál velenczei 
fogságba jutott , hol 1519-ig tisztes őrizet alat t tartatott . 15'23-ban 
látva hazája helyzetét, II. Lajosnak ajánlotta fel karját, ki a határ 
védelmét bizta reá Horvátországban. De a török portyázások a 
nagyravágyó és nyughatatlan kedélyű embert nem elégítették ki. 
I. Ferencz franczia király szolgálatába lépett, hogy V. Károly 
császár ellen harczoljon. De elárultatván, Ferdinánd főherczeg fog-
ságába jutott , ki őt azon Ígérettel, hogy ezentúl a török ellen fog 
harczolni, szabadon bocsátotta. 1525. márczius végén Budára jött, 
hol épen a jajczai követség kérte a király segedelmét. Frangepán 
a király felszólítására Jajcza védelmét magára vállalta, a király és 
főuraktól kiállított sereg élén ápril 13-án elindult Budiról, s már 
junius 15-én bevonulását tar tot ta a lakosság örömrivalgása közt. 
Julius közepén Budára jött, hol hőst megillető tisztelettel fogad-
tatott , s a király Zengg várost Ígérte tette jutalmául. De a hat-
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levele az írók és hírlapírók „Otthon" czimü egyesületé-
hez, melyben tiszteletbeli taggá való megválasztását meg-
köszöni, remek tartalma és formája szerint a következő: 

„Nagyságos elnök ur ! A megtisztelő figyelemért, 
melyben az Otthon irók és hírlapírók köre engemet tisz-
teletbeli tagjává választván — részesitett, örömmel mon-
dok hálás köszönetet. Önök, igen tisztelt uraim, engem 
az én régi édes otthonomba vittek vissza, az Otthon kö-
rébe fogadván azt, ki a magyar irodalom és tudomány 
munkájában találta fel legs/ebb otthonát, a szellemi ott-
hont, melyben az igazság és béke világossága lakik. Ugy 
ifjúságom, mint férfikorom előtt egy szerény tudós esz-
ményképe lebegett, a ki tanári pályája mellett a tudo-
mánynak él. — a tudományért, a nemzeti irodalomnak, a 
nemzeti haladásért! 

Es mos t ! ? Éltem alkonyán visszatekintve majdnem 
negyven éves nyilvános pályámra és irodalmi működé-
semre, azt látom, hogv vajmi távol maradtam kitűzött 
eszményképemtől. Mégis midőn önöknek, tisztelt uraim, 
gyengéd figyelmük felém fordul, ez annál jobban esik 
nekem, mert látom hogy önök eszményi törekvés iránt 
még akkor is elismeréssel vannak, ha az eredmény messze 
mögötte marad a jószándéku igyekezetnek. 

Önök t. uraim, ez évi szeptember 18-án hozzám 
intézett nagybecsű soraikban az Otthon tiszteletbeli tag-
jává történt megválasztatásomat azzal is indokolják, hogy 
én „szeretett hazánkban a békét föntartani s a gyengé-
debb és emelkedettebb gondolkodást meghonositani" tö-
rekszem. Engedjék meg, t. uraim, ez nem érdem, hanem 
szent kötelesség. A mit tehát önök helyeselnek bennem, 
én ugyanazt a hazafiúi sziv szeretetével kérem önöktől. 
Hassunk együttesen oda, hogy a nemzet szelleme a béke 
irányától el ne sodortassék s a testvéri egyetértés szállait 
a haza fiai között senki se kuszálhassa össze. Ez végze-
tes szerencsétlenség lenne hazánkra. 

Midőn tehát a megtisztelő figyelemért köszönettel, 
az együttes közreműködésért pedig kéréssel járulok önök-
höz, engedjék kifejezni abbeli érzelmemet, hogy örömmel 
tekintem magamat az Otthon köréhez tartozónak. Fogad |a 
nagyságod igaz rokonszenvem és nagyrabecsülésem kife-
jezését azzal a biztosítással, hogy az egyesület czéljait anya-
gilag is elősegíteni hazafiúi kötelességemnek fogom tartani. 

Budapesten, 1892. okt. 30-án. 
Vaszary Kolos, m. k., 

herczegprimás." 

vaui gyűlés ez adomány ellen nyilatkozott, s tanácsolta a király-
nak, hogy adjon Frangepánnak más uradalmakat, s nevezze ki 
horvát bánná. Azonban Szalkay László primás Frangepánnak, nem 
tudni mi okból, ellensége, meggátolta e határozat foganatosítását-
Frangepán pár héttel később sürgette ügyeit az országtanácsnál, 
i t t Szalkay prímással heves vitába elegyedett, mi később annyira 
fajult, hogy Frangepán tettleg is bántalmazta a primást. (Mint 
mondják arczul ütötte.) E tetteért elzáratott, de Burgio nunczius 
közbenjárására szabadon bocsáttatott, sőt látszólag a prímással is 
kibékült, de az udvart, hol főúri méltóságát mélyen sértve érzé, 
elhagyta, s Ferdinánd főherczeg szoleálatába állott. Látva azonban 
hazája végveszélyét, a horvátok megnyerésén fáradozott. De nemes 
munkjáához, sajnos ! későn fogott hozzá 

IRODALOM. 

*** Király é s korona. Pillantás a múltra és jelenre, 
I. Ferencz József és Erzsébet ő felségeik megkoronázta-
tása negyedszázados évfordulójának alkalmából. I r ta Simon 
Péter, budapesti VII . ker. m. kir. állami főgymnasiumi 
tanár, a Szent-István-Társulat igazgató-választmánya- és 
tud. és irodaosztályának tagja. I. és II. rész. Több képpel. 
Szerző tulajdona. Budapest, 1892. l l . - r . 333 és 222. 1. 
Kapható a szerzőnél. 

Becses irodalmi termék, mint tet t pedig elsőrangú haza-
fias tett szerző részéről ez a tanulságos történeti adatokban 
dúsgazdag, jó magyarsággal megirt könyv. Czélja a nemzet 
és a királyi család között a szeretet és ragaszkodás ked-
ves kötelességeinek ápolása. Kivánunk neki nagy elter-
jedést, ugy, hogy igazán nemzeti, családi olvasmány 
gyanánt jár jon kézről-kézre. 

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

terjesztésére Szlávy Józsefet a vallás- és tanulmányi ala-
pokra felügyelő s azoknak kezelését ellenőrző időleges 
bizottság eddigi elnökét, Vaszary Kolos herczegprimás és 
esztergomi érseket, a bizottság eddigi társelnökét és 
Rudnyánszky József bárót, a bizottság eddigi előadóját, 
a folyó évi november hó 1-étől számítandó ujabb három 
év tar tamára e tisztségükben megerősítem; továbbá 
4ndrássv Aladár grófot, Bossányi Lászlót, Horánszky 
Nándort, Károlyi Tibor grófot, Lechner Ágoston drt, 
Lukács Antalt, Samassa József drt, Schlauch Lőrincz drt, 
Szápáry Géza grófot, Szivák Imre drt, Vértessy Sándort 
és Zichv Nándor grófot e bizottság tagjaivá ugyanez idő 
ta r tamára kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1892. évi okt. 30-án. 
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** I>r. Samassa József egri érsek ur ő exciájáná^ 

ki a Szentirás u jabb magyar kiadásának összes költsé-
geit sajátjából födözte s az egész kiadást a Szent-István-
Társulatnak ajándékozta, hálából a Szent-István-Társulat 
és az egri nyomda küldöttsége tisztelgett, átnyújtván a 
nagylelkű Meczenásnak az uj Szentirás egy fényes pél-
dányát. A társulati alelnök felajánló szavaira ő excellen-
cziája meghatot tan emelte ki érsek elődjének, Bartakovics 
Bélának, ki ezt az u j fordítást, először adta nemzete 
kezébe, nagy szeretetről tanúskodó gondolatát — és hogy 
ő szerencsésnek érzi magát, mikor e nemes szív elhatá-
rozását ez uj kiadásban tovább is föntarthat ja . A dísz-
példány is megnyerte ő excellenciája tetszését, ki a leg-
kegyesebben bocsátotta el a küldöttséget. 

— Bécsien a prágai és béc=i bibornok-érsekek és 
hat püspök e napokban két nagy dolog ügyében tanács-
koztak. Az iskolák katholikus jellegét akar ják megmen-
teni és egy nagy katholikus lapot akarnak alapítani. 
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— Beküldetett a kath. szülők figyelmeztetése végett 
a következő jelentés : A pápai kálv. fögymna VI. osztá-
lyában a görög pótló órán (ez áldatlan Csáky-féle talál-
mányon) az előadó tanár Pázmány Péter tárgyalásakor 
párhuzamot vont a protestantismus s katholiczismus között, 
s törekedett bebizonyitani, hogy hazánk alkotmányát, 
függetlenségét a prot.-kálvinista vallásnak köszöni, mert 
mikor a protestánsok vallásukért küzdöttek, ugyanakkor a 
haza alkotmányáért is harczoltak, mig a katholikusok készek 
voltak vallásukért a haza alkotmányait is föláldozni Róma 
kedveért. Illő-e ez eljárás vegyes vallású különösen kath. 
tanulók előtt ? Ám erősitse az eretnekek önérzetét ily 
hamis tanok hirdetésével vallási órákon, de irodalmi, 
görög-pótló órákon maradjon a tárgynál, az irodalom 
ismertetésénél. 

— Az anglikán államegyház jövedelme a „Stimmen 
aus Maria-Laach" f. évi 1. száma jiwWtnt — bele nem 
számítva a hivatalos lakások jelentékeny bérqrtékét — 
jelenleg közülbelül 5.753,556 font sterlingre (60,741.271 
frt) rug. 14 püspöki szék egyházi vagyonának még tény-
leg birtokában van, habár az Ecclesiastical Commissioners-
től húzzák. A fent emiitett 14 püspöki szék évi jöve-
delme 89,908 font sterlinget tesz ki, ez azonban nem 
képezi ezen püspököknek egész jövedelmét. Alapítványi 
birtoka van a magas egyháznak 13.979, egyenlő felosz-
tással ezen alapítvány élvezőinek mindegyikére legalább 
is 4000 frtnyi évi jövedelem esnék, emellett legtöbbnek 
még szabad lakása is van. Különösen érdekes a püspöki 
jevak jövedelme. A canterbury-i érsek rezidenciái. ^d-
d-ngton és Lambeth, bezárólag a könyvtárt s a Morton 
és Lollardstowert évenként 2173 font sterlinget jövedel-
meznek, az érsek összes évi jövedelme 15,871 font. A 
yorki érsek évi bevételei 10,096 fontra rúgnak, reziden-
cziája 344 fontot jövedelmez. A londoni püspök jöve-
delme évi 10,000, a durhamié 8140, a winchesterié 6342 
font sterling. Csak kevés prelátus van még, kik már 
nincsenek előbbi javaik birtokában s akiknek évi jöve 
delme t3500 font sterlingnél csekélyebb. 

— Hoivard bibornok életéből idéznek a lapok egy 
igen jellemző esetet. Mikor a boldogult mint fiatal had-
nagy a 2-ik testőrezredben szolgált, egy protestáns val-
lású tiszttársa a kaszárnyában valahogy egy skapulárét 
talált. Na volt erre hadd-el-hadd és — nevetés. A fő 
skandalumot ebéd idejére hagyták, mikor az egész tiszti 
kar megjelenik az asztalnál. A scapularét felakasztották 
a gázlámpa csövére s mindenki igyekezett társait a gú-
nyolódásban felülmúlni. Protestánsok voltak valameny-
nyien. Ekkor belépett a katholikus Howard hadnagy. 
Most tört csak ki a nevetés valóságos fergetege. Gúnyo-
san kiabáltak némelyek, hogy a hadnagy ur hát védel-
mezze — azt a „pápai rongyot." Howard hadnagy szemei 
egyszerre csak kigynladtak s nézése olyan lett mint az 
oroszláné. Néma csend lőn, és ő erélyes hangon igy szó-
lott elkomolyodott kartársaihoz: „Oh igen, ez a tárgy az 
e'n vallásom szerint tisztelet tárgya. Én becsülöm, én 

tisztelem, s kész vagyok mellette kardot rántani, ha kell." 
Erre csakugyan kihúzta a kardját s avval a skapulárét a 
gázlámpa csövéről leemelvén ajkaihoz vitte, megcsókolta 
s uniformisának egy gombjára felakasztotta a mellére. 
Senki se mert többet egy szót se szólni. Tudták, hogy 
Howard szavának álló ember, a ki ha valamit kimond, 
meg is teszi. 

— Vak gyűlölet. Páris városa istentagadó község-
tanácsa, mely pazar bőkezűséggel ad milliókat bármely 
vallásellenes czélra, idei költségvetéséből még azon 10,000 
frankot is törölte, melyet eddigelé évenkint az irgalmas 
nővérek árvaházának fenntartására megszavazott. Jellemző, 
hogy még a legvörösebb radikálisok közt is találkoztak 
olyanok, kik a segély törlését egész erővel ellenezték. 
Bizonyos, hogy a törlés mellett nyilatkozó urak jól 
tudták, hogy a szegény irgalmas nővérek még ezen évi 
segély megtagadása esetén sem fogják az ő pártfogásuk 
alá menekült négyszáz árvát szélnek ereszteni, hanem 
még nagyobb buzgósággal fogják a könyörületes emberek 
áldozatkészségét kikérni, hogy előteremthessék a dúsgaz-
dag Páris városa községtanácsa által megtagadott évi 
10,000 franknyi segélyösszeget. 

— Lord Donington visszatérése őseinek kath. vallá-
sára Angolországban nagy feltűnést keltett. Idősebb 
nővére, lady Clifton már régebben visszatért a kath. 
vallásra, még mielőtt a katholikus Norfolk hygel meg-
esküdött volna. A lord fia, Loundoun márki is, már jó 
idő óta katholikus. 

— A miniszter köszönete. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter : Schuster Konstantin váci róm. 
kath. püspöknek, ki Váczon 11.000 forint költséggel egy 
róm. kath. elemi iskolát építtetett és fölszereltetett, ezen 
hazafias áldozatkészségeért ; Schiefner Ede nagyváradi 
prépost-kanonoknak, ki az Endrődön épülő apáczaház és 
kisdedóvó intézet javára 10,000 forintot adományozott, 
ezen áldozatkészségeért elismerő köszönetét nyilvání-
totta. 

f Irányi Dániel, a függetlenségi és 48-as párt el-
nöke, oly állást foglalt el s oly befolyást gyakorolt 
hazánkban, hogy haláláról itt is meg kell emlékezni. 
Azokhoz a férfiakhoz tartozott, kiknél az akaraterő 
messze túlszárnyalja az ész befolyását. Az ő idealizmusa 
fixa ideák uralma volt fölötte. Kitűnt ez előttem akkor, 
mikor egy képviselőházi kis bizottságban az előtte evi-
denssé vált igazság előtt már-már hajtogatta a fejét, egy 
bizottsági tagnak arra a felkiáltására azonban, hogy : 
„no de Danyi bácsi, hisz nekünk van igazunk," rögtön 
meghúzta az akaraterő az ész száján a gyeplőket és 
Danyi bácsi, igazi „autós efa" tekintélyével kimondá, 
hogy „persze, hogy nekünk." Ha igaz, az is igen jellemző 
reá nézve, hogy mikor az emigráczióból hazajött, nem 
fogadott hűséget a királynak és engedelmességet az ország 
törvényeinek, mint a többiek. Ebben Kossuthnak igazi 
képmása volt. Ezeket az escentricitásait leszámítva, derék, 
önzetlen, nemes gondolkozású férfiú volt. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. 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, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előlizcthetni 
minden 

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

ben, intézendök. ; 

P o l g á r i h á z a s s á g . 
IV. 

Tudva vau s enuek a konstatálásával fejez-
tem be az előző czikkemet, bogy a vegyesházas-
ságokból eredő bajokat nálunk az 1868. évi 48-ik 
t.-cz. 1. §-a és az 53. t.-cz. 8. §-a idézték elő. Még 
ez a két törvényczikk nem létezett, a vegyes-
házassági judikatúra által okozott bajokat, neve-
zetesen azt, hogy az egyik fél házassága által 
kötve marad, mig az á t t é r t fél házassági köte-
lékétől feloldatva uj házasságra léphet, addig 
nem ismertük. 

A bajok 68 óta tényleg megvannak, s mig 
mi, az elemi logika elveire támaszkodva, ezen 
bajok megszüntetése okából a két törvényczikk 
eltörlését sürgetjük, addig a polgári házasság 
barátai — különös észjárással — éppen ezek-
kel a bajokkal az egységes házassági jog beho-
zatalának a szükségét indokolják. 

Mig mi tehát a ba j t forrásában akarjuk 
megszüntetni, addig ők a bajnak az orvoslását 
annak a megnyújtásában keresik. S ez a főérvök 
a polgári házasság mellett. Ha ugyanis .az emii-
t e t t két törvényczikk a vegyesházasságoknak 
könnyű és könnyelmű felbontásait, s ezzel a 
bajoknak egész sorát nem hozta volna divatba, 
a polgári házasság barátainak tervök mellett ma 
nem is volna mit mondaniok, legfellebb azt, a 
mi ugy is első sorban belejátszik a dologba, 
hogy : s ta t pro ratione voluntas. 

Azért a két törvényczikket kell főképpen 
jól szemügyre vennünk s megvizsgálnunk, váj-
jon kinek van igaza ? Nekünk-e, a kik azt vi-
ta t juk, hogy a mostani vegyesházassági bajaink 

természetes orvoslását csak a két törvényczikk 
eltörlése képezheti, vagy az államjogászoknak-e, 
akik azt mondják, hogy a bajok orvoslása oká-
ból be kell hozni a polgári házasságot? 

Az emiitett törvényczikkek krit ikájával 
végezni éppen nem nehéz dolog, sőt annyiban 
könnyű, amennyiben ezt már Kováts és Sztehlo, 
az egyik a 48-ik, a másik az 53-ik czikk tekin-
tetében elvégezték helyettünk. Mi tehát csak az ő 
krit ikájokra támaszkodunk s levonjuk belőle 
álláspontunk igazolására a következtetéseket. 

A mi az elsőt, a 48-ik t.-czikk 1. §-át illeti, 
Kováts ekkép nyilatkozik róla, illetőleg ekkóp 
ítéli el: „Az elv (a jogi dualismus), melyről az 
1868. évi 48. törvényczikk ben szó van, alig tar-
tozhat a jogi elvek sorába, s a házassági jog-
rendnek a legnagyobb mértékben való megbom-
lását fejezi ki, mely még az egész családi életbe 
is bele hat, a gyermekek családi állását is két-
ségessé teszi. Szinte azt csodálhatja az ember, 
hogy a mellett az elv mellett, hogy létezhet 
jogi rend." (259. 1.) 

Valóban a vegyesházasságra, mely, mint 
minden házasság, a természeti és a pozitiv isteni 
törvény szerint, egységes ügy, egy dolog (nem 
kettő, hanem egy test. Máté 19, 6.) kétféle biró-
ságot kétféle álláspontra állítani, a dolog ter-
mészetével ellenkező intézkedés, nem jogi elv, 
hanem jogi botlás, mely már is szörnyen meg-
boszulta magát. 

Kováts ezért a törvénybe foglalt jogi 
dualismust kiküszöbölni kivánja, ugy, hogy a 
vegyesházasság felett csak egy bíróság egy tör-
vény alapján ítéljen, természetesen az általa 
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kontemplált egységes polgári házassági jog kere-
tében — a polgári bíróság. 

Ez lenne az egyik változtatás a 48-ik t. 
czikken. 

A mi pedig magát a jogelvet illeti, melyet 
a polgári biróság a vegyesházassági perben kő 
vetni tartoznék, az — Kováts szerint — a há-
zasság felbonthatatlansága. A mostani bajokon, 
úgymond, „csak ugy lehetne segiteni, ha azt a 
házasságot, melynél kath. fél részes, felbonthat-
lannak jelentenők ki. Ez az országra mégis 
kisebb anomalia volna, mintha (az ilyen vegyes-
házasságoknál) a felbonthatóság általán meg-
engedett lenne. Pedig helyesen csak a jogi 
dualismus és a. felbonthatatlanság között van vá-
lasztás. Az mindenesetre kisebb baj, ha a prot. 
félre nézve bizonyos házasság felbonthatatlan, 
mintha a jog dualismusát a vegyesházasságra 
nézve fentartanók. 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 szem-
pontjából elkerüllietlenné válik." (271. 1.) Azért 
szerinte nemcsak a vegyesházassági bajok meg-
szüntetése okából, de magának az egységes 
házassági jognak, illetőleg a polgári házasságnak 
a behozatalánál is általán „az ország összes 
lakosait két táborba lehetne osztani, s csak a 
nemkatholikusoki'a nézve a felbonthatlanság 
alól némi kivételeket tenni." 

A kinek jogi érzéke van, az ennek az 
argumentálásnak a helyességét a vegyesházasság 
felbonthatatlansága mellett nem tagadhatja. 

Amit tehát Kováts az 1868. 48-ik törvény-
czikk helyébe, melyet elitéi, té tetni kiván, az 
a katholikus és akath. között fenálló vegyes-
házasság felbonthatatlanságának s egy biróság 
illetékességének a kimondása — törvény utján. 

Miután azonban ez a Kováts-féle javaslat 
a dolog érdemére nézve csakis a 68 előtti álla-
pot visszahelyezését jelenti, miután a társadalmi 
bajokat eddig is csak a törvény által involvált 
felbonthatóság elve okozta, melynek következ-
ménye a jogi dualismus volt: ha ennek az elv-
nek az eltörlését helyesnek ismerjük el, akkor 
— helyes logikával, az igy restituált vegyes-
házasság kezelésére nem a polgári házasság s 
evvel a polgári biróság felállitásának a szüksége 
áll be, hanem az, hogy az igy kontemplált 

vegyesházasságot, mint 68 előtt volt, a kath. 
szent-székek illetékességi jogkörébe helyezzük vissza ! 
Helyes logikával ez következik Kováts nézetéből 
a 48-ik t.-czikkről. 

Hisz ez az egyházi biróság is csak azt fogja 
kimondani, amit a világi biróság is, Kováts sze-
rint, kimondani tartoznék: a vegyesházasság fel-
bonthatatlanságát. Mert nem a biróságok felcse-
rélése, hanem a törvénybe ikta tot t felbontható-
sági elv eltörlése az, a min a mai vegyesházassági 
bajaink orvoslása megfordul. 

„A visszásság, mondja Aschenbrier, legegy-
szerűbben megszüntethető az által, hogy a fel-
bonthatatlannak nyilvánitott vegyesházasság ügyé-
ben való biráskodás egy biróra, a katholikus 
szentszékre bizatik ; megvolt ;ez igy nálunk 
minden baj nélkül 1868-ig s megvan manap is 
Ausztriában, hol a vegyesházasság felbonthatat-
lan . . . Ha az állam a vegyesházasságot felbont-
hatatlannak jelenti ki, vallási sérelmet nem követ 
el a protestánson ; nem kényszeriti őt olyasmire, 
mit vallása tilt, mert ez a házasság felbontását 
nem parancsolja, s nem t i l t ja el olyasmitől, amit 
vallása parancsol. Nem is veti őt alá katholikus 
dogmának, mert hisz a felbonthatatlanság nem-
csak dogma, hanem egyúttal jogi elv is." (Religio 
1890. II. 829. 1.) 

Kováts megsemmitő kri t ikája a 68. évi 
48-ik törvényczikkről tehát a mi álláspontunkat 
igazolja, mely szerint, a mai vegyesházassági 
bajaink orvosságát csak a 48-ik t.-cz. eltörlése 
s a régi judikatúra visszaállítása képezheti. 
Annyira kivánja ezt a dolog természete, hogy 
ez ellen józanul argumentálni nem lehet, más-
részt pedig, a mint látjuk, a polgári házasságnak 
a kérdéssel semmi logikai kapcsolata nincs. 

Igy lát ja ezt Sztehlo is. Az ő logikája is 
ugy találta a dolgot, hogy ha a vegyesházassá-
got, amint a józan jogi felfogás, a siratnivaló 
bajok orvoslása s ezzel a társadalom érdeke 
kivánja, ismét felbonthatatlannak mondjuk ki, 
hogy akkor a polgári házasságra szükség nin-
csen. Azért, mint a polgári házasság behozata-
lának a követelője, Kovátscsal ellentótben, nem-
csak a vegyesházasságra, ha a kath. házasságokra 
nézve is a felbonthatatlanság dogmájának a tör-
lését kivánja. 

Czélzata világos. Neki a polgári házasság 
directe a kath. egyház ellen kell. A polgári há-
zasság mellett ez a legfőbb argumentuma, nem 
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a társadalom érdeke, hanem megrugása a kath. 
egyháznak ! 

Mint telivér protestáns, azon az alapon, 
hogy a prot. tan szerint „a házasság polgári 
kötés és az államhatalomnak jogában áll meg-
kötésének és felbontásának feltételeit meghatá-
rozni", teli tüdővel neki megy a kath. egyház 
felbonthatatlansági tanának ethikai és historikus 
alapon és azt állitja, hogy „a reformationak volt 
íentartva az emberi nemet ezen tan bilincseiből 
is kiszabadítani", mivel „csakis a házasság tel-
jes felbontása ós a felszabadítás uj házasság-
kötésre felel rneg az emberi szabadság és erkölcsi 
rend követelményeinek." 

S mivel a kath. egyház e pontban protes-
tánssá lenni nem akar, hát rá kell zuditani a 
polgári házasságot, vagy ami egyremegy a prot. 
tant , erővel. Ezt természetesen amaz elv nevé-
ben követeli Sztehlo, melyet Szász Károly Trefort 
életrajzában állított fel, hogy ma már minden 
müveit ember toleráns! 

Ilyen lévén az eszejárása a házasságról és 
a kath. tanokról, Kovátsra, ennek a 68. évi 48-ik 
t.-czikkről való nézetére czélozva, megjegyzi: 
„Olyat nem képzelhetünk, hogy azon nagy vív-
mányokat, amelyeket 1868-ban végre a vallási 
egyenjogúság terén az által elértünk, hogy a 
prot. házasság (?) a kánonjog uralma alól fel-
szabadittatott , egy tollvonással eltörülni lehes-
sen", mert a ki a „vegyesházasság felbonthatat-
lansága mellett küzd, az a magyar nemzet év-
százados jogfejlődésének liberalismusa ellen tá-
mad a reactio érdekében." Ennélfogva szerinte 
„az államhatalom nem fogja elkerülhetni a 
házassági elválás jogának egyöntetű — általános 
felbontást elrendelő — szabályozását", vagyis a 
polgári házasság behozatalát. 

Ezeknek az eszméknek szentelte Sztehlo 
müvének a bevezetését, amelyben a felbontha-
tatlanságnak, mint nem ker. tannak, hanem 
emberi találmánynak a vitatásával s a polgári 
házasságnak mint egyedül jogosultnak a bizo-
nyításával foglalkozik. Frázisokhoz, lármához, 
történelmi ferdítésekhez folyamodik oly kérdés-
ben, mely tiszta látást, nyugodt megfontolást 
és a felekezeti dühöngés kerülését igényli. 

Jogi és erkölcsi érzéke nem tudja felfogni, 
hogy a házassági felbonthatatlanság nemcsak 
dogma, hanem jogi elv is, olyan jogi elv ám, 
mely tiszteletet érdemel s mely az erkölcsi sza-

badosságnak ugyan nem felel meg, de az erkölcsi 
szabadságnak igen, amint ezt dr Ascbenbrier 
az emberi közérzésből kézzelfoghatólag kimu-
tat ta . 

Protestáns érzéke nem tudja méltányolni 
azt, hogy ha az ő vallása nem parancsolja ugyan, 
de megengedi a házasság felbontását, ezt az el-
járást még sem szabad a kath. egyházra ráerő-
szakolni akarni, miután ez ugy van meggyő-
ződve, hogy a felbonthatóság megengedése a 
házasság intézményéből már a priori az állan-
dóság minden jellegét elveszi, s különben is a 
felbonthatatlanságot isteni intézkedésnek tart ja . 
(Máté 19. 9; I. Kor. levél 7, 10. Y. ö. Hur te r : 
Dogmatica. 1885. III. 530. p.) 

Történelmi érzéke elfeledteti vele, hogy 
1868-ban nem a prot. házasság szabadittatott 
fel a kánonjog uralma alól, amiről akkor egy-
általán nem volt szó, hanem a vegyesházasságba 
a jogi dualismus vitetet t be, oly elv, melyet 
csakugyan egy tollvonással törülni szükséges. 

Dogmatikus ismerete bakot lövet vele, midőn 
állitja, hogy a házasság felbonthatatlanságának 
dogmája nem Krisztus urunk tanításán alapszik, 
nem is ösmerték azt a kereszténység első szá-
zadaiban. Pedig Aschenbrier pontról-pontra az 
ellenkezőjét muta t ta ki, ugyanugy br. Roszner 
Ervin (Régi magyar házassági jog. 1887. 299. 1.), ki 
a többi között ezt mondja : „A kereszténység első 
három századában általánosan ugy értelmezték 
a sz. irás tételét, hogy a házassági elválás soha 
sem ad jogot ujabb házasságkötésre", a mi 
ellenkezője annak, mit Sztehlo állit, hogy a 
felbonthatatlanság tana „a pápai hatalom növe-
lésére az V-ik században keletkezett." Ugyancsak 
Roszner mondja, hogy „a pápák és az egyetemes 
zsinatok a házasság felbonthatóságát soha el 
nem ismerték." Hasonlóképen vélekedéseire a 
feleletet megtalálhatja Sztehlo Palmieri-nál : 
Tract, de matrim. christ. 1880. 149. 1. 

Miután tehát Sztehlo is csak az elfogult 
felekezetiség leplével tudja az 1868. évi 48 t. cz. 
botlását takarni ; miután a jelen kérdésben — 
a vegyesházassági bajoknál — csak a jogi 
dualismus és a felbonthatatlanság között van 
a választás: az intézmény vallási és társadalmi 
jelentősége okából csak az utóbbit szabad vá-
lasztani. Tehát a t.-czikk törlendő, s az előbbi 
jogi állapot állítandó vissza, anélkül, hogy a 
polgári házasságra csak gondolni is kellene. 
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A mi pedig a másik törvényt, az 1868. évi 
53. t.-cz. 8. §-át illeti, amelynek alapján az áttérő 
kath. fél házasságát felbontani és az aposztata 
papokat törvényes házasságra bocsátani szokás: 
ez jogi monstrumnak illik be, de nem törvény-
nek s azért szintén törlendő. 

Avagy nem monstruosus intézkedés-e az, 
ha valakinek az áttérése visszaható erejűnek is-
mertetik el, egy pl. 10—15 év előtt kötött 
házasságra, vagy bármely régi cselekedetére ? 
Micsoda jogi elv ez? 

A törvény maga az áttértnek áttérése utáni 
cselekedeteiről beszél s mégis az áttértnek át-
térése előtti cselekedetére, t. i. érvényes házas-
ságára bontó erejűnek ismertetik el ! 

Mily máskép van ez Ausztriában ! Ott a 
vallásváltoztatás csak az áttértnek vallásszö-
vetkezeti jogaira bir kihatással, de nem a csa-
ládi és házassági jogokra is. Ott a mely házas-
ság a megkötéskor felbonthatatlan volt, s ilyen 
a vegyesházasság is, az egyáltalán nem bontható 
fel, bár a felek később a kath. hitet elhagyják. 
Ausztriában a vegyesházassági komédiáknak ós 
tragédiáknak nincsen helyök. 

De hogy különben mennyire ész- és jog-
ellenes az a 8-ik §., magától Sztehlotól is meg-
tanulhatjuk, aki megfeledkezve arról, hogy 
könyve elején mennyire áradozott a 68-iki tör-
vények dicséretétől, később egy jogi eset fel-
emlitésénél ezt állítja fel elvül: „Az áttérés által 
az áttérőnek cselekvési képessége ugyan válto-
zást szenved, de az visszaható erővel nem birhat 
oly cselekvényekre, melyeket ez áttérése előtt 
elkövetett. Ezen előbbi cselekvényei tehát 
érvényben maradnak és érvényességök azon jog 
szerint fog megítéltetni, amely az át tértnek 
akkori hitvallása szerint azokra alkalmazandó 
volt." (94. 1.) Sztehlo ur ! ezen imént idézett elve 
szerint, lehet-e egy aposztata katholikusnak a 
házasságát felbontani, szabad-e az 53. t.-czikk 8. 
§-át fentartani? Ugy látom, hogy nem, mert ön 
egyenesen elitéli. azt. Ez pedig kétségtelen jele 
annak, hogy az a törvény rossz, hogy egy a jog 
eszméjével ellenkező elvet fejez ki, tehát tör-
lendő. 

Igy végére jártunk a bajainkat okozó két 
törvény kritikájának. Látjuk, mennyire hibázott 
a 68-iki törvényhozás, midőn ezeket megalkotta ; 
mennyi társadalmi bajnak okozójává lett. A 
törvényhozásnak tehát meg kell magát korri-

; gálnia! De nem ugy ám, hogy a megkezdett 
rossz uton haladva ujabb sebet üssön a házasság 
szent intézményén, hanem korrigálja meg a két 
törvényt, mely szégyenfoltja a magyar törvény-
alkotásnak s melyet csak a 60-as évek duhaj-
kodó liberalismusa nézhetett jónak. Ha a 48. 
t.-cz. egy helyessel pótolva, az 63. t.-cz. 8. §-a pe-
dig törülve lesz a második felében, mindjárt 
orvosolva lesznek a vegyesházasságokból most 
eredő bajaink. Béke lesz és pedig polgári házas-
ság — nélkül ! 

Ha pedig a józan ész a fenlévő bajok orvos-
lására egyedül csak ezt a módot — törvény-
reviziót — diktálhatja, mivel akarják állam-
jogászaink a polgári házasság behozatalát indo-
kolni? 

Semmivel. Vagy igen : a protestáns hit tan-
nak a nemzetre erőszakolásával. Ennek pedig 
állunk elébe ! 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, nov. 11. Hull a hályog a protestánsok 
szeméről — Tisza Kálmán politikai jellemtelenségére, 
különösen pedig az egyházpolitikai ügyekben tanúsított 
csalfa kétsziniiségeire vonatkozólag. Álljon ennek tanúsí-
tásául itt a „Pesti Napló" tegnapi esti számának a vezér-
czikke. Ennél világosabban a jelen válság okaira és lé-
nyegére senki világosabban rá nem mutatott . Halljuk az 
„1890. február 26-tól 1892. november 9-ig" cz. vezér-
czikket : 

„Tisza Kálmán a szabadelvű körben nagyhatású 
beszédet tartott, a legkülönösebbet, mit valaha mondott. 
E beszédnek legmagasztosabb kijelentése a következőleg 
hangzik : 

„Egy törvénynyel szemben, melylyel szemben az 
ország lakosainak tetemes része és egy nagy felekezetnek 
közegei dogmára, lelkiismeretre hivatkoznak, — váljon 
lehet-e a kormánynak az erőszak fegyveréhez nyúlnia ? 
Részemről legalább semmi viszonyok közt, semmi szin 
alatt ezt nem pártolnám ; semmiféle felekezet és semmi-
féle felekezet közegei irányában, még ha tévesnek tartom 
is annak felfogását, ha dogmára és lelkiismereti kérdésre 
történik hivatkozás, az állami erőszakot igazoltnak nem 
tartom." 

Álmodunk avagy ébren vagyunk — avagy nem 
igaz, hogy ezeket Tisza Kálmán mondotta ? Való ugyan ( 

hogy tizenöt esztendeig a törvényhozás és kormányhata-
lom szinte korlátlan birtokában a valláspolitikai kérdé-
seket következetesen mellőzte, Irányi javaslatát a vallás-
szabadságról minden évben leszavaztatta, a több izben 
felmerült követelést a kötelező polgári házasságról nem-
csak visszautasitá ; de a midőn a zsidók és keresztények 
közötti házasságról szóló törvényjavaslatát behozta, nem-
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csak hogy ezen minimummal beérte, de határozottan el-
lenezte az ellenzéki pártoknak, a függetlenségi pártnak 
és a mérsékelt ellenzéknek messzebb menő követeléseit a 
házassági jognak általános szabályozására nézve. Igaz, 
hogy tizenöt esztendeig a katholika egyház püspökeivel 
— egyet-kettőt kivéve — a legbensőbb pártközösségben 
élt és a protestáns egyházakért, ezek sanyarú anyagi 
helyzetének és szervezetlenségének javítására s a nemze-
tiségi izgatásoknak ezen egyházak kebeléből kiirtására a 
protestantizmusnak ezen oszlopa nem tett semmit, kivéve, 
hogy hitrokonait, ha pártbeliek voltak, hivatalos állásokba 
emelte. Nem tet t abszolúte semmit a felekezetek közötti 
jogviszonyok rendezésére, az egyenlőség és viszonosság 
alapján nem tett semmit az állam és a különböző egy-
házak, római katholikusok, protestáns autonom felekeze-
tek, avagy szerb, oláh, szász és orosz nemzeti egyházak-
nak a magyar államhoz való közjogának szabályozására, 
a nemzeti érdekek, az állami tekintély és fenhatóság 
szempontjából. Mindezeket Tisza Kálmán nem cselekedte , 
felszólítva, sürgetve, elmulasztotta. 

Hanem mit cselekedett? Mielőtt elment, mielőtt 
1890. márczius Idusán a kormányt egy másik szabadelvü-
párti kormánynak átadta, — két héttel azelőtt kibocsá-
totta a hirhedt február 26-iki rendeletet, minden feleke-
zeti háborúságnak Magyarország polgárai és papjai között 
kutforrását . Tette pedig ezt a minisztertanácsból és nem 
elhirtelenkedve és véletlenül, hanem szántszándékkal, 
mivelhogy elégszer elmondatott e rendelet keletkezésének 
története, az alkudozások, melyeket az elkeresztelések 
tárgyában Trefor t évekig folytatott Simorral, mely elke-
resztelési panaszokról neki, mint belügyminiszternek, gyak-
ran kellett tudomást szerezni. De a mig miniszterelnök 
volt, a primás intését, hogy ez a katholikus dogmába 
ütközik, megszívlelte és a konfliktust nagy bölcsen kerülte. 
De nem volt sürgősebb liberális dolga, mint távozása 
előtt, örökségül hagyni utódjának, párt jának és az egész 
országnak a vallásháborút. 

Tette pedig ezt talán azért, hogy magának vissza-
vonulási hidat építsen a protestáns tábor vezérségéhez 
vagy pedig, hogy ezzel a nemzeti pár tot és annak vezé-
rét, Apponyit, sarokba szorítsa. S a kik még emlékezünk 
az első elkeresztelési vitára és az azt megelőző cselszövé-
nyekre, a protestánsoknak az ellenzéken felbujtogatására, 
a nagy cséplőgép beszédére, a Szivák határozati javasla-
tára — tudni fogják, hogy a február 26-iki rendelet sem 
a vallási meggyőződés túlbuzgóságából, sem a benne fel 
nem található szabadelvüségből, sem az 1868-tól 1890-ig 
büntető szankczió nélkül hagyott törvény iránti tisztelet-
ből, sem végre az állam tekintélyének szeretetéből nem 
származott, hanem fakadt a személyes és pártgyülölség-
ből Apponyi iránt, mint taktikai fogás, melylyel a nagy 
generális őt megsemmisíthetni és magát megboszul-
hatni vélte. 

Ez ugyan nem sikerült Tiszának, de sikerült meg-
bontani a vallási békét Magyarországon. Megbontotta 
semmi egyébbel, mint azzal, a mit most oly vakmerőség-
gel tagad, hogy még magunk is elcsudálkozunk ra j t a — 
azzal, hogy rendőri uton végrehajtható büntetést szabott 
azon katholikus papokra, kik dogmáikra és lelkiismere-

tükre hivatkozással az elkeresztelt gyermekek anyakönyvi 
kivonatait a más vallású papoknak átküldeni vonakodtak. 
Tény, hogy elrendelte, hogy az utána következő kormány 
köteleztessék az erőszak fegyveréhez nyúlni ; most pedig 
azt mondja, hogy : „az állami erőszakot igazoltnak nem 
tar t ja ." Mekkora hipokrizis kell ehhez! 

Annál nagyobb hipokrizis, mert hisz azóta is, két 
és fél esztendő óta, szakadatlan lánczolata fekszik előt-
tünk a cselekedeteknek, melyekben Tisza Kálmán részes 
volt. A képviselőházban és a reformátusok gyűléseiben 
jelen volt, szólott is és szavazott. A Szivák-féle határozat 
mellett, mely a tűzre olajat öntött, családja és barátai 
sikra szállottak és e határozatban az 1868 : LIII . t . -cz, 
valamint a február 26-iki rendeletnek fentartása és végre 
hajtása követeltetett . Akkor az volt a szabadelvüség. 
Ugyanezen álláspontot foglalta el későbben is a kormány 
mindaddig, mig a főrendiházban vissza nem vonult Vaszary 
primás előtt. Ott Papp Gábor püspök, Tisza Kálmán 
dunántuli felügyelőnek elnöktársa és párthívei Szász 
Károly és Szontágh Pál a leghatározottabban a törvény 
és a rendelet fentartása mellett voltak. És folyt az izga-
tás tovább, a katholikus esperességi gyűléseken, a törvény 
és a rendelet ellen, a református kerületi gyűléseken azok 
mellett — avagy már a hires komáromi beszédek is el 
volnának felejtve ? Ekként szította a tüzet és a fanatiz-
musig fokozta a viszályt protestánsok és katholikusok 
között nemcsak Nagyváradon, hanem egész Magyaror-
szágon e nagynak nevezett államférfiú. 

Most pedig egyszerre milyen változás ? Nem kell 
nek' " sem az 1868. LIII. t.-cz. 12-ik szakasza, sem a 
februáriusi rendelet többé, és mindaz, a mi ezek érdeké-
ben felhozatott és elmondatott, hiábavalóság volt. A volt 
miniszterelnök azzal áll fel, hogy csak azért szólt a 
szabadelvű körben, mert hallotta, hogy „valami különös 
specziális protestáns dologról volna szó." 0 tehát mint 
protestáns egyházi főnök rektifikálja a maga álláspontját 
és azt mondja : „vannak, remélem kevesen, oly orthodox 
protestánsok, kik ezt fogják mondani, — nekünk nem kell 
semmi, nekünk jó az 1868. t.-cz. 12. §-a, miután tôrvény (  

hajtsa végre az állam, ugy a hogy — tudja. De hová 
vezetne ez ?" 

Valóban a magyar protestánsok eddig elhitték Tiszá-
nak, hogy nekik az 1868. LIII . t -cz. jó, hogy ez az ő 
szabadságuknak garancziája és hogy ahhoz ragaszkodniok 
kell. De hová vezetne ez ? 

Most tehát tudjátok meg, atyámfiai az Urban, hogy 
nektek az 1868-iki törvény felesleges és a február 26-iki 
rendelet káros, s mert mind a kettő a katholikus papság 
dogmájába és lelkiismeretébe ütközik, tehát módosítandó 
és visszavonandó. Erőszakhoz pedig az állam ne nyúljon. 
Igenis, törvény és rendelet immár szűnjenek meg, miután 
tegnap — Szápáry megbukott . 

Most pedig protestáns hazánkfiai hallgassák meg az 
u j igéket, melyek foglaltatnak Tisza Kálmánnak a sza-
badelvű pártiakhoz tar to t t beszédében, a huszadik verstől 
kezdve a következőképen: „A házassági jogot kiragadva 
a felekezetiség keretéből, egyformán mindenkire nézve 
államilag kell szabályozni hogy érvényre jusson, 
majdnem azt mondhatnám, okvetlen feltétele az általános 
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kötelező polgári házasság. Ez megnyugtathat mindenkit." 
Legyünk hát nyugodtak, a kötelező polgári házasságot 
megcsinálja — Tisza Kálmán. 

Ha az elvtelenségnek czinizmusa az 1861-iki hatá-
rozati javaslattól, melyet Tisza Kálmán nyújtott be és 
maga szavaztatott le, a bihari pontokon keresztül a fúzió 
programmjáig, mely 1875. év márcziusában hirdettetett 
ki, hogy 1876. májusban megtagadtassák, — ha a tizenöt 
esztendei szabadelvű kormányzás czinizmusa és korrup-
cziója még hagyott volna lelkünkben egy mákszemnyi 
hitet, hogy érdemesnek tartanánk lelkünk felháborodását 
— ugy a szabadelvű párton november 9-én mondott 
beszéde teljesen meggyőz bennünket arról, hogy a poli-
tikai jellemek között Magyarországon Tisza Kálmán a 
legkimagaslóbb alak." 

Esztergom. Főpásztori szózat s intézkedés szentséges 
atyánk X I I I . Leo pápa félszázados püspöki jubileumának 
megünnepléséről. Országos figyelemre méltó főpásztori 
körlevél. Teljes szövegében közöljük, a mint következik: 

„Annis abhinc quinque cum jubilo celebravit catho-
licus orbis anniversariam memóriám diei illius, quo Ec-
clesiam Dei gloriosissime gubernans Summus Pontifex 
Beatissimus Pater Leo Papa XIII. ante annos quinqua-
ginta sacerdotali consecratione accepta, sacris ad altare 
primuni operatus est, gratias ágens Deo, quod Jesu 
Christi in terris visibilem Yicarium ad banc aetatem 
incolumem benigne conservare dignatus sit. Tunc jam 
omnibus, qui eatholico censentur nomine, persuasum luit , 
divinae providentiae admirabilem dispositionem conspi-
ciendam esse in eo, quod, quo tristior sit conditio Ec-
clesiae, quo magis eadem impetatur ab hostibus, eo magis 
protrahat vitam Summorum Pontificum, Ecclesiae navim 
gubernantium, ut hoc etiam visibili et sensibili modo ob 
oculos hominum ponat immutabilem et in aeternúm 
mansnram veritatem effati divinissimi Salvatoris ad pri-
mum suum in terris Vicarium directi: „ l u es Petrus, et 
super banc petram aedificabo Ecclesiam meam et portae 
inferi non praevalebunt adversus earn." 1) 

Vidimus jam tunc VV. et DD. in Christo Fratres 
et Filii, ut verbis utar ipsius B^atissimi Patris. quanta 
laetitiae publicae facta fuerit significatio, quam magnus 
voluntatum consensus, quam varia et exquisita effusae 
pietatis testimonia. 2) Quodsi vero quinquagenaria Sacer-
dotii Sumini Pontificis tantam excitaverint in orbe catho-
lico ante annos quinque commotionem, ut pene integer 
orbis loco suo motus videretur, quid dicamus expectan-
dumque habeamus a die, quem paulo post quinquagesies 
anniversarium attinget Beatissimus Pater ex quo episco-
pali ordine consecratus fuit ? Ipse Beatissimus Pater 
animo intime motus ita de rarissimo hocce in annalibus 
Ecclesiae eventu ad rios loqui tur : „Magnum sane hoc est 
respicientibus tarn diuturnum pastoralis muneris spatium, 
quantum praecipue quotidiana sollicitudine agitatum, ad-
huc impendimus christiano gregi universo regendo." :!) 

>) Math. 16. 18. 
s) Allocutio Consist. 25. Nov. 1887. 
3) Encycl. „Magnae Dei" etc. ddto. 8. Sept. 1892. 

Necesse haud est, ut multis explicem Vobis VV. 
FF . et FF. in Christo Dilectissimi magnitudinem gratiae, 
cujus participem fecit dives in misericordia Deus, suum 
in terris Vicarium totumque illius gregem Vos enim 
ipsi, qui Christo fere ab incunabulis servitis, videtis, quam 
paucis obtingat pervenire ad diem, saltem qua in termino 
decimi lustri accedere liceat ad altare, sacris operari 
offerreque hostiam immaculatam, quam offerendi potesta-
tem in sacro Presbyteratus ordine acceperunt. 

Major pars ministrorum Christi, arduo pro salute 
fidelis populi et gloria Ecclesiae laboré consumpta, ma-
túra abripitur morte et vix quinque lustra expient in 
ministerio altaris. Jamvero Beatissimus Pater Princeps 
sacerdos, cui incumbit sollicitudo omnium Ecclesiarum, 
tot tantisque pressus undique malis et circumdatus peri-
culis, forti manu tenet atque dirigit navim Ecclesiae uni-
versae „in labore et aerumna" in vigiliis multis1) in 
medio maligni mundi positus adeo, ut cum propheta 
omni jure exclamare possit: „Misericordiae Domini, quia 
non sumus consumpti." „Qwae Nobis in spatio, ut est 
hominum vita" exclamat Beatissimus Pater — „nec 
defuerunt gaudiorum causae, et plures acerbaeque admixtae 
sunt causae dolorum." 2) 

Gaudiorum causas siugillatim non enumerat quidem 
Beatissimus Pater, attamen scimus quaenam illae sint. 
Ante omnia certe filialis illa et sincera adhaesio, qua 
fideles catholici totius mundi illum prosequuntur et cujus 
quotidie splendida percipit documenta; obedientia, qua 
mandatis illius promptissime obsequuntur; ingeniosa 
fidelium Charitas, quae multiplices invenit modos, quibus 
teneritudinem suam erga Beatissimum Patrem conteste-
tur ; admirabilis fidei christianae propagatio, quae laetis-
sima capit incrementa inter nationes dissitas, quae seden-
tes hucusque in umbra mortis i. e. infidelitatis, luce 
veritatis christianae illuminantur audientesque vocem 
supremi Pastoris Ecclesiae Christi aggregantur. Copia sa-
cerdotum, qui relinquendo patrem, matrem omniaque, 
quibuscum illos necessitudinis et charitatis vincula liga-
bant, ipsumque dulce natale solum, in peregrinas profici-
scuntur regiones sustinendo „pericula fluminum, pericula 
latronum, pericula in civitate, pericula in mari" 3) supe-
rimpendunt se pro Christo facem evangelii praeferentes 
novasque gentes sub suave Jesu Christi jugum flectentes. 
Adjutrices illis manus praebent coetus sacratarum Deo 
Virginum, quae in „labore et aerumna, in vigiliis multis, 
in fame et siti, in jejuniis multis, in frigore" 4) vocem 
Supremi Pastoris, Christi in terris Vicarii, audientes 
inserviunt miseris, docent adolescentulas et verbo et 
factis demonstrant doctrinae catholicae excellentiam, veri-
tatem. 

Haec sunt gaudia Beatissimi Patris, quibus certe ac-
cedit crescens in dies auctoritas sacrae Sedis Apostolicae, 
quae non obstante temporum iniquitate novo refulget 
splendore ab illis quoque agnita, multi habita, qui foris 
sunt et stant ex adversa parte. 

») II. Cor. 11, 27. 
2) Loc. cit. 
3) II. Cor. 11, 26. 
4) Loc. cit 
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Ast vero Sanctissimus Dominus Köster, prout vidi-
mus, ipse conqueritur, quod gaudiis suis plures acer-
baeque admixtae sint causae dolorum. 

Harum certe prima est et maxima ipsa tristis con-
ditio Sacrae Sedis Apostolicae. Patrimonium S, Petri 
direptum, prouti in suis allocutionibus saepius conquestus 
est, Beatissimus Pater sub hostili dominatu constitutus 
destitutusque illa personali libertate, qua omnis honestus 
civis gaudet. Patra ta occasione translationis exuviarum 
praedecessoris sui scandala docuerunt Summum Pontificem 
in publicum prodire haud posse, quin semet periculo 
insultuum imo ipsius vitae exponat. Accedunt iniquae 
juribusque Ecclesiae adversae leges, quae non tantum 
disciplinam perturbant, sed et potestatem et libertatem 
Ecclesiae laedunt, adeo, ut dum ex una parte inimicis 
ad Ecclesiam vexandam arma traduntur, ex altera in 
ministerio ipsa suo, in ipsa divini cultus ratione, in ipso 
catholica? institulionis munere ex alieno pendere cogitur 
arbitrio. 

Est et alia causa, conqueritur sauciatum vulnere cor 
Beatissimi Patris, „quae nos vacuo a sollicitudine animo 
esse non sin i t, : scilicet juventuti metuimus, cum multi 
illuc spectent, ut publicarum scholarum alumni magis 
ac magis potestati Ecclesiae vel in ipsa religionis insti-
tutione subducantur. Quae res praesertim apud catholicos 
perspicuum est quantum a justitia discrepet et quanti 
publice privatimque mali materiam contineat." 

Haec omnia Summus Pontifex in natione sua ca-
tholica, quemadmodum gentern italorum appellat, cum 
dolore experiri debet, quin tarnen desint causae dolorum 
apud alias catholicas gentes. Qui publicas legunt ephe-
merides, sat superque informati sunt de difficultatibus, 
quibuscum Beatissimus Pater colluctari debet in pertracfa-
tionibus suis cum nationibus ex integro vel majori parte 
catholicis. 

Allocutiones consistoriales, quae cum Clero Dioece-
sano communicari soient, manifestissimum perhibent docu-
mentum, quanta saepe saluberrimis Apostolicae Sedis 
intentionibus ponantur obstacula, parentur difficultates et 
quot injustis aggressionibus et impetitionibus exposita sit 
recte ob illas dispositiones, quarum finis est communi 
populorum et rei publicae saluti prospicere. 

Non modico saue dolore conficitur cor Beatissimi 
Patris videntis, quo teterrimo bello sanctissima religio 
nostra maximo cum animarum detrimento multis in locis 
divexetur, quantum porro animarum discrimen adducatur 
e pestiferis in vulgus editis scriptis, quae pietatem, reli-
gionem, fidem morumque honestatem aggrediuntur et 
labefactant. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** Rövid Synchronismus, vagyis a világtörténelmi 

események egyidejűségének rövid feltüntetése a vizözöntől 
Jézus Krisztus idejéig. I r ta Horvát János vácz-egyház-
ra egyei áldozópap. Kis-Kunfélegyházán, Ranezay J. nyo-
mása. 1891. 4-r. 

') Alloc, in Consist. 25. Nov. 1887. 

Horváth János hitelemzőnek s a „KaImàrÂ-féle ká-
polna volt házipapjának „rövid synchronismus"-a most 
hagyta el a saftót. — A boldogult, tudós papnak ez volt 
utolsó munkája, melyet — daczára, hogy még betegágyá-
ban is folytonosan dolgozott raj ta — egészen befejezni 
nem birt. Munkájában, melynek czélja a világtörténelmi 
események egyidejűségének rövid feltüntetése, a vizözön-
től Jézus Krisztus idejéig halad. 

A legrégibb események idejét — nem a jelvényes 
iratok, hieroglyphek, kiásott kődarabok, hanem a szentirás 
nyomán, melyet a kronológiának elég megbízható alap-
jául tekint — iparkodik megállapítani. Hat táblázatban 
vezet bennünket végig az egyptomiak, zsidók, babiloniak, 
asszírok, görögök, perzsák, szirok, médek és rómaiak 
történetén, a nagyobb események idejét feltüntetve. 

Ha csak futólagosan tekintjük is át az események 
levezetését, észrevesszük, hogy a szentirás előterjesztése 
és a történészek között alig van differenczia ; különösen 
a királyok idejétől számitva a szentirás adataival a profán 
történet előadása egyenlő lépéseket tart. Az itt-ott mutat-
kozó eltérések bennünket sehogysem alterálhatnak, főképen 
ha meggondoljuk, hogv sok időrendi meghatározás merő 
combination alapszik. 

A hat táblázat, mely történelemmel foglalkozóknak 
megbecsülhetetlen segéd-eszközül szolgál, K.-Félegyházán 
Ranezay József kiadásában jelent meg s általa minden 
könyvkereskedésben kapható, ára 80 kr. 

— Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft 
in. ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und 
Anthropologie. Von Dr Alexander Giesswein. Mit Appro-
bation des kochw. Herrn Bischofs von Raab. Freiburg in 
Breisgau, 1892. 8-r. VIII., 245 1. 

Nagytudományu paptársunk rengeteg nyelvtudomá-
nyát e müvében a müveit népek használatára bocsátja. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére : Pánthy Endre olchini választott püspök-
nek és egri főszékesegyházi nagyprépostnak, az általa birt 
szt. Lélekről nevezett monostori czimzetes apátságról 
való lemondását tudomásul vévén, ippi Bydeskuthy Gyula 
hevesi főesperest, tiszteletbeli kanonokot és kápolnai plé-
bánost, a szt. Lélekről nevezett monostori czimzetes 
apáttá kinevezem. 

Kelt Bécsben. 1892. évi október hó 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf CsáJcy Albin, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Szabó Norber t szatmári kanonoknak és 
székesegyházi főesperesnek a szt. Benedekről nevezett 
szkalkai czimzetes apátságot, Forgách János beregi fő-
esperesnek és munkácsi plébánosnak a szt. Jánosról ne-
vezett develicsi vagy develichi czimzetes prépostságot és 
Hehelein Károly pápai kamarásnak, szentszéki ülnöknek 
és ungvári plébánosnak a szt. Ágostonról nevezett pécsi 
ceimzetes prépostságot adományozom, s ez utóbbit egy-
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úttal a szatmári egyházmegyéhez tartozó ungi főesperessé 
kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1892. évi október hó 30-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
Válság, nagy válság volt e napok alatt Magyar-

országban. A miniszteri válság az egyházpolitikai kérdés 
ügyében tört ki. Mi reánk, Magyarország katholikus 
hiveire vonatkozólag megnyugtató az, hogy az apostoli 
király az ország primásának véleményét is kikérte. 

— Canonicus processus. Ma reggel 11 órakor volt 
Bécsben Budapest érseki vikáriusának, ft. Cselka Nándor 
ö méltóságának püspöki felesketése. Galimberti nuntius 
az u j magyar püspök tiszteletére ebédet is adott. 

— Dr Kohn — olmützi kanonokot káptalana meg-
választotta olmützi herczeg-érsekké. E választás a monar-
chia napisajtójában nagy zajt keltett. Leghangosabban 
zsibongnak a zsidó irók, mert a szerencsés választott 
zsidó eredetű. Csak az eredete zsidó, de a lelke már 
keresztény. Ezt jegyezze meg magának a zsidóság s kö-
vesse dr Kohnnak a példáját. Olvadjon be a keresztény 
vallásba s akkor még lehet a zsidó eredetű sz. Péternek 
is zsidó eredetű utódja, a pápaságban. 

— A westminsteri apátság temploma Angolország-
ban a protestantizmus uralomra jutása óta saecalariá^Íva 
van és Angolország hires férfiainak temetkező helyéül 
szolgál. I t t van eltemetve sz. Eduárd király is. 
Az angol katholikusok sz. Eduard napját arra hasz-
nálják fel, hogy körmenetben mennek a westminsteri 
apátság templomába imádkozni sz. Eduard sirjához. Lon-
don utczáin a katholikus notabilitások eme felvonulása 
nagy feltűnést kelt. Ez évben Vaughan érsek vezette a 
proczessziót, a ki érseki czimét a westminsteri apátságtól 
kapta. 

— Az európai nagyhatalmak fegyverkezése elérte a 
netovábbot, a mely után okvetlenül következik a kime-
rülés. Francziaországban minden fegyverfogható ember 
25 évig hadköteles lévén, háború idején 4,053,000 ember 
állhat ki a sikra. Muszkaországban a sikra szállni köte-
lezettek száma 4,556,000 ember. Németországban a leg-
újabban tervezett létszámolás következtében 4,400,000 
ember fog háború esetén fegyvert forgatni. Ámde min-
denütt mutatkozik valami omenszerü baj, a melynél fogva 
ezek a milliók halált jelentenek az illető nagyhatalmas-
ság részére. Francziaországban a tervezett évi kontin-
genst a születések gyérülése már nem adja meg többé ; 
Németországban a 10—25 éves katonaanyag jobbára már 
a soczializmus kezében van ; Oroszországban a soczializ-
mus helyét a nihilizmus foglalja el. 

N Y I L T T E R . 

Az országos közegészségi egyesület pályázatai. 

1. Az Országos Közegészségi Egyesület a Trefort-
alapból a rendelkezésre álló kamatok erejéig (mintegy 
700 frt) több 2—30 aranyra rugó jutalmat oszt ki, azon-
kivül díszokleveleket ád olyan egyéneknek (férfiaknak és 
nőknek), kik a mértékletesség, tisztaság, egészséges épít-
kezés, lakás és életmód terjesztése, visszás szokások meg-
szüntetése, egészséges játékok és szórakozások meghono-
sítása utján vagy bármí más módon kisebb vagy nagyobb 
körben, a családi vagy közéletben a közegészségügy elő-
mozdításában érdemeket szereztek. 

2. E pályázat első sorban e lelkészeket, tanítókat 
és községi elöljárókat illeti. 

3. A kik a Trefort-dijra számot tartanak, az egye-
sület elnökségéhez intézett levélben maguk jelentkezhet-
nek, kitüntetvén az okokat, melyeknél fogva a dijra szá-
mithatnak. 

4. A díjazásra érdemeseket ajánlhatják továbbá az 
egyesület elnöksége, titkársága, választmányi tagjai, az 
egyesület bármely tagja, meg az egyházi, iskolai és poli-
tikai hatóságok. 

5. A pályázó leveleket és irott ajánlatokat 1893. évi 
februárius 15-ig az egyesület elnökségéhez czimezve 
(Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 5.) kell beküldeni. 

6. A dijakat és díszokleveleket a kiküldött biráló-
bizottság jelentése alapján a választmány ítéli meg és 
határozatát az 1893. tisztújító közgyűlés elé terjeszti. 

II. Az országos Közegészségi Egyesület 1892. junius 
13-án tartott közgyűlésén a következő pályakérdést 
tűzte ki : 

í r j a le a pályázó a gyermekegészségügyi viszonyo-
kat valamely törvényhatóság (város vagy megye) területén. 
Nevezetesen vázolja statistikai adatokkal a gyermekhalan-
dóságot, közölje a törvényhatóság intézkedéseit és intéz-
ményeit a gyermekhalandóság csökkentésére valamint 
ugyanez irányban netán működő társadalmi intézményeket. 
Törekedjék az intézkedések és intézményeknek hatását a 
gyermekegészségügyre megvilágositani. Végre fejtse ki 
tanulmányai és megfigyelései alapján a szükséges állami 
és társadalmi intézkedéseket a gyermekegészségügy javí-
tására. 

A tisztán irott és lapszámozott pályamunkát 1893. 
decz. 31-éig kell a közegészségi egyesület titkári hivata-
lába (Eszterházy-u. 5. sz.) beküldeni. 

A pályadijat a választmány jelentése alapján a leg-
közelebbi közgyűlés adja ki. 

A dij 100 frt, ezenkívül a szerző — ha a müvet az 
egyesület kiadja — szokásos irói diját megkapja. A ju-
talmazott pályamű az egyesület tulajdona. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, november 16 40 II. Fé lév . 1892. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok: Polgári házasság. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Milyennek mutatkozik egyházunk 
jövője a kormányválság után ? — E s z t e r g o m : Főpásztori szózat s intézkedés szentséges a tyánk XIII . Leo pápa félszázados 
püspöki jubi leumának megünnepléséről. — B é c s : Az osztrák püspökök legújabb felirata. — Irodalom : Tiszafüred vidéke a népván-

dorlástól kezdve. — Hivatalos. — Vegyesek. 

: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
j Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, VI., Bajza-utcza 
I 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: deménv czimzendő. 

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

ÖTVENEGYEDIK 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. 

Polgári házasság. 
V. 

A vegyesházassági bajaink logikája az 1868. 
évi 48-ik t.-czikkelynek és 58. t.-cz. S-ik §-ának, 
mint ezen bajok természetes okozóinak a tör-
lését, nem pedig a polgári házasságnak a beho-
zatalát kivánja. Ez az, amit az imént evidensen 
bebizonyítottunk. 

A rossz törvénynek orvoslását annak a tör-
lése képezi. 

Ha pedig igy áll a dolog, amint a józan ész 
szei-int máskép nem is állhat, akkor valóban 
csodálnivaló állam jogászaink logikája, akik ezen 
rossz törvények okozta bajok orvoslására nem 
azt, amit a dolog természete kiván, a törvény 
törlését, hanem egy, a kérdésre egészen idegen 
eszközt, a polgári házasság behozatalát sürgetik. 
Annyi ez, mint kivánni, hogy mivel a törvény-
hozás az egyházi házasságon sérelmet ejtve ba-
jokat idézett elö, hát hogy ezt a törvényhozás 
jóvátehesse, az egyházi házasságot el kell törülni 
egészen. Ha valakit karján megsebeztünk, hogy 
meggyógyuljon, le kell vágni még a fejét is! 

Az államjogászok okoskodása a polgári há-
zasság behozatalára szakasztott ilyen. Azonban 
józan észszel, egészséges jogi érzékkel ilyesmit 
tanácsolni lehet-e? Szabad-e egy jogásznak vi-
ta tni azt, hogy mivel a házasság intézményén a 
törvényhozás sebeket ejtett , azért el kell törülni 
az egyházi házasságot magát s polgárival pótolni? 
A ki igy argumentál, az jogászi hivatásáról tel-
jesen megfeledkezett. 

Azért az ilyen szofistikus érvelés ellenében 

a meg nem vesztegetett józan észre apellálva 
azt állitjuk, hogy mivel a nálunk fenálló házas-
sági jogok többfélesége nem rosszabb dolog, mint 
a megfelelő számú bevett vallás : ha ezeket tür-

r 

jük; amazt sem szabad bántani. Es állitjuk, hogy 
a vegyesházasságból eredő bajainknak orvoslását 
nem a polgári házasság behozatalában, hanem 
egyedül az emii tet t két törvényezikkely eltörlé-
sében kell keresni. Ez bajainknak a természetes 
orvosszere. Ezt teljesiteni tartsa kötelességének 
a törvényhozás, s akkor az általa okozott bajok 
megszűntével béke lesz, mint volt 68 előtt. S 
más egyébre, ugy hiszem, nincs szükségünk. 

Ha tehát ez országból ki nem veszett még 
az igazság, akkor az a nálunk kivánatos jogi 
rendezés müvét csak ebben az irányban kívánhatja 
végrehajtani. A kérdés világos, mint a nap; a 
megsértett jogi rend maga diktálja orvosszerét. 

De — kérdezhetné valaki, — ha a bajok 
orvoslásának ezen egyedül törvényes módja oly 
nyilvánvaló, miért nem látják azt be az állam-
jogászok is, hanem ellenkezőleg uni sono a pol-
gári házasságot sürgetik ? Miért nem látják azt 
be azok is?! 

Nem tar tom magam oly elfogultnak, hogy 
azt mondjam, mikép csak magam fogom fel a 
kérdést helyesen, sőt egyenesen azt állitom, hogy 
államjogászaink is a vegyesházassági bajaink 
konziderácziójakor csakúgy ismerik fel e bajok 
valódi okát, a rossz törvényt, mint mi. Hisz az 
elébb a vegyesházassági bajainkat okozó két 
törvényezikknek a jogellenes voltát éppen Ko-
vátsból ós Sztehloból bizonyitottam be ! 

Hát akkor — kérdezhetné ismét — hogyan 
40 
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jutnak e bajok folytán oly furcsa konklúzióra, 
hogy azoknak a megszüntetésére nem egyszerűen 
e törvények eltörlését kívánják csak. hanem 
éppen a polgári házasság behozatalát ? 

Hát csak ugy, felelem, hogy ők ezt a szo-
fistikus érvelést palástul használják egy a dolog 
hátterében rejtőző motívum érdekében, mely 
motívumot ugyan könyvben kiírni nem szokás, 
kivált nálunk nem, de a melyet a hazai moz-
galmaink pszichológiája elárul s a mely motí-
vum most polgári házasságot, máskor meg mást 
kíván. 

Hogy pedig a polgári házasság behozatalá-
nak ezen fő-, ámbár leplezett motívuma, mely 
államjogászainkat a helyes konklúzió-tevéstől 
eltiltja, minálunk mi leheti — arra éppen nem 
nehéz rájutni, ha a bevett vallások tanait a há-
zasságról egymás között s a polgári házassággal 
összehasonlítjuk. 

Nálunk öt „bevett" vallás van. Ezek közül 
a katholikus (római és görög) és a görög keleti 
egyház a házasságot szentségnek, következőleg 
az egyház kizárólagos joghatósága alá tartozó-
nak, — ellenben a ref. ev., az ágost. ev. és az 
unitária vallás polgári ügyletnek, a polgári jog-
hatóság alá tartozónak tar t ja , egyszóval annak, 
amit most nálunk a polgári házasság neve alatt 
az ország minden lakósára kiterjeszteni szándé-
koznak. 

A protestánsok ezen profán házassági tana 
idő folytán némileg szelídült a vallási fel-
fogás felé. 

Luther még ezt tan í to t ta : „Die Ehe ein 
äuszerlich leiblich Ding ist, wie andere Hand-
thierung. Es kann Niemand läugnen, dasz die Ehe 
ein weltlich äuszerlich Ding ist, wie Kleider und 
Speise, Haus und Hof, der weltlichen Obrigkeit 
unterthan." 

Kálvin meg ezt, hogy: „ . . . der Ehe als 
Anordnung Gottes käme ebenso wenig der 
Charakter eines Sacramentes zu, als dem Acker-
bau und dem Handwerk eines Barbiers oder 
Schusters, welche gleichfalls Anordnungen Gottes 
seien." — íme a két vallásalapító eredeti tana 
a házasságról. (Schneemann : Die Irr thümer über 
die Ehe. 1865. 63. 1.) 

Követőik azonban annyiban jobbakká lettek 
magoknál a vallásalapitóknál, amennyiben ebből 
a Luther és Kálvin által használt afrikai stylus-
ból lassanként kivetkőztek s a házasságkötést 

határozottan nemesebb intézménynek ismerték 
el a borbélymesterségnél. A 16-ik, 17-ik század-
ban, mint Sztehlo beszéli, annak daczára, hogy 
a protestánsok polgári ügyletnek nevezték a 
házasságot, senkinek, legkevésbé pedig a kor-
mánynak ju to t t eszébe az ilyen állítást komolyan 
venni, s a házassági ügybe az egyházi személyek 
mellőzésével avatkozni. A czivilizált világ egy-
házi, vallási ügynek nézte a házasságot — a re-
formáltak között is. 

Azért a protestánsok is nem máskép, ha-
nem csak imaházban kötötték házasságaikat, sz. 
székeik előtt perlekedtek, szóval a felállított 
dogmáj ok daczára is, a mi a külső vallási eljá-
rást illeti, a házasság körül a kath. egyházat 
utánozták folyton. 

A mi pedig szorosan a magyar protestán-
sokat illeti, ezek is természetesen az elvet magát, 
hogy a házasság polgári ügylet, s hogy mint 
ilyen az állam hatalma alá tartozik, fentartot-
ták, egyebekben pedig maga a tényleges házas-
ságjogi fejlődés más volt az erdélyieknél s más 
a magyarföldieknél. Az erdélyiek már a 16-ik 
században bevett vallás lévén önálló házassági 
joggal és bíráskodással is kezdet óta rendel-
keznek. 

A magyarországiaknak önálló házasságjogi 
fejlődésök teljesen hiányzik s házasságaik felett 
ma is a József-íéle pátens előírása szerint a kir. 
törvényszékek ítélkeznek. Osak egy pái; éve 
kezdtek önálló sz. székek felállításáról gondol-
kozni, mert ehhez az 1796: 26. t.-cz. 11. pontja 
szerint joguk van, csakhogy azzal eddig nem 
éltek. 

Ezen történeti fejlődésnek a következménye 
az, hogy ámbár elvileg a katholikusok és a 
protestánsok kőzött a házassági tan tekintetében 
lényeges a külömbség, mégis a protestáns nép is, 
mivel mindig imaházban a pásztor előtt kötötte 
és köti házasságait s a kir. törvényszéknek 
felette való jogáról semmit sem tud, csakúgy 
t a r t j a a házasságot vallási, egyházi ügynek, mint 
a katholikusok. Nem is álmodik arról, hogy az 
ő házassága polgári házasság, s tudom, hogy 
meggyülne vele a baja annak, ki ezt a „külső 
látszatot" is, a pásztor előtti kötést t. i., a pro-
testánsoknál megszüntetni akarná. 

De ennek daczára a mély elvi ellentét a 
katholikusok és a protestánsok között a mai 
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napig tény leg fenáll , oly e l lenté t , amilyen a pol-
gári és egyházi házasság közöt t létezik. 

Helyesen fejezi k i ezt K o v á t s : „A Király-
hágón innen — m o n d j a — a p ro tes tánsok házas-
sági b i ráskodás t egyál ta lán nem gyakorolnak. 
A Kirá lyhágón tul pedig — jóllehet mind a ké t -
féle p ro tes tánsoknak , mind az un i t á r iusoknak 
sa j á t szókeik vannak — a pro t . házassági bírás-
kodásnak az a legfőbb elve, hogy a bírói ha t a -
lom a király személyéből ered. A Ki rá lyhágón 
innen a dispensat ionál is h a t a l m a t ma is az ál-
lam gyakorol ja ." (269. 1.) Ez a vallási mázzal 
bevont , a pász tor e lő t t k ö t ö t t polgár i házasság 

— a m a i pro tes tánsoknál . 
El lenben ugyancsak Kováts s z e r i n t : „A 

kath . egyház könnyebben fe lad ja a házasságkö-
tés egyházi fo rmá já t , m i n t az á l t a la va l lo t t há-
zassági akadályokat . Birói ha ta lmából engedni 
nem haj landó. Nemcsak a külső lá t sza to t óvja 
(t. i. a pap e lőt t i kötést , m in t a p ro t e s t án t i s -
mus), de a házasság belső valóságát . És ezt el 
odáig teszi, hogy a sa já t souverenitását . i r j a elő. 
A hitélet a kath. egyházban a legkomolyabb s igy 
a legkövetelőbb is." (255. 1.) Ez a házasság-szent-
sége az egyház iur isdict iója a l a t t — a ka thol i -
ku soknál. 

Mit t a n u l u n k ebből ? Azt, hogy a polgár i 
házasság behoza ta lának miná lunk mi a fő, ám-
bár lepleze t t mot ivuma , mely á l lamjogásza ink-
nak . akik vagy pro tes tánsok, vagy a m i egyre-
megy, egye temünk nevel t je i , kezeikbe adja a 
to l l a t ! Tanul juk , hogy ez a mot ívum miná lunk 
a p ro te s t an t i smus . A p ro tes t an t i zmus akadályozza 
t e h á t Ková tso t és Sztehlot abban, hogy a ve-
gyesházassági ba ja ink orvoslására a rossz tör-
vényből megtegyék a helyes konk lúz ió t ; az ad ja 
a fő impulzus t az egész mozga lomnak a polgár i 
házasság behozata la i ránt . Mert ennek tényleges 
meghonosí tása ná lunk, a m i n t a r ó m a i s görög 
kathol ikusok és görög kelet iek házassági dog-
m á j á n a k su tba dobását , ugy a p r o t e s t á n s há-
zassági t a n n a k diadalát j e l en tené Magyarorszá-
gon. Egységes lenne a házassági jog, m e r t az 
összes beve t t vallások hiveit egyképen kötelezné 
— a pro t . házassági j o g ! 

És ezt ugy hívják miná lunk, hogy jog-
egyenlőség, vallásszabadság. Valójában pedig 
nem egyéb ez, m i n t a többi val lásoknak a pro-
tes tan t i smus á l ta l való lassú absorbeálása . 

Tehá t nem a felekezeti házassági jogok , 

nem is a vegyesházassági ba jok azok, amik r 

m i n t á l lamjogászaink hamiskásan hangoz ta tn i 
szokták, a polgári házasság behoza ta lá t indo-
kol ják , n e m : a fő és a lapmot ívum a koulisszák 
m ö g ö t t rej l ik. Á m b á r nem szokás azt a könyv-
ben kiirni, mégis az a kohója az egész ma i 
mozgalomnak : a p ro t e s t an t i smusnak az egész 
országot a s a j á t képére á t a l ak í t an i akarás 
ösztöne. 

Ám, aki ná lunk a polgári házasság behoza-
ta la i r á n t t á m a d t mozga lma t é r ten i aka r j a , 
erről az á l láspontról nézze az embereke t , hal l -
gassa beszédeiket. Ezt t a r t v a szemei előtt , meg 
fog ja ér teni , miér t nem szabad az 1868. évi 53. 
t.-cz. 12. §-át módos í tan i ? " Miért nem szabad az 
1868. évi 48. törvény-czikket és az 53. törvóny-
czikk 8. §-át ' törülni , jó l lehet a jogga l és az 
igazsággal a legkiál tóbb e l len té tben á l lanak? 
Meg fogja ér teni , mié r t kell most a senkif iá t 
nem bántó , sőt az t m o n d a n á m gyáva kathol i -
kusok ellen, mer t hi telveik szer in t a k a r n á n a k 
élni. „radikál is" eszközt a lka lmazni s nyakukra 
a polgár i házasságot behozni ? Miér t? Azért , m e r t 
ez a p ro t e s t ánsoknak ugy te t sz ik ; m e r t övék az 
ország, a ha ta lom és — a minisz tér ium. Mert 
ők csinál ták az emi i t e t t törvényczikkeket , hogy 
a ka tho l ikusoknak jó hosszú megzakla tása u t án 
legyen mi re r á m u t a t n i o k , hogy ime ezek és ezek 
a ba jok vannak , t ehá t be kell hozni a polgáid 
házasságot ! 

Igen, a polgár i házasság csak egy p o n t 
abból a nagy programmból , mely országunknak, 
i l letőleg a magya r kathol icz izmusnak a p ro t , 
elvek szerint i lassú á t a l ak í t á sá ra van felál l í tva, 
s a melylyel szemben az ország többségé t ké-
pező ka tho l ikusoknak nincs ér te lmök, nincs 
p r o g r a m m j o k . 

. Pedig a dolog szépen halad. Püspöke inke t 
a minisz ter befolyásával kap juk , bizonyosan azon 
a jogczimen. mivel a ka th . egyház önálló és 
töké le t e s t á r saság . Legú jabban m á r azt is ki-
mondták , hogy nekünk 3 kardinál is kell. Már 
csak az következik, hogy a p á p á t is ezentúl a 
v i lágegyháznak a magyar kul tuszminisz ter ne-
vezze ki. 

Középiskoláink, vallás- és t a n u l m á n y i a la-
punk az ál lam kezében. Ránk aka r j ák dogmául 
kényszerí teni , hogy a keresz tség az egye temes 
keresz tyénségbe felvétel és hogy a házasság pol-
gári szerződés. S igy tovább számos egyéb pon tban . 

40* 



246 246 RELIGIO. 316 

És kik j u t t a t t a k bennünke t ezen helyzetbe? 
Kossu tbon kezdve a mai nap ig a pro tes tánsok , 
ugyanakkor , midőn ők m a g o k au tonomiá jok 
mögé sánczol ták el magoka t . Ok á l l í to t ták fel 
az elvet, bogy vallásuk feje a fejedelem, és nem 
magokra , h a n e m m i r eánk a l k a l m a z t a t t á k ezt. 
Mi kerü lünk az á l lam alá, s ők a függet-
lenek ! 

I lyen körü lmények közöt t hiába v i t a t juk , 
hogy a házassági j o g o k sokfélesége még nem ok 
az egységes házassági jog behoza ta lá ra ; hiába 
mondjuk , hogy vegyesházassági ba j a inkon az 
i l le tő tö rvénycz ikke lyek tör lésével okvetetlen se-
gíteni kell ; hiába, hiszen ma országunkban sem 
logika, sem igazság nem divatos, h a n e m a prot . 
h i te lveknek a ka tho l ikusokra okt royálása . 

E l ő t t ü n k t e h á t a forrás , melyből a polgári 
házasság u tán i vágy bugyog; á l lamjogásza ink-
n a k mélységes jogi disszertácziói bennünke t el 
n e m vak í t anak , o t t re j l ik e forrás , az igazi for-
rása a vágyaknak , e disszertácziók a l a t t : a 
megfé rhe te t l en p ro te s t an t i smusban . Va jha meg-
é r t enék ezt a m a g y a r ka tho l ikusok is! Vajha 
megér t enék , hogy a férfi, a m i n t t isztel i másnak 
a val lását s nem nyul hozzá, ugy hasonlóképen 
a magáéból sem enged s va l lásának m é l t a t l a n 
e l n y o m a t á s á t nem tür i . 

De h á t mi t ávo l ál lunk az ilyen férfias gon-
dolkozástól , a mi fe je inke t e lkáb í to t t ák l á rmá-
jukkal , f ráz isa ikkal a p ro t e s t ánsok . Mi azt hisz-
szük, hogy akkor tiszteljük mások vallását, ha a 
sajátunkat lábbal tapodjuk. El vagyunk nevelve 
m á r régen, s nem a pro tes tánsok igaz ta lan tö-
rekvései , hanem mi magunk vagyunk a magunk 
legnagyobb baja , mi nagy számú, de h i tünkben 
j á r a t l a n ka tho l ikusok . Azért nem is Róma, de 
mi magunk seg í the tünk csak magunkon . . . . 

Még egyszer összegezve a mondo t t aka t , lát-
juk , hogy csak naiv ember hihet i el az t az 
okodatolás t , melyet á l lamjogászaink könyveikben 
a polgár i házasság m e l l e t t t e r jesz tenek . Nem 
polgár i házasság kell nekünk, hanem a józan 
jogi érzék, mely az annyi b a j t okozot t 1868. évi 
48. t . -czikket és az 53. t.-cz. 8. §-á t e lsöpri a 
föld színéről. 

Ezzel azonban még nem m o n d t u n k el min-
dent . A p r o t e s t a n t i s m u s szolgála tában álló á l lam-

jogásza ink nem csak az egységes házassági j og 
szép m a s z k j a a l a t t követe l ik a polgár i házassá-
got , h a n e m vannak egyéb frázisaik is, amelyek-

kel a nagy tömegre nagyobb h a t á s t l ehe t gya-
korolni , m in t a jogi száraz fej tegetésekkel . 

Igy m a n a p a február i rendele t bukása m i a t t 
azt mondják , hogy az ál lam tek in té lyének a 
megóvása követel i a po lgár i házasságot. 68 ó ta 
ped ig azt hangoz ta t j ák , hogy a házasságban a 
szentség elválasztható a szerződéstől, t e h á t hogy 
az ál lam kezeibe vehe t i a szerződést, s az egy-
háznak m a r a d a szentség. Hogy a szabadelvű 
á l lam mindenkinek a le lki ismeret i s házasulha-
tás i szabadságáról gondoskodni t a r toz ik — a 
polgár i házasság fe lá l l í tása által . Hogy a polgár i 
házasságot a jogegyenlőség, a korszellem és a 
müve i t országok példája kivánja. Nemde szívhez 
szóló erős érvek ezek ? Nem ügyes d ia lekt iku-
kusok-e a mi p ro t e s t ánsa ink , a k ik t u d n a k más-
hová nézni és máshová ü tn i ? 

Megfelelt mindezekre annak idején dr 
Pa lás thy i t t a Rel ig ióban , meg Schopper , 
Porubszky, Surányi önálló müveikben, s mi is 
szemökbe nézünk még ezeknek a f ráz isoknak — 
a jövő számban. 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 16. Milyennek mutatkozik egyházunk 

jövője a kormányválság után? — 
A feltett kérdésre hihetetlenül könnyű a felelet. 

Hacsak rendkívüli nagy dolog nem történik, rendesen a 
jobb jövő ritkán következik be magától. Azt meg kell 
a kötelezett tényezőknek, — ebben a mi helyzetünk-
ben —• nekünk katholikusoknak csinálnunk. A jelen foly-
tatása a múltnak, a jövő folytatása lesz a jelennnek, ha 
mi katholikusok nem teszünk róla, hogy az egyház hely-
zete jobbra forduljon. Szakadár, protestáns, zsidó, sza-
badkőműves polgártársainktól, — a kiké jelenleg a hang-
adás, ne várjuk a keresztény kath. vallás felvirágoztatását, 
megerősitését és síkra állítását ; azt maguknak kell elvé-
gezni. Ezért kívánatos egy országos katholikus nagy-
gyűlés a kath. értelmesseg és a nép hitbuzgóságának 
szervezése végett. 

A kormányválság által teremtett valláspolitikai hely-
zet némi megvilágítása kedveért álljon itt néhány napi-
lapnak nyilatkozata: 

A „P. Napló* nov. 15-iki vezérczikkében a többi 
közt ezt mondja: 

„A Szapáry-miniszterium megmarad Wekerle veze-
tése alatt Szápáry helyett Tisza Lajossal, s mellette Szi-
lágyi Dezsővel. Ha nem szeretnők Wekerlét, nem sajnál-
nók annyira. Egyik intrikus bent, a másik fent, a har-
madik lent. Megoldásnak igazán szép. A Tiszaisták győ-
zelmét kell ebben konstatálnunk, még ha uem is fog-
lalná el Bánffy Dezső a belügyminiszterséget.u . . . 
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„Csak egy kis bibije van a dolognak: maga a kérdés, 
mely a válságot előidézte, eldöntve nincs, annál kevésbbé 
elintézve. 

Térjünk vissza az elkeresztelésekhez és a polgári 
házassághoz. Ez a két sarkpont, mely körül a válság 
forog. És most, hogy áll a dolog itt ? Ugy, hogy ma is 
nem egyféle, hanem kétféle megoldás kontempláltatik. 

Az egyik álláspont — és ez az uj minisztériumé — 
az, hogy a gyermekek vallását meghatározó 1868. LIII. 
törvényczikk fentartassék és végrehajtassák, s mert a 
katholikus klérus az anyakönyvi kivonatokat e czélból 
megtagadja ; általános polgári anyakönyvek hozassa-
nak be. 

A másik álláspont az, hogy a gyermekek vallásá-
nak meghatározása a szülőkre bizassék, tehát az 1868. 
LIII. t.-cz. 12. §-a eltörültessék, ellenben az általános 
kötelező polgári házasság hozassék be. Ez volt a válság 
előtt a minisztérium álláspontja is s ma még a szabad-
elvű párt többségéé. 

Mindinkább kitűnik a valóság, a miről a szabadelvű 
párti lapok hallgatnak, hogy Wekerle és útitársai a kö-
telező polgári házasságra vonatkozólag a korona előzetes 
jóváhagyását le nem hozhatták, tehát vagy az uj kor-
mány a párt többségének elfoglalt álláspontját, a köte-
lező polgári házasságot teszi magáévá s akkor a párt 
kisebbségével és a koronával jut különböző véleményre, 
vagy pedig a minisztérium ragaszkodik az eddigi tör-
vényhez és végrehajtásához s akkor nincs ugyan polgári 
házasság, de megmarad a felekezeti háború. Mert ki 
hinné, hogy az a válság, amit Tiszáék csináltak a köte-
lező polgári házasságnak követelésével és megigérésével, 
ha az Ígéret be nem váltatik, a liberalizmus diadalát 
jelenti s a vallási békét az országnak visszaadja? 

A válságban rejlő tárgyi okokra utalunk a helyzet 
igaz felismerése végett, mert a személykérdések felületes 
megoldása akként, hogy a régi minisztérium marad s egy 
Tiszával kiegészíttetik, olyan, hogy ezzel nem érdemes 
foglalkozni. Ha pedig a valláspolitikai kérdéseket kielé-
gítően megoldaniok nem sikerül, akkor még Tisza Lajost 
is hiába hivták segítségül. Ez a válságnak folytonossága." 

A Budapester Tagblatt a következőket írja : 
„Hogy a viszonyok a kormánypártban nem javultak 

s nem lettek örvendetesebbekké azzal, hogy a király 
Wekerle dr-t bizta meg a kabinet megalakításával : órá-
ról-órára mindjobban kiviláglik. Már heves jelenetek is 
voltak a kormánypárt klubjában a különböző csoportok 
között és nyiltan beszéltek arról, hogy Tisza Kálmán 
„cselt vetett" Szápáry grófnak. Szápáry barátai, kik 
eleinte nem .mertek szint vallani, energikusabbakká lettek 
és támogatást találnak a párt legelőkelőbb tagjainál, a 
kik helytelenítik az intrikát és bevallják, hogy előbb nem 
látták át a játékot. A párt egyáltalában csak akkor ma-
radhat együtt, ha a Tisza-csoport a háttérbe vonul. Ha 
a Tisza-család egy tagja belép a kabinetbe, akkor a kor-
mánypárt szilárdan el van határozva, hogy mindjárt az 
első ülésen nehézségeket támaszt az uj kormány elé. A 
Tisza-csoport különben jókedvű és jól érzi magát. Tegnap 
lakoma volt, melyen Tisza Kálmán személyes barátjai 
vettek részt. Ez alkalommal állítólag szó volt a Wekerle 

tiszteletére rendezendő fáklyásmenetről is, melyet tudva-
levőleg olyan emberek szándékoznak inszcenálni, a kik a 
téli választások idején Szápáry grófot is meg akarták 
tisztelni fáklyásmenettel." 

A bécsi „N. Fr. Pr." ezt í r ja: 
„Wekerle dr., mondja a távirat, abból az alapelvből 

indul ki a kabinet megalakításánál, hogy hozzá tartozza-
nak, ha csak lehetséges, a régi kormánynak ama tagjai, 
a kik az egyházpolitikai kérdésben a liberális megoldás 
mellett kardoskodtak szolidárisán, s hogy uj tagjai is 
csak olyanok legyenek, a kik ezt az álláspontot föltét-
lenül elfogadják. E végből elsőbben is azokat a személyi-
ségeket keresi föl, a kiket a korona bizalmi férfiakul 
meghívott s a kik egyhangúlag őt ajánlották Szápáry 
gróf helyére. Tegnap és tegnapelőtt tanácskozott hossza-
san Tisza Kálmánnal, Széli Kálmánnal és a képviselőház 
elnökével, s e tanácskozások nemcsak udvarias formasá-
gok voltak, hanem a kormányalakítás czéljait szolgálták, 
mert az emiitett személyiségek a parlament legkiválóbb 
tagjai közül is valók. Csáky gróf eleintén arra is ki volt 
szemelve, hogy átvegye a belügyminisztérium vezetését, 
de szabadkozott e kettős megterhelés ellen, s igy az uj 
kabinetben is csak mint vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter fog szerepelni. Hasonlóképpen elhatározott dolog az 
is, hogy Wekerle dr. Szilágyi igazságügyminisztert is 
régi minőségében fogja kinevezésre ajánlani. Szilágyi 
inicziativája és közreműködése nélkül bizonyára nem tud-
nák elhárítani a fenyegetődző reakcziót. A Szilágyi nélkül 
való Wekerle-minisztérium ugy tünt volna fel, mint 
kompromisszum az egyházpolitikai kérdés liberális meg-
oldásának ellenségeivel s Magyarország immár vezérlő 
államférfiának nagy oka volt rá, hogy kövesse meggyő-
ződését s elkerülje ezt a kelletlen magyarázatot." 

„A bécsi félhivatalos Pol. Corr. irja Budapestről 
kapott értesülés alapján, hogy a kormánykrizis megoldá-
sát — az ismeretes formában — lelkesedéssel fogadta a 
szabadelvű párt és túlnyomó részben a közvélemény is. 
A föltétlenül alkotmányos magatartással szemben, melyet 
ő felsége a krizis megoldásában tanúsított, s látván a 
kiváló uralkodói erényeket, melyeket a fejedelem ismét 
és pedig igen nehéz szituáczióban, igen kényes kérdések-
kel szemben valóságos önmegtagadással őrzött meg, mély 
hálát érez minden magyar. Az emberek annál jobban 
vannak áthatva a hála érzetétől, minthogy sok szimpto-
mából — noha a Bécsbe meghívott személyiségek diskré-
czióval hallgattak az audienczia lefolyásáról — azt lehet 
következtetni, hogy az udvarnál nagy az elkedvetlenedés 
az ismeretes budapesti események miatt. Olyan kétségek 
is merültek fel az udvari körökben, hogy hasonló mes-
terségesen szított agitácziók által nem rendül-e meg a 
törvényhozás rendszeres menetébe vetett bizalom és a 
normális kormányzás lehetősége Magyarországon. Föl-
tehető, hogy az illető személyiségek, kiknek alkalma nyilt 
rá, azon igyekeztek, hogy e tekintetben teljes megnyug-
vást idézzenek elő." 

Tehát már a bizalom is kezd megrendülni — a tör-
vényhozás rendes menetébe ! ! ! 

0 tempóra, o mores ! ? ? 



246 RELIGIO. 318 

Esztergom. Főpásztori. szózat s intézkedés szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa félszázados püspöki jubileumának 
megünnepléséről. (Vége.) — 

Augetur dolor Beatissimi Patris indigentiis universae 
Ecclesiae, quibus in defectu mediorum succurrere non 
valet. 

Nota est enim omnibus tristis niaterialis conditio 
Sacrae Sedis Apostolicae. Beatissimus Pater omnibus 
exutus, spoliatus vivere cogitur e benevolis filiorum suo-
rum oblatis et eleemosynis. Stipes Petrina, seu obulus 
S. Petri, unicum illius stabilem proventum constituit, qui 
crescentibus Ecclesiae universalis indigentiis, augeri et 
non imminui deberet. — Jamvero charitatis christianae 
fontes, e quibus bénéficia stipis Petrinae jugiter manare 
deberent, paulatim intermittunt, dum e contrario augen-
dus esset nostrorum subsidiorum numerus. 

Negari praesertim nequit e patria nostra symbolas 
Petrinas non influere in illa mensura, quae et catholico-
rum Regni Mariani numero et illorum opibus responde-
n t , vei e parte saltem aequaret bénéficia a Summis 
Pontificibus patriae Nostrae impensa. 

Nolo horum catalogum texere ; qui enim históriám 
patriae vei primis degustarunt labiis optime norunt, 
quantis beneficiis nos antecessoresque nostros ditaverint, 
quanta cura et sollicitudine pátriám nostram prosecuti 
semper fuerint. 

Loco omnium loquatur intégra natio Hungarica, 
quae e comitiis Regni 1596. Clementi VIII. tarn pro 
auxiliaribus copiis, quam pro menstruo triginta millium 
scutatorum subsidio sie agit gratias : 

„Nihil nobis antiquius habendum censuimus, quam, 
ut débitas immortalesque Beatitudini Vestrae pro singu-
laribus in nos et pátriám hanc nostram, in extremo for-
tunae cardine nutantem, beneficiis gratias ageremus. Non 
fuit ullus mortalium repertus, qui post imperatoriae Ma-
jestatis et S. R. I. subsidia desperatis rebus nostris, 
Majoribus quam Tua Beatitudo praesto fuisset auxiliis. 
Nam praeter ingentem pecuniarum vim et alia Tuae 
Beatitudinis in nos collata bénéficia opportuna admodum 
aestate proxima ejusdem iu Hungáriám venit exercitus, 
quo reliquis Suae Majestatis copiis adjuncto Strigonium 
et Visegradum sunt recuperata. Utinam autem ea tem-
porum vigeret félicitas, et eo loco res nostrae positae essent, 
quo Tuae Beatitudini et Sanctae Sedi Apostolicae pares 
his mentis gratias referre liceretl) 

Appropinquans jubilaeum Episcopale Suae Sancti-
tatis optimam et optatissimam nobis praebet occasionem 
tum sensa filialis nostrae adhaesionis, devotionis erga 
Beatissimum Patrem manifestandi, cum amorem nostrum 
atque gratitudinem factis etiam contestandi. Die 19-a 
Februarii proximi anni, quinquagesies anniversaria re-
curret dies, ex quo Beatissimus Pater in Episcopum 
solemniter consecratus fuit. Die quipe 19. Februarii 1843. 
in Ecclesia B. Laurentii in colle Viminali, prope ad S. 
Mariam Majorem sita, munus consecrationis episcopalis 
impertitus est Beatissimo Patri tunc Archi-Episcopo 
Damiatensi, celeberrimus secretarius status Cardinalis 

') Katona. Hist. crit. XXVII. 

Lambruschini. Considerationem certe meretur circumstan-
tia ilia, quod Beatissimus Pater dignitatem episcopalem 
adeptus sit in templo Dei a martyrio S. Laurentii cele-
berrimo, in quo et gloriosissimus praedecessor suus Pius 
Papa IX. consummato cursu vitae terrestris in pace 
quiescere desideravit. 

Tristia Sedis Apostolicae adjuncta utique docent, 
Summum Pontificem non modicam vim haurire debere 
et animi constantiam e heroicis S. Diaconi et Martyris 
virtutibus. 

Anniversarium itaque reditum memorabilis hujus 
diei omni cum solemnitate et filiali cum pietate recolere 
debemus. Hac de causa sequentia dispono: 

1. Praecendente solemnitatem die 18-a Februarii 
1893. ad vesperam omnes campanae durante una hora 
pulsentur. 

2. Dispono, ut die sequenti seu 19-a Februarii in 
omnibus Metropolitanae Dioeceseos Ecclesiis et quidem 
Cathedrali, Collegiatis et parochialibus, item in religio-
sorum Ecclesiis aliisque ia quibus ordinarie cultus divi-
nus peragitur solemnis cum hymno Ambrosiano cantetur 
Missa, sumta simul pro Summo Pontifice collecta. 

3. Dispono, ut speciales in hunc finem symbolae 
pro Beatissimo Patre colligantur. Preces nostrae sed etiam 
dona charitatis sint testes grati animi, filialis adhaesionis. 
Quod generatim de fide valet, illam sine opcribus mortuam 
essej) id dici debet etiam de nostra erga Beatissimum 
Patrem filiali adhaesione et charitate. Spectatis novercis 
temporum adjunctis et tristi Sacrae Sedis conditione 
manifestum est, nos adhaesionem nostram erga Beatissi-
mum Patrem modo magis opportuno testari haud posse, 
quam si collectam tam inter nos, quam curae nostrae 
creditos fideles instituerimus et sequendo morem christia-
norum primaevae Ecclesiae, qui dona et oblata sua ad 
pedes Apostolorum deposuerunt, nos aeque ad pedes 
Beatissimi Patris successoris Principis Apostolorum et 
Jesu Christi in terris Vicarii, charitativas nostras symbo-
las deposuerimus. Beatissimus Pater omnibus quidem, queis 
filialis in ilium amor atque adhaesio manifestatur, delectatur 
modis, cum ilia earn quam gerit, attingat dignitatem ; certe 
tarnen et fide digne mihi constat, omnibus his modis an-
teponi collationem stipis Petrinae, ex qua indigentiis uni-
versalis Ecclesiae succurrere possit. 

Modum collectionem symbolarum instituendi pru-
dentiae et arbitrio singulorum e DD. Curatis committo ; 
praeplacet tamen ille alias quoque cum effectu usurpatus, 
juxta quem fideles ad instituendam collectam gravibus 
verbis et praevie attenti redduntur et ad conferendas 
statuta die in Ecclesia symbolas provocantur. 

Clerus et fidelis populus hujus Archi-Dioecesis jam 
alias quoque demonstrarunt sibi sortem Beatissimi Patris 
cordi esse; quapropter non dubito, quin hac quoque oc-
casione in hunc finem quisque pro viribus suis, „corde 
magno et animo volenti" 2) concursurus sit et quidem eo 
promptius et libentius, quo magis persuasum habeat, 
hilarem datorem diligi a Deo.3) 

') Jac. 2, 26. 
-) 2. Mach. 1, 3. 
3) I Cor. 9, 7. 
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Et nec quis dicat, multa esse quae a nobis unde-
quaque deposcuntur sacrificia augerique quibus premi-
mur de die in dies onera; ubi enim de indigentiis Eccle-
siae capitis agitur, ibi membra corporis, quae sumus nos, 
cum abgenatione propriarum etiam indigentiarum suc-
currere tenentur. Quodsi enim teste S. P a u l o , p a t i e n t e 
uno membro, compatiantur omnia membra, quanto magis 
compatiendum est, si ipsum caput prematur indigentiis 
non suis, sed totius Ecclessiae. Modica duntaxat abnega-
tione e parte singulorum opus est, ut notabile confletur 
pro Sacra Sede Apostolica subsidium. 

Qua de causa VV. FF. et DD. FF. hortor et ob-
secro vos, ut colligendae stipi Petrinae jubilari, quam 
maximaru impendatis operam. Recogitate ipsi et fideli 
quoque populo exponite. Beatissimum Patrem jure dicere 
posse cum primo suo praedecessore, S. Petro, aurum et 
argentum sibi non esse ;2) quod enim a fidelibus obla-
tum accipit, hoc universae Ecclesiae indigentiis sublevan-
dis haud sufficit. Ille rêvera omnium nostrum est pauper-
rimus, nam nec personali illa libertate gaudet, qua fideles 
illius fruuntur. 

Oblatam a Vobis et collectam hoc titulo a fidelibus 
stipem usque 31-am Januarii a. 1893. ad Cancellariam 
meam mittatis ; curae mihi subin erit, ut illa ad con-
spectum Beatissimi Patris deferatur et ad illius pedes ceu 
oblatum Cleri et fidelis populi Archi-Dioecesis Strigonien-
sis deponatur. Summa collectarum in hunc finem pecu-
niarum in Circularibus Dioecesanis litteris distincte pub-
licabitur. 

4. Tandem dispono, ut cum fideli populo tenores 
harum litterarum ex ambone communicentur deque 
instante solemnitate tempestive edoceatur. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. Chari-
tas mea cum omnibus vobis in Christo Jesu.3) 

Strigonii, die 3-a Novembris 1892. 
Claudius Franciscus Vaszary m. p. 

Arcbi-Episcopus. 

Bécs. Az osztrák püspökök legújabb felirata. — 
A bécsi egyházmegyének mult hó végén összegyűlt 

tagjai Gruscha herczegérsekhez egy feliratot intéztek, a 
melyben legbensőbb részvétüknek adnak kifejezést azon 
súlyos sérelmekkel szemben, melyeket a bécsi egyház-
megye főpásztorának a legutóbbi időben kellett tapasz-
talnia, első sorban természetesen azon elemek ellen irá-
nyítva, a kik a hírhedt Schneider mechanicus gárdájához 
tartoznak. Mindazáltal elhibázott dolog lenne a püspöki 
iratot pusztán csak egy visszautasításnak tekinteni Schnei-
der áruló magatartásával szemben, mert ahhoz ez az 
ember mégis csak jelentéktelennek tekintendő. Mi a 
püspöki feliratban inkább egy jelentőségteljes politikai 
nyilatkozatot látunk s ezen oldalról kívánjuk az iratot 
közelebbről méltatni. 

A kathotikusoknak az osztrák iskolaviszonyokból 
származó elégületlenségét a püspöki kar teljesen jogos-

') I. Cor. 12, 26. 
s) Act. Ap. III, 6. 

••>) I. Cor. XVI., 23—24. 

nak találja. A felirat egyidejűleg nyilvánosságra hozza 
mind ama lépéseket, melyeket a püspökség az iskolaügy 
érdekében tett s föltétlenül meg kell engedni, hogy az 
osztrák püspöki kar teljesen megfelelt kötelességének. A 
püspökök emlékeztetnek bennünket az 1888. jan. 30-án 
kelt memorandumra, az urak házának tanügyi bizottsá-
gában 1892. febr. 28. és márcz. 12-én tett püspöki nyi-
latkozatokra és végül az összminiszteriumhoz a legutóbbi 
időben, ezen év márcz. 13-án, egy, az iskolaügyekben in-
tézett beadványa. Az utóbbi tény lesz reánk nézve két-
ségtelenül a legmeglepőbb, mert mind ez ideig semmi 
sem jutott nyilvánosságra arról, hogy a püspöki kar ez 
év márcz. 13-án a kormányhoz beadványt intézett volna. 
Mi hozzá tesszük ehhez, hogy a püspöki konferenczia 
márcz. 7-től 13-ig tartatott meg. A kormányhoz intézett 
beadvány e szerint a püspöki tanácskozás eredménye gya-
nánt tekintendő. Hogy a mai napig se vették figyelembe 
és reá éppen semmit se válaszoltak, az magától érthető. 

Ezen tény benyomása alatt az összes keresztény 
pártok egyetértésére hivatkozik a püspöki felirat, s ebből 
kitetszik, hogy annak a lehető legnagyobb fontosság 
tulajdonitható. A helyzet javulása, az irat szerint, csak az 
esetben várható, „hogyha a választásoknál illetékes körök 
egyetértő működésűk által szoros egyességre lépnek és ez 
által majdan a különböző képviselő testületekre és isko-
lai tanácsokra mérvadóbb befolyást gyakorolnak." Mi 
azonban a legnagyobb súlyt a befejező mondatra helyez-
zük, a melyben a' püspökök azon óhajuknak adnak kife-
jezést, hogy egyáltalán már maga az a körülmény is, 
hogy a bécsi kerületi iskolatanácsnak ezen időközben 
— október 10-én — mindenesetre hivatalosan beszünte-
tett rendeletéről lehet már beszélni, arra szolgálhatna al-
kalmul, hogy iskolaviszonyaink rendezése érdekében. 
minden illetékes tényező közreműködése által a kiegye-
zést sürgesse, előkészítse és szervezze. Ezen szavak által 
a püspöki testület iskolaviszonyaink felett a leglesujtóbb 
kritikát alkalmazta. Mi is a keresztvetésre vonatkozó 
rendelet tárgyalásánál a fősúlyt azon tényre fektetjük, 
hogy egy ilyen rendeletet kibocsátani egyáltalában lehet-
séges volt. 

A püspöki irat czélja igy tehát háromszoros. Mu-
tatja, hogy a püspökség az ő kötelességének lelkiisme-
retesen megfelelt, megmutatja a kormánynak, hogy 
mennyire fejlődtek már a dolgok Ausztriában és egyszer-
smind inti a hithű katholikusokat összetartásra és egyet-
értő közreműködésre. 

* 
* * 

Dr. Lueger képviselő a Cardinalis ellen intézett 
Schneider-féle támadások alkalmával a „Vaterl."-hoz a 
következő felvilágosító sorokat intézte : „En Schneider 
urat beszéde után mindjárt figyelmeztettem, hogy a néma 
keresztvetés kérdésében Ö-Eminencziájának magatartását 
illetőleg tévedésben van. Schneider beleegyezésével tör-
tént, hogy előadásom közben O-Eminencziájánák érde-
meit kiemeltem és hozzá tettem, hogy 0 az összes katho-
likusok háláját érdemelte ki. Schneider ur személyesen 
is beismerte volna tévedését, ha erre a tárgyalás mene-
tén alkalma lett volna. A zsidó lapok csak Schneider tá-

! madását hozták és nem egyszersmind az általam elő-
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adott felvilágosító nyilatkozatot. Ezen manőver czélja 
mindenki előtt világos. Szándéka ugyanis az volt. hogy a 
keresztények soraiban az egyenetlenség magvát elhintse és 
a keresztény szocziális pártot, mint olyat tüntesse fel, a 
mely az egyházfejedelmekkel szemben minden alkalommal 
ellenséges állást foglal el. Biztosítom önt, hogy Ö-Emi-
nencziájának a keresztvetés kérdésében tanusitott erélyes 
magatartását minden keresztény a legnagyobb örömmel 
és hálával üdvözli. 

A hivatalos orgánum a következőket i r ja: „A kísér-
let, hogy egy elkövetett méltatlanságot jóvá tegyenek, 
minden jó érzelmű embernél bizonyos fokú elégedettsé-
get okoz. Mi ezért meg vagyunk győződve, hogy Dr 
Lueger képviselő urnák Ö-Eminencziájához, általánosan 
tisztelt Gruscha Cardinalishoz intézett fentebbi nyilatko-
zata és köszönete, nyilván mindenütt, hol azok tudomásra 
jutottak közmegelégedéssel találkoztak." 

Schneider nyilvános bocsánatkérése, valamint Dr 
Luegernek szigorúan korrekt magatartása által, ezt most 
tartózkodás nélkül mondhatjuk, hogy egy fenyegető vál-
ság, a mely a keresztény szocziális pártra nem lett volna 
kedvező, elhárittatott. Az osztrák püspöki testület, mint 
jól értesült körökben beszélik, a keresztény szocziális párt-
tal nem ellenszenvez. Ez egyrészt magából a püspöki 
iratból tűnik ki, másrészt az osztrák katholikusok egye-
sületének nagygyűlésén egy kis jelenet játszódott le, a 
mely mindenki előtt érthető. Igy olvassuk a ,Linzer 
Volksbl." okt. 13-iki számában : . . Ezután Kurzwern-
hart kanonok és kanczellár 0 méltósága szólal fel. a ki 
az egyeien.es nagygyűlést a püspöki kar megbízásából 
üdvözli. Előterjeszti egyszersmind a magas püspöki kar-
nak óhajait, osztja örömét a linczi katholikus nap felett 
és beszéde folyamán sajnálatának ad kifejezést, hogy egy 
tiroli lap a katholikus napról oly durva módon irt, hogy 
a liberális lapok az illető tudósításokat örömmel utánnyo-
matták, hogy bebizonyítsák, miszerint a katholikus párt-
ban nincs egyetértés." 

Az illető lapnak, a katholikus szocziális párt és 
Lichtenstein herczeg ellen intézett kíméletlen támadásai 
következtek most, melyeket mi nem akarunk bővebben 
ismertetni. Most már csak az a kívánni való marad hátra, 
hogy a keresztény szocziális párt bizonyos elemei annak 
beismerésére jussanak, hogy a magas püspöki karra bi-
zonyos fokú tekintettel kell lenni. A püspöki karnak a 
keresztény szocziális párt iránt tanusitott atyai jó indula-
tát az által kell meghálálni, hogy az, az egyházi tekin-
tély emelésén és erősbbitésén dolgozzék. A hajnal dereng, 
vajha az egyház javára vezetne. 

IRODALOM. 
=•- Tiszafüred vidéke a népvándorlástól kezdve. 

Történelmi és hadászati szempontból, vonatkozással az 
ezredéves honfoglalás közelgő nagy nemzeti ünnepére. 
Irta Tariczky Endre, aranymisés pap, tiszafüredi plébá-
nos, a magyar történelmi társulat tagja, a tiszafüred-vi-
déki régészeti egylet elnöke. Két térképpel. Eger, 1892. 
8-r. 31 1. Ára 35 kr. 

Becses adalékok vannak benne a jelzett vidék tör-
ténelméhez. Vajha minden második-harmadik plébános 
vállalkoznék lakóhelye történeti emlékeinek felkutatására. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, az esztergomi főszékesegyházi káptalanban : 
dr. Mally János theologus kanonoknak a sasvári főespe-
rességre való előléptetését jóváhagyom és az ekkép meg-
üresedendő utolsó mesterkanonoki javadalmat Cselka 
Nándor pozsonyi társaskáptalanbeli kanonoknak adomá-
nyozom ; továbbá a Szt. Mártonról nevezett pozsonyi tár-
saskáptalanban ekkép megüresedendő kanonoki javada-
lomra Winter Ágoston esztergomi főszékesegyházi tisz-
teletbeli kanonokot és pázmaneumi aligazgatót kineve-
zem ; nemkülönben a Szent Miklósról nevezett nagyszom-
bati társaskáptalanban Schulcz János éneklőkanonoknak 
az olvasókanonokságra, Klempa Simon őrkanonoknak az 
éneklőkanonokságra és Volfinau József idősebb mester-
kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos előlépte-
tését jóváhagyván, ez ekkép megüresedendő ifjabb mes-
terkanonoki javadalomra Thuránszky Ármin nagymarosi 
alesperes-plebánost s végre JBohuniczky Ignácz drégelv-
palánki alesperes-plebánost és Fristyák Neit verehélyi 
alesperes-plebánost esztergomi főszékesegyházi tisztelet-
beli kanonokokká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1892. évi november hó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Római zarándoklatra történnek előkészületek 

Budapesten. A czél magasztos, a szándék dicséretes. A 
kik kezökbe vették az ügy előkészítését, siessenek a nyil-
vánosság elé lépni, mert ő szentsége várja a magyarokat. 

— Aranymise. Ngs. Devics József veszprémi apát-
kanonok, volt pápai plébános, mult hó 28-án Marczaltőn 
ülte meg fölszentelése, 30-án pedig Kis-Czellben primi-
cziája 50 éves jubileumát. Mindkét helyen a templom 
zsúfolásig megtelt ájtatoskodókkal, kiket azután áldásá-
ban részesített. Marczaltőn délben Oláh Géza urad. szám-
vevő, a jubiláris aggpap rokonának asztalánál a roko-
nokon kivül megjelentek : Ruston József nagybirtokos, 
Néger Ágoston pápai apát-esperes plébános, Ivatz Lajos 
helybeli és Polgár Ferencz egyedi plébánosok. — Este 
Ruston nagybirtokos adott ez érdemes főpap tiszteletére 
fényes vacsorát. A nemes gondolkozású s jólelkű főpap 
Czellben a dömölki apátnak volt szívesen látott vendége. 
— Isten éltesse a bőkezűségben kifogyhatatlan és buzgó 
főpapot! (F . K.) 

— Dessewffy Sándor csanádi püspök ur zarándok-
latra szólította fel egyházmegyéje hiveit, Rómába, a pápa 
püspöki jubileuma alkalmából. Ugy értesülünk, hogy a 
csanádi egyházmegye híveinek s papságénak ez a zarán-
doklata a Budapesten tervezett országos magyar katho-
likus zarándoklattal időre nézve össze fog esni. 

— Elsasz-Lotharingia nem is ország, c»ak tarto-
mány, s az ottani katholikusok mégis megelőztek bennün-
ket katholikus nagygyűlés tartásában. F. hó 13 án nyitot-
ták meg azt. 1200-an jelentek meg a befolyásos kath. 
férfiak. Mikor lesz ily gyűlés nálunk ? ! 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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TARTALOM. Vezéreszmei: és Tanulmányok: Polgári házasság — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Protestáns hang a minisztervál-
sággal egybekötött u jabb egyházpolitikai tervezésekről. — K a l o c s a i t ö m e g j e : XIII. Leo püspöki jubileuma. — R ó m a : 
A jezsuiták u j generálisáról. Mgr. Satolli Amerikában. — Kath. Egyesületi Élet: A budai katholikus legényegyesület. — A „Szent Imre-

Önképzó-Egyesület." — Irodalom : „Nagyböjtre a megtérés inditó okai." — Vegyesek. 

Polgári házasság. 
VI. I) 

.Mundus vul t decipi, volt szavajárásuk a t a -
pasz ta l t rég ieknek s mi ennek a t apasz ta l a t i 
igazságnak nem m o n d h a t u n k ellen, mivel m a g u n k 
is ugy tud juk , hogy ez igy van. Vannak a vilá-
gon tuda tos csalók és vannak megcsa la to t t csa-
lók, m i n t Lessing mondot ta . Es a világgal űzö t t 
eme j á t é k n a k a t u d o m á n y a — a szofisztika. Ez 
oly tudomány, melylyel a ha l lgatóságot szellemi 
á lomra lehet r inga tn i , ugy hogy néz és nem 
lát, hal lgat és nem ha l l ja meg — az igazságot , 
azaz, hogy az előadónak d ia lek t ikus ügyessége 
a l ego t rombább téve ly t is igazság gyanán t képes 
e l fogad ta tn i vele. És minél kevésbé szokott a 
publ ikum az önfejével való gondolkozáshoz, ala-
pos művel tsége minél a lacsonyabb színvonalon 
áll, anná l jobban szokott s ikerülni a szofisztának 
a mestersége. Lássuk ezt példában. 

Gyilkos á l l t egyszer a törvényszék e lő t t , s 
a védőügyvéd t a r t o t t a obligát beszédjét . Egyike 
volt azoknak, a kik a j ó „védő" hírében ál la-
nak. Valóban ügyesen és nagy hatással beszélt. 

Oly megha tóan vázolta a rossz nevelés, a 
korszellem befolyását , a sodró k ö r ü l m é n y e k e t 
a mai emberre, s nevezetesen a védenczére, oly 
ügyesen csomózta a t a n u k el térő val lomásai t , 
hogy a hal lgatóság maga előt t vél t l á tn i egy 
sz impath ikus vád lo t ta t , a k i t a gyilkos sorsára 1 

eli télni legalább is ember te lenség volna. 
A beszéd befejeztével az e lnök kérdezi a 

vádlottól , van-e valami megjegyezni va ló ja? 

Kir. törvényszék, feleli ez, én nem mai 

ember vagyok, sok mindenfé lé t t apasz ta l t am 
már , magam tudom legjobban mi t és miér t cse-
lekedtem eddig, de hogy olyan jó volnék, m in t 
ezt az ügyvéd ur ró lam az i m é n t k imu ta t t a , azt 
eddig magam sem t u d t a m . Ám, ha olyan 
vagyok, kérem a t. törvényszéket , a vád alól 
m e n t s e n fe l ! 

Áll í tsuk a példában felhozott gyilkos helyébe 
a polgár i házasságot , s e lő t tünk áll a képe a 
polgár i házasság mai szofisztikus védelmének. 
Oly szívhez szóló módon védik azt jogászaink, 
hogy ha ez a soka t t apasz ta l t polgár i házasság 
beszélni tudna , oly ny i l a tkoza to t volna kényte-
len védőügyvédjeiről mondani , mint a példa-
beli gyilkos. 

Nem ismerne m a g á r a ! Annyi ra megszépí-
t e t t e a szofisztika, amelye t éppen ugy, m in t a 
pol i t iká t , igen helyesen el lehe tne nevezni : „az 
u rak huezutkodásának ." 

Igen, m e r t azt az egész á r a m l a t o t a polgári 
házasság mel le t t miná lunk csak egy pá r ur i 

; Aeolus csinálj elj cl ki h iva tva érzi m a g á t ember-
t á r sa inak a legszentebb érdekeibe profán kézzel 
nyúlni , s elhallgatva a bajokat, melyeket a pol-
gár i házasság okoz, a küzdelmeket , melyeket pl. 
Németo r szágban m a n a p a p ro tes tánsok a pol-
gár i házasság megszünte tésére fo ly ta tnak (Sohm : 
Die obiig. Civilehe und ihre Authebung 18$0. 
25. 1.), azt lármázza, hogy íme a polgári házas-
ság a külföldön virágzik, t e h á t hogy nem sér the t i 
a nép vallásos érzületét . 

Egy szóval szofisztika az, t e h á t hazug mes-
terség, ami ná lunk is a polgári házasságot vé-
delmébe vet te . 

41 
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A szofiszták érdeke pedig soha sem közérdek, 
sohasem az igazság érdeke ! 

Igy m o n d j á k nálunk, hogy a je len p i l lana t -
ban az állam tekintélyének a megóvása m i a t t 
okve te t l en szükséges behozni a polgár i házassá-
got , mivel ha a febr. r ende le t minden aequiva-
lens nélkül vona tnék vissza, az csorbi taná az 
á l lam tek in té lyé t . 

Ki nem veszi észre e maszk a l a t t a pro t . 
f rondőrök foga f ehé ré t ? Mivel a február i rende-
le te t és az 1868. évi 53. t.-cz. 12. §-át a pro-
t e s t áns önző érdekek j avá ra f e n t a r t a n i többé 
nem lehet , h á t győzzön legalább a pro t . t a n a 
házasságról — a ka thol ikusok f e l e t t ! És a j á -
t ékrendezők ehhez „az á l lam tek in té lyének a 
megóvásá t" használ ják ügyesen czégérül. Az 
á l lam a l a t t t e h á t a pro t . vezéreket , a t ek in té ly 
megóvása a l a t t a prot . önző é rdekeke t kell 
é r ten i . 

Lehet -e ennél nagyobb visszaélés egy oly 
szemetszuró kifejezéssel, amilyen „az á l lam te-
k in té lye?" Pedig a f ráz isnak épp az ellenke-
zője igaz. 

Egy rossz rendele t visszavonása nem csor-
b í t ha t j a , de éppen emeli az á l lam tek in té lyé t , 
mivel azt m u t a t j a , hogy az i l lető á l lamban még 
v a n n a k h ibá ika t férf iasan bevalló emberek, ha 
az m i n d j á r t nem is te tsz ik bizonyos köröknek. 
Rende le teke t visszavonnak, t ö rvényeke t módosí-
t a n a k nálunk aká rhánya t , de ezért senkisem 
szokta e m i a t t fé l ten i az ál lam tek in té lyé t , sen-
kinek sem j u t eszébe i lyesmi t mondani . Csak 
most egyszerre j u t o t t a k rá a nagy gondola t ra , 
hogy veszélybe kerü lne az „ál lam", ha egy mind 
a ka thol ikus , mind pedig a p r o t e s t á n s h i te lvek-
kel ellenkező rendele t visszavonatnék ! I lyet csak 
ná lunk lehet e lh i te tn i az emberekkel . 

A polgár i házasságnak a febr. rendelethez 
s e m m i köze sincsen, sem az á l lami t ek in té ly 
megóvásához. 

A másik frázis, a melylyel a polgári házas-
ság jogosul t ságá t igazolni szokták, az, hogy a 
házasságban más a polgári szerződés, más a szent-
ség ; m á r pedig minden polgári szerződés az 
á l lam jogkörébe ta r toz ik , t ehá t , hogy oda t a r t o -
zik ezen a jogczimen a házasság is. 

Ezt a különös megkülönböz te tés t először 
Canus Menyhér t (f 1560) s u t ána némely theolo-
gusok t e t t ék , hogy a házasságot polgár i üg jde t -
nek t a r t ó p ro t e s t ánsoka t közelebb hozzák a 

ka th . tanhoz. Majd a mul t század második felé-
ben az egyes dogmat ikusok ezen pr ivá t vélemé-
nyét az aul ikus kanon i s t ák a jogi t é r r e vi t ték 
á t s egyrészt ennek a véleménynek, másrész t a 
pro t . t a n n a k a l ap ján a házasságot egyszerűen 
á l lami ügynek dek la rá l ták . 

Az első vol t a f ranczia for radalom, mely a 
polgár i házasság in tézményé t behoz ta ; ná lunk s 
osz t rák örökös t a r t o m á n y o k b a n II. József, m a j d 
a je len században szerte Eu rópában l épe t t életbe, 
j obbá ra fo r rada lmi mozga lmak között . Ez a dis-
t inc t io h is tor icuma. 

A mi m á r magá t azt a nézetet , mely a 
házasságban a szerződés és a szentség közöt t 
különbözte t , illeti, ez az a lap ta lan nézetek közöt t 
a l ega lap ta lanabbak egyike. 

A házasságot polgár i szerződésnek t a r t a n i 
tel jes lehetet lenség. Ha erede té t t e k i n t j ü k a 
házasságnak, előbb lé teze t t az, m i n t bá rmely 
polgár i ha ta lom ; ha most t ek in t jük , semmi 
sincs benne azokból, amik a polgár i szerződés 
kel lékei t képezik. „Die Ehe is t eine E in r ich tung 
der Na tu r , " — mond ja Schneemann. 

„Az emberek együt té lése már fe l té te lezi a 
házasságot , s igy az nem olyas va lami , a mi t 
még csak a jogi rend hoz létre. A házasság oly 
ős anyag , mit a jogrend már készen talál. S a 
m i r e igy b e n n ü n k e t a természetes felfogás is 
meg tan i t , azt az i s ten i k i je lentés is megerősí t i , 
a mennyiben a házasságot m i n t isteni alapítású 
i n t ézmény t a t e r emtés re viszi vissza (Gen. 1, 
2 7 , 2, 18. Máté 19, 4—6). A házasság nem olyan, 
m i n t a tu la jdon vagy m i n t az adósság . . . Azér t 
nagy tévedésnek t enné k i m a g á t az, ki a r r a 
tö rekednék , hogy a házasságot mint merőben jogi 
viszonyt szabályozza", — mondja Ková t s Gyula 
(256. 1.). Más szóval nagyot téved az, ki a há-
zasságot polgár i szerződésnek nézi. 

Nincs ugyanis ennél t á r g y : pénz, vagyon, 
szolgálmány vagy hasonló, a mi fe le t t alkudozni 
lehetne , s a miről szerződést kö tn i szokás. A 
házasságnál ké t és csak két személyről, k é t lé-
lekről van szó. 

Nincs i t t szó fe l té te lekről , amik az alkudo-
zók aka ra t á tó l függnének s a szerződés p o n t j a i t 
szokták képezni ; ami a házasságot teszi, az 
minden házasságra lépőre a t e rmésze t tő l vál to-
zat lanul meg van a lapí tva . A k é t kü lönnemű 
személy nem alkudozik, n e m szerződik, hanem 
e lvá lasz tha ta t lan életviszonyba, házasságra lép. 
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A házasságot a szere te t hozza létre, őrzi a 
le lki ismeret , m i n t t e rmésze t i kötelességet . Ezt 
a fe lekre nem valamiféle alku, de a t e rmésze t 
rój] a ki. 

Már hogy ebből az egészből mi t követe l -
he tne m a g á n a k a polgári h a t a l o m azon a czi-
mén, mivel hozzá a vagyonvéte l ről , cseréről, 
pénzkölcsönről stb. szóló szerződések t a r t o z n a k , 
lehe te t len belátni . 

A házasságot polgár i szerződésnek t a r t a n i 
azért , hogy az a r ra lépők polgárok, hogy kö-
tésénél az egyház kánon ja iva l n e m ellenkező 
polgári tö rvények m e g t a r t a n d ó k , hogy a tö r -
vényes házasság á l ta l némely polgár i jogok sze-
r ez t e tnek és hogy a házasulók a hozományról , 
vagyonközösségről, özvegytar tásról s más dol-
gokró l szerződhetnek, n e m lehet , m e r t ezek a 
házasság lényegéhez nem t a r t o z n a k . (Porubszky : 
Er tek , a polg. házasságról. 1868. 10. 1.) 

Már mos t ezt a házasságot , mely nem pol-
gár i szerződés, h a n e m a te rmésze t á l ta l meg-
szentel t viszonya ké t kü lönnemű személynek, 
Kr isz tus szentségi mél tóságra emel te , a m i n t azt 
az ember i sége t megvá l tó müve k iván ta . De vá j -
jon ez á l ta l az első emberpár ó ta l é teze t t há-
zasságnak a t e rmésze t é t vá l toz ta t ta -e meg? Váj-
jon a te rmésze tes házasságkötéshez va lami uj 
t énykedés t csatolt-e, a mi m i n t szentség a 
házassági consensushoz j á ru ln i? Ugy hogy a 
consensusból és a szentségből m i n t két e lemből 
a l aku lna az egy ker. házasság? Nem, Krisztus 
semmi i lyesmit nem t e t t , hanem a házasság-
kö tés t magá t , a melyet készen ta lá l t , eme l t e 
szentségi mél tóságra, ugy hogy ugyanazok az 
elemek, a melyek a t e rmésze tes házasságkötés t 
képezik, a szentség anyaga és a l ak jává vá l tak . 

A jegyesek tes te i s azoknak kölcsönös á t -
engedése, t e h á t a t e rmésze tes házasságkötés ele-
mei, képezik e lvá lasz tha ta t l anu l a ker. házas-
ságnak, m i n t szentségnek, anyagá t ós a lak já t , a 
melyhez a malaszt közlése kö tve van. A con-
sensus maga a szentség. A consensusnak a ki-
nyi lvání tásával ki van szolgál ta tva és felvéve a 
ker . házasság szentsége. Azért a felek kölcsönös 
megegyezését csak ugy nem lehe t elválasztani a 
szentségtől , min t nem a vizzel való leöntés t a 
keresztségtől . 

A consensus maga a házasság szentsége ; a 
vizzel való leöntés maga a keresztség szentsége. 

Azér t a m i n t a keresztség szentségét senki 

sem t a r t j a az állam jogha tósága alá t a r tozónak , , 
azon a jogczimen, hogy a „vizi-jog" az á l l am-
hoz ta r toz ik , ugy a házasság sem t a r t o z h a t i k 
az á l lam iurisdict iója alá azon a czimén. mivel 
a szerződések jogi szabályozása az ál lamhoz 
ta r toz ik . Mivel a házasságnál először polgári 
szerződós nem k ö t t e t i k ; másodszor mivel a 
szentség nem járuléka a consensusnak, hanem 
m a g a a consensus a szentség. 

A házasságnak a t e rmésze te az uj szövet-
ségben nem vál tozot t , hanem m a g a a házasság 
szentségi mél tóságra e m e l t e t e t t ; s e m m i u j sem 
j á ru l t a n n a k a fogalmához, hanem a régi házas-
sághoz, m i n t olyanhoz, a szentség malasz t ja l e t t 
kötve. Azért házasságra lépni akarni és a szent-
séget nem akarni a keresztények között erkölcsileg 
és jogilag lehetetlen dolog. Mert midőn üdvözi tőnk 
azt aka r t a , hogy a férf inak és nőnek házasság-
beli egyesülése, melyet eredeti , is teni a l ap j á r a 
veze te t t vissza (Máté 19.), egyházában szentség 
legyen, egyú t t a l azt is a k a r t a , hogy hivei ala-
p í t o t t a kegyelmével él jenek is. 

Keresz ténynek házasságot kö tn i és a szent-
séget fel nem venni aka rn i — nem lehet. Azér t 
ami a keresz tények közöt t n e m szentség, az 
nem is házasság, hanem ágyasság, m in t IX. P ius 
mondo t t a . A keresz tények közöt t nem házasság, 
hanem a házasság szentsége létezik. Enné l fogva 
a kereszténységben a férfi és nő a szent egye-
sülés (consensus faci t nupt ias ) ál tal nem valami 
polgár i szerződésre lépnek, ez non sens, hanem 
egy is teni e rede tű szentségnek a szolgáivá és 
felvevőivé válnak, szentséget vesznek fel, ami 
minden fé l reér tés t kizárólag az a la t tomos , vagyis 
pap nélkül k ö t ö t t házasságoknál , me lyeke t az 
egyház mindig szentségnek t a r t o t t , legjobban 
fel tűnik. 

Ebből m á r mos t m indenk i ér thet i , hogy mi 
a ker . házasság és mi nem, s hogy mily jog-
czimen t a r toz ik az az egyház kizárólagos jog-
ha tósága a lá? Mivel szentség s nem polgári szer-
ződés. Azér t nem kisebb t e k i n t é l y , m i n t 
B lun t sch l i , ekkép ny i l a tkozo t t e kérdésről : 
„Nur ein grobes Missverständniss der neueren 
Natur rech t s lehre ha t in der Ehe ein blosses 
Ver t ragsverhä l tn i ss , oder gar nu r e inen obliga-
tor ischen Cont rac t sehen können ." (L, Schopper : 
A polg. házasság. 186S. 25. 1. Valóságos r epe r -
t ó r i u m a e mü a polg. házasságra vonatkozó ösz-
szes kérdéseknek) . 
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Az államhoz a házasságnak csak polgári j 
eredményei t a r tozván , ám in tézkedjék ezekről, 
ha tetszik függet lenül , de a házasság lényegéről 
való rendelkezést , t ö rvényhozás t és b í ráskodást 
kötelessége, m in t Krisz tus rendel te , meghagyn i 
az egyháznak, mer t a szentségek ehhez t a r -
toznak. 

A polgári ha ta lom soha sem is gondol t 
olyasmire, m i n t h a a ker. házasság hozzá t a r toz -
nék, és pedig a polgári szerződés czimén. Ezt a 
„grobes Missvers tändniss" - t csak a nyomoru l t 
lelkű aulikus jogászok hozták forgalomba, hogy 
u ra iknak te tsző dolgot művel jenek . Már pedig 
az önző érdek m i t nem volna képes igazolni a 
szofisztikával ? 

Ha a polgár i ha ta lom ilyen jogsér tés re csak 
gondolni is me r t volna valaha, akkor , hogy csak 
egy pá r nyomós példát emli tsek, II. Lo thá r I. 
Miklós pápa elé. VIII. Henr ik VII. Kelemen pápa 
elé, I. Napoleon ( Je romos t es tvé re és P a t t e r s o n 
amer ika i nő köz t k ö t ö t t és) VII. P ius pápa elé 
v i t t házassági ügyében könnyen seg í the t e t t volna 
magán a házasság f e n t a r t á s á t szilárdul védő 
pápákkal szemben. Egész Angl iá t e lveszte t te 
e m i a t t az egyház, de házassági kizárólagos jogát 
senki sem mer te bán tan i . Csak a mió t a a for-
rada lom e lbo lond i to t t a az emberek fejeit , neve-
zik a házasságot polgár i szerződésnek. 

Következik ebből, hogy nem egyéb modern 
tudományos bada r ságná l : a házasságban a szer-
ződést a szentségtől e lválasz tani aka rn i , mivel 
abban i lyen ké t elem nem lé tezik; t e h á t az 
á l lamnak nincs is joga a házasság szentsége 
helyébe polgár i házasságot ál l í tani . S ha felál l í t 
i lyet , csak tö rvényes í t i a concubinatus t . 

Egy harmadik f rázis szerint , mivel olyanok 
is vannak, ak iknek nem te tsz ik az egyház előt t 
k ö t ö t t házasság, vagy oly házasságra a k a r n a k 
lépni, melyet az egyház megkö tn i nem enged, 
t e h á t hogy be kell hozni a polgár i házasságot , 
mivel az á l lam polgárairól gondoskodni t a r t o -
zik. Reiszig á l l a m t i t k á r a m inap választói e lő t t 
— a polgár i házasságra czélozva — ezt m o n d t a : 
Az á l lam po lgára inak (hánynak és kik azok?) 
közszükségle te i rő l gondoskodni ta r toz ik , szüksé-
ges t ehá t , hogy oly in tézmények lé tes í t tessenek, 
melyek a polgárok jogos (hm !) igényei t vallás-
különbség nélkül kielégí t ik . 

Igen? No a nép zömének végtelenül jogo-
sabb igénye az, hogy adójá t , t e r h e i t ne emel- j 

jék , de inkább, hogy segí tsenek nyomorán . És 
ki ha l lga t j a ezt? De m á r egy pá r ur i p ro le tá r 
m i a t t — gondolkozzunk csak kissé a dolog 
ál lása f e l e t t ! — meg kell bolygatni az egyhá-
zakat , m e g az ország lakosainak vallási érzüle-
t é t , meg a ker. t á r sada lomnak egyik legszentebb 
i n t é z m é n y é t ! Oh t i ember i gondviselők! 

Kovács Albert , ámbá r a ka th . házassági 
j o g o t mél tányolni nem tud ja , mégis e lutas i tó lag 
nyi la tkozik az ilyen szándék felől. „A polgári 
házasság érdekében, úgymond, csak azon egy 
a r g u m e n t u m o t lehet felhozni, hogy az egyházak 
néha dogmat ika i okokból nem engednek meg-
kötn i oly házasságot , mely ellen fizikai és pol-
gári , sőt erkölcsi .szempontból sem (?) lehet ki-
fogás t t enn i és meg tagad ják a házasság végle-
ges f e lbon tá sá t még akkor is, midőn az tényleg 
m á r fe lbomlot t , sőt t a l án a felek már u j tö r -
vénytelen viszonyt k ö t ö t t e k ; m á r pedig az á l lam 
köte les ezen polgára inak m a g á n érdekei t is 
védelmezni . Mindez egyáta lán nem talál a pro-
t e s t á n s házassági jogra , de igen a ka thol iku-
sokra. Azonban i t t is az ilyen esetek az összes 
jogese teknek mindenese t re igen kis perczent jé t 
teszik, m e r t a ka th . házassági tö rvények a több-
ség szükségeit képesek kielégí teni s nem esnek 
azon hibába, m in t a polgári házasság védői, kik 
az elenyésző kisebbség szükségóért ( jobban 
mondva : könnyelműségéér t ! ) a nagy többség 
é rdeke i t és érzelmei t ha j landók megsér ten i . . . 
Nem lehet t e h á t bölcs tö rvény az, a mely azért , 
hogy az ezredik ember tág telkiismeretét kielégítse, 
a többinek komoly erkölcsi é rzüle té t megsért i ." 

Ugyan meggondol ták-e ezen u r ak azt, hogy 
hogyan esnék egy komoly férfinak, ha neki 
élete legszentebb p i l l ana tában a rá jáva l együt t a 
községi jegyző vagy szolgabíró e lő t t kel lene 
megje lenn ie? Tud ják-e ezek az erkölcsi érzülete t 
mé l tányo ln i ? 

Egy negyedik f rázis a külföldi országokra 
mu ta t , hogy o t t is van po lgár i házasság és a 
val lás még sem m e n t tönkre . Nem men t tönkre , 
de csak azon e l lenhatás folytán, melyet az em-
berek m i n d e n ü t t a polgár i házasság, m i n t rá-
erőszakol t nyűg ellen t anús í tanak . Mert a kül-
földön m i n d e n ü t t vagy forradalom, vagy k u l t u r -
harcz, t e h á t erőszak hozta be a polg. házasságot. 
És i lyen i n t ézmény t ke l lene nekünk utánoz-
nunk ? Miért ? . . . 

* 
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Tehát nem polgári házasságra, hanem az 
1868: 48. és 58. t.-czikk 8. §-ának a törlésére 
van nekünk szükségünk. Ám, aki gondolkozni 
tud, gondolkozzék a mondot tak felett , váj jon 
kivánjuk-e mi más val lásnak a kárá t ezáltal? 
Nem, mi csak magunk részére igazságot kí-
vánunk. 

Kath . testvérek, ébredjetek már egyszer 
ön tuda t ra és legyetek azon, hogy a mi igazaink 
is már egyszer képviselve legyenek ott, a hol 
minden van képviselve, csak mi nem, —' az 
országgyűlésen ! 

Dr Dudek János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 18. Protestáns hang a minisztervál-

sággal egybekötött ujabb egyházpolitikai tervezésekről. — 
A budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" legutóbbi 

számában, miután közölte Tisza Kálmán beszédét, melyek-
kel Geszt ura a szabadelvű vagyis kormánypárt ama hires 
nov. 8 iki klubbgyülésében a vezéri pálczát ismét meg-
suhogtatta. a protestáns álláspontot ez uj helyzettel szem-
ben eképpen jelölte ki : 

„Eddig Tisza beszéde, mely világosan feltárja a ké-
szülődő egyházpolitikái reformokat állami és politikai 
oldalról. S e tekintetben készséggel és fentartás nélkül 
csatlakozunk az itt kifejezett elvekhez s habár gyors 
életbeléptetésökhöz nem nagy is bizalmunk, de azt hisz-
szük, itt az ideje, hogy hozzá szóljunk a tervezett refor-
mokhoz. Mi egyelőre két észrevételt kívánunk tenni a 
tervezett egyházpolitikai reformokra. Mi is azt tartjuk, 
hogy mihelyt a vallások szabadsága és teljes jogegyenlő-
sége (beleértve a zsidó vallás reczepczióját is) megvaló-
síttatott, mihelyt a kötelező polgári anyakönyv és a kö-
telező polgári házasság behozatott: az 1868. évi XIII. 
törvényczikk fentartása nem lesz égető szükség állami és 
politikai szempontból, mert az állaru az anyakönyvek és 
a házasságügy államosítása által kétségtelenül minden 
esetben és minden vallásfelekezettel szemben megóvhatja 
állami tekintélyét és állami souverainitását. Addig azon-
ban ne bolygassuk a régi mesgyét ! 

Ámde a kérdésnek igen fontos prot. egyházi oldala 
is van, melyet nekünk protestánsoknak nem szabad figyel-
men kivül hagynunk. Először is az anyakönyvek államo-
sítása által gyakorló lelkészeinkre háramló óriási fizetés-
csökkenés, mely átlagban a fizetések egyharmadának 
elvesztését jelenti. Ezt a nagy anyagi veszteséget nem 
szabad kárpótlás nélkül a különben is szegényesen, néhol 
nyomorúságosan díjazott papság nyakába zúdítani. Másod-
szor a vallások teljes szabad lábra helyezése által kelet-
kező uj viszonyok a földiekben szegény s amellett óriási 
kulturális áldozatokat hozó protestántizmust egy fejedelmi 
bőkezűséggel dotált uralkodó felekezettel állítják versenyre, 
mely mulhatlanul a gyengébb versenyző fél romlására 
vezet. Állami kegyből dúsgazdag római katholiczizmus és 

önvétke nélkül szegény protestántizmus, kidobva a létért 
való küzdelem nehéz versenyére : a végeredmény könv-
nyen belátható. Elethalálra vívandó vallási harcz, ádáz 
felekezeti viszály, melyben a küzdők egyenlőtlen fegyver-
zete miatt egészen bizonyos a gyengébb félnek előbb-
utóbb való eltiportatása. Ezt előmozdítani vagy csak meg-
engedni is az államnak nem lehet érdeke, harmadfél 
milliót számláló polgáraival szemben ; sőt inkább önmaga 
és polgárai jránti kötelessége arról gondoskodni, hogy a 
vallás szabadsága által keletkezendő uj helyzetben a vi-
szonylag legnagyobb (!) nemzeti és kulturális szolgálatokat 
tevő protestántizmus kezében el ne töressék a kenyérnek 
botja. Erős meggyőződésünk, hogy a vallások szabad lábra 
helyezése csak akkor fog az államra békét, a protestán-
tizmusra megnyugvást hozni, ha vagy minden állami ere-
detű egyházi vagyont szekularizálnak, vagy ha a kultur 
missziót teljesitő nemzeti egyházak az uralkodó valláséval 
arányosított állami dotációban részesülnek. Harmadik le-
hetőség nincs, nem is gondolható a békés kibontakozásra. 

Nyíltan kimondjuk, hogy a protestántizmusra nézve 
életkérdés, az államra nézve törvényben ígért tartozás a 
protestáns egyházak anyagi megerősitése. A tervbe vett 
egyházpolitikai reformok közé ennek felvételét is tiszte-
lettel kérjük és sürgetjük.u 

Kalocsai íőmegye. XIII. Leo püspöki jubileuma. — 
Pecci Joachim, a dicsőén uralkodó XIII. Leo pápa, 

ezt olvassuk a „Kath. Hitoktatás"-ban. 1810. márczius 
hó 2-án született, és már 1843. február hó 19-én, tehát 
alig 33 éves korában, püspökké szenteltetett. 

A fölöttünk őrködő isteni gondviselés megengedé, 
hogv 82 éves ősz Simeonunk, egyházunk nagv örömére 
püspökké szenteltetésének 50-ik évfordulóját megérhesse, 
s az egész anyaszentegyházban örvendetes mozgalom 
indult meg, hogy ezen napot világszerte ünnepélyessé 
tegyék, a kathosikusok milliói világszerte minél fényeseb-
ben megünnepeljék ! 

A mozgalom végre hazánkba is átcsapott, s ameny-
nyiben nem csalódunk, Kalocsa érseke nálunk az első, ki 
Budapestről 1892. október hó 1-én kelt kenetes pásztor-
levelében egyrészről felhívja ezen örvendetes eseményre 
papságának s híveinek figyelmét, másrészről pedig fő-
pásztorilag intézkedik ő szentsége püspöki jubileumának 
méltó ünnepléséről. 

Hogy a hivők minél nagyobb lelki épüléssel vegye-
nek részt ezen világraszóló ünneplésben, mindenek előtt 
ismerteti a főpásztori levél azon búcsúkat, melyeket ö 
szentsége ezen alkalomból a római központi bizottság 
esedezésére engedélyezett. Ezen központi bizottság ugyanis 
programba vette, hogy ő szentsége püspöki jubileuma 
napján : a) ünnepélyes sz. mise tartassák, b) a rózsafüzér 
ajtatosság végeztessék, c) az oltáriszentség kitétessék, s a 
hivek részint a sz áldozáshoz járuljanak, részint annak 
ünnepélyes imádásában részt vegyenek ; d) mise alatt sz. 
beszéd tartassák, s a szentséges atyáért és az egyház 
felmagasztalásáért imák mondassanak. 

A központi bizottság kérésére ő szentsége mindezt 
helyben hagvta, s egyben teljes bucsut engedélyezett 
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azoknak, kik a jubileum napján ezen ajtatoskodásban 
részt vesznek, s egyúttal meggyónnak és megáldoznak ; 
7 évi bucsut engedett azoknak, kik a jubileum nyolczadán 
át sz. misét hallgatnak, s 300 napi bucsut engedett azok-
nak, kik ezen jubiláris napok alatt az oltáriszentség imá-
dásában részt vesznek vagy ezen szándékkal a rózsafüzér 
ajtatosságot végzik. 

Bizonyára ezen körülmény is hathatósan serkenteni 
fogja a jámbor hiveket, hogy ő szentsége püspöki jubi-
leuma alkalmából az isteni szolgálatot minél tömegeseb 
ben látogassák, s hogy ennek fényét a maguk részéről 
is emelni törekedjenek. 

Császka György kalocsai érsek ö excellentiája ezek 
előre bocsátása mellett a következőket rendeli : 

1. Folyó évi deczember hó 8-án a szentséges atya 
számára minden templomban gyűjtés rendezendő, s ez 
Péter-fillérül fog ő szentségének a jubileum napjára meg-
küldetni. 

2. A papság még külön is adakozik e czélra, — s 
folyó év végéig ez is összegyűjtve beküldendő. 

3. Február hó 19-én minden templomban hálaadó 
isteni tisztelet tartandó. 

4. Jövő 1893. évi február hóban mindazon templo-
mokban, hol a tanuló ifjúság sz. misét hallgat, isteni 
tisztelet alatt a rózsafüzér ajtatosság végzendő min-
den nap. 

5. Egész 1893. év folytán a sz. misében minden 
pap egy imádságot mond a szent atyáért. 

6. Egész 1893. év végéig a csendes misék végez-
tével ezen könyörgés végzendő : 

V. Imádkozzunk szentséges atyánkért, Leo pápáért ! 
R. Az Ur tartsa meg őtet, éltesse őtet, boldogitsa 

őtet e földön, és ne adja őtet ellenségeinek kezeibe ! 
Könyörgés : Mindenható örök Isten, könyörülj a te 

szolgádon, Leo pápán, és vezesd őtet kegyességed szerint 
az örök üdvösség utaira, hogy a Te jóságodból, mik 
előtted kedvesek, azokat keresse és azokat teljes erejéből 
mindenkor követhesse. A mi urunk Jézus Krisztus által. 
Amen. 

Örömmel vettük tudomásul kegyelmes főpásztorunk 
intézkedéseit, s midőn ezeket olvasóinknak is tudomására 
hozzuk, meg vagyunk arról győződve, hogy annak út-
mutatása szerint hazánk hitoktatói országszerte törekedni 
fognak szentséges atyánk püspöki jubileumának ünnep-
lésébe a vezetésükre bizott ifjúságot is belevonni. 

Evégre igen alkalmasnak látszanék az iskolákban 
országszerte egyöntetüleg eljárni, s mindenütt ezen módot 
követni, úgymint: 

a) Egyik legközelebbi órában, (pl. midőn az egyház 
fejéről szólunk,) alkalomszerüleg áttérünk az egyház jelen-
legi fejére, s azután ismertetjük a püspöki jubileum 
jelentőségét, s az ünnepély módozatait. 

b) Gyűjtést szervezhetünk a tanuló ifjúság között, s 
ha 1—1 krt hozna is minden gyermek, ezen összeg a 
tanuló ifjúság szeretet-adományaként volna elküldhető 
szentséges atyánknak, — s aki 5 év előtt arany miséje 
alkalmából oly megilletődéssel fogadta a nagyemlékű dr. 
Haynald bibornok által Magyarország ifjúságának álta-

lunk gyűjtött szeretet-filléreit, bizonyára ép oly atyai jó' 
indulattal fogadná azt jelenleg is. 

c) Jézus szentséges neve ünnepén szentségimádást 
végezhetne hazánk tanuló ifjúsága a szentséges atya 
szándékára, — böjt I. vasárnapján, február 19-én pedig 
a szent áldozáshoz járulhatnának, — s a hálaadó isteni 
tiszteleten vagy ők is részt vennének, vagy ezt külön 
megtartanák. 

d) Február hó folyama alatt a rózsafüzér ajtatos-
ságból 1—1 tizedet minden nap elmondana közösen min-
den osztály, — hozzá csatolva a föntebbi könyörgést. 

e) Február hó 18-án iskolai szünet tartatnék, s 
ezen napon kisebb-nagyobb mérvű iskolai ünnepélyek 
rendeztetnének a ritka jelentőségű nap emlékére. 

Mindez egyszerű is, kivihető is, épületes is, az egyes 
helyi viszonyokhoz alkalmazható is. Föl tehát hazánk 
hitoktatói, mutassuk meg, hogy szivünk melegen dobog 
azon pápáért, ki a magyar hitoktatók és tanférfiakhoz 
5 év előtt oly jelentőségteljes beszédet mondott; mutas-
suk meg, hogy a vezetésünkre bizott ifjúság szivébe s 
lelkébe mélyen bevéstük egyházunk szeretetét, s ezzel a 
szentséges atya iránti benső kegyeletet is ! 

Róma, nov. 15. A jezsuiták uj generálisáról. Mgr. 
Satolli Amerikában. 

A lapok azt híresztelték, hogy a jezsuiták uj géné-
ralisa lakását Rómába fogja áttenni Fiesoleból, a hol 
1873 óta van a székhely. Biztos forrásból merítve mond-
hatom, hogy ez a hír téves. Az uj rendfőnök még mindig 
Loyolában tartózkodik, Spanyolországban, a hol a provin-
cziálisok és a többi választó rendtársak congregatio gene-
ralist tartanak. Ebben az egyetemes gyűlésben, a mely 
csakis rendfőválasztás alkalmával szokott összeülni, a 
társaság tartományi főnökei beszámolnak a rendfőnök 
előtt a rend helyzetéről provincziájokban és tanácskoznak 
vele együtt a különféle rendtartományok szükségleteit 
illető módosítások és változások iránt. A mostani con-
gregatio generalis valószínűleg deczember 2-án lesz befe-
jezve, a mikor éppen xav. sz. Ferencz napja vagyon. Az u j 
rendfőnök azután egyenesen Rómába indul, a hol decz. 8-ára 
várják. Ekkor fogja őt fogadni a pápa egész rendfőnöki kúriá-
jával együtt. A mi a rendfőnöki székhely kérdését illeti, 
hogy erre még egyszer visszatérjek, e tekintetben még 
semmi határozat sincsen. Az egyetemes gyűlés csak óhajt 
nyilvánított az iránt, hogy a rendfőnök resideálása Ró-
mában újra összeállittassék ; a döntés e tekintetben egé-
szen a rendfőnökre van bizva. 

Mgr Satolli érsek, a pápa bizalmas, kedvelt em-
bere, a ki jelenleg másodszor jár Amerikában, nem azért 
ment oda, hogy az Egyesült-Államok érsekeinek érte-
kezletében, mint az apostoli szentszék megbízottja elnö-
köljön, hanem azért, hogy a washingtoni kath. egyete-
men thomistikát tanítson három hónapig. Az már talán 
tudva van önöknél is, hogy az egyesült-államokbeli érse-
kek conferencziája főleg a plébániai iskolák ügyével fog 
foglalkozni. 
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K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
= A budai katholikus legényegyesület elkészí-

tette már ez évadra a munkaprogrammját. Az iparos 
fiatalság nagy hasznát veszi a derék egyesületnek, mely 
a közművelődés és a magyarosodás terén valóságos misz-
sziót teljesít. Az egyesületben minden hónap első vasár-
napján hit és erkölcstani előadásokat tartanak, a másodi-
kon dalestét rendez a fiatalság, a harmadikon este 6—7 
óráig nagyobb szabású felolvasásokat hallgathatnak a 
tagok, a negyediken pedig műkedvelő szini előadásokat 
rendeznek. Az egyesület tagjai ezenkívül rendes oktatás-
ban is részesülnek. Turcsányi Dezső tanár a hazai törté-
nelemből, az alkotmánytanból s a földrajzból tart elő-
adásokat, Tomor Ferencz a magyar irodalmat, a magyar 
nyelvtant tanitja s az egyszerűbb polgári okiratokkal 
ismerteti meg a fiatal iparosokat, Duma György pedig a 
számtanból s a könyvvezetésből tart előadásokat. A derék 
tanárok egészen ingyen végzik dicséretes munkájúkat. 
Tellér rajztanár jóvoltából rajzolni is tanulnak az egye-
sület tagjai. Nyilvánvaló tehát, hogy az egyesület vezetői 
jól fogják föl a feladatukat s éppen ezért megmagyaráz-
hatatlan az a közönyösség, melylyel a budai iparos mes-
terek az egyesület iránt vannak. 

— A „Szent Imre-Önképző-Egyesület" folyó hó 
19-én szombaton 6 órakor felolvasó estélyt tart, melyen 
dr Margalits Ede „A filozofia feladatai" czimén fog elő-
adást tartani. — Az egylet ez után minden szombaton 
rendez a Ferencziek-bazárjában levő helyiségében felol-
vasást, melyen vendégek mindig szívesen láttatnak. 

— A budai szent-Vincze-egyesület e hó 19-én 
délután 5 órakor tartja alakuló ülését Zichy Nándor gróf 
elnöklete alatt az I. kerületi elöljáróság helyiségében. 

IRODALOM. 

*** „Nagyböjtre a megtérés indító okai.1' Tár-
gyalva hét sz. beszédben, nagy nyolczadrét: 104 lap, 
Horváth Lajos győrujvárosi plébános. A böjti sz. beszé-
deknek, bármit tárgyaljanak is, nem lehet egyébb vég-
czéljuk, mint a bűnöst magábaszállásra, bűnbánatra és 
megtérésre birni. Jelen sz. beszédek minden kerülgetés 
nélkül homlokban támadják a bűnöst, s a legmegrendi-
tőbb örök igazságok erejével késztik a megtérésre. Láng-
elmék nagy gondolatai vannak összegyűjtve e beszédek-
ben, melyeket olvasva vagy hallva sokszor szinte eláll az 
ember lélegzete. E sz. beszédek a missióbeszédek modo-
rába vannak tartva, s missióbeszédekül is használhatók. 
Áruk bérmentes szétküldéssel 75 kr. Megrendelések a 
győrujvárosi plébánia-hivatalba intézendők. 

Ugyanitt kapható még néhány teljes példány a 
Borromaeus hitszónoklati folyóirat 2., 3. és 4-ik évfolya-
maiból leszállított áron: 3 frtért. 

— Beküldetett a dr. Toldy László által szerkesztett 
„Törvényhatósági Naptár" 1893-ra szóló V. folyama, Az 
uj folyam sok tekintetben az előzőket is fölülmúlja. Az 
eddigi anyagon kivül megtaláljuk benne nemcsak a buda-
pesti, hanem az ország összes ügyvédi és közjegyzői 

kamaráihoz tartozó ügyvédeket és közjegyzőket, lakhelyök 
pontos megjelölésével. A nagyközségek és körjegyzősé-
gek, szám szerint mintegy 4300 pontos és megbízható 
betüsoros jegyzékbe foglalva, az eddiginél is jobb feldol-
gozásban vannak meg. Egyéb újításokon és javításokon 
kivül nagyban emeli e naptár becsét, hogy egy, harmincz 
hasábra terjedő betüsoros tárgymutató van hozzácsatolva, 
melynek segitségével egy másodpercz alatt meg lehet 
találni, a mit keresünk. Lajstromba vannak véve az összes 
adóhivatalok, vámhivatalok, törvényszékek, járásbíróságok, 
szolgabiróságok stb. Mindezek, mind pedig a „Hasznos 
tudnivalók" egész tömege e Naptárt nélkülözhetetlenné 
teszik nemcsak a hivatalok és különféle irodák, de a 
magánemberek számára is, főkép azokra nézve, kiknek 
bármely hatósággal dolguk és érintkezésök van. Az 500 
lapnál többre terjedő nagy negyedrétü kötet ára most is 
hallatlanul olcsó, t. i. fűzve 2 frt, kötve 2 frt 40 kr. 
Kapható Singer és Wolfner főbizományosoknál (Budapest, 
VI., Andrássy-ut 14) s általok minden hazai könyvkeres-
kedőnél. 

— Értesítő. Az árvamegyei ínségesek számára fel-
ajánlott 300 fűzött példány Dorn-Erhardt „A gyónószék* 
cz. munka 1 frt 20 kr. v. 6 sz. mise fejében bérmentve 
küldetik meg ; az intencziós megrendelők részéről eddig 
100 frt küldetett a szepesi püspöki hatósághoz. 

Ft, Laky Demeternek „A női erény és méltóság 
irányelvei* cz. jeles munkája fűzve 1 frt 40 kr vagy 7 
sz. mise, egész vászonkötésben 2 frt, vagy 10 sz. mise 
fejében küldetik meg. 

, Képek expediálására ugy a tél hidege mint a nyár 
hősége kevésbé levén alkalmas, kérjük a megrendeléseket 
most eszközölni. A méternyi nagyságú Krisztuskép telje-
sen elfogyott, de Correns sz. Család cz. remeke ismét 
kapható 25 frt. v. 125 sz. mise fejében. 

Az anyaszentegyház közönséges ájtatossági gyakor-
latai vulgó „Imák és Énekek" cz. imakönyv 50 példánya 
csinos kötésekben 10 frt. v. 50 sz. miseért kapható, az 
„Arany könyvecske" is hason feltételek mellett rendel-
hető meg. 

Libri et Imagines decreto Congr. Cone, die 24 Apr. 
1875. dantur stipendii loco — Stipendiis (Missiones) 
Asylum quoddam et templum sustentantur. „Hac in re 
Sanctitas Sua benigne annuit ad omnia iuxta petita, Tibi, 
Rectori et Benefactoribus apostolicam impertitur Bene-
dictionem. Card. Seraphini 13. Julii 1886." A Havi füze-
tek kiadóhivatala (Budapest, II., Donáti-utcza 3.) 

— Egyházi szent beszédek Bourdaloue és Massi-
lon nyomán I. és II. füzet, 13 nagy ivnyi terjedelemben, 
27 szent beszédet tartalmaz. E két hatalmas franczia 
szónok nagy terjedelmű beszédei gondos tanulmányozással 
egy félórás beszédekké vannak összeolvasztva. Eszmékben 
gazdag tartalom, szigorú logikai következetesség, könnyű 
áttekinthetőség, gyakorlati haszonnal járó tanulság, vilá-
gos tömör irmodor e beszédek fő jellemvonásai. Kaphatók 
Szalay Sándor székesegyházi hitszónoknál Szatmártt. Egy-
egy füzet ára 60 kr. (vagy erga duo sacra). 

-f István bácsi Naptára 1893. évre. Alapitá Majer 
I., szerk. Kőhalmi-Klimstein József tanár. Budapest, kiadja 
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a Franklin-társulat. Kapható minden könyvárus és könyv-
kötőnél. Ara 50 kr. 

Régi, szolid hírnevének megfelelő diszes és magvas 
tartalommal jelent meg ennek a Naptárnak jövő évre 
szóló folyama is. 

VEGYESEK. 
— Szózat jelent meg a keresztény családok derék 

lapjában, a „Téli Esték"-ben a „katholikus magyar mun-
kás néphez", XIII. Leo pápa püspöki jubileuma alkalmá-
ból, vallásosságának és kath. érzelmeinek nyilvánítása 
iránt. Igazán ez a módja a néphez való fordulásnak, a 
katholikusok felébresztésének. 

— Wiegand János szent-ágothai lelkész az erdélyi 
egyházmegyében egy kántort keres, kinek évi 60 frt, s 
ha esetleg a sekrestyési és harangozó teendőket is elvál-
lalná 120 frt készpénzfizetése és tisztességes lakása leend. 
Kötelessége vasár- és ünnepnapokon a kántori teendőket 
végezni. A zenéhez értők mellékjövedelemre is számit-
hatnak. Már nyugdíjazott kántoroknak ajánljuk ezen 
helyet, kik bővebb felvilágosítást a nevezett lelkész úrtól 
nyernek. 

— Iskolaszentélés. Kutas (Somogyin.) plébániához 
tartozó Szabás községben az újonnan épült iskolát f. hó 
6-án. nagy ünnepélyességgel szentelte fel ft. Osvald Péter 
németladi plébános és kerületi esperes ur. A felszentelési 
ünnepély „Veni Sancte"-val s szent misével kezdődött, 
melyen nagyszámú ájtatos közönség volt jelen. Szent 
mise után körmenetileg mentek az u j iskolához, hol az 
esperes ur megható beszédei mondott a nevelésről. Az 
ünnepélyt „Te Deum" zárta be. 

— Dr Engels János esperes-plebános 1892. no-
vember hó 23-án, Szent Kelemen napján, délelőtt 
tíz órakor, a temesvár-józsefvárosi templomban ünnepé-
lyes plebános-beiktatását tartja, melyre a meghívót a 
„Religio" szerkesztősége köszönettel vette. 

— Papszentelés. Vályi János dr, az eperjesi gör. 
kath. egyházmegye püspöke, a felügyelete alatt álló sze-
minárium arra jogosult kandidátus növendékeit közelébb 
áldozópapokká szenteli fel, a kik névszerint a követke-
zők : Petrásovszky Leo, Andrejkovics Mihály, Yaskovics 
Antal és Petritsko Illés. A nevezett jelöltek 13-án sub-
diakonusokká, 17-én diakónusokká és 20-án presbyterekké 
fognak fölavattatni. 

— Katholikus iparosinas-védőegyesület van alakuló-
ban a fővárosban. Az egyesület azt a czélt tűzte ki, hogy 
vallásos nevelésben részesítse az iskolából kikerült, mes-
terségre adott gyermekeket s igy őket az elerkölcstelene-
déstől megóvja. Az egyesület gondoskodik az inasok szel-
lemi szórakoztatásáról is. Segítségükre lesz a mesterek-
nél való elhelyezésükben, menedékhelyről gondoskodik 
számukra. Az egyesület tagjai havi 5 krt fizetnek. Az 
alapszabályok végleges megállapítására november 20-án 
d. u. 5 órakor lesz értekezlet a budai katholikus legény-

egyesület helyiségében, II. Apor-utcza 4. Az egyesület 
élén Bogisicli Mihály budavári prépost áll. 

— Tömeges visszatérés az egyház kebelébe. Kölesden, 
Tolnamegyében, Spies József paksi apát-plebános ur a 
kath. egyház kebelébe huszonkét helvét és öt ágostai 
felekezetű egyént vett fél egyszerre, kik lelkük jobb, 
nemesebb meggyőződését követve visszatértek az anya-
szentegyház kebelébe. E szép és megható esemény, mely 
kétségkívül a buzgó lelkipásztorok érdeme is, legyen 
buzdító példa másoknak is, kik vegyes vallású helyeken 
működnek az Ur szőlőjében. 

— A Rómába való magyar zarándoklat előkészítő 
munkálatai serényen folynak. A rendező ft. König Gusz-
táv az ország minden részéből kap buzditó leveleket, a 
melyek világos jelei annak a mély és őszinte ragaszko-
dásnak, melylyel a katholikus magyarok a pápai szék és 
szentséges atyánk XIII. Leo pápa iránt viseltetnek. Mi-
helyt a központi végrehajtó bizottság elnökétől Monsig-
nore Tedeschi-től Rómából megérkezik a részletes uta-
sitás és a tárgyalások a vasutakkal be lesznek fejezve, a 
részletes program in is azonnal megjelenik. 

— A királyné nevenapja Erzsébet királyasszony 
nevenapját e hó 19-én a fővárosban a szokásos ünnepies-
séggel ülték meg. A budavári királyi palota Szent Zsig-
mond kápolnájában reggel 8 órakor mondott ünnep1 

misét Yézinger udvari prépost-plébános. A szervita atyák 
templomában reggel 9 órakor volt az ünnepi mise, a 
helyőrségi legénység számára. A hivatalos ünnepi isten-
tisztelet a budavári helyőrségi templomban volt délelőtt 
10 órakor. Itt maga a hgprimás pontifikált. E napou az 
Erzsébet leányárvaház növendékeit külön megvendégelték, 
az Erzsébet szegényház ápoltjai pedig a rendes ebéden 
kivül pecsenyét és bort kaptak. Az iskolák nagyobbrészt 
szüneteltek. 

— A budapesti tudományegyetem hallgatóinak száma. 
A budapesti tudomány-egyetemen erre a félévre a hittu-
dományi karra 85. a jogi karra 1905. az orvosira 883 s 
a bölcsészetire 349 rendes hallgató iratkozott be; a 
gyógyszerésznövendékek száma pedig 148, vagyis az ösz-
szes rendes hallgatók száma 3370. Rendkívüli hallgató 
210 iratkozott be valamennyi karon. Ezzel szemben a 
mult tanév első félévében 3238 rendes és 226 rendkívüli 
hallgatója volt az egyetemnek, vagyis idén 3580, tavaly 
3464 hallgató iratkozott be az I-ső félévben. A szaporo-
dás tehát 116, a mit leginkább a joghallgatók nagy sza-
porodása idézett elő. 

S z e r k e s z t ő s é g i telefon. 

Róma. G. A. Urambátyám zárt levelező lapja egészen át-
ázva ju to t t kezeimhez, ugy hogy nagyrészt olvashatatlan volt. 
Különösen a zarándoklatokról várunk sok szép tudósitást. — 
Yalahol. Bemetének. Most már rákerül végre a sor a becses czikkre. 
Üdvözlet. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : De Barzia néhai cad i j i püspök intelmei az egyházi szónokokhoz. — Tomory Pál és a 
mohácsi vész. — Egyházi Okmánytár : Ex S. Congregatione Supremae Universalis Inquisitionis. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Az u j kormány székfoglalása, p rogrammja és fogadtatása. — B u d a p e s t : Protestáns vallomások, vélekedések és kivánságok. — 

Kath. Köztevékenység : Megnyitó beszéd. — Kath. Egyesületi Élet : A Páli sz. Vincze egyesület. — Vegyesek. 

De Barzia néhai cadixi püspök intelmei 
az egyházi szónokokhoz. 

(Vége.) i) 

A harangról v e t t j e lképnek ér te lméhez ha-
sonló a harsona, a t rombi t á ró l ve t t hasonla t 
ér te lme. Ez az u tóbb i hasonla t a szent í rásban 
t öbb helyen fordul elő. Isten az ő p rófé tá i t 
többször sürget i , hangozzék h i rde tő szavuk m i n t 
a harsona. Igy I sa iá sná l : (48.) „Quasi tuba exal ta 
vocem tuam." J e r e m i á s n á l : (4.) „Canite tuba in 
te r ra . " Ezechielnél: (7.) „Canite tuba." Oseásnál : 
(8.) „In gu t tu re t u o sit tuba." Joe lné l : (2.) „Ca-
n i t e t ubâ in Sión." Mindezen he lyeke t a he tve-
nes fordi tók igy f o r d í t j á k : „Praedica te ." 

Az i s ten i igehirdetők — m o n d j a Origenes 
és sz. Ágoston (August . Ser. 106. de t emp . Rup. 
1. I. de off. c. 16.) — azon evangél iumi harsonák, 
melyekkel Jézus, az i s t en i Józsue, a bűnös 
Je r i cho fa la i t ledönti . Ugyanazé r t minden hi t -
szónok e ha r sonák je lképében vegye fonto lóra 
nagy kö te lmé t . T i tok te l j e sen ábrázolja a hi tszó-
nok köte lességét azon ké t ezüst ha rsona is, 
me lyeke t Mózes I s ten pa rancsá ra kész í t t e te t t . 
„Fac t ib i duas t ubas a rgen t ea s ductiles." (Num. 
10. Hug. Card.) 

K é t ilyen ha r sona volt, mond ja Hugo bi-
bornok, j e l e n t v é n : hogy necsak szóval, h a n e m 
é le tünkke l is p réd iká l junk . „Duas tubas ." Csengő 
és kalapácscsal ver t ezüstből vol tak e h a r s o n á k ; 
a h i t s zónoknak is, hogy jól beszéljen, sz. Ágos-
ton szavai szerént , sokszoros t a n u l m á n y , fo lyto-
nos önmeg tagadás és á l lha ta tos imádság ütései 

') Lásd a 35. sz. 

á l ta l kel l a beszédre készültnek lennie. (Aug. in 
psal. 97.) „Argenteas ducti les." K é t ha r sona vol t 
— eml í t i a szellemes Rupe r t apát , kell ugyanis , 
hogy a hi tszónok Jézus-Krisz tusnak, m i n t az 
élők és hol tak b i r á j ának ké t fé le e l jövetelé t hir-
desse. „Quia duo sunt adventus t r e m e n d i judicis, 
duas t a n t u m tubas jubet Dominus facere Moisi." 
(Rup. lib. I. in H u m . c. 25.) A t r o m b i t a hacsak 
nem üres nem hangz ik ; épugy a h i t szónoknak 
— Hugo b ibornok t a n i t á s a szerént — hogy 
gyümölcsöző legyen t an i t á sa , az alázatosság és 
földi dolgok megvetése á l t a l egészen ki kell 
ü res i t t e tn ie . „Tuba non resona t nisi vacua, et 
p raed ica to r debe t esse vacuus per humi l i t a t em, 
pe rque r e r u m t e r r e n a r u m neglec tum." (Hug. 
Card, in psalm. 44. Ascan. in Genes. I. p. 1249. 
2. P e t r i I.) 

A t r o m b i t a nem szól hacsak bele n e m 
fúnak , l ehe l l enek ; épugy a hi tszónok a Szent-
lélek belehellése, azaz vétele nélkül, m i n t sz. 
Leo m o n d j a (Serm. I. de Pen t . Aug. lib. 4. de 
doctr . clerist. c. 27.) s e m m i t sem tehe t , m i n t ez 
nyi lván l á t h a t ó vol t az apostoloknál . „Ab hac 
die — m o n d j a sz. Leo — tuba evangelicae prae-
dicat ionis in tonu i t . " A t r o m b i t á k és harczi t á -
roga tók némelyeke t lelkesítenek, m á s o k a t meg-
r e t t e n t e n e k ; kel l hogy a hi tszónok is — m o n d j a 
sz. Ágos ton (Aug. ser. 106. de t emp . Cyrill Alex, 
hom. 9. de Pasch.), lelkesítsék, buzdí tsák az iga-
zakat , r e t t e n t s é k a gonoszokat . „Sacerdotal is 
t u b a m e n t e m peccator is humi l iâ t , an imos vir i 
sanc t i corroborât ." A harczi t á r o g a t ó k harczra 
tüzelik a k a t o n á k a t : sz. Gergely ér te lmezése sze-
r é n t a szónoknak is ha l lga tóságá t a bűn elleni 

325 
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engeszte lhet len harczra kell tüzelnie. (Greg. I. 
Reg. 13. c. 3. Bonay. in Luc. 3.) „Buccinä canere 
est a l iorum m e n t e s ad spi r i tuá l i s belli propo-
s i tum excitare." A mózesi t r o m b i t á k jelképei 
vo l t ak azon t rombi t áknak , melyekről szól az 
Apostol , bogy az utolsó Í té le tkor meg fognak 
harsann i , j e l en tvén a kegyelem életére való fel-
t ámasz tás t , mely á l ta l le lki é letre ébredjenek 
azok, k ik a bűn fer tő jében halva feküsznek. 
„Simil i ter ad t u b á m praedica t ionis resurgunt 
m o r t u i spi r i tua l i ter ." (Hugo Card, in Isai. 58. 
Orig. bom. 3. in Exod.) A t r o m b i t a nemcsak 
vigalom, hanem r e t t e n t é s eszköze i s ; az evan-
gél ium h i rde tő je n e m a hal lga tók m u l a t t a t á s a , 
h a n e m inkább a bűntől való e l r e t t en t é s vége t t 
lép a szószékre. (Aug. serm. 106. de temp.) „Tuba 
peccator ibus necessaria est, quae non solum 
aures eorum pene t re t , sed et cor concu t i a t ; nec 
delee te t cantu , sed cas t ige t audi tu ." Végül a 
t r o m b i t á k nemcsak a t áborban , hanem az ünne-
pek kih i rdetésére is haszná l t a t t ak , „Si quando 
habebi t is epulum, e t dies festos, e t kalendas, 
canet is tubis ." (Num. 10. Hug. Card.) Mi a r r a 
mu ta t , hogy a h i t szónokoknak a t r o m b i t á k ál tal 
j e lképeze t t köte lességet ünnep i szónokla ta ikban 
is meg kell t a r t a n i o k . 

Befejezzük e magya ráza to t a szent í rásban 
szinte többször t a l á l t a t ó felhő jelképével. „Ki-
csodák ezek — kérdi Isaiás, k ik min t a felhők 
repü lnek? „Qui sun t is t i qui u t nubes v o l a n t ? " 
(Isai. 60. 8.) Mely kérdésre sz. J e r o m o s (in Isai. 
5.) Sz. Ágoston (in Psalm. 35.) Sz. Gergely (li. 
14. mor. c. 2.) s más sz. a t y á k és í rók egyhan-
gulak azt felelik, hogy ezek a hi tszónokok. 

Mert ezeknek — m o n d j a Hugo bibornok 
a felhőkhöz kell hasonl i taniok. Repül jenek, m i n t 
a felhők — az ima és elmélkedésben. Legyenek 
m i n t fe lhők, te lve levén a bölcseség és kegye-
lem nedvével. Mint felhők, melyek az Is ten i r án t i 
való dicsőségért megsemmisülnek , s a ha l lga tók 
hasznáér t egészen k iüres i t te tnek . Mint felhők, 
kik az ég és föld közö t t közvet í tők levén, aka-
dályozzák a bűnösök ellen való is teni boszunak 
szigoru-naphevét . Mint felhők, kik az élet zaj ló 
tengeréből a gyönyörök keserűségét nem szív-
j ák magukba . Mint felhők, k ik a Szentlélek enyhe 
és kel lemes szellőjétől űzetnek. Mint felhők, kik 
nem á l lapodnak meg egy helyen, hanem min-
denü t t h i rde t ik az evangél iumot . Mint felhők, 
k ik a sz. t an í t á s vizét ha l lgatóik földjébe, — 

szivébe hu l l a t j ák . Mint felhők, k ik a t a n í -
tás vizét t isztán közlik, s nem m i n t a forgó-
szél, mely minden t e lárasz t ; s nem is oly 
bölcseséggel, mely csak a felületet besározza, 
h a n e m mely okos mértékle tességgel minden t 
meg te rmékeny í t . Mint felhők, kik a t a n í t á s t , 
m i n t va lami országos esőt mindenki re tudós és 
t u d a t l a n r a egyarán t ömlesztik, s a kíváncsiak 
kedvéér t s emmi különös t nem tesznek. Mint 
felhők, kik n e m mindig hu l l a tnak enyhe perme-
t e g e t és t ápdus h a r m a t o t , hanem gyakran fé-
lelmes t an í t ássa l v i l lámlanak, r e t t e n t ő dorgálás-
sal dörgenek, sőt oly feddő mennyköveke t szórnak, 
hogy a bűnösnek elég oka van megfélemleni . 
Mint felhők, k i k n e k r e t t e n t é s e i t és fenyegetései t 
Is ten esővé vá l toz ta t j a . „Fulgura in pluviam 
fecit." Ami sz. Ágoston magya ráza t a szerént 
(Psal. 76. Nazi. Or. de Basil. Picin. li. 2. sym. 
n. 169.) anny i t tesz, hogy I s t en a hi tszónokok 
olyféle v i l lámaival sú j t sa a bűnös sziveket, hogy 
azok maguk is a p e n i t e n t i a és jó cselekedetek 
gyümölcsét t e r e m j é k . „Minas ad miser icordiam 
flexit, de t e r ro r ibus i r r igabi t . " (Psal. 134. Aug.) 
S vá j jon nem fontos dolog-e, midőn a hal lga-
t ó k min t száraz földek a szükség h a n g j á n fel-
hők u t á n k i á l t o z n a k ? m i n t sz. Jób m o n d j a : 
„ F r u m e n t u m desiderat nubes." (Job. 37.) és sz. 
J e r o m o s : „Hoc f r u m e n t u m vivum desiderat nubes, 
idest p raed ica tores" (Hieron. serm. 27. in cont.) 
s mi haszna, hogy mig a ha l lga tók kíváncsian 
vár ják az esőt, vi l lámlást , dörgést , v i l l ámütés t 
örök üdvösségüknek elősegí tésére; addig a fel-
hők mindezeken f igyelmet lenül fe lül repülnek, s 
csupán néhány ta lá ló megjegyzés fu tó fényét, 
néhány elmés ö t le te t , vagy fe le t te csillámló 
beszédmodort hordoznak magukkal , mely a 
levegőben elenyészik ahelyet t , hogy gyümölcsöző 
esőt hu l l a t t ak volna ? Éppen ez az miről panasz-
kodik sz. J ó b : „ F r u m e n t u m des idera t nubes," 
és „Et nubes s p a r g u n t lumen suum." Eszmél-
j ü n k ! s kö te lességünket , m i n t hitszónok minden 
a lka lommal le lki ismeretesen be tö l t en i iparkod-
junk , és pedig Is ten dicsősége és a le lkek üd-
vössége i r á n t i t ek in te tbő l . -j-

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

A király egyenkint kikérte a főurak, főpapok véle-
ményét, informáltatta magát a nemesség hangulatáról, s 
azok összvéleménye Tomoryra irányult, s igy közmeg-
egyezés folytán Tomory érseket jelölte ki fővezérré, 
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társul adván melléje Zápolyai György szepesi grófot, a 
vajda öcscsét. Az érsek kétségbe rolt esve. Belátta, hogy 
képtelen oly óriási tábor ellen ily csekély számú, az is 
megoszlott véleményű, pártviszályoktól még itt is mar-
czangolt sereget győzelemre vezérelni. Szerénység sugalta 
szavakkal kérve-kérte a királyt, bogy ne állitsa őt oly 
polczra, melyre sem hivatása, sem képessége, sem ele-
gendő ereje nincsen. „0 szegény barát — mondá egyebek 
között — olyan nagy hadjáratról, a milyent intéznie kel-
lene, fogalma sincsen. Inkább vannak erre hivatva a ná-
dor. a vajda, a temesi bán, kiknek nagyobb tekintélyük, 
több tapasztalatuk van. Nem bánja, ám üttesse le ő fel-
sége a fejét, cspk azt ne kivánja, hogy oly kötelezettséget 
vállaljon magára, mely erejét, messze túlhaladja." A 
király azonban hajthatlan maradt. Tomorynak meg kel-
lett hajolnia. A sereg összes létszáma a bandériumok és 
zsoldos csapatok érkezése által 28000-re szaporodott. Mily 
elenyésző szám a török 300000 emberből álló óriási tábo-
rához ! Pedig ötször annyi magyar sereg összpontosul-
hatott volna, mert csak II. Lajos koronázására 80000-nél 
több nemes gyűlt egybe. S még e kis seregben sem volt 
egyetértés, tömörülés! Még utolsó órában sem tudta any-
nyira megalázni magát, hogy tapasztalt, okos férfiak 
tanácsait meghallgatta volna, kik érezték, látták a közeli 
fergeteg sújtó villámait Árpád földjére lecsapni ! Nem-
hogy hallgatva az intő szózatra, egy szivvel, lélekkel 
egygyé váltak volna ; nem hogy mint az elődök, esdő 
ajakkal könyörögtek volna Magyarország Pátronájához, 
ki mindig meghallgatta esdő könyörgését, segélykiáltását, 
ha a bajok sötét éjjele borult Pannónia fölé . . . e helyett 
mindkét tábor, különösen a nemesség tábora saját véle-
ményét akarta érvényre emelni, nem gondolva meg, hogy 
egyenetlenség a végveszélyben csak súlyosbítja a vész 
hatását. Voltak többen a királyi táborban, különösen 
Brodarics kancellár, kik az ütközet elhalasztását javasol-
ták addig, mig Zápolyai, Frangepán, a cseh-morvák se-
gélyhadai megérkeznek. Maga Tomory fővezér is az üt-
közet elhalasztását kérte, mert erejében nem bizott ; de a 
Monostor és Bodolya közt levő tábor, hol Tomory és 
Perényi temesi bán alatt a nemesség volt egybegyűlve, 
az ellenség erejéről keringő kedvezőtlen hireket valóknak 
tartva, az elhatározó ütközet kitűzését kivánta. — Hallva 
a királyi tábor elhatározó szándékát, zendülésben tört ki 
a nemesség, s fenyegette Tomoryt, ha nem vezeti őket a 
(örök ellen, akkor honfiaik, a királyi táborban levők ellen 
fordítják fegyveröket, mint árulók ellen, kik halasztásuk-
kal időt engednek a török előrenyomulásának. Tomory, 
hogy e zendülés végzetessé ne váljék, kénytelen volt 
beleegyezni az ütközet elfogadásába, s esküvel kellett a 
nemességnek megígérnie, hogy János fölvétele napján 
ütközetbe bocsátkozik. Csak ezen igéret után egyesült a 
nemesség a királyi táborral. 

Felvirradt a nemzet sorsát századokra elhatározó 
nap : augusztus 29 ike. A zordon enyészet leszáll Magyar-
ország virányaira, — a mohácsi sir megnyil, hogy be-
fogadja a nemzet életerejét. A bűn büntetését elnyerte! 
Egy egész nemzet vétkezett, egy egész nemzetnek kelle 
bűnhődnie ! Egy ország megtört, egy ország fénycsillaga 
letűnt! Ereje lesujtatott, koronája letiporva, s hitének 

szent jelvénye összezúzva, igában görnyednek fiai : a dus 
földeken nem magyar arat; az ur zsellér, a cseléd gaz-
dátlan, szégyenét vérlázadón takarja az özvegy, az árva 
hajadon. Az Isten, az egyház szolgái a legszentebb cse-
lekmény ténye alatt öletnek meg a legszentebb áldozati 
öltönyökben ; ártatlan vérök pirosra festi az oltár lépcsőit ; 
híveikkel együtt szenvednek, együtt vesznek el ! A virágzó 
földek, városok, falvak, templomok, zárdák, a kegyelet 
oltárai szentségtörő barbárkezek által romba döntetnek . . . 
Olyan volt az ellenség dühe, olyan esztelen önzése, olyan 
kaján irigysége és gyűlölete minden ellen, mi magyar, mi 
keresztény volt, hogy apáink sirva mondták: ha Magyar-
ország ezt kibirja, ha nem nyeli el a Moloch, ha e sáska-
had valaha elpusztul innen, ha begyógyulnak e sebek, ha 
feldereng a jobblét hajnala Hunnia gyászegén, akkor 
valóban nem lehet ennek más szószólója az égben, mint 
a mennyei király anyja : Mária ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 
EX S. CONGREGATIONE 

SUPREMAE UNIVERSALIS INQUISITIONIS 

Dubia circa cultus S. Joseph sub titulo — Amicus S. 
Cordis — et circa cultus Sancti Vult us. 

Specialis examinis obiectum cultus S. Joseph sub 
titulo — Amicus S. Cordis — Amico del S. Cuore — fac-
tus est : et Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Car-

dinales in rebus fidei ac morum generates Inquisitores, 
omnibus mature perpensis, circumstantiis maxime in casu 
occurrentibus, decreverunt cum approbatione Sanctissimi 
D. N. Leonis PP. XIII, circa rem propositam interlo-
quendum non esse. 

Insuper praelaudati Emi Patres S. R. Congrega-
tionem monendam mandarunt, ne in posterum décréta, 
rescripta, etc. emandet, in quibus quomodocumque novus 
titulus, de quo supra, approbetur aut etiam in quibus de 
eo simpliciter mentio fiat. 

II. 

Dubium I. Utrum adprobari vel saltem permitti 
conveniat specialem cultum Vultui adorabili Divini Re-
demptoris, et ab illo corisueto usque adhuc Sancti Vultus 
imagini tributo, diversus a sacerdotibus a Sancto Vultu 
(Sainte Face) dictis, Turonibus institutis, maximopere 
propagatum per annales relativae Archisodalitatis ? 

Dubium II. Utrum ad propagandum stabiliendumve 
cultum, de quo in altero quaesito, Ecclesiam aut publi-
cum Oratorium dedicari, Sodalitates ac etiam aliquam 
religiosam Congregationem vel Institutum sub titulo 
Sancti Vultus fundari conveniat? 

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales 
in rebus fidei et morum generales Inquisitores, re mature 
perpensa, respondendum mandarunt : 

Ad Dubium I. Non expedire: 
Ad Dubium II. Negative; et ad mentem. 
Mens est; Sancta Sedes titulum adoptans Sancti 

Vultus, tum in Brevi diei 16 Decembris 1884, speciales 
42* 
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indulgentias Sodalitati sub tali titulo Turonibus erectae 
concedente, tum in Brevi diei 30 Mártii 1885, Sodalita-
tem ad Arcbisodalitatis gradum elevante, favere minime 
intellexit, multoque minus sive directe, sive indirecte 
approbationem dare speciali distinctoque cultui, adorabili 
Vultui Redemptoris tribuendo. eo modo, quo a Presby-
teris a Vulto Sancto dictis speciatim proponitur atque 
propagatur. 

Sancta Sedes unice venerationi favere intellexit, iam 
ab antiquis temporibus erga imaginem Yultus Divini 
Redemptoris, aut eiusdem imaginis exemplaria habitae : 
ut in fidelium mentibus, ex veneratione contemplationeque 
praedictae imaginis, passionum Christi magis in dies 
memoria succrescat, eorumque in cordibus dolor culparum, 
ardensque desiderium iniuriis Divinae Maiestati illatis 
reparandi, augeantur. 

Sequenti vero feria Y, facta de his Sanctissimo 
Domino Nostro Leoni PP. XIII. relatione in audientia 
R. P. D. Assessori S. Officii impertita, eadem Sanctitas 
Sua Eminentissimorum Patrum resolutionem approbare 
dignata est. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, nov. 23. Az uj kormány székfoglalása, 

programmja és fogadtatása. — 
Hétfőn mutatta be magát és programmját az uj 

kormány valamint a kepviselők ugy a főrendiház előtt. A 
fogadtatás a képviselőházban, a hol nagy kormánypárt 
áll a kabinet háta mögött, még tűrhetőnek mondható az" 
uj kormányra nézve ; de a mi a főrendiházban a kor-
mányt érte, az bizony nem egyéb mint — bizalmatlanság 
és visszautasítás, kudarcz. És ez a malheur a kormányt 
az ő egyházpolitikája miatt érte. 

Lesz idő, midőn evvel az „uj" egyházpolitikával 
Wekerle miniszterelnök hétfői nyilatkozata alapján tüze-
teaeûiûB«Î£>^«JielieM'.foglalk«arïirnk ; most előzetesen csu-
pán anöairJelentes^^szomKzunk, hogy az ebben az ügy-
ben nagyon is érdekelt katholikus egyházunk álláspontját 
legvilágosabban s legszabatosabban gróf Zichy Nándor 
ur praecisirozta a főrendiházban. A nagytudományu 
katholikus vezérférfiu beszéde, hatalmas memento Magyar-
ország kormánya számára, mielőtt az Isten törvényeinek 
megszegésében való gázolását tovább folytatná s az eddig 
elkövetett jogtalanságokat uj jogsértésekkel indulna te-
tézni. Ez a beszéd megérdemli, hogy mint a katholikus 
hit és öntudat eszélyes megnyilatkozásának mintáját min-
denki elejétől végig ismerje. A nemes gróf ur eze-
ket mondá : 

„Meg kell vallanom, hogy nehéz viszonyok között 
szólok ez alkalommal. Méltóztassék figyelembe venni, 
hogy a méltóságos főrendek ülése délután egy órára 
tüzetett ki és ime, a főrendek óráján most fél négy óra 
van. Azt hittem, hogy ma ülés nem fog tartatni, mert a 
napirendre semmi sem volt kitűzve ; de a képviselőházban 
láttam, hogy az uj minisztériumot lesz szerencsénk kö-
rünkben üdvözölni. Hogy harmadfél órai várakozással 
méltóztattak rendezni a fogadást, ez a méltóságos főren-

dekre nézve nem nagyon nagy előzékenységet tanusit. Ily 
körülmények között azt hiszem, az ülést holnapra vagy 
esti öt órara lehetett volna egybehivni. 

Azonban ezek mellékes dolgok. A méltóságos fő-
rendek nem tekintenek sem jobbra, sem balra, nem ked-
veskedésre, vagy kedvtelenségre ; a méltóságos főrendek 
nem érdekből csinálnak politikát és nem keresnek tárczá-
kat, hanem az eléjök került tárgyakat teljes objektivi-
tással, pártállás nélkül ítélik meg s lelkiismereti meg-
győződésük szerint járulnak a kérdések megoldásához. 
Hogy az a megoldás, a melyhez járulnak, a leghelyesebb-e, 
az az idő és esetleg bölcsebb megitélésnek kérdése, de 
bizonyosan a maguk meggyőződését érvényesítik és ugy 
a miniszterelnök meg lehet róla győződve, hogy a köz-
gazdasági, egy szóval mindazon kérdésekben, a melyek 
az állam intézkedési jogának és kötelességének köréhez 
tartoznak, azon előzékenységgel fog részünkről találkozni, 
amelyet a haza közügye és a közjó előmozdítása meg-
kíván. 

De mi nem egy jelszó vezérlete alatt, nem is ezen 
jelszó alá bizonyos pártok által foglalt elvek szerint Ítél-
jük meg e kérdéseket, hanem lelkiismeretünk, eszünk, 
szivünk, a történet és a hazai jog sugallata alapján. Yan 
ugyanis Európaszerte hangoztatott egy jelszó, a szabad-
elvüség, a mely alá sokan a fogalmak egy bizonyos körét 
csoportosítják és a mit ezután Európában ezen jelszóval 
jelölnek meg, attól, ugy mondják, eltérő nézetet müveit 
embernek vallani nem szabad, mert ez a kormányra, a 
törvényhozásra kötelező. Ily jelszavakat én el nem foga-
dok. Az én nézetem szerint az államügyek kezelésében 
józan konzervativizmusra van szükség és ezen főrendiház 
ezen konzervativizmusnak őre, ez hivatása és kötelessége. 
De viszont biztosithatom a t. kormányelnök urat arról is, 
hogy a főrendiház nem zárkózik el soha a viszonyok, a 
fejlődés igényei s az ezek által követelt törvénykezési, 
közigazgatási, vagy másnemű rendszabályok megszavazása 
elől. Ha ezt méltóztatnak szabadelvüség alatt érteni, akkor 
szabadelvűbb nálunk senki sincs. 

De van különösen egy jelszó, melyet el nem fogad-
hatok. Ez az, hogy mindenekelőtt és mindenek felett áll 
az állam törvénye és a magyar államnak a szupremá-
cziája. Én nem vagyok lelkész, nem vagyok theologus, 
de a magyar államnak polgárai felett gondoskodó atya 
vezetése alatt növekedtem fel, és azt tanultam a kis kate-
kizmusban, hogy Istennek előbb kell engedelmeskedni, 
mint az embereknek és Istennek törvényei magasabban 
állanak, mint másnemű törvények. Az állami törvények 
mindenesetre tiszteletet és engedelmességet igényelnek, 
hitünknek szabványai, saját lelkünknek ösztöne és meg-
győződésünk szerint, hanem azon állítás, hogy ennél ma-
gasabb és szentebb nincs az életben, ez tévútra vezeti a 
közfelfogást s ez ellen tiltakoznom kell. 

Yan még egy más kérdés, melyre nézve a nagy-
méltóságú miniszterelnök és a minisztérium előtt teljes 
nyíltsággal kell szólanom. Ez az, hogy méltóztatnak azt 
mondani, hogy a vallásügyi politika kérdéseire nézve 
programmot adnak. Nagyon sajnos helyzet az, hogy 
nekünk ily politikára van szükségünk. A helyes törvény-
hozás a vallásoknak biztosítja a szabadságot és ellenőrzi 
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annak gyakorlását. Vallásügyi politika csak ott szüksé-
ges, a hol az idő és az emberek hibái bonyodalmakat 
idéztek elő, mint az — fájdalom — mi nálunk létezik. 

Ezen a téren három pontra nézve méltóztatott a kor-
mány programmját formulázni. Az egyik az elkereszte-
lési kérdés, a másik a polgári anyakönyvek és a harma-
dik az általános kötelező polgári házasság. Ezen három 
kérdés rendezésének szükségét az elkeresztelési ügyből 
meritették. Méltóztassék megengedni, mi is ismerjük a 
hazai viszonyokat és törvényeket. Mi is tudjuk azt, hogy 
vannak a házassági kötelék terén és ezekből kiindulva 
egy bölcs törvényhozás és igazgatás által elintézendő 
kérdések, melyek Magyarországban is a törvényhozás és 
kormány figyelmét igénybe venni hivatottak. De ezeket a 
kérdéseket nem az elkeresztelési ügy teremtette ; ezeknek 
a kérdéseknek szabályozását ezen főrendiházban magam 
is évek előtt szorgalmaztam. Ilyen kérdések léteztek és 
léteznek a nélkül, hogy mióta Magyarország áll, e miatt 
a polgárok békessége, a hitfelekezeti béke megzavarta-
tott volna. 

Azt méltóztatnak mondani, hogy az elkeresztelési 
kérdés miatt kell az általános polgári anyakönyvezést 
behozni, mert különben az úgynevezett elkeresztelési ren-
deletet hatályon kivül helyezni és az 1868: LIII. tör-
vényt megváltoztatni nem lehet, és hogy ezen polgári 
anyakönyvekre nézve hozandó általános törvény egyelőre 
ott fog alkalmaztatni, ahol annak szüksége felmprül, 
hogy a vegyes házasságból született gyermekeknek val-
lási hovatartozandósága ezen polgári anyakönyvezés által 
intéztessék el, ha az elkeresztelés fényéből erre szükség 
merülne fel. En kénytelen vagyok kétségbe vonni, hogy 
a kormány a 68-iki törvény végrehajtását akarja, mert a 
kormány egvoldalulag, vagyis csak ott jár el, ahol pa-
nasz van : panasz pedig csak ott van, ahol katholikusok 
kereszteltek el. Ha tehát ezen törvény csak ott fog be-
hozatni, ahol panasz van és csak akkor fogna érvénye-
sülni, ha panasz van, akkor az a katholiczizmus ellen 
intézett eljárás jellegét ölti magára. 

De különben is, és itt nem katholikus szempontból, 
hanem tisztán törvényhozói szempontból szólok, én az 
általános kötelező polgári anyakönyvezés behozatalát, sőt 
hogy az ezeket érintő összes közintézményeink akként ren-
deztessenek be, hogy azok a vallási béke biztosítékai legye-
nek, az elkeresztelési kérdés által indokoltnak nem látom ; 
nem látom pedig azért, mert a szülőknek gyermekeikre s 
azok vallási hovátartózandóságára vonatkozó szabad intéz-
kedése a törvényhozás által elismerendő. Hogy ezt csak akkor 
kivánja a kabinet, a most hallott programm szerint el-
ismerni a 68 : LIII. t.-cz. változtatása által, midőn majd 
az általánosan kötelező polgári házasság és a vallás sza-
bad gyakorlata tényleg be lesz hozva, ezt elvileg sem 
értem, mert ezen kérdések közt semmiféle nexust, a fel-
állított nexusban semmiféle rácziót nem látok. 

Ha ez a szülőknek joga, az a jog ma is létezik ; 
ha a szülőknek nincs erre joguk, hanem a törvénynek 
kell kényszeriteni a szülőket, hogy figyermekeiket igy, 
leánygyermekeiket ugy neveljék, akkor nem értem, miért 
akarják a törvény által szabályozást mellőzni. En az 
1868 : LIII. t.-cz.-nek megváltoztatását szükségesnek 

tartom és e kérdésnek az előterjesztett módon való elin-
tézését nem fogadom el. Azért a kormánynak ezen a 
téren eljárását a legnagyobb bizalmatlansággal tekintem, 
egyházjogi politikája iránt már csak ezen okból sem 
szavazhatok bizalmat és tőle minden bizalmi kérdésben 
megvonom azt. Méltóztassanak ezen álláspontommal 
számolni. 

A második kérdés az általános kötelező polgári há-
zasság kérdése. A polgári hatalom katholikus házasságot 
nem köthet, a házasság szentség és azt polgári hatalom 
nem osztogathatja. Viszont a katholikus házasságtól az 
állam elismerését megvonni és azt az állam által meg-
állapítandó, talán más feltételekhez kötni : ez a katholi-
kus álláspontnak és a katholiczizmus Magyarországon 
létező jogos igényeinek félremagyarázása, megtámadása. 

Én azt hiszem, hogy ez nem jó politika és részem-
ről ugy érzem, hogy az hitemnek megtámadása és ezen 
álláspont miatt szintén megvonom bizalmamat a kor-
mánytól. 

Méltóztassanak megnyugodni, az én bizalmamnak 
megvonása és az én egyéni álláspontom nem sokat vál-
toztatnak a dolgon, hanem merem kimondani, hogy a 
miniszter urak nem igazán informálták ő felségét, ha azt 
mondották neki, hogy Magyarország népe egy ily tör-
vényt kiván. Méltóztassanak uj választás utján megkér-
dezni a nemzetet és meg fogják látni, hogy másként 
van, mert ezeknek a dolgoknak a folyama nem oly egy-
szerű, mint az a koczka, mely a választási urnába doba-
tik. Az emberek lelke, igaz meggyőződése és hite sokkal 
állandóbb valami, hogy sem azon egy párt, egy képvi-
selőházi szavazat vagy pedig egy törvény változtathatna. 

Mig a nagymélt. minisztérium minden objekliv kér-
désben, minden tisztán politikai és polgári kérdésben elő-
zékenységre számithat részemről, melyet e kérdések meg-
ítélése a törvényhozásnak ebben a házában igényelhet, 
addig a hit és katholiczizmus kérdésében, mint átalában 
minden bizalmi kérdésben, részemről minden kitelhető 
módon ellenzésre fog találni." 

Ez volt gr. Zichy N. beszéde. Valóságos kath. zászló-
bontás ! 

Figyelemre méltó az a körülmény is, hogy gróf 
Zichy Nándort egymásután igen erélyes nyilatkozatokban 
támogatták gr. Szapáry Géza és gr. Eszterházy Miklós 
Móricz urak. 

Ennyit ma, elüljáróképpen. ? ? 

Bullapest, nov. 22. Protestáns vallomások, vélekedé-
sek és kívánságok. — 

A „Debreczeni Prot. Lap" a következő, tanulságos 
vezérczikkben szól a napirenden levő egyházpolitikai kér-
désekről. Érdemes azt egész terjedelmében ismerni. Min-
den nyil Vaszary K. hgprimás ellen van irányozva a 
protestáns táborban. Oly hódolat ez, mely csak igazi 
nagyságot illethet meg. De halljuk a czikket magát: 

„A ki figyelemmel s elfogulatlanul szemléli a sző-
nyegen forgó egyház-politikai s ennek következménye 
gyanánt felvetett s már a végsőkig hajszolt elkeresztelési 
kérdést, az oly sajátságos ellentétet tapasztalhat a her-
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czegprimás szavai s a klérus viselkedése között, mely 
mindjárt első tekintetre meggyőzheti a szemlélőt, hogy e 
fentforgó kérdésben tulajdonkép kik hát az okai annak, 
hogy e különben jelentéktelen kérdés annyira akuttá vált, 
mely még kabinet-válságot is vonhatott maga után. Az 
ultramontanismus még ma is ugyanazon fegyverekkel 
harczol ellenünk protestánsok ellen, a melylyel századok-
kal már ezelőtt. Törekvéseit tetszetős köpenybe kész 
[burkolni az avatatlanok félrevezethetése czéljából, hogy 

/aztán az ekként számára előállt kedvező helyzetet kellő-
leg kizsákmányolhassa. 

Nem czélom ez alkalommal rá mutatni arra a tet-
szetős hangzású, de a klérusnak teljesen szabad kezet 
biztosítani akaró elvre, mely „a szülék szabad rendel-
kezési természetes joga" elnevezés alatt szította az elé-
gületlenséget. Úgyszintén azt sem czélom bizonyítgatni, 
mennyiben volt szükségök a szüléknek arra, hogy érde-
kökben a klérus lépjen elő, mert hogy a szülék meg 
voltak az 1868-iki LIII-ik t. cz.-kel elégedve, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint azon körülmény, hogy még a 
klérus által izgatott szülék közül sem láttunk egyet is 
(nem-e ?), ki többi szíile-társai nevében, önként tiltakozó 
hangját emelte volna fel a nevezett törvény intézkedése 
ellen. Czélom csak az, hogy a herczegprimás „pax" nyi-
latkozatai és azután e nyilatkozatokkal szemben tanúsí-
tott magatartását megvilágositani igyekezzem. 

Bár nem nagy, de mégis a vallási szahaá—e^aflol-
kozás érdekében bizonyos reménynyel üdvözöltük kine-
veztetését, hiszen a történelem búvára és munkása volt, 
lehetetlennek látszott előttünk, hogy a lezajlott vallási 
harczok keserűségeiből ne vonhatott volna ő következte-
tést jövő magatartását illetőleg. 

E föltevésünket igazolni látszott a nagy hangú 
„béke" jelszó, melylyel magas állását elfoglalta, s ime 
kevés időre, milyen hevesen támad a vallási békét bizto-
sító (?) törvény ellen a főrendiházban szintén oly „mosolygó 
arczczal", hogy ez még a liberális irányú lapokat is félre-
vezette s kezdte hangolni ellenünk. 

Vagy nézzük meg a „komáromi ünnepély" lefolyá-
sát, hol Pap Gábor ajkain a tiszta protestáns öntudatból 
folyó jog és igazság (?) hangja zendül meg, rögtön kész a 
herczegprimás pásztori levelében „békére" hivni fel alat-
t.asait, hangsúlyozva : „imádott hazánkat viszály által 
meggyengittetni ne engedjük!" Czélját, még pedig hatá-
rozott czélját elérte, mert a sokszor felületes közvéle-
ményt sikerült félrevezetve ellenünk hajtania, mert még 
eí?y oly liberális gondolkozású férfiú is, mint a „Pesti 
Hirlap" szerkesztője, egybehasonlitva a Pap Gábor nyi-
latkozatát a herczegprimás levelével, a kárhoztatás kövét, 
a bujtogatás vádját mi reánk hajítja. (Hinc illae lacrymae !) 

De hát nézzük, hogy a „pax" férfia vájjon igyek-
szik-e hát jelszavát „tettleg" is megerősiteni ? Nem ! 
Mert hiszen — ugy tudjuk — jelen volt a miniszteri 
tanácskozásokon — mint meghivott — s mért nem igye-
kezett a békét megóvni, valamely már sokszor kiáltott 
oly „modus vivendi" által, a mely mindkét félt meg-
nyugtatni képes leendett? Püspöki konferencziája — az 
ő elnöklete alatt — még meg sem kisérlefte a ki-

egyenlítést, hanem továbbra is merev álláspontján ma-
radt meg. (Ök beszélnek igy : a támadók !) 

Sőt 0 felsége magánkihallgatáson fogadta, vélemé-
nyét kérte, miért nem hajlott el Rómától hazája felé? 
Hogy nem hajlott, bizonyítja a következmény, mely a 
kabinet lemondásának legmagasabb helyen történt elfoga-
dása által nyert kifejezést. — Ezt a herczegprimás — ha 
a békét akarná — egyetlen szavával megakadályozhatja, 
de, ugy látszik, hogy az ultramontán intrigák egész az 
udvarig nyúlnak. 

De legkülönösebbnek, — bogy ne mondjam, — leg-
komikusabbnak tűnik fel most az, midőn a lapok nagy 
izgatottsággal kürtölik a Szapáry-kabinet „bukását", 
ugyanazon lap-számok hozzák a herczegprimás levelét, 
melyet az „Otthon" irók és hírlapírók köréhez intéz tisz-
teletbeli taggá történt megválasztatása alkalmából. 

Levelében ismét csak ezt olvashatjuk: „A mit tehát 
önök helyeselnek én bennem, én ugyanazt a hazafiúi sziv 
szeretetével kérem önöktől. Hassanak együttesen oda, 
hogy a nemzet szelleme a béke iráuyától el ne sodortas-
sák s a testvéri egyetértés szálait a haza fiai között senki 
se kuszálhassa össze. Ez végzetes szerencsétlenség lenne 
hazánkra !" 

Tehát ismét a szokásos béke-hirdetés. Másokat kér 
annak megteremtésére, midőn maga e czélból mit sem 
tesz. Ugyanakkor újra hangoztatja ezt, 'midőn az ultra-
montanismus a válság szélére hajtja az országot, szembe 
állítni akarva magát a nemzetet királya akaratával. Ha 
már most látjuk a klérus még ma is izgató s minden 
vallási szabadság ellen tiltakozó magaviseletét, ha össze-
vetjük a kulisszák mögül kiszivárgott hireket, az azokat 
igazoló tényekkel : lehetetlen nem látnunk ismét a her-
czegprimás szemfényvesztő politikáját a maga világossá-
gában, mely épen a sajtó -embereit, hivatott munkásait 
igyekszik a maga számára s az általa képviselt klérus 
részére megnyerni. 

Bámulatos, hogyan találja el a hangot, a mely ná-
lunk a közvéleményt hóditni egyedül képes. Igazán nagy 
szerencsénk, hogy a kormány s pártja áll mellettünk (igazán ?), 
az a kormány, mely belátta, hogy itt az elkeresztelési kérdés 
mögött nagy politikai fogás rejlik : „Zavart idézni elő az 
egységes osztrák-magyar monarchiában s ez által gyön-
gíteni a hármas szövetség erejét", melyek közül az egyik 
— az olasz — függetleníteni merészelte magát a pápa 
befolyása alól. Nagy szerencsének mondom, mert kérdem, 
nem sérthet-e bennünket protestáns papokat, testtel-lélek-
kel hű fiait a hazának, hogy mig a herczegprimás nem-
csak magán kihallgatáson fogadtatik, de minisztertaná-
csokban is helyet foglal, — addig a mi egyházi képvise-
lőink közül senki sem hivatik a mi álláspontunk védel-
mezése czéljából ? Ha ilyen éles és válságos helyzet 
teremthető, mert egy felekezet dogmakérdése sértve van, 
vájjon a mi részünkről vétetnék-e csak ezredrésznyi mér-
tékben is figyelembe a lelkiösmeret kérdése ? ! (A farkas 
panaszkodik.) 

Csaknem teljes határozottsággal kimondhatjuk, hogy 
a herczegprimás által, minden alkalmat megragadólag oly 
sietve hirdetett „béke" jelszó egyetlenegy békés tettel 
sincs hangoztatójától igazolva. Mert bármilyen eshetőséget 
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vegyünk is fel, bármint képzeljük is el a „heczcz-káplá-
nok" teljes erővel föllépését és agitáczióját, oly eshető-
séget mégsem tehetünk fel, mely veszedelmesebb volna 
ennél a békesség jelszava alá rejtett háborúnál. Bátran 
kimondható, hogy a kath. alpapság rivalgása azért hall-
gatott el a fej „béke" jelszava előtt, mert meggyőződést 
szerezhetett magának, hogy a kor ildomosságának meg-
felelőleg most már szebb szin alatt folytatható az igazán 
döntő háború. 

En, megvallom, jelen soraimat sehogy sem tudom 
bezárni azzal a hizelgő nyilatkozattal a herczegprimás 
iránt, a melyet világi lapjaink oly örömest dokumentál-
nak, mintha ő gátolná meg most már az alpapság táma-
dásait, — nem, mert a főrendiház alelnöke által is nyil-
vánított, „történelmileg is kiváló magas állásában", ha 
béke jelszavához igazán ragaszkodnék, megakadályozhatta 
volna liberális alapon, a nemzetnek a képviselőházban 
egyhangúlag nyilvánított kívánalma alapján, e kényes, 
sőt veszedelmessé lehető helyzetnek előállását; hanem 
inkább hajlandó vagyok az eddigi heves támadások idő-
leges elnémulását annak tulajdonitni, hogy a felsőbb papi 
osztály elnézésével eddig zavarkodó alpapság meggyőző-
dést vett az iránt, hogy a felsőbbek nagyhangú szép 
szavai több eredményt eszközölhetnek ki, mint az ő durva 
támadásaik. 

Ha a herczegprimás igazán békét hirdet, ha elsőbb 
sorban hazafi, mint „római", ugy lépjen hát a nemzet 
egyetemleges (?) követelésének, a kor kívánalmának, a haza 
teljes szilárdságának, a mindenfelé — s igy a vallássza-
badságnak is nem csak népszerű, de igazságos ingathatlan 
talajára, s összes törekvéseit irányozza e magasztos elv (a prot. 
érdekek) diadalra juttatására, s e törekvését nem szavakkal, 
de tettekkel adja a haza fiainak tudtára, ugy elhiszszük, sőt 
magasztaljuk hazafiúi békességre törekvését: de mig az 
elhangzott szavakkal szemben ellenkező tényeket szemlé-
lünk, addig kénytelenek vagyunk a biblia eme szavaival 
válaszolni : „hiában kiáltozzák : békesség ! békesség ! de 
ugyan nem lőn békesség!" Papolczy Zoltán." 

? 
KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

3 ^ / / / - J ... . Megnyitó beszed, 
melyet nagymélt. és ft . Császka György érsek ur a Kalocsai Jótékony 

Nőegylet nov. 15-én tar tot t közgyűlésén mondott. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Azon számos közhasznú közművelődési és emberba-

ráti intézetek és egyesületek között, melyek Kalocsa-
bácsi érseki megyém területén szeretett lelki gyermekeim 
testi és lelki javára oly szép virágzásnak örvendenek, 
megvallom, kezdettől fogva különös rokonszenvemet nyerte 
ki a kalocsai jótékony nőegyesület, miut a mely atyai 
szivemhez legközebb álló kedves kalocsai hiveim testi-
lelki nyomorának enyhitésén legközvetlenebbül fáradozik 
már évtizedek óta dicséretes buzgósággal. Éppen azért 
nemcsak örömmel, hanem mintegy főpásztori hivatalom-
ból folyó kötelesség-érzettel teljesítettem a mélyen tisztelt 
nőegyesület abbeli kérelmét, hogy ezen üdvös, jótékony 

társulatnak fővédnöki tisztét elvállaljam. És midőn ezen 
tisztemből kifolyólag a mai közgyűlésen elnökösködöm, 
nem titkolhatom el igaz őszinte örömömet azon lelkesült 
készség fölött, melylyel az egyesület rendes és pártoló 
tagjai szívélyes meghívásomnak engedve oly szép szám-
ban jelentek meg mai összejövetelünkön. Oly örvendetes 
jelenség ez, mélyen tisztelt közgyűlés, melyből én a csa-
lódás félelme nélkül merek az önök derék egyesületének 
uj fellendülésére, a kalocsai szegények sanyarú helyzeté-
nek jobbra fordultára s ezzel városunkban az irgalmas-
ság erénye gyakorlásának és Isten dicsősége előmozdítá-
sának egy uj, szebb korszakára következtetni. 

És hogy is ne töltené el szivemet ezen tapasztalat 
és az abból merített remény a legőszintébb örömmel, 
midőn látom, hogy a szegények nyomorának enyhítésére 
irányuló, kötelességszerű főpásztori gondjaimban oly sok 
nemes sziv osztozik velem, oly sok tevékeny kéz gyá-
molit engem. A történelem bizonyítja, hogy az egyház fő-
pásztorai, kezdve az apostolóktól egész napjainkig, minden-
kor legelső kötelmeik közé számították a szegények és 
ügyefogyottak gyámolitását és sokan közülök az ember-
szeretetnek örökké emlékezetes csodáit művelték. — De 
az is elvitázhatatlan történeti tény, hogy a főpásztorok a 
felebaráti szeretet gyakorlásának terén mindenkor buzgó 
munka- sőt versenytársakat birtak a gyöngéd, nemes 
szivü nőnemben. Hosszura kellene szavaimat nyújtanom, 
ha csak legfőbb vonásaiban akarnám is a női jótékony-
ság ragyogó képét megfesteni. Elég legyen ezen képből 
egyetlen egy fényes csillagnak csak nevét is megemlite-
nejn, hogv minden magyarnak és különösen minden ma-
gyar nőnek szivét melegebb dobogásra bírjam, lelkét 
magasztosb érzelmekre gyulaszszam, s ez nem más, mint 
Arpádházi sz. Erzsébet, kinek ünnepét a kath. egyház e 
héten, e hó 19-én üli, s kinek irgalmas szive elannyira 
elbájolta második hazájának, Németországnak lakóit, hogy 
még ma, hat évszázad után, sem tudják áldott nevét a 
„kedves" jelző nélkül (liebe hl. Elisabeth) kiejteni ; sőt 
annyira elbájolta magát az eget is, hogy mint életében 
olvassuk, Isten többször bámulatos csodákat mivelt avég-
ből, hogy a felebaráti szeretetnek ezen földi angyalát 
azon kellemetlenségektől megóvja, melyeket neki jóté-
konysága nem ritkán okozott. 

Igaz ugyan, hogy a jótékony szeretet ily bámulandó 
foka csak kiváltságos lelkeknek tulajdonát képezi és vala-
mint tőlem vakmerőség volna, ha egy csodatevő sz. Ger-
gelylyel, egy mirai sz. Miklóssal, egy alamizsnás sz. Já-
nossal akarnék versenyre kelni : ugy bizonyára távol áll 
önöktől is, tisztelt hölgyeim ! azon gondolat, hogy magu-
kat sz. Erzsébettel összehasonlítsák. És mégis sem rend-
kívüli életszentség, sem csodatevő erő, hanem csak őszinte 
jóakarat és szilárd kitartás kell ahhoz, hogy ezen jeles 
egyesületnek minden egyes tagja saját házi körében és 
az egyletnek keretében szent Erzsébetnek lángoló fele-
baráti szeretetét legalább némi fokban utánozhassa. Hisz 
minden női kebelbe a természet Alkotója az irgalmas 
szeretetnek oly erős szikráját oltotta be, melynek csak 
egy kis ápolásra van szüksége, hogy lángra gyúljon és 
gyulaszszon és a jótékonyság áldásos melegét áraszsza 
szét mindenfelé. 



336 RELIGIO. 

Ö ne hagyják kérem ezen égi szikrát keblökben 
meddőn lappangani, vagy, mi lehetetlen, kialudni, hanem 
értékesítsék ezen megbecsülhetetlen kincset a szenvedő 
emberiség minél nagyobb testi és lelki javára! 

De hisz önöknek tisztelt hölgyeim, nincs is buzdí-
tásra szükségök. Ezen közgyűlésen való tömeges meg-
jelenésűk és az a lelkes érdeklődés, melyet az egyesület 
ügye iránt, különösen az utóbbi időben, tanusitanak, azon 
édes reményt ébresztik fel bennem, hogy a kalocsai sze-
gények ügyére egy szebb jövő hajnala virradt fel a mai 
napon. 

Hogy azonban a szent lelkesedés tüze eredményte-
lenül ne hamvadjon el önmagában, czéltudatos tervszerű 
vezetésre, kellő munkabeosztásra és az egyleti működés 
egységes szervezésére lesz szükség. 

E végből mindenekelőtt egy, hivatásának magas 
latán álló, a szent ügyért lelkesedni tudó és fáradságot 
nem kimélő tisztviselői karra és végrehajtó választmányra 
van szükségünk, melyeknek megválasztása képezi mai 
közgyűlésünknek legfontosabb tárgyait. 

Minthogy pedig ugy vagyok meggyőződve, az összes 
választók minden személyes érdek vagy tekintetek mellő-
zésével. egyedül a magasztos czél által vezéreltetnek, 
reménylem, hogy a választások nemcsak békésen fognak 
lefolyni, hanem egyszersmind szerencsés eredményt is 
fognak létre hozni. En a magam részéről sokkal jobban 
tisztelem az önök szabadválasztási jogát, hogy sem azt 
bár a legcsekélyebb útmutatással is korlátozni akarnám. 
Csupán arra kérem a mélyen tisztelt közgyűlést, hojrv 
titkárokat az eddigi szokástól eltérőleg, többeket, tafau* 
hatot-hetet válaszszon meg, kik azután nemcsak a választ-
mányi gyűléseken szerepelnének mint jegyzők, hanem 
egyszersmind a szegénvek meglátogatásának nehéz fel-
adatában is segítségére lennének a hölgyeknek. 

En reménylem, hogy a nőegyleti titkárok ezen tisz-
teletre méltó kara képezendi azon mustármagot, melyből 
nemsokára egy, a nőegylet mellett párhuzamosan haladó, 
s azt támogatásával erősitő szent Vincze-egylet terebélyes, 
virágzó fája fog kinőni. Mely reményemnek teljesülését 
szivből kivánva. a közgyűlést ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom és felkérem az érdemdús Mócsy Antal titkár 
urat, hogy a napirend részleteire és sorrendjére nézve 
tegye meg előterjesztéseit és a közgyűlés jegyzőkönyvét 
vezesse. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

= A Páli SZ. Vincze egyesület vasárnap délután 
tartotta alakuló közgyűlését Budavárában a budai elő-
kelő körök tömeges részvétele mellett. Jelen voltak : 
Korniss Emil gr., Csernoch kanonok, Bogisich és 
Wézinger prépostok, a budai összes plébánosok és lelké-
szek, Marsovszky és Kárffy miniszteri tanácsosok, számos 
fővárosi bizottsági tag, stb. Mihállfy Győző főhadbiztos, 

Sziladkv honvédelmi miniszteri főszámtanácsos, a birói és 
tisztviselői kar számos tagja. Megválasztattak egyhangú-
lag: Elnökké: Zichy Nándor gróf, világi; alelnökké: 
Bogisich Mihály prépost-esperes. Titkárrá : Nemes Antal 
dr budavári káplán. A többi tisztviselőket később fogják 
megválasztani. 

VEGYESEK. 
*** Rómában nagy feltűnést keltett az, hogy XIII. 

Leo pápa Vanutelli Seraphin bibornokot, a ki mint volt 
bécsi nuntius nálunk is ismeretes, bolognai érsekké, ennek 
öcscsét, Vanutelli Vincze bibornokot pedig a S. Congr. 
Concilii praefectusává nevezte ki, s igy amazt Rómától 
ezt a politikával való foglalkozástól távolította el. 

—Udvari líáplánok. A király dr Seywald József 
bécsi Szent István főszékesegyházi kanonoknak, dr 
Aschenbrier Antal theologiai tanárnak a budapesti egye-
temen, dr Givoje Antal theologiai tanárnak a zárai érseki 
központi papnöveldében, dr Fehér Gyula Esztergom városi 
plébánosnak, Heilnberg Péter kiérdemült székesegyházi 
hitszónoknak és schönbrunni várkáplánnak, végül Wiesin-
ger Márton várkáplánnak és hetzendorfi plébánosnak, — 
az udvari kápláni czimet adományozta. 

— A páli sz. Vincze-egyletek Belgiumban. Nagy 
örömmel vettük országszerte tudomásul a sz.-Vincze-
egyesület budavári konferencziájának megalakulását. Hogy 
mily óriási nagy a hiány nálunk a jótékonyság oly nemű gya-
korlása iránt, milyent a sz. Vincze-egyesület honosított meg 
<*z egyházban és társadalomban, eïég lesz hivatkozni 
csupán Belgiumra és ott főleg Bruxellesre, a fővárosra. 
Alig van Belgiumban község sz. Vincze-egyesületi kon-
ferenczia nélkül. Az egész országban tehát van összesen 
780 konferenczia, 12,009 működő taggal, 22,000 gondo-
zott családdal. Magában az ország fővárosában van 27 
konferenczia 640 működő taggal, 1347 gondozott család-
dal és 100,000 frank körül járó alamizsnával. Az egész 
országban a sz. Vincze-egyesület évenkint 1,000,000 
frankkal többet fordit alamizsnára. 

— Debreoeen és Komárom! Hogyan illik ez a kettő 
össze ? Tüstént kiviláglik. Debreczenben f. hó 20-án tar-
totta dr Wolaf ka „Nándor cz. püspök ur investituráját ^ /. 
mint debreczeni plébános. Az általa adott fényes banket-
ten a debreczeni református püspök „meleghangú" fel-
köszöntőben éltette a vallási békét és a különféle hit-
valláson levők hazafias egyetértését. Pompás dolog, de 
kötelesség is ! Ezzel szemben mi történik Komáromban ? 
Az ottani református „püspök" hajszolása következtében 
Molnár János komáromi apát-plébánost — a kir. tábla 
„fogsággal" és „hivatalvesztéssel" (obstupescite !) büntette. 
Hogyan illik ez a kettő össze?! 

— A Szent-István-Társulat 1892-ik évi november 
hó 24-én délután 4 órakor Budapesten, Lövész-utcza, 13. 
sz. a. választmányi gyűlését tartja. Tárgysorozat: Jelen-
tések és folyó ügyek. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. : 
Előfizetési dij: | 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. [ 

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

ÖTVENEGYEDIK 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. 

Az izraelita vallás reczepcziója. 
Mintegy magá tó l é r tődő do logkén t kerü l t 

felszínre és t a r t j a m a g á t most nap i renden a 
zsidó vallás tö rvényes recz ip iá l ta tásának a kér -
dése. Vi ta n e m kiséri, eszmecserére is alig mél-
t a t j a valaki , az u j Weker le -kormány m á r be-
j e l en te t t e p r o g r a m m j á b a n , s igy egy szép napon 
csak a r r a ébredünk majd , bogy törvényhozásunk 
a Magyarországon „beve t t " vallások sorába és 
joga iba a zsidó val lást is be ik t a t t a . 

ü g y veszik az emberek, m i n t h a ez a ké-
szülő re form, szóra sem volna érdemes. 

Pedig há t nem oly közömbös t e rmésze tű 
kérdés ez; meg lealacsonyí tó is egy nemzetre , 
hogy ilyen nem-bánomságga l jö j jön lé t re oly 
fontos törvénye, és ezenfelül ha a tö r t éne lmi leg 
egykoron nevezetes r egnum Mar ianumban i lyen 
szándékkal lép fel valaki , azt előre megbeszélni, 
közelebbről m é l t a t n i ez az ősi t a l a j is, amelyen 
állunk, parancsol ja . 

A m a g y a r az i lyen sarkala tos r e fo rmok ho-
za ta láná l szemérmesdi t soha sem szokot t vol t 
já t szani ; t ö r t éne lme a t anú rá, nevezetesen a 
p ro t . vallás reczipiálásáér t lefolyt százados küz-
delmek. H á t illő, hogy ezt az u j r e fo rmo t is 
fontosságához m é r t módon előre megbeszéljük. 

A zsidó vallás szándékol t reczepcziójában 
egy sa rka la tos u j t ö rvény a lkotásáró l van szó. 
Nem az e l n y o m o t t jobbágyok fe lszabadí tására , 
nem egy néposztá ly eddig m e g t a g a d o t t polgár i 
jogainak a megadására vonatkozik a javasla t . 
Nem. A zsidó néposztá lynak e t ek in te tben ná lunk 
nincs kívánnivalója . Az 1867. évi 17-ik t.-cz. 

sze r in t : az ország izrael i ta lakosai a keresz tény 
l akosokka l minden polgári és politikai jog gya-
korlására egyaránt jogosítottaknak nyilvánitattak. 
Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy 
rende le t m e g s z ü n t e t t e t e t t . Ez volt az emanczi-
páczió. Tehá t meg van nekik adva ná lunk min-
den, a m i t egy ember , egy polgár az országban 
a maga számára k ívánha t . 

Nem a polgár i jog megadásáról , hanem egy 
űgeszen más dologról van mos tan szó, oly do-
logról, melye t nem egyszerűen emberrel , hanem 
a tudománynya l , a t ö r t é n e l e m m e l szükséges 
mérn i s ez a zsidó vallásnak egyenlősítése, egyen-
jogúsítása a ker. vallással a recziproczitás összes 
következményei szerint. Á l l ana pedig ez a reczi-
proczi tás egyrészről 16,611,864 keresztény, más-
részről 725,222 zsidó közö t t (Nemzetgazdasági 
Szemle 1892. 602. 1.) abban, hogy a keresz tény 
a zsidó val lásra t é r h e t n e át , hogy zsidó vallású 
jegyessel léphetne házasságra, viszont a zsidó, 
a ki mos t is megkeresz te lkedik , t e h á t keresz-
ténynyó lehet , abban az e lőnyben részesülne, 
hogy m i n t zsidó ker. jegyessel l éphe tne házas-
ságra, anélkül, hogy zsidó val lását el kellene 
hagynia. Hogy mi lenne az ilyen vegyesházas-
ságból származó gyermekekkel , nem nehéz el-
gondolni. 

Szóval a reczepczió fo ly tán a keresz tények 
és a zsidók közöt t ná lunk az a viszonosság 
ál lana be, amely mos t csak a „beve t t " ker. 
vallások közö t t van meg. A mos t an i vallásközi 
á l l apo ta ink az á t térések egy uj fa jával , a ve-
gyesházasságok egy u j fa jával , no meg a há-
zastársak és a gyermekek val lásosságának egy 
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u j fa jáva l szaporodnának azon a czimen, ha a 
t ö rvény a keresztény és a zsidó val lás t egyen-
lőnek m o n d a n á ki. 

Tehá t nem emberrő l , nem polgár ró l van 
i t t en szó, de a ker. vallás értékéről szemben egy 
n e m keresztény, hanem zsidó vallással. Ez pedig 
ké t oly dolog, a m i t egymástól ugyancsak meg 
kel l különbözte tn i . 

Ugyan i s minden ember joggal megkíván-
h a t j a azt, hogy más emberre l , m i n t olyannal, 
•egyenlőnek, egyenlő j o g ú n a k t a r t a s sák , polgár-
nak a polgárok k ö z ö t t ; ez egészen mél tányos 
követelés , amelyre , m i u t á n azt e l fe le j te t ték , a 
keresz ténység t a n í t o t t a rá az embereke t . De ha 
k é t vallási rendszerről , ezek értékéről van szó, 
i t t már az egyik ember a más ik tó l legfellebb 
a n n y i t k ivánha t , bogy az t i sz te l je vallását, de 
n e m követe lhe t i azt, hogy egyenlőnek m o n d j a 
a magáéval . Ebben a kérdésben a puszta a k a r a t 
j ogo t nem alkot , ellenkezőleg a vallásrendszer-
nek magának magában kell hordan ia é r t éké t s 
ezzel, m i n t egyik i l le tékes tényező, a t u d o m á n y 
számol. 

A vallások közöt t egyenlőséget , dogmat ika i 
egyér téküsége t csak ugy a k a r o m - f o r m á n dekre-
t á ln i nem lehet, m i u t á n azok sohasem lehetaíAí 
egyenlők egymással . I lyesmi t dekretá lni , merény-
le t lenne a bölcselet, a t ö r t é n e l e m és a ku t a tó 
ész j o g a i ellen. 

Egészen más az emberek egyenlősége és egé-
szen más a vallások egyenlősége. 

A törvény, mely az ember i t e rmésze t i 
egyenlőség a lapján, a po lgároka t egyenlő jo-
guaknak m o n d j a ki, helyesen j á r el, me r t csak 
azt mond ta ki egyenlőnek, ami te rmésze téné l 
fogva csakugyan egyenlő. De nem m o n d h a t j a 
ugyanez t ki a vallásokról, mivel azok és pedig 
t e rmésze tűkné l fogva, soha sem egyenlők, hanem 
erede tökre , belső t an i t a r t a l m u k r a , tö r téne l -
műkre nézve lényegesen különböznek egymástól . 
S ba mégis ezt t e n n é va lamely törvényhozás , 
akkor egy visszataszító t éve ly t : a scept ic ismust , 
az ind i í fe ren t i smust , az igazság megismerheté-
sének a t agadásá t i k t a t n á törvénybe , m i t az 
ember i ész helyes mér t éknek sohasem fog el-
i smerhe tn i . 

Va lamin t a t u d o m á n y sohasem m o n d j a 
egyenlőnek, pl. a N e w t o n kiömlési e lméle té t , a 
fényre vona tkozólag , Huygens rezgési e lméleté-
ve l ; va l amin t senki sem mondja , hogy mindegy 

volna a p to lomeus i vagy pedig a Kopernik-féle 
rendszer t igaznak va l lan i : hasonlóképpen van 
ez a vallási sz isztémákkal , a melyek hogy 
mennyi re különböznek egymástól , m u t a t j a össze-
hasonl í t ásuk és a tö r t éne lem, mely t a n u j a a 
t ö r t é n e l m i tényeknek , a mi lyenek a t ö r t é n e l m i 
vallások is. 

Valaki egyénileg val lhat nézetet , mely a 
t udomány f ó r u m a e lő t t csekély, vagy éppen 
semmi ér tékű , de az e l lenté tes néze teket egy és 
ugyanazon tárgyról egyképpen jóknak, egykép-
pen jogosu l t aknak , egyenlő é r téküeknek dekre-
t á ln i a legnagyobb képtelenség, melyet a szel-
lemi élet és működés semmifé le ágában sem 
szokot t a t u d o m á n y elkövetni , sőt ellenkezőleg 
az indi f ferent i smus he lye t t m i n d e n ü t t a szellemi 
mozgást , a k u t a t á s t , a kapaczi tá lás t ápolja . 
Mindenkori czélja a t u d o m á n y n a k az igazság 
diadala a tévely fe le t t ! 

Ha pedig igy van ez a szellemi élet összes 
ágaiban, a k k o r valóban csak a modern kor 
meg tévesz t e t t agyvelői á l l i t ha t t ak fel oly theor iá t , 
hogy a t ö r t é n e l m i vallás et től a szabálytól ki-
vé te l t képez, hogy é r t ékének az e lhatározása 
nem a tudomány, nem a t ö r t éne lmi vizsgálódás 
keretébe, hanem az egyéni l egkor lá t l anabb s 
minden észszerű m o t í v u m o t nélkülözhető tetszés 
vagy nem-te tszés , s ennek fo ly tán az á l l ami 
döntés körébe t a r toz ik . 

Lessing volt ennek a theor iának , a vallási 
indi í ferent i smusnak a p ropagá to ra , az a szegény 
ördög, a ki pénzszűke mia t t , s vá l tó i prolongá-
lásáér t képes vol t bölcs N á t h á n j á b a n a keresz-
ténysége t a lábbvalónak m u t o g a t n i a zsidóság-
nál — hitelezői kedveér t . S ebből a piszkos 
forrásból szívják a modern sivárkeblü emberek 
nálunk is bölcseségöket, midőn a jórava ló rest-
ségükben minden vallási sz isz témát egyenlőnek, 
egyképpen j ó n a k á l l í tanak. 

A va l l á soka t a tö r téne lemből k i szakí tan i 
nem szabad. Ha pedig ennek a kere tében tanul -
m4nyozzuk és mér lege l jük őket , akkor lá t juk, 
hogy azok ugyanolyan elbírá lás alá esnek, m i n t 
a t u d o m á n y más kérdései , a melyeknél a 
„mindegy" -e t nem szoktuk használni . A vallás 
s a m i k é n t az a valóságban létezik, a t ö r t éne lmi 
vallások csak oly objekt iv igazságokra , t ényekre , 
t é te lekre vona tkoznak , m i n t a k u t a t á s bá rmely 
más tá rgya . Azér t a val lásoknál sem l ehe tünk 
közömbösek az igazság és a tévely i r án t 



RELIGIO. 339 

Valamin t pedig a t u d o m á n y nem kevély-
ségtől , h a n e m az igazság egyedüli jogosul tságá-
nak elismerése s az i r á n t a t a r tozó t i sz te le t 
m i a t t tesz kü lönbsége t a tévely és igazság 
k ö z ö t t : ugy hasonlóképpen a val lások közö t t is 
nem holmi egyéni hiúságból, de az igazságnak 
t a r tozó t isz te le t m ia t t , m iu t án az a val lásoknál 
is fe l i smerhető , szükséges különbséget tenni . I Ia 
va lami a dolog te rmésze téve l ellenkezik, ugy 
bizonyára a vallási sz isz témák önkényes egyen-
lősítése ellenkezik azzal. 

Ugyan miben is volnának a tö r t éne lmi 
vallások egyenlők? Semmiben ; sem eredetökben, 

! sem t a r t a l m u k b a n , sem tö r t éne lműkben . H á t 
akkor mi lyen jogczimen mondha t j a ' őket valaki 

J egyenlőknek, egyenlő é r t éküeknek? Talán ugy 
í m in t Less ing? — aki a kereszténységet , a zsi-

dóságot , a m o h a m m e d a n i s m u s t N á t h á n j á b a n 
egyképen jónak, mert egyképpen hamisnak mon-

\ d o t t a ? De ahhoz az elzüllött és szabadkőmives 
Lessing le lküle te is szükséges, amivel nem min-
den ember dicsekedhetik. 

Avagy ta lán azér t , hogy a t udomány min-
den kérdésben objekt iv igazságra j u t h a t s csak 
a t ö r t éne lmi vallások t ek in te tében nem ? Ugyan 
dehogy nem. A vallások t ek in t e t ében is csak 
ugy v a n n a k a k u t a t á s n a k biztos u t ja i , módja i , 
m in t minden más kérdésnél, de sőt b iz tosabbak; 
m e r t ennél egész népek tuda ta , t ö r t é n e l m e ma-
gával hordozza vallása t ö r t é n e l m é t is, magoknak 
a va l l ásoknak az összehasonlí tása, e redményei 
közvete t len k u t a t á s u n k t á r g y á t képezhet ik , ami-
ből biztos u t vezet az igazság, az igaz val lás 
megismerésére. 

Vegyük csak a je len ké rdés t : a keresz tény 
és a zsidó vallás viszonyát. Váj jon a t u d o m á n y 
e k é t tö r t éne lmi val lás objektiv é r t ékérő l biz-
tos í t é l e te t a lko tn i nem képes-e? Ki mond-
h a t n á ezt ? 

A zsidó nép Á b r a h á m ó ta létezik s Mózes 
ó ta vol t t é te les vallása. Krisz tus idejeig Palesz-
t i nában lako t t , azóta Pa lesz t inán kivül elszórva 
az egész világon sa já tos jellegével. Mig Palesz-
t i nában lako t t , va l lo t ta a k iny i l a t koz t a to t t 
Mózes-féle vallást, az ezt t a r t a lmazó sz. könyvek 
a m a i napig m e g v a n n a k ; mió t a pedig elszórva 
él, a m a i napig a rabbia i á l ta l i r t és kommen-
t á l t Talmud-vallást követ . 

Ez pedig lényegesen más, m i n t a Pen ta -
\ t euchban fogla l t mózesi va l lás ; ezt a mai zsi-

dóság nem követ i , mivel Pa lesz t inán kivül el-
szórva nem követheti többé s nem követhet te , , 
ahogy Palesz t iná t e lhagyta . A mózesi val lás á£ 

ó-szövetség idejéből: Palesz t ina te rü le te , j e ru -
zsálemi t emp lom. Áron-fé le papság és tbeok-
rácziai egyház és á l lami szervezet nélkül nem 
képzelhető . Már pedig ezek a zsidóságra 18 szá-
zad ja nem lé teznek többé, t e h á t nem létezik 
mózesi Erről , m i n t egy nép vallásáról,, 
nem lehet többé beszélni. 

Amió t a a zsidóság a mózesi vallás elszám-
lá l t e lemei t te l jesen nélkülözi , T i tus római csá-
szár óta , azóta merő ember i s t a t u m o k képezik 
vallási té te le i t , t emplom, papság, á ldozatok nél-
kül s ez a t a lmudi vallás. Ezt s csakis ezt s 
nem a mózesi val lást val l ják a mai zsidók kü-
lönféle vá l toza t ta l szektákra szakadozva. Ná lunk 
is „congressusi izrael i ta h i tközségeket" , „auto-
nom h i t tö rvényü zsidó h i tközségeket" , „ s t a tus 
quo an te h i tközségeket" stb. képeznek, ') i l lető-
leg val lási lag i lynnekre különböznek. (Tokody: 
Országos tö rvények t á r a 1885. 484. 1.) 

Lehet-e m á r m o s t i lyesmi t — a t a lmud-
val lást — isteni eredetű val lásnak nevezni? 
Lehe t -e egy valóban, mos t a tö r téne lem ál ta l 

„ ^ t e n i n e k bizonyul t vallással, (apológiámban rész-
letesen ki lesz muta tva) , a milyen a keresz tény-
ség, egyenlőnek mondan i? 

Azok a Nero fák lyá ivá l e t t keresztények, 
m u l t i t u d o ingens, m i n t . Taci tus le i r ja (Annal. 1. 
15. cz. 44.) m u t a t j á k , milyen eredetű is l ehe t e t t 
az a kereszténység, mely első idejében m i n d j á r t 
i lyen meggyőződést ö n t ö t t az emberekbe . Es a 
19. százados czivilizáczió, mely erkölcsi lég á t -
a l ak í to t t a az emberiséget , u j t á r s a d a l m a k a t al-
ko to t t , a t u d o m á n y és művészet r e m e k e i t hozta 
lé t re , f e n t a r t o t t a a haladás t , az embersze re te t 
csodáit művel te , — m u t a t j a , milyen eszmék 
képezik a ker . h i t t a n n a k a t a r t a l m á t . 

H a az embereke t a j ó r a való res tség el 
nem fog ta volna, m a is jól i smernék a czivili-
záczió any já t , t ana i t , t e r m é s z e t é t ; de mos t j ob -
ban érdeklődnek egy uj puska vagy u j gép szer-
kezete, m i n t a vallási igazságok i smere te iránt» 

Ezt a keresz ténységet m o n d a n á a t u d o m á n y 
egyenlőnek a ta lmud-val lással ? Sohasem m o n d t a , 
sohasem á l l i to t t i lyesmit . Magok a zsidók i s 
minél művel tebbek , annál inkább s imulnak a 

l) Tehát tulajdonképen zsidó vallások reczepcziójáról kell 
beszélni. 

43* 
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ker. t á r sada lmi eszmékhez, é le tmódhoz s a ta l -
m u d o t e lavul t dolognak nézik. 

És mos t mégis mi keresz tények m a g u n k 
nyissunk k a p u t egyes könnye lmű ker. t e s tvé -
re inknek, hogy zsidókká lehessenek, midőn mű-
vel tebb zsidaink is minden egyéb, csak nem 
zsidók? Enged jük őke t egy ké t ezer év e lő t t i 
ferde vallási á l lapotba sülyedni? 

Miér t nem engedi a k o r m á n y Lucaciu á lmai t 
megvalósi tani , hanem megakadályozza azokat ; 
s a ker. val lástól mégis a m a g a körében amah-
hoz hasonló á ldoza to t k iván? 

Az a régi, k iny i l a tkoz ta to t t mózesi val lás 
előkészitője vol t a kereszténységnek, egész lénye 
szerint csak időleges vallás vo l t ; és mos t t é r j e -
nek vissza a keresz tények nem is ebbe, m e r t 
az többé nem létezik, h a n e m a rabb ik á l ta l csi-
ná l t és a mos tan i zsidóság vallását képező ta l -
mud-va l l ásba? Egy objekt ive gondolkozó ember 
a 19-ik század végén igazán nem képes felfogni, 
mi képezhe tné az ilyen t ö rvénynek a jogosul t -
ságát , hacsak nem a minden vallás i r á n t t a n u -
s i t o t t r ideg közönyösség és egy jó adag an t i -
pa th ia a ker . vallás ellen. 

Anglia vallási viszonyait t ek in t sék rneg 
azok, ak ik a kor lá t l an vallásszabadság el \ é~r~ 
m i n t az embernek ve leszüle te t t jogá t magasz-
t a l j ák s l á ssák : váj jon nincs-e igaza a ka th . 
egyháznak, midőn a vallásszabadság elvét föl-
tó t len é r t e l emben nem helyesli, de az emberi-
ségre, az á l lami életre károsnak t a r t j a , m e r t 
végte len megoszlásra , vallási közönyösségre, sőt 
h i te t lenségre vezet, azér t csak m i n t szükséges 
rosszat , m i n t polgári szabadságot f ogad ja el oly 
helyeken, ahol azt már a meglevő helyzet kö-
veteli . 

A há rom egyesült k i rá lyságban o t t a b r i t 
szigeten je lenleg minden vallás szabad; e mel-
l e t t azonban államegyház is van kettő, u. m. a 
püspöki egyház Angl iában és I r landban, s a 
p resby te r i egyház Skóthonban . Tehá t a p rak t i -
kus angol a dogmat ika i egyenlőség u tópiá já ró l 
n e m álmodik. (Ba r tók : Vallásszabadság. 1879. 
176. 1.) 

Ná lunk is még 1877-ben egy val lásügyi 
minisz ter i l e i ra t ezt m o n d j a : Hazai tö rvénye ink 
szer int h a t á r o z o t t a n t i l tva van a keresztények-
nek a zsidó val lásra á t t é rn i , és egy más ik 
18S0-ból: Törvénye ink a keresztény és nem ke-
resz tény közöt t k ö t ö t t házasságot tö rvényesnek 

el n e m ismerik. — Mi vá l tozot t meg azóta a 
ker. valláson és a ta lmudi valláson, hogy ezt 
m a ellenkezőleg dek re t á ln i a k a r j á k ? S mi szel-
lem mond ja , hogy ezeket a hazai t ö rvényeke t 
vá l toz tassák meg, s a ka tho l ikusoknak törvény-
módos i tó ké rvényé t nincs a ki megha l l ga tná? 

Zsidó po lgá r t á r sa ink polgár i és pol i t ika i 
jogokban egyenlők velünk, va l lásuka t szabadon 
gyakorol ják , t á r s a d a l m u n k egyenjogú t a g j a i : 
ember ennél többe t m i t köve te lhe t? Avagy 16 
millió ker. ember hétszáz ezer zsidó kedveér t 
ad ja fel va l l ásá t? De m á r mi jogon k i v á n h a t n a 
valaki ily r u t á ldozato t ? 

1884-ben megpróbá l t ák ezt m á r ná lunk, 
részben a keresztény-zsidó házassággal és a ker . 
ö n t u d a t a r ideg indi f ferent ismus e vakmerő 
merény le t é t a k k o r v isszautas í to t ta : ennélfogva 
h inn i lehet, hogy a keresz tény a lapokon nagyra 
n ő t t Magyarország mos t sem lesz hálá t lan , ne-
velője, a keresz ténység i r án t . H inn i lehet, hogy 
a t a lmud-va l lás szándékol t reczepcziója a lka lmá-
val is ta lá lkozni fognak férfiak, akik ú jból 
megismét l ik Simor p r í m á s n a k 1884-ben ha l lo t t 
szavá t : „Az á r magas, az alku n e m t e l e n ! " 

Dr Dudek János. 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

E nagy napon Mohács a nemzet temetője lőn, e 
nap a honi történelem lapjain mint gyásznap van meg-
örökitve ! Az ország láza és betegsége e napon tört ki 
krizisbe. 

A közvélemény egy férfi nevét emliti, mint főokozói 
egyikét. E férfi : Tomory Pál kalocsai érsek. 

Igazolja-e e vádat Tomory szereplése ? Nem hatotta-e 
át szivét oly honszerelem, mely csaknem egyedüli volt 
az időben? 

Nem mutatja-e e férfi életpályája, hogy hona meg-
mentésére minden tőle telhetőt megtett, minden eszközt 
megragadott a bajok elharapódzásának meggátlásában ? ! 

Nem mutatja-e e férfi életpályája, hogy midőn a 
polczra jutott, folytonosan küzdött a legnagyobb nehézsé-
gekkel, a legnagyobb válságokban magára hagyatott, 
segélyt vagy soha vagy csak későn és elenyészőt nyer t?! 

Nem győz-e meg életpályája bennünket arról, hogy 
a polczot, a méltóságot, melyre jutott, sosem kereste, 
hogy inkább maradt volna egyszerű szerzetes, mint érsek-
hadvezér ? ! 

Nem győz-e, meg bennünket élétpályája arról, hogy 
a felajánlott érsek-hadvezéri méltóságot nagy aggály, 
vonakodás, csak a pápa határozott parancsára fo-
gadta el ? ! 
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Nem látjuk-e, hogy lemondását mindkét tisztéről 
mindkét helyen el nem fogadták s neki, akarata ellenére 
maradnia kellett?! 

Nem látjuk-e, hogy képtelen volt azon nemes fel-
adat betöltésére, melyet majra elé tűzött, miután a kivánt 
eszközökkel nem rendelkezett ? ! 

Nem látjuk-e, hogy mily vonakodást fejtett ki, 
midőn fővezérré kineveztetett ? 

Vádolható-e esztelen harczvágyásról, midőn ő maga 
is a vész elháritása végett egyelőre a békekötést ajánlja 
adófizetés árán is ? 

Vádolható-e azért, hogy honfitársai gyilkolását meg-
akadályozza hogy a kölcsönös vérontást meggátolja, be-
leegyezik a harczba?! Hisz ő nélküle is harczba bocsát-
kozott volna a nemesség ! 

Vádolható-e büszkeséggel, nagyravágyással, ki mint 
érsek-hadvezér is megtartotta szerzete szabványait, annak 
durva öltönyét; ki annyira szerette szerzetét, hogy min-
dig: „Fráter Paulus de Thomor, ordinis minorum regu-
láris observantiae, Ecclesiarum Colocensis et Bacbiensis 
Archiepiscopus" aláírással élt? ki különös privilégiumként 
kérte két szerzetestársának állandó kíséretét ; kiről Bro-
darics mint kortársa i r ja: „nihil de prioré vitae austeri-
tate, neque in cultu corporis, neque in ulla alia se re-
mittens aut immutans" ; ki annyira alázatos volt, hogy 
kész volt visszavonulni, bármely órában önbizalom hiánya 
miatt ? ! 

E tények, működéséből levonva, mutatják és bizo-
zonyitják, hogy csak kétes becsű tudósítások, az igazság 
fényét kerülve, csak egyházellenes érzület, a magyar fő-
papság áldozatkészségét kétségbe vonó rágalom nyelve 
denuncziálhatja a nagy vádat Tomoryra, nem pedig a 
történelem oszthatlan, igazságos szelleme és kritikája. 

Akaraterővel és szellemmel fogott magas feladatá-
nak megoldásához, — nem ő rajta mult, hogy nem ugy 
fejezte be, mint akarta. De azért nagy marad dicsősége 
a történelem lapjain, habár a siker révébe nem evezhetett 
be. 0 tesz, beszél, gondolkodik, érez a nemzet nevében, 
oka-e. hogy szózata elhangzó ? 

Volt-e nála hazafiasabb, nemzetiesebb alakja az 
akkori magyar közéletnek ? Nem mozog-e serényen a 
nemzet életében, a nemzet munkájában ? Konspirált-e a 
királyi trón vagy a nemesség alkotmánya ellen? 0 nem 
vált aulikussá, de nem is szegődött a nemzeti túlzók 
táborához: megmaradt a közép uton: nemzeti szellemben 
érvényesítette befolyását. Midőn a királyi tekintély 
megsemmisült, a törvények tisztelete kihalt, ő azon fára-
dozott, hogy e salaktól megtisztítsa az országot. 

Elmulasztotta-e honvédelmi kötelmeit ? Nem mondta-e 
ki a király előtt is az igazságot ? Hajhászta-e a népsze-
rűséget? Mikor a nemzet hivó szava kiszólította czellá-
jából, nem felelt- e meg a nemzet kivánatának ? Szava, 
esze, karja, vagyona nem volt-e a nemzeté ? Nem sze-
rette-e egyformán a trónt és nemzetet ? Nem volt-e e 
férfi a fejedelem és országnagyok gyáva és tétlen szeszé-
lyének áldozata ? 

A magyar történelem e nagy alakja a mohácsi 
hantok alatt nyugszik, de visszamerengve a múltba, látva 

e férfiú tragikus pályáját; a honfiúi ihletnek őt méltán 
halhatatlanjai sorába kell fölvennie ! Kell, hogy lelkese-
déssel vétessék a mult emlékéből a jelen nemzedék 
Pantheonjába ! Tiszteletreméltó emlékével örökön élnie 
kell a kegyelettudó nemzetnél ! példája, nemes szelleme 
szolgáljon örök buzdításul, örök dicsőségül a késő nem-
zedék lelkében ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 26. Galimberti nunczius nyilatkozata 

a tervezett magyar házasságjogi törvényhozásra vonat-
kozólag. — 

Olyan korban élünk, hogy minden emberi dolog a 
véletlennek látszik kiszolgáltatva lenni. És ebben a hely-
zetben a napi sajtó ugyancsak ügyesen tudja a szerepet 
játszani. Nincsen ember a világon, a kit valamely lapnak 
szemfüles reporterje valami uton-módon meg ne köze-
lithetne, meg ne interviewolhatna. Igy történt ez legújab-
ban, ha a „Magyar Hírlap" f. hó 24-iki száma e tekin-
tetben hitelt érdemel, Galimberti bécsi nuncziussal is. A 
nevezett lap egyik tudósítója ugyanis meglátogatta a 
pápa képviselőjét s tőle a következő nyilatkozatokat 
vette és közli : 

„A magyar primás egyenesen Rómával tárgyalja a 
jelenleg fenforgó egyházpolitikai kérdéseket — kezdé a 
nunczius. Még boldogult Simor kardinális nyerte el erre 
a j^hatalmazást s ez a kiváltság utódjára is kiterjeszte-
tett Mgr. Vaszary a tavaszszal, mint ön tudja, Rómában 
volt, ott tüzetes előterjesztést tett — s megkapta ö szent-
sége instrukczióit. Uj instrukcziókra szüksége azért nincs. 
A szentszék különben nem szokta a véleményét máról 
holnapra változtatni s a Magyarországon eldöntendő kér-
dések nem ujak előttünk. Az egyház álláspontja a pol-
gári házasságot illetőleg mindig egy és ugyanez — akár-
mely országról legyen szó. A házasságot még a tridenti 
zsinat sacramentumnak deklarálta. Ettől az elvtől soha 
semmi szín alatt, senki kedvéért, el nem állhatunk. Ez a 
kérdés a katholikusoknál dogmát képez — s egy dogma 
felett nincs helye a diskussziónak . . . Róma azonban 
nem zárkózik el hermeticze a kor kívánalmai előtt. Tud-
juk, hogy az idők változtak. Ma nem állunk egyedül, 
mint álltunk a középkorban ; ma nemcsak katholikusok 
vannak a világon, de vannak más felekezetűek, akikkel 
szemben készek vagyunk bizonyos határvonalig elmenni. 
Hát hol van ez a határvonal ? kérdi ön bizonyára . . . 
Látja, a polgári matricula nem ijeszt meg bennünket. 
Belátjuk mi, hogy az államnak bizonyos tekintetekből 
szüksége van alattvalóinak polgári állapotát tüzetesen 
ösmerni. Azt sem tagadjuk, hogy a házasságnak vannak 
következményei, melyek felett a polgári hatóságok Ítél-
kezhetnek, mint p. o. az örökösödés, a nő hozománya 
stb. Az ilyen anyagiakra vonatkozó oldalról az állam a 
házasságot polgári szerződésnek tekintheti és igy el is 
bírálhatja. Ami azonban a katholikus házasságot illeti: 
ebbe az államnak nincs beleszólása — ez sacramentum, 
mely csakis az egyház juriszdikcziója alá tartozik, A pol-
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gári hatóságok előtt kötött házasságot Róma sohsem 
ösmerte el és sohsem fogja elösmerni érvényes házasság-
nak. Erre nézve minden kísérlet hiába való erőlködés. 

. . . Francziaországban több mint száz éve be van 
hozva a kötelező polgári házasság és azért 97 százaléka 
a házasságoknak a templomban történik. Az, hogy a 
házasulandók előbb a polgári hatóság által „szerződés'-re 
kényszeríttetnek, a lakosság vallásos érzületét, mint látja, 
nem alterálja. Az egyház ezt az állapotot azonban soha-
sem fogadta el — épp ugy nem Belgiumban, mint Né-
metországban. Aminő „polgári házasságot" az egyház el-
fogadhat, az olyan, mint a minő Spanyolországban, Angliá-
ban vagy Amerikában van. A Spanyolországgal való 
tárgyalásokat épp én vittem Rómába — azért erről rész-
letesen beszélhetek. Spanyolországban ma az állapot ez: 
A törvény a katholikus egyházban kötött házasságot 
elösmeri törvényesnek ; a polgári hatóság egy közege 
jelen van az egybeadásnál (kopuláczió) és a házastársakat 
ott a templomban beirja a saját matrikulájába. Igy min-
dennek elég van téve, az egyháznak és az államnak is. 
Miért ne fogadnák el önök ezt az eljárást Magyarorszá-
gon ? Ezzel meg volna mentve a vallási béke. Nekem 
alapos okom van hinni, hogy ennél tovább Magyarorszá-
gon sem fognak menni, mert menni nem lehet, nem szabad !.. 
Különben az állam sorakozva talál bennünket. Minden 
katholikus egyet fog érteni: pap, vagy világi, alsó pap-
ság és episcopátus, Róma és korona — nincs különbség, 
nincs eltérés e kérdésben A katholikus universum szent 
ügye ez ! — végzé szavait a nunczius. 

— És még egyet — exczellencziád — mielőtt j ^ é g 
köszönetemet mondva ezen kegyes fogadtatásért — távoz-
nám. Olvasta exczellencziád az uj miniszterelnökünk nyi-
latkozatát? Nem kétértelmű az? Az a sötét pont a 
korona előleges autorizácziója tekintetében . . . 

— Minden világos itt. Az önök „polgári házassága" 
attól függ, milyenek lesznek a törvényjavaslat részletei. A 
határvonal meg van húzva. Ezt az árkot senki át nem 
ugorhatja. A tulsórész — elbukik. C'elui-là tombera, il 
tombera à plat ventre.11 

Amerika. A Columbus-iinnepély Neivyorkban. — 
Az uj világ fővárosa október hó 10-én ünnepi 

szinbe öltözött. Az utczák, nyilvános épületek, üzletek, 
áruházak és magánlakások a legpompásabb fényben ra-
gyogtak. Maguk a közlekedő kocsik, szekerek és lovak 
is kis amerikai zászlót hordoztak, hogy Amerika felfede-
zésének 400-adik évfordulóján rendezett ünnepélyhez mél-
tók legyenek. A templomok nagy részében istentisztele-
teket tartottak és egyesekben zenekarok is működtek 
közre jeles műsorokkal. A szószékek és oltárok virágok-
kal voltak felékitve. Az alkalmi beszédek a gyermekek-
nek különös tekintetbe vételével készültek, hogy még a 
legkisebb is átérthesse az ünnepély jelentőségét és fon-
tosságát. 

Különösen a katholikus templomokban volt az ün-
nepély figyelemreméltó. A márványszékesegyház magas 
boltozatai közt szokatlan hang csendült meg. Az egyházi 
ének hangja: „Egek hangoztatják az Isten örök dicső-

ségét11 stb. hangzott végig a terjedelmes csarnokon, ki-
sérve a hatalmas orgona és 5000 ajak által. A székes-
egyház már magában véve is oly impozáns épület, hogy 
nem szorul külső ékességre ; mindazáltal belsejében az 
orgonán, az oszlopokon és a szószék felett ízléses cso-
portosításban virágfüzérek és lobogók voltak alkalmazva. 
Az amerikai czimer a szentélyben kapott helyet. Az 
Isten tisztelet alatt a zenei részlet sorrendjét Händel 
„Largo"-ja nyitotta meg, a mire Gounod miséje követ-
kezett, melyen Corrigan érsek celebrált ft. Lavelle segéd-
lete mellett. Ezután következett a nagy felvonulás és 
körmenet. 

Newyork gyermekeinek és fiatalságának jutott a 
szerencse osztályrészül, hogy az ünnepélyt hivatalosan 
megnyissák. Az állami és hitvallásos iskolák és a min-
denféle intézetek növendékei már ezernyi ezer által vol-
tak képviselve, a midőn az indulásra a vezényszó fel-
hangzott. Pompás idő kedvezett az ünnepélynek és az 
őszi nap teljes fényében ragyogott le a város utczáin 
levő tarka tömegre. Az utczák már jóval a felvonulás 
megkezdése előtt mozgalmas képet nyújtottak. Mindenütt 
emelvényeket készitettek gyalulatlan gerendákból és azo-
kat különféle zászlókkal ékesítették fel. Egy része ezek-
nek szabadon maradt, a másik része pedig illő dij mellett 
a közönségnek állott rendelkezésére. Az utak keresztezé-
sénél időző, fellobogozott kocsik, padjaikkal szinte a 
közönség használatára voltak kirendelve. 

Ámbár ugy látszott, mintha már minden rendel-
kezésre álló hely el volna foglalva, mégis, midőn a meg-
nyitás ideje elérkezett, mindig uj és uj csapatok érkez-
tek ; az oldalutczák, de sőt maguk az utak is egész a 
kocsiút közepéig zsúfolásig telve voltak néppel. 

Tiz óra felé járt az idő, midőn egy iskolai küldött-
ség az ő kijelölt helyén megjelent, kis idő múlva egyes 
csapatok érkeztek és ez igy tartott körülbelül 11 óráig, 
a midőn a felvonulásra jel adatott. A gyermekek példás 
rendet tartottak s mint a veteránok ugy lépkedtek a zene 
taktusa szerint, minden oldalról zajos tetszéstől kisérve 
és az egyes csoportok felvonulása annak szolgáltatta bi-
zonyságát, hogy a közönség a vezetés szervezése közül 
szerzett érdemeket eléggé tudta méltányolni. A Madison-
téren két emelvény volt elhelyezve, a melyeknek egyikén 
foglaltak helyet : Morton elnökhelyettes, Foster állam-
kincstári titkár, Flower kormányzó az ő tisztikarával és 
még több más kitűnőség. Az elvonuló fiatalság képe 
impozáns volt és némelyeknek szemükbe a visszaemléke-
zésnél könyek tódultak. A másik állványon 2000 piros, 
fehér és kék ruhába öltözött iskolás leánynövendék volt 
elhelyezve, a kik a díszmenet elvonulása alkalmával haza-
fias dalokat énekeltek. 

A gyermekek felvonulása a jövendő nemzedék 
hazafiasságáról tett tanúbizonyságot, de köztük egyik 
sem adta nagyobb jelét hazája szeretetének, mint a har-
lemi iskolásgyermekek csoportja, kik midőn a Harlem-
utczán mentek keresztül, egy angol szivartőzsdéje előtt 
idegen, angol, lobogót pillantottak meg. Egy amerikai 
lobogó sem volt a házon kitűzve, a miért is a gyerme-
kek magukat, mint amerikaik, megsértve érezték. Midőn 
az illetőnél a felszólítások eredménytelenek maradtak, 
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fogta magát egy kis nebuló, felmászott egyik társának 
a vállára és az ellenszenves lobogót hevesen lerántotta. 
Kedve lett volna a kereskedőnek a fiút megragadni, de a 
körülállók fenyegető arczkifejezése arra intette, hogy a 
kis hazafi ellen valamiképpen erőszakot ne merjen hasz-
nálni, igy tehát ő sok szitkozódás között visszavonult 
üzletébe, a lobogót azután széttépték és lábbal tiporták. 
A felvonulásban 30,000-nél több gyermek vett részt; oly 
tömérdek szám ez, melyet eddigelé semmiféle menet vagy 
felvonulás sem mutathat íel. Az összes kath. egyesületek 
képviselete is rendkívül nagy volt, számukat körülbelül 
25,000-re teszik és valódi öröm volt nézni a mint ezek, 
hangos zene mellett, lobogó zászlókkal elhaladtak, és 
szünet nélkül hangos ujjongás volt hallható, a mint az 
egyletek végtelen hosszú sora közeledett. Legérdekesebb 
jelenetet kétségkívül a Madison-tér nyújtotta, a hol Cor-
rigon érsek és más magas méltóságok foglaltak helyet; 
az előbbit, ki kíséretével három kocsin vonult fel, a 
szemközti emelvényen levő nagy néptömeg kitörő tapssal 
és kendőlobogtatással üdvözölte. Itt léptettette el maga 
előtt az érsek a 25,000 főt számláló katholikus egylete-
ket, a melyek lobogókkal, egyházi zászlókkal, piros, 
fehér és kék lámpákkal. — mely a sorban senkinél sem 
hiányzott — a nézőknél újra és újra kitörő lelkesültséget 
okoztak. 

A Columbus-ünnepély — ének-szövetségének nagy 
hangversenyén a német énekesek tűntek ki és a német 
ének diadalát ünnepelte. Melamet „Columbus" czimü kar-
éneke fényesen adatott elő, s a fiatal szerző a legnagyobb 
hódolatban részesült. 

Este 9 óra felé tűzijáték volt, oly tündéries mes-
termü, milyent eddig senki sem látott. Kevéssel 8 óra 
után érkezett meg, a Newyork és Brooklyn városát 
összekötő Cast-River-hidon keresztül az utolsó személy-
szállító vonat. A mi az állomáson volt, mind el kellett 
hordani, és kezdetét vette a tűzijáték. Ezer és ezer ki-
világított csónak és gőzös borította a folyót, a két 
testvérváros, melyeket a fenti híd csatol össze, csodás 
fényben ragyogott, a tiszta csillagos ég és a hold sápadt 
fénye éppen a szabadság istennőjének szobrára esett, mely 
a kikötőben a megérkező hajóknak mutatja az utat. Mély 
csend volt, a midőn egyszerre ezernél több ágyú dördült 
el, röppentyűk szálltak a légbe és a kikötőben levő ösz-
szes gőzösök sípjai megszólaltak. E pillanatban ezernél 
több tekintet irányult a hatalmas világváros büszkeségére, 
a Cast-River-hidra, mely a hajók fütyülésének ideje alatt 
szingazdag ünnepélyes tüzpalástot öltött. Ilyet csak 
Amerikában s itt is csak New-Yorkban lehet látni. A 
bámulat hangjának kitörése vonult végig a sürü néptö-
megen, midőn az impozáns alkotmány oszlopai különféle 
színekben izzottak és csak a láthatáron feltűnő hold 
vágott egy kissé morczos képet, mert a különben is hal-
vány legény már egy kissé irigykedni látszott a bengáli 
tüz szinpompájára, mely mindkét oszlop tetejéről szórta 
le fényét a folyóra és a partra ; elrejtőzött egy időre egy 
felhő mögé, hogy az emberek együgyüsége felett bosszan-
kodjék. E közben egész tüzkéve szállt fel a csillagos ég 
felé, hogy onnan csillagzápor és sok szinü golyók alak-
jában hulljon le a nyugodtan tova haladó folyamba, és 

ugy látszott, hogy az utóbbinak is tetszik a ragyogó 
színjáték, mert a tüzsugarakat kék hullámaiban ezersze-
resen tükrözteté vissza, örömére a vízi tündéreknek, a kik 
most az ő keringésüket megkezdték. A világító tűzgolyó-
tengerből olykor-olykor felszállt egy kis léggömb, hogy 
szédítő magasságba jutván a fénylő csillagoknak hosszú 
sorát repítse szét. A tüzmüvészet legnagyobb hatását 
mindazáltal a záradékul bemutatott Niagara-vízesés után-
zata által érte el. A hidnak mindkét oldalról egész 
hosszában ömlöttek a tüzszikrák az alant csendesen 
mozgó tengeröbölbe, nappali világot árasztván az óriás 
hidra, az alatta ünnepi diszbe öltözött csónak-seregre és 
a mozgalmas partra, üdvözöltetve a tömegtől, melyhez 
ismét a gőzösöknek tömérdek éles fütytye járult. Azután 
minden a rendes homályba borult és a hold ismét kilé-
pett felhője mögül, hogy megszokott sápadt orczájával 
folytassa elcsodálkozását. Ilyen volt a kivilágítás Colum-
bus tiszteletére. 

Az egyházi szónoklatok közt, melyeket a katholikus 
templomokban tartottak, legfontosabb volt Kessel Vilmos 
bajor atyáé a Megváltóról nev. templomban. 0 a többek 
közt ezeket mondá: „Mi katholikusok különösen le va-
gyunk kötelezve ezen földrész felfedezéseért ; mert hatá-
rozottan az isteni Gondviselés munkájának látszik az 
egész expediczió és pedig oly czélból, hogy az egyház 
bőven legyen pótolva ama veszteségért, melyet a refor-
máczió által szenvedett. Azért mondta tehát XIII. Leo 
hogy: „Columbus a mienk." Ezen földrészre úgyszólván 
eltörülhetlenül rá van nyomva a katholiczizmus bélyege. 
Columbus maga katholikus ; katholikus az ország, honnan 
efiïfdult, és a mód, melylyel azt elfoglalta. Az első oltár, 
a legelső templom, mely felállíttatott, a kath. egyházé 
volt. Papjai, kik közöl sokan onták vérüket, ott voltak 
ugy a tengerpart átkutatásánál, mint az első harczosok 
soraiban, kik a földrész belsejébe nyomultak. Igen, mi-
előtt itt keresztény családi tűzhely létezett volna, oltárai 
fel voltak már emelve. És azon pillanattól fogva, melyben 
Columbus lábát erre a földre rá tette, egész a mai óráig 
teljesiti az egyház a Jézus Krisztus által reábízott missiót 
és az ő szavai : „íme, én veletek vagyok mindennap a 
világ végéig", napról-napra jobban bebizonyosodnak. 13 
érseki, — több, mint 68 püspöki megyét, több, mint 
9000 papot, 8000-nél több templomot és iskolát számit 
jelenleg itt a kath. egyház (a temérdek sok kápolnát és 
árvaházat nem is emlitve). Mindenféle fajú, nemzetiségű 
és nyelvű népekből az üdvözítő vallás köteléke által több, 
mint 10 milliónyi tömeget egyesit zászlója alatt. 

A dicső Uniónak ugyan mely részében van valamely 
más intézménye, mely hasonló vívmányokkal dicsekedhet-
nék. Azok mind, mintha csak tegnap keletkeztek volna, 
ujaknak látszanak a kath. egyház mellett, egyre változ-
nak és a körülmények szerint átalakulnak. Nem ugy áll 
a dolog a kath. egyházzal. Columbus főczélja tagadhat-
lanul az volt, hogy az evangéliumot terjessze ; innen ért-
hető az ő előkészülése a La Rabida kolostorban, innen 
az ő imái és innen az elemekkel és az emberekkel szem-
ben tanúsított bátorsága és rendületlensége. 

Columbus ünnepén üdvözletünk szál át az ó világba ! 
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K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat választmányának ülése 1892. évi 

november hó 24-én. 

A választmány tagjai nagy számban jelentek meg 
és szokatlan, talán csak az utóbbi napok eseménye után 
érthető élénkséggel üdvözölték a terembe lépő gróf Zichy 
Nándor elnököt. 

Gróf Zichy Nándor, kit a tagok élénk üdvözlése 
kedvesen lepett még, megnyitván az ülést, jelenti, hogy 
az elmúlt választmányi ülés jegyzőkönyve hitelesitve van. 

Dr Kisfaludy A. Béla társ. alelnök előadá, hogy 
az elnökség a mult hó folyamán a főváros közegészség-
ügyeire való tekintetből nem hivta össze a választmányt, 
annál is inkább, mert nagyobb fontosságú ügy a választ-
mány intézkedését nem igényelte. Jelenti, hogy a tár-
sulat meghivást kapott az erdélyrészi színészet száz éves 
jubileumára és a szegedi Dugonics-társaság alakuló ülé-
sére ; — a társulat ugy ezen meghívásoknak, valamint a 
győri Kisfaludy-szobor-bizottság meghívásának eleget 
tett s ez ünnepségeken magát képviseltette. 

Dr Kiss János társ. igazgató jelentést tett a tár-
sulat ujabb kiadványairól s bemutatá a megjelent ujabb 
ifjúsági iratokat. 

Hummer Nándor titkár jelenté, hogy a társulat 
kebelébe ujabban 36 tag lépett be, — a társulat két hó 
folyamán 136 iskolának s egyéb intézeteknek adott aján-
dék könyveket, — végül bemutatá a bejelentett s eddig 
befolyt hagyományokat. 

Venezell Antal társ. pénztárnok jelentése szf-'^i. a 
társulatnak a két hó folyamán bevétele volt : 40,080 frt 
20 kr, — kiadása pedig 30,518 frt 68 kr., plusmaradék 
9569 frt 52 kr. — A vatikáni okirattár kiadásán befolyt: 
az egri főkáptalan részéről 500 frt, — a rozsnyói káp-
talan részéről 50 frt, — a zirczi apátságtól: 150 frt, — 
Németh József püspöktől 100 frt. — 

A társ. ügynökségben a két hó folyamán elkelt : 
300,630 könyv, — 1450 sz. kép, — 26599 vegyes nyom-
tatvány, 77850 irka — összesen : 37219 frt 19 kr. ér-
tékben. 

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte: Romei-
ser József és Gervay Mihály vál. tagokat. 

IRODALOM. 

= Előfizetési felhívás. Van szerencsém a ft. pap-
ságot értesíteni, hogy „Az élet nagy keresztút.ja" czimen 
hét darabból álló nagyböjti beszédsorozat fog tőlem meg-
jelenni. Talán említeni sem szükséges, hogy ez a mily meg-
ható, épp oly érdekes anyag nagyböjti beszédirodalmunk-
ban még nem volt tárgyalva. Egy-egy beszéd két-két 
állomás megrendítő eseményeire vonatkozólag állitja elő 
azon tanulságos és üdvös mozzanatokat, melyek Krisztus 
Urunk szenvedésének történetéből kimagasulva, rokon-
ságban vannak a siralom völgyében küzködő ember szen-

vedéseivel. Egy fűzött péidány 75 kr. vagy 3 sacrumért, 
félvászonban 1 frt. vagy 4 ss.-ért. csinos vászonkötésben 
pedig 1 frt 20 kr. vagy 5 ss.-ért küldetik. Szives párto-
lásért esedezik Egerből (Hevesm.) lyceum. Babik József, 
tanár. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa és Angolország. 1897-ben lesz 

13-ik százados évfordulója, hogy Angolország sz. Ethel-
bert király példáját követte a keresztény vallást felvéve 
a katholikus népcsaládok körébe belépett. A northamptoni 
egyházmegye területén levén szent Ethelbert sirja, a 
northamptoni püspök mozgalmat indított e százados cen-
tennárium megünneplése iránt. Tervbe vette sz. Ethel-
bert sírja fölött egy nagy, monumentális templom épí-
tését. XIII. Leo pápa dicsérő levelet intézett a northam-
ptoni püspökhöz, felszólítva abban Angolország összes 
püspökeit és kath. hiveit a nevezetes százados évforduló-
nak nagyszabású megünneplésére, abban a reményben, 
hogy ez az ünnep is közelebb fogja hozni Angolországot 
a katholikus hitegységhez. 

— néwíeí közmondás. Katholikus népgyűlésre 
készültek a mult " napok folytán Württembergben. A né-
metországi katholikus népszövetség rendezte az egesz 
dolgot. A siker oly arányokat öltött, hogy 6000 férfi 
jelentette be megjelenését. Kezdetben ugy tervezték, hogy 
a Schwarzwald valamely előkelőbb városában, például 
Rothweilben fogják megtartani, annál is inkább, mert itt 
igen alkalmas helyiségül kínálkozott a nagy torna-terem. 
Az intézők tehát Rukgaber, rotbweili plébánoshoz for-
dultak, a ki a torna-egyletnek elnöke, hogy engedje át 
a termet. Bámult az egész világ. A plébános azt vála-
szolta, hogy csak arra az esetre engedi át a termet, ha 
a kormányt nem fogják bolygatni. Pedig hát jól tud-
hatta, hogy a württembergi katholikusok éppen panaszai-
kat akarták a világ előtt elmondani a kormány ellen. 
Óriás megbotránkozás követte a lelketlen pap eljárását. 
A „Courrier de Bruxelles" levelezője, a kitől ezt a tör-
ténetet átvettük, gúnyosan emlékeztet az emiitett plébá-
nosra vonatkozólag arra, hogy „Swabenlandban az embe-
reknek csak 40 éves korukban jön meg az eszök." 

— A duna-admyi ' Trisdedóvó. Gróf Zichy Nándor 
kegyúr, amellett, hogv két év előtt Duna-Adonyban egy 
uj iskolai osztályt és tanítói lakot építtetett saját költsé-
gén, most egy nagyszerű kisdedóvó épületet emeltetett, 
azt díszesen felszereltette és három apácza-nővért kért 
az óvóda vezetésére a szatmári anyaháztól. Szeptember 
hó 11-én a templomból, szent mise végeztével ünnepé-
lyes körmenettel vezettettek be a nővérek a diszes uj 
óvóda-épületbe, hol a csinosan felékesített házi kápolná-
ban a Szentlélek segitségének kikérése után ngos Koller 
János apát-plebános lelkes szavakban tolmácsolta a grófi 
család áldozat-készségét, melylyel — a helybeli szegé-
nyek, özvegyek és árvák állandó segélyezése mellett — 
nem kímélve semmi költséget az uj diszes óvóintézetet 
felépítette. Ezek után az épület helyiségei egyházilag 
megáldatván, ájtatos énekek között, az egész grófi család 
kíséretében a templomba visszatért a körmenet. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK EYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budanesten, november 30, 44, II. Félév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmanyok-. f Lavigerie bibornok meghalt . — Egy emlékezetes esemény a szerzetesrendek tör téne-
tében. — Tomory Pá l és a mohácsi vész. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Apponyi Albert gróf november 25-iki beszédéből. — 
N y i t r a : Apponyi Albert gróf a polgári házasságról. — Kath. Egyesületi Elet : A Szent-István-Társulat Tudományos és I rodalmi 

Osztályának ülése. — Hivatalos. — Vegyesek. 

t 
Lavigerie bibornok meghalt. 

Ezt a ha lá lh í r t , megi l le tődéssel fogadja az 
egész világ. Miér t? Mer t az e lhuny t nagy pap 
— vi lághirü ember magas l a t á r a eme lkede t t fel 
esze és erényei által . 

Nem volt pápa : ós mégis v i l águra lma t gya-
korol t , m i n t a pápa, lelkiekben. 

Dupanloup nevel t je és t an i tványa vala a 
Saint-Nicolas-des-Champs nevű papnevelő inté-
zetben, a honnan egész generácziója kerü l t ki a 
nagy püspököknek . 

Már i f jú áldozópap ko rában n a g y o k a t mü-
vei t t e t te iben . 1859-ben 2 millió f r a n k o t gyűj-
t ö t t a drúzok á l ta l ü ldözöt t maron i t ák számára 
s m a g a v i t t e el a L ibanon völgyeibe. 

Nancyi püspökből a rg i r i érsekké emel te fel 
ő t a pápa és hazá ja Francziaország, jól tudva , 
hogy ha valaki , Lavigerie lesz képes Afri-
kában a keresztény czivilizácziónak u j u t a k a t 
törni.. 

Hogyan tö l t ö t t e be h iva tásá t m in t bíbor-
ra l d ísz í te t t misszionárius, m u t a t j a Afr ika képe. 
Car thagóban sz. Cyprián szellemének u r a l m a 
vissza van á l l í tva s egész Af r ika visszhangzik a 
keresz tény emberiességnek rabszolgakereskedóst 
pusz t í tó diadalaitól . 

Mint hazafi pedig n e m nyugodot t addig, mig 
XIII. Leo p á p á t meg nem n y e r t e Francziaország 
lelki megbéki tésének a köztársasági f o r m a el-
ismerése által . 

„Da mihi a n i m a s ; cae tera to l le tibi." 
Dupanlouptó l t a n u l t a e nagy elvet s egész 

é le tén á t hiven m e g t a r t o t t a . 
Az ö. v. f. n ! 

Egy emlékezetes esemény a szerzetesrendek 
történetében. 

Az egész ka thol ikus világ épülni fog azon a 
nagy eseményen, mely ok tóber első nap ja iban 
R ó m á b a n végbement . Első ő szentsége XIII. Leó 
pápa a tya i szive l e t t k imondhat lan örömre han-
golva, aminek ő szentsége többször k i fe jezés t is 
adot t . Most pedig szóljunk a dologhoz. 

A cziszterczita-rend eddig egy generális a l a t t 
ál lot t . Ez a rend magában fogla l ta ugy az ere-
deti cziszterczi ta-rendet trappisták név a l a t t , 
va l amin t az enyhébb szabályok a l a t t élő czisz-
t e rcz i t áka t , minők például a hazánkban élő 
czisztercziták. Az enyhébb é le tmódot köve tő 
czisztercziták fegye lmi szabályai, a különfé le 
országok szerint, különfélék. Igy más a szigor 
hazánk és más a külföld cziszterczitái közt . De 
maga a t r app i s t a -congrega t ió is há rom külön-
féle elágazást m u t a t o t t fel. Az egyik a régi re-
formatio, melynek szabályai szer int é l tek Citeau 
szentjei , szent Berná t , szent Róber t stb. A más ik 
congrega t ió az úgyneveze t t belga congregat ió , 
hasonló szigorú szabá lyokka l ; a ha rmad ik az 
úgyneveze t t g rande-Trappe vagyis az uj refor-
matio; ez is hasonl í t k isebb-nagyobb m é r t é k b e n 
az eredet i cziszterczita congregat ióhoz, lényeg-
ben pedig ugyanaz. Ez a há rom t r app i s t a - con -
grega t io egymáshoz sokkal közelebb áll, m i n t 
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az egyszerűen cz i sz te rcz i ta n é v e n n e v e z e t t szer-
ze tes t e s t ü l e t e k , u g y hogv , h a e l t e k i n t ü n k az 
a n n y i f o k o z a t b a n e g y m á s t ó l e l t é rő c o n g r e g a t i ó k 
l é n y e g t e l e n d i f fe ren t i á i tó l . k é t f őc sopo r to t f o g u n k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Az egyik a közönséges czisz-
terczitáknak n e v e z e t t r end , a más ik az ú g y n e v e -
z e t t trappista r end . E k é t r e n d sz igora mái-
l é n y e g e s e n e l t é r e g y m á s t ó l . Es m i n d a z o n á l t a l 
egy generális a l a t t á l l o t t . A k ö t e l é k n e k , m e l y e 
k é t r e n d e t e g y m á s h o z fűz te , a dolog t e r m é s z e -
t ébő l k i fo lyó lag n a g y o n is l a z u l t n a k k e l l e t t 
l enn ie . Mindegy ik rész t u l a j d o n k é p p e n egy vicarius 
generalis á l t a l vol t k o r m á n y o z v a . Sőt m a g á b a n a 
t r a p p i s t a - r e n d b e n is m i n d a h á r o m c o n g r e g a t i ó -
n a k k ü l ö n v ica r ius g é n é r a l i s a vol t . 

Ő szen t sége t e h á t , t e k i n t v e a t r a p p i s t a - r e n d -
nek k i m a g a s l ó e lőnyé t és é r d e m e i t , a z t ó h a j -
t o t t a , hogy e h á r o m c o n g r e g a t i ó egyesü l jön és 
egyesü lvén k ü l ö n g e n e r á l i s t k a p j o n , és az á t a l á -
b a n c z i s z t e r c z i t á k n a k neveze t t c o n g r e g a t i ó k t ó l , 
m e l y e k t ő l a z e l ő t t is k ü l ö n b ö z ö t t l ényegben , m o s t 
f o r m a sze r in t is e l k ü l ö n i t t e s s é k . 

Egy reve ia t ió ezt a v i l ágraszó ló e s e m é n y t 
e lő re m e g m o n d o t t a ; a f o r r á s r ó l a z o n b a n ha l l -
g a t n i kö t e l e s ségünk , m e r t az egyház m é g n e m 
n y i l a t k o z o t t ró la . 

Ok tóbe r első n a p j a i b a n t ö r t é n t az egész 
f ö l d k e r e k s é g r ő l ö s szegyü lekeze t t t r a p p i s t a a p á t o k 
ós főnökök t a n á c s k o z m á n y a Maze l la b i b o r n o k 
e l n ö k s é g e a l a t t . És az e r e d m é n y megfe l e l t a 
f ö n n e b b e m i i t e t t k i j e l e n t é s n e k Egyesü l t m i n d 
a h á r o m c o n g r e g a t i ó reformâ t cziszterczita-rend 
név a l a t t . 

A t o v á b b i r é sz l e t ekbő l csak a n n y i t szabad 
e g y e l ő r e k ö z ö l n ü n k , hogy a h á r o m t r a p p i s t a -
c o n g r e g a t i ó a régi reform v i ca r iu s g e n e r á l i s á t 
Dom Sebastiant v á l a s z t o t t a generá l i s sá , a k i á l l a n -
d ó a n R ó m á b a n fog l akn i és a tre-fontane 
( s z e n t Pá l t e m p l o m a m e l l e t t i ) t r a p p i s t a - z á r d á t 
k o r m á n y o z n i . 

(Vége köv.) 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

III. 

De ha, Tomory Pál kalocsai érsekre nem lehet rá-
hárítani e gyász okát, nem kellett-e mégis létezniük 
okoknak, melyek a nagy nemzeti katasztrófát előidézték ? 

Székesfehérvár királyi sírboltja 1516. márczius 13-án 
gyászpompát öltött A 61 éves Ulászló királyt fogadta 

falai közé. A 10 éves Lajos király zokogva térdepel az 
imazsámolyon, Bakács bibornok-primás könnyeit elfojtva, 
alig birja elrebegni a feloldó imát . . . — Az ország-
nagyok, főpapok körülveszik a koporsót. Amazok mere-
ven, büszkén, hidegen tekintenek a katafalkra ; egy néma 
könny sem ül szemökben: az imázó és zokogó gyermek 
látása nem lágyítja meg szivöket . . . Ok változatlanok; 
a részvét kihalni látszik keblökből ; — sőt tekintetükről 
leolvashatni, hogy valami dul bensejükben, hogy a harag, 
a bosszú villámait lövelik a holt királyra, mintha monda-
nák : „Te az országot sirba döntötted." De a gyász-
pompának vége van. — A király utoljára borul a kopor-
sóra. A primás imája elhangzik. A szerzetesek gyászzso-
lozsmája elnémul. Az országnagyok elszélednek. A 
koporsó az üregbe tolatik. A sirbolt bezárul. Magyar-
ország 36-ik királya már csak a történelemben él. 

Igazolt volt az országnagyok e viselete a király 
holtteternénél ? Nem ! — Mátyás halála után szabadon 
kezdett lélegzeni a megfékezett olvgarchia, s oly királyt 
kívántak : „kinek üstökét — Báthory mondásaként — 
markukban tarthassák" ; oly királyt kívántak, ki ne ismerje 
nyelvöket, alkotmányukat, jogaikat, hogy igy a Mátyás 
által épített korlátokat Jerontva, a szigor igáját lerázhas-
sák, a közjövedelmek nagy részét bitorolhassák. 

Humánus és önérzetes érzület szerint cselekedtek-e, 
midőn még a halál sem oltotta ki szívókból a harag 
üszkét? Nem! mert a halál mindent kiegyenlít egy ne-
mesen érző, gondolkodó lélekben ; az igaz vallás tanai 
szerint meg kell bocsátanunk ellenünknek, el kell feled-
nünk a méltatlanságokat ; azonfelül elmélkedni kell az 
emberi szellemnek a fölött is, vájjon egyedül hibás-e az 
ellenfél, vájjon nem volt-e ő is elhintője a rossz mag-
nak ? Az akkor élő országnagyok lelkiismeretét nem 
terhelte-e a gondolat, hogy ők adták a nemzetnek a 
gyáva és uralkodási hajlamok nélkül született királyt?! 

Tehettek-e a király ravatalánál pirulás nélkül szem-
rehányást ? Nem; mert esküszegők voltak. Hisz 1489-ben 
esküvel erősiték és ígérték meg Mátyásnak, hogy Corvin 
Jánost emelik trónra, s mégis Mátyás halála után — 
hogy a sok közül egyet említsünk — Zápolyai István 
Ausztria helytartója, kit Mátyás emelt az egyszerű esz-
tergomi hajduhadnagvból főnemessé és az ország Ivrö-
zusává, titkon egyességre lépett Ulászló cseh királylyal, 
s midőn tekintélye arra birta a rendeket, hogy ő legyen 
eldöntője, ki légyen a négy trónkövetelő közül Magyar-
ország királya: Ulászló nevét hangoztatta, mire a fő-
rendek nagyrésze esküjéről megfeledkezve, Ulászló körül 
csoportosult, pedig alig volt közöttük olyan, kit nem 
Mátyás emelt fel az alacsony sorsból. Méltó volt e tehát 
a szemrehányás, midőn nem az ország méltóságát, nem a 
hon jólétét, nem az eskü szentségét, hanem egy háládat-
lan, pártütő, köpönyegforgató főúr elfajult önzését becsül-
ték többre ; midőn tudva azt, hogy egy erénytelen, ura-
lomvágy nélküli, tehetségtelen fejedelem uralkodása, 
mennyi bajt rejt méhében a haza üdvére, mégis egy 
ember érdekeinek alárendelték az ország főiétkérdését : 
— a királyi korona birtoklását. 

A gyáva, ambitió nélkül való fejedelmek korának 
egyik legfőbb jellege, hogy minden főúr leghatalmasabb 



246 RELIGIO. 347 

akar lenni; igy azon férfiak, kik Mátyás alatt a legszebb 
diadalokat vivták, honfiúi kötelmökben példásan teljesi-
tették, Ulászló alatt oligarchákká, a hon ostoraivá lőnek. 
A főurak Mátyásra nehezteltek. Korát az önkény korának 
nevezték, mert féktelen uralkodási vágyaiknak gátot ! 
emelt — s ime, ők annak helyére az oligarchia önkényét 
léptették ! Az oligarchia, melyet Mátyás megfékezett, de 
nem mindenkorra némított el. már Ulászló választásánál 
lesújtón ad jelt magáról, később felemelkedik, bosszút 
kiált a királyi hatalomra a Mátyástól vett megrendszabá-
lyozásért. Parvenüi irtó háborút izennek annak legböl-
csebb, legbonboldogitóbb intézményei ellen ; aminek 
keresztülvitelében azelőtt ők versenyeztek, azt most tör-
vény utján semmisitik meg. Ennek kifolyásaként tönkre 
megy a Mátyás által teremtett hadügy, a királyi kincstár, 
melyet Mátyás 400000 aranynyal hagyott hátra, lelketlen 
gazdálkodás folytán csakhamar kiürül, s uj jövedelem 
alig foly be. mert a főurak az adózástól fölmentik ma-
gukat, a nemesség adóját pedig önmaguk lefoglalják, nem 
törődve azzal, miből tartatnak fenn a véghelyek, a köz-
szükségletek, a királyi udvar ? Az oligarchia mérge min-
den jó csiráját elfojtja, a jobb kor visszavarázsolására 
megindító rugót szánt-szándékkal széttöri, s igy a józan, 
bölcs, a hazáért lángoló keblek, silány, eltörpülő töredé-
ket képeznek. A nagy király korabeli honalkotó, hon-
mentő intézmények összeomolva fekszenek, s a minden 
jónak, nagynak megsemmisítésére törekvő bűnös lelket-
lenség foglalja el ennek helyét. Az oligarchia gazdagsága 
s a nemesség nagyrészének szegénysége, éles válaszfalat 
vonnak közöttük, melyet az előbbinek egoizmusa nem 
engedett ledőlni. A lelkesedés, a jóravaló igyekvés ki-
aludt ; az ország az emelkedésből rohamosan kezdett le-
szállani, hogy majdan az örvénybe merüljön ! 

Es mit vontak mindezek maguk után ? Szükség-
képen az ország hanyatlását! Ha pedig valamely ország 
hanyatlásnak indul, mi által lehet a zavart viszonyokon 
segíteni ? törvényhozás által ! össze is jöttek az ország 
főpapjai, főnemesei, nemesei; terveztek, alkottak törvé-
nyeket, végzéseket, — de mit értek el? Semmit! Csak 
irva maradt a malaszt ; a kivitel, a foganatosítás elmaradt, 
mert nem volt, ki a lethargiába sülvedt kedélyeket vas-
karral felrázza, hiányzott az intéző, körültekintő fő, ki 
féket vetett volna. S ha kérdjük, kik voltak okai, hogy 
nélkülöznie kellett az országnak a kormányzó fejedelmet, 
a kormányzó főt? feleletül nyerjük: a főurak! Hisz még 
kötelezve sem voltak arra, hogy uralkodásra képtelen 
fejedelmi sarjadékot kell látniok a trónon. Corvin János 
ékeskedett uralkodói tulajdonokkal, szelid lelkületű, kar-
dot jól forgató, atyjához hasonló, magasratörő, tetterős 
szellem volt ! Egy nemzeti eskü is kötötte őket hozzája, 
eskü, melyre egy magyar mindig rátartó, büszke volt, 
azt soha meg nem szegte. 

E nemzeti esküszegés volt a mohácsi vész első oka, 
ez volt a nagy nemzeti dráma első felvonása ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 29. Apponyi Albert gróf november 

25-iki beszédéből — azt a részt, mely Magyarország val-
lásügyi politikájára, névszerint a házassági jog reformjára 
vonatkozik, egész terjedelmében közöljük, egyelőre a 
végett, hogy nyitrai nagytudományu munkatársunk, dr 
Dudek János ur alább következő kritikájának előttünk 
feküdjék a tárgya, a maga valóságában és teljes nagy-
ságában. Szószerinti szöveg : 

„T. ház! En a jelenlegi helyzet egyik nehézségét 
éppen abban látom, hogy minálunk befészkelte magát 
egy rendszer mely röviden igy jellemezhető: „váltakozó 
politikai irányzatok, de ugyanazok az emberek." (Derült-
ség a bal- és szélsőbaloldalon.) És a mi politikai életünk-
nek ezen hibája egyik lényeges nehézségét képezi ama 
programm keresztülvitelének, melyet a t. miniszter urak 
most felállítottak. Mert az ilyen eljárás nem alkalmatos 
arra. hogy a programm megvalósítása iránti elszánt 
akarat és a politikai értelemben vett képesség iránt bi-
zalmat gerjesszen; mert tápot ad az e programmal szem-
ben amúgy is mutatkozó ellenszenvnek és ellenállásnak, 
és mert tekintettel azon tényezőkre, melyek az uj fordu-
latot meghozták, e bizalmatlansággal és egyéb szubjektív 
momentumokkal fokozza azokat az objektív nehézségeket, 
melyek ezen programm megvalósításának úgyis útjában 
állanak. (Igaz! Ugy van! Élénk tetszés a bal- és szélső-
baloldalon.) 

És hogy ezek elég nagyok, arról méltóztattak meg-
győződni a tegnapi napon Vajay tisztelt képviselőtársam 
felszólalásánál. (Halljuk ! Halljuk !) Vajay t. képviselő-
társam felszólalása bejelentett egy nagy nehézséget, mely 
ezen programm megvalósításának útjában áll. 

És én azt hiszem, hogy hazafias kötelességet teljesí-
tek akkor, mikor az ő felszólalásának ezen részével fog-
lalkozom, (Halljuk ! Halljuk !) és azon nehézségeket, 
melyek az ő felszólalásában bejelentve vannak, tőlem 
telhetőleg elhárítani, vagy legalább csökkenteni iparko-
kodom. (Altalános élénk helyeslés.) A t. képviselő ur — 
és nem egyedül áll e tekintetben — a házassági reform 
és a polgári házasság ellen bejelentett egy elkeseredett 
harczot, elkeseredett ellenakcziót az általam mélyen t. 
egyházirend részéről. Én óhajtom és akarom remélni, 
hogy azon ellenakczió az elkeseredettség jellegét nem fogja 
nyerni, (Általános élénk helyeslés.) mert nem hiszem, hogy 
ez akár az ország nyugalmának szempontjából kívánatos, 
sőt megengedhető, akár az egyház érdekének szem-
pontjából helyes volna. Altalános élénk helyeslés és 
tetszés.) 

Én a legteljesebb objektivitással óhajtók e kérdéssel 
foglalkozni ebből a szempontból, (Halljuk ! Halljuk !) azon 
hazafias kötelességnek érzete által indíttatva, hogy ki-ki 
tegye meg a magáét e tekintetben, hogy a keletkezőfélben 
lévő tüz, ha lehet, eloltassék, vagy annak magasabb fel-
lángolása meggátoltassák. (Általános élénk helyeslés.) 

És e tekintetben nekem csak amplifitikálnom kell 
azokat, amiket e házban és e házon kivül eddig is 
mondtam ; csak ki kell bővítenem azokat az érveket, 
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amelyekkel már többször megindokoltam, bogy a házas-
sági jog terén fennálló viszonyok abszolúte tarthatatla-
nok, bogv azoknak tovább fennállása semmiféle szem-
pontból nem engedhető meg. Mert ha ez be van bizo-
nyítva, akkor a kérdés ugy áll előttünk, hogv itt 
Magyarország jelenlegi fejlődési stádiumában egy nagy és 
elutasithatlan társadalmi szükséggel állunk szemben ; a 
társadalmi szükségek pedig életrevaló nemzeteknél okvet-
lenül megnyerik kielégítésüket, mert a nemzetnek összes 
élő erői arra törekednek, hogy azok kielégítést nyerje-
nek, (Helyeslés.) és nagyon hibáz minden tényező, legyen 
az bármily tiszteletreméltó, bármily hatalmas, ha ilyen 
mellőzhetlen társadalmi szükségletek kielégítésének útját 
akarná állani. (Általános élénk helyeslés és tetszés.) 

A társadalmi szükséget indokolja pedig először az a 
valóban megdöbbentő nagy jogbizonytalanság, amely a 
házassági jog terén fennáll és amely ebből kifolyólag a 
polgári társadalom összes jogviszonyaira kiterjed. Én 
ajánlom azoknak, akik e tekintetben talán kevésbbé tájé-
kozottak volnának és még némi kételyeket táplálnának, 
többek közt a „Jogtudományi Közlöny" utolsó számának 
az elolvasását. Egy flagrans eset van benne előadva, egy 
eset a sok közül, amikor a következők történtek : Egy 
„X" nevü református Erdélyben, ahol tudvalevőleg a 
házasságok fölött való bíráskodással a református egyházi 
törvényszékek is föl vannak ruházva, házasságát felbon-
tatta az illetékes református egyházi törvényszék által, 
amely államilag is jogérvényes ítélettel a házasságnak 
fölbontását mondotta ki. Később ugyanezen református 
egyén, református lelkész előtt elvett egy katholikns 
nőt. 14 esztendő múlva ezen második házasságát is föl-
bontani kívánván, az alperes illetékesség szempontjából 
törvény szerint a katholikus szentszéknél indította meg a 
válópört. A katholikus szentszék nagyon helyesen, az 
egyházi törvényeknek megfelelően azt mondotta, hogy az 
első házasság felbontását nem ismerheti el érvényesnek, 
hogy tehát az illető református egyént még mindig első 
nejével törvényes házasságban élőnek tekinti, ennélfogva 
második házasságát jelenti ki semmisnek és az összes 
abból származó gyermekeket törvényteleneknek, (Mozgás.) 
Mindkét ítélet törvényes, mindkét Ítélet az állam törvé-
vényein alapul, mert hisz az állam törvényei reczipiálták 
ugy az egyik, mint a másik egyház házassági jogát és 
házassági judikaturáját. Tehát mindkét Ítélet törvényes, 
sőt helyes a maga házassági jogának szempontjából: és 
mégis a két Ítélet egymással merev ellentétben áll. Az 
állam két törvényszéke, az államnak két Ítélete egymás-
nak ellent mond. És már most az egyik szerint a máso-
dik házasságból született gyermekek törvényesek, a másik 
szerint nem törvényesek. 

Gyakorlatilag pedig az 1868-iki törvények alapján 
a leánygyermekek az anya vallását követvén, be vannak 
írva a katholikus anyakönyvbe mint törvénytelenek; a 
fiúgyermekek pedig az apa vallását, be vannak irva a 
református anyakönyvbe mint törvényesek. Hát t. ház 
egy eset a sokból ama kibonyolithatlan jogi konfúziónak 
illusztrálására, mely többféle, egymással nem kongruens 
felekezeti házassági jognak egyenjogúságából ered. 

De t. ház, hisz tudjuk mindnyájan, hogy szomszéd-

ságunkban mindenfelé a polgári házasság egyik, vagy 
másik alakja már be lévén hozva, a magyar állampolgá-
rok bonafide a külföldön kötnek oly házasságokat az 
ottani törvények szerint, melyek a hazában egyedül divó 
törvények szerint nem érvényesek. Teszik ezt bonafide, 
megengedem, nem törvényes alapon, mert rájuk a hazai 
törvények mérvadók, de teszik ezt, majdnem legyőzhe-
tetlen, tévedésbe vezetve, a tényleges helyzet által. 

És évek múlva jönnek rá, hogy gyermekeik a hazai 
intézmények szerint törvényteleneknek tekintendők és 
családok belbékéje és anyagi jövője is a legnagyobb ve-
szélyben van. Hát t. ház, tarthatók-e a jogbiztonság 
szempontjából ezek az állapotok? De tovább megyek: 
tarthatók-e a közmorál, a közerkölcsüség, a házassági 
kötelék szilárdsága szempontjából ? (Általános élénk he-
lyeslés !) És megvallom a közmorált bántó jelenségek 
észlelése volt az, mely engem lassanként és fokonként 
meggyőzött a reform föltétlen szükségességéről. Mert 
lehet mondani, egész Európában nincs ország, amelyben 
a házassági kötelék lazasága, a házasság felbontásának 
könnyűsége oly mértéket ért volna, mint minálunk. Szo-
morú hírnévre vergődtünk Európában. Idegen államok 
polgárai igen sajátságos, egyes megjelenéseikben néha 
nevetséges, de összeségükben szomorú kerülő utakon 
iparkodnak maguknak a magyar állampolgárságot egy 
időre megszerezni, csakhogy ez időt családjuk felbontá-
sára felhasználhassák. (Általános helyeslés.) 

Lehet mondani, hogy a szomszéd államok összes 
családjoga és házassági joga szemetének lerakodó helye 
vagyunk. (Általános tetszés.) És ezzel össze van kötve 
egy másik jelenség. Minthogy a katholikus egyházjog a 
házasság felbontását nem ismeri, minthogy vallásváltoz-
tatás utján a házasság felbontását igen könnyen lehet 
elérni : nap-nap után olvasunk eseteket, melyekben tisztán 
a házassági kötelék felbontása és uj házasság kötése 
végett vallási cserebere eszközöltetik. (Általános élénk 
helyeslés.) Már most kérdem, vájjon a közmorál, a vallás 
tekintélye, a konfesszió szilárdságába és komolyságába 
fektetett hitnek ez állapotok megfelelnek-e? Nem a leg-
nagyobb mértékben alkalmatosak-e ezek arra, hogy alá-
ássak nemcsak a házassági kötelék szilárdsága iránti tisz-
teletet, hanem aláássák a vallásoknak tekintélye, a vallásos 
meggyőződésnek komolysága iránti hitet? (Élénk helyes-
lés.) Pedig t. ház, a választás igy áll előttünk : vagy 
ennek a status quo-nak fentartása, vagy az egységes a 
házassági köteléket szilárditó állami törvényhozás elvére 
való áttérés. (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) 

Mert arról talán nem álmodozik senki, hogy ezen 
állapotok szanálásának még egy más módja is lehetne, 
hogy ezen állapotokat szanálni lehetne talán az által, 
hogy az egyik egyháznak házassági jogát ismét domi-
nánssá tegyük és a többi egyházak házassági joga felett 
privilégiummal, tulhatalommal ruházzuk fel. (Igaz! Ugy 
van !) Aki ily törekvéseket gondolna, aki ilyen terveket 
forralna, az tudtán kivül, vagy öntudatosan, az ország 
belbékéjének legveszedelmesebb ellensége volna. (Igaz ! 
Ugy van !) Mert, t. ház, hivatkozott t. képviselőtársam 
tegnap a regnum Marianum-ra s oly kifejezéssel élt, 
amely iránt a legbensőbb hayyományos kegyelettel visel-
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tetem; de ha ő ezzel azt akarta mondani, ha ezzel ugy 
akarta odaállítani Magyarországot, mint egy tisztán katho-
likus országot és ennek folytán azzal az igénynyel lépne 
fel, hogy törvényhozásunk ilyen jelleggel birjon : akkor 
ennek a feltevésnek, az elvekről nem beszélek, de a 
tények a legmerevebben ellenmondanak. (Igaz ! Ugy van ! 
balfelől.) 

A statisztikai tények tanúsítják azt, hogy ezen 
országnak lakosságából 58 százalék az, amely mindkét 
ritusbeli katholikus és 42 százalék, mely más egyházak 
kötelékébe tartozik. Es igen nagy különbség van, t. ház 
a középkori és a modern államok közt. (Igaz! Ugy van!) 
Azon középkori államokban, melyek egy fejedelem sze-
mélyében és egy számra nézve csekély arisztokrácziában 
birták jogi egyéniségüket, amely arisztokráczia személye-
sen végezte a védelmet és személyesen viselte az állami 
feladatok terheit: ott a fejedelmek és ezen kiváltságolt 
osztálynak jellege, az egész államra rásütötte bélyegét; 
de a modern államnak, mely polgártársai összeségében 
birja alapját, mely védelmét polgárainak összeségétől 
várja, mely fennállásának anyagi eszközeit a polgárok 
összeségének egyenletes adójából szedi, más jellege nem 
lehet, mint az, amelyet neki polgárainak összessége köl-
csönöz. (Altalános élénk helyeslés.) Es lia polgárainal: 
összessége különböző egyházak, különböző felekezetek közt 
oszlik meg, akkor ez állami egység kardinális feltételeinek 
szétbontása nélkül nem lehet más az alapelv, mint az 
egyenjogúság és a szabadság. (Altalános élénk helyeslés, 
éljenzés és taps.) Én ezért, t. ház, véghetetlenül sajnálom 
azt, hogy ha ezen akczió, amelyet a t. képviselő ur kilá-
tásba helyezett, valóban megindulna. (Élénk helyeslés a 
jobb- és baloldalon.) Sajnálnám azt mindenekelőtt hazánk 
érdekében ; mert a t. képviselő ur azt mondta ugyan, 
hogy ő ezen ellenakczió sikerében és eredményében nem 
kételkedik, a háznak másik oldaláról is azt mondták, 
hogy az eredményeken nem kételkednek és kiki győzel-
mét az általa képviselt és egymással szemben álló elvi 
irányzatnak tulajdonítja, efölött nem akarok vitatkozni ; 
bizonyos csak egy dolog: az, hogy akárki lenne a vég-
eredményben győztes, maga a küzdelem a hazára nézve a 
legvégzetesebb leendene. (Altalános helyeslés.) 

És ezen küzdelem felidézéseért — szerintem — nem 
lehetne elviselni a felelősséget, mert erre a küzdelemre 
nincsenek provokálva az egyházi faktorok. (Igaz ! Ugy 
van !) mert a tervbe vett reform az egyház érdekeit nem 
sérti, (Igaz ! Ugy van ! általános helyeslés.) s más államok 
tapasztalatai bizonyítják, hogy az egyházi házasságkötés 
nem szenved a polgári házasságkötés által s én azt hiszem, 
(Igaz ! Ugy van ! balfelől.) hogy ebben az országban min-
den faktor oda fog hatni és közre fog működni, hogy az 
egyházi házasságkötés továbbra is általánosan érvényesül-
jön. (Altalános élénk tetszés.) És ha az egyházak lelké-
szei abban, hogy az egyházi házasságkötés teljesítése a 
hivek buzgóságától függ, uj ösztönt nyernek arra, hogy 
magasztos hivatásukat megkettőzött buzgósággal töltsék 
be, hogy a hívőkre gyakorlandó erkölcsi befolyásuknak 
minden tényezőjét fokozott mértékben érvényesítsék (Ál-
talános zajos éljenzés.), amint hogy reménylem és bizom, 
hogy tenni fogják : akkor ezen reform az általános egy-

házi hitéletre nemcsak sorvasztólag nem, de inkább élén-
kitőleg fog hatni. (Általános zajos éljenzés és taps.) 

Nagyon jól tudom, hogy sok lenne az egyház fér-
fiaitól követelni és kivánni, hogy ezen reformot előmozdít-
sák. Ez talán reájuk nézve erkölcsi lehetetlenség. Hanem 
azt talán az előadottak nyomán szabad várni és remény-
leni, hogy ők abban ne lássák azt, a mi benne nem fog-
laltatik : az állam és egyház közötti harczot és békének 
megbontását, (Élénk helyeslés.) ne lássanak abban had-
üzenetet. (Általános helyeslés.) Ha ez hadüzenet volna, 
akár az én egyházam, akár más egyház, első sorban pedig 
azon egyház ellen, amelyhez én tartozom ; ha ez ellen 
támadást intézne bárki is : első sorban találna engem 
annak védelmében. (Általános helyeslés és éljenzés.) 

De t. ház, azokat az állapotokat, amelyek a házas-
sági jog terén jelenleg fennállanak, krisztusi állapotoknak 
nem lehet nevezni. (Általános helyeslés.) Azért akkor, 
amikor gyakorlatilag a küzdelem csak azoknak fentartá-
sára irányulna jogosan, talán nem lehetne Krisztus és 
Beliál közötti küzdelemről beszélni, már csak azért sem, 
mert a másik oldalon nincs Beliál, mert ez akkor volna 
ott, ha a vallásosságnak, vagy az egyház megtámadásának 
szándéka forogna fenn, mely minden eddig tett nyilatko-
zat szerint e ház mindegyik oldalán ki van zárva. (Álta-
lános zajos helyeslés és éljenzés.) 

Ámde amikor ezeket elmondottam s ezzel a magam 
részéről telhetőleg hozzájárulni iparkodtam ahhoz, hogy 
ezen eredményeiben kiszámithatlan harez meg ne induljon 
ebben az országban, talán van jogom ahhoz is, hogy a t. 
kormányhoz azon felhivást intézzem, (Halljuk ! Halljuk !) 
hogy ezen törekvésemet minden tekintetben magáévá 
tenni, (Zajos helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) előmoz-
dítani szíveskedjék és hogy a maga részéről szükségtelen 
mellékizgalmaknak felidézése által a helyzet nehézségeit 
szaporítani ne akarja. (Közbeszólások a jobboldalról : 
Nem is akarja !) 

És itt újból fel kell hivnom a figyelmet arra, amit 
a kormány programmjának elmondása után mindjárt 
mondottam, t. i., hogy olyan intézkedéseket, mint amilyen 
pl. a polgári anyakönyvek behozatalára nézve bejelentett 
törvényjavaslatnak egy része, az, amely az ideiglenes 
rendszabályokat tartalmazza és amely ismét a lelkészekre 
akar bizonyos kötelezettségeket hárítani, amely kötelezett-
ségek teljesítése — én authenticze nem vagyok erről 
informálva, de a sajtó informácziói szerint általában a 
katholikus klérusnál megint lelkiismereti akadályokba 
ütköznék, — hogy, mondom, az ilyen intézkedések javas-
latba hozatalát szíveskedjék elejteni. (Élénk helyeslés 
balfelől.) 

Hogyha az egyházpolitikai téren egy nagy és nehéz 
reformot akar megvalósítani, tartsa fenn és biztosítsa 
magának álláspontja teljes korrektségét és kifogásolhat-
lanságát. (Helyeslés balfelől.) Ne hozzon be semmi olyan 
rendszabályt, amelylyel csak összekötni is lehetne azt a 
fogalmat, amely az országban létező egyik egyházzal, 
vagy annak klérusával szemben ismét valamely lelkiis-
mereti kényszernek vagy provokácziónak szinét viselné 
magán. (Helyeslés balfelől.) Minél nagyobb az a czél, 
amelyre vállalkozunk, minél nagyobbak azon nehézségek 
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amelyeket le kell győznünk, annál óvatosabban és gon-
dosabban kell tartózkodnunk attól, hogy szükségtelen 
melléknehézségeket teremtsünk. (Élénk helyeslés balfelől.) 

Van az arról való gondoskodásnak, hogy az anya-
könyvi állapot ideiglenesen is megfeleljen a törvény sza-
bályainak, számos egyéb módja, amely minden lelkiis-
mereti kényszert mellőz, minden, a hitelvekbe való 
ütközést kikerül. Tessék ezek közül a módok közül bár-
melyiket választani, de méltóztassék pontosan elkerülni 
minden oly módot, amely az által, hogy sérelmet involvál, 
a nagy reform elleni agitácziónak uj tápot, uj erőt és 
jogosultságot is adna." (Élénk helyeslés balfelől.) 

Nyitra, november 27. Apponyi Albert gróf a polgári 
házasságról. — 

E folyóirat t. olvasói előtt legközelebb a polgári 
házasságról, mint afféle napirenden lévő kérdésről érte-
keztem. Kifejtettem mibenlétét, értékökre leszállítottam 
azokat az okokat, a melyeket in specie nálunk a beho-
zatala mellett hangoztatnak. Bevitattam, hogy nálunk 
nem polgári házasságra, hanem, tekintve a tényleg meg-
lévő vegyes házassági bajaink természetét, az 1868. évi 
48. és 53-ik t. cz. 8. §-ának a törlésére van szükség, 
mint a mely két törvény a vallási csereberét és a vegyes 
házasságok könnyelmű felbontását nálunk divatba hozta, 
lehetővé tette. 

Azt mondtam, hogy a rossz törvénynek természetes 
orvosszerét annak a törlése képezi. 

Apponyi Albert gróf ellenben a képviselőház nov. 
25-ki ülésén e bajok orvoslására újból a polgári házasság 
behozatalát ajánlotta, tehát ő is az államjogászok azon 
útjára tért, melyet a polgári házasságról értekezve éppen 
igen veszedelmes logikai hibának jellemeztem. Azért 
szükségesnek látom beszédjével részletesen foglalkozni, 
hogy ha már nem találkozik senki az országgyűlésen, 
a ki a felvetett polgári házassági kérdés állását objektive 
s igazság szerint bemutatná, pedig ott volna erre szük-
ség, hát legalább e folyóirat olvasói előtt az igazság a 
tévelynek áldozatául ne essék. 

„ . . . A házassági jog terén, — igy szólott Apponyi, 
ismétlem, — nálunk fenálló viszonyok absolute tarthatatlanok, 
azoknak tovább fenállása semmiféle szempontból nem enged-
hető meg. Ha pedig ez be van bizonyítva, akkor a kérdés 
ugy áll előttünk, hogy itt Magyarország jelenlegi fejlő-
dési stádiumában egy nagy és elutasithatlan társadalmi 
szükséggel állunk szemben . . . és nagyon hibás minden 
tényező, legyen az bármily tiszteletreméltó, bármily hatal-
mas, ha ilyen mellőzhetlen társadalmi szükségletek kielé-
gítésének útját akarná állani. 

A társadalmi szükséget indokolja pedig először az 
a valóban megdöbbentő nagy jogbizonytalanság, mely a 
házassági jog terén fenáll és amely ebből kifolyólag a 
polgári társadalom összes jogviszonyaira kiterjed . . . 
(példát hoz fel a Jogtud. közlönyből.) Hát t. ház, tart-
hatók-e a jogbiztonság szempontjából ezek az állapotok ? 
De tovább megyek : tarthatók-e a közmorál, a közerköl-
csiség, a házassági kötelék szilárdsága szempontjából ? . . . 
Mert lehet mondani, egész Európában nincs ország, a 

melyben a házassági kötelék lazasága, a házasság felbon-
tásának könnyűsége oly mértéket ért volna, mint miná-
lunk. Szomorú hirnévre vergődtünk Európában . . . Lehet 
mondani, hogy a szomszéd államok családjoga és házassági 
joga szemetének lerakodó helye vagyunk. És ezzel össze 
van kötve egy másik jelenség . . . nap-nap után olvasunk 
eseteket, melyekben tisztán a házassági kötelék felbontása 
és uj házasság kötése végett vallási eserébere eszközöl-
tetik. Már most kérdem, vájjon a közmorál, a vallás 
tekintélye, a konfesszió szilárdságába és fektetett hitnek 
ez állapotok megfelelnek-e ? . . . 

Pedig t. ház, a választás igy áll előttünk : vagy 
ennek a status qus-nak fentartása, vagy az egységes, a 
házassági köteléket szilárdító állami törvényhozás elvére 
való áttérés. (Elfelejti, hogy van egy 3-ik mód is, termé-
szetes és igazságos, és bajt orvosló: az 1863. évi 48-ik 
t. cz. és 53-ik t. cz. 8. §-ának a törlése !) . . . 

A statisztikai tények tanúsítják azt, hogy ezen 
országnak lakosságból 58 százalék az, amely mindkét 
vitusbeli katholikus és 42 százalék, mely más egyházak 
kötelékébe tartozik . . . a modern államnak pedig, mely 
polgártársai összeségébe birja alapját . . . más jellege nem 
lehet, mint az, amelyet neki polgárainak összessége köl-
csönös . . . mint az egyenjogúság és a szabadság . . . akárki 
lenne (ezen elvi irányzat ellen) végeredményében győztes, 
maga a küzdelem a hazára nézve a legvégzetesebb 
leendene. 

És ezen küzdelem felidézéseért — szerintem — nem 
lehetne elviselni a felelősséget, mert erre a küzdelemre 
nincsenek provokálva (?) az egyházi faktorok, mert a 
tervbe vett reform (a polgári házasság behozatala) az 
egyház érdekeit nem sérti (?) s más államok tapasztalatai 
bizonyitják, hogv az egyházi házasságkötés nem szen-
ved (?) a polgári házasságkötés által . . . És ha az egy-
házak lelkészei abban, hogy az egyházi házasságkötés 
teljesítése a hivek buzgóságától függ, uj ösztönt nyernek 
arra, hogy magasztos hivatásukat megkettőzött buzgó-
sággal töltsék be . . . ezen reform az általános egyházi 
hitéletre nemcsak sorvasztótag nem, de inkább élénkitöleg 
fog hatni." (Magyar Hírlap). 

Mintha csak ezen argumentáczió ellen irtam volna 
a polgári házasságról szóló értekezésemet s a Religio 
olvasói fognak még emlékezni arra, hogy nincs e beszéd-
nek egyetlen mondata sem, a melylyel előre nem foglal-
koztam s azt meg nem czáfoltam volna. Ami onnan van, 
hogy az államjogászok felfogása s argumentácziója a 
polgári házasság mellett mind egyforma, egyforma fegy-
verekkel küzdenek, akár Kováts, akár Apponyi legyen 
az. Ami egynek szól, szól valamennyinek. 

A nemes gróf szokás szerint, éppen ugy mint 
Kováts vagy Sztehlo, rámutat arra, hogy a különösen az 
áttérések folytán keletkező, vegyes házasságok könnyű 
felbonthatósága folytán nálunk előálló jogi állapotok 
megdöbbentők. 

Csakhogy ennek koostatálása után a nagy logikus 
kifelejtett egyet, egy körülményt. Elfelejtette ezen bajok 
valódi oka után kutatni ; mert ha ezt teszi, ha ő is ugy,. 
miként Kováts és Sztehlo, az 1868. 48. és 53. t. cz. 
§-ával foglalkozik, akkor lehetetlen, hogy arra a konklu-
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-zióra jutott volna, mint a melyre tényleg jutott. Akkor 
bemutatva a bajok valódi forrását, a két törvényczikkelyt, 
nem a polgári házasság behozatalát, hanem ezen két törvény 
eltörlését ajánlotta volna. Akkor nem azt mondta volna, 
hogy csak a status quo fentartása és az egységes házassági 
jog között van választás, hanem hogy van egy 3-ik mód 
is a bajok szavalására, igazságos és helyes: a két tör-
vényczikk törlése. 

Mert ha ez meglesz, amint pl. Ausztria ilyen két 
törvényt nem ismer, el lesz háritva minden baj, melyet 
oly jóakaratulag felpanaszol, t. i. a vallási cserebere és 
az ennek folytán beálló könnyű felbontása a vegyes 
házasságoknak. 

Meglesz a jogegyenlőség és szabadság; mert minden 
vallás a maga elvei szerint fog élni, házasságait a saját 
hitelvei szerint kezelni s vége lesz a mostani bajoknak. 

Már pedig oly két törvény, mint az 1868. évi 48. 
és 53. t. cz. 8. §-a. melynek folytán mi „szomorú hir-
névre vergődtünk Európában", melynek folytán „a szom-
széd államok összes családjoga és házassági joga szeme-
tének lerakodó helye vagyunk", megérdemli-e azt, hogy 
tovább is fentartassék ? Én azt hiszem, hogy Kováts és 
Sztehlo után az imént Apponyitól — habár emlitetlenül 
is — oly lesújtó kritikát hallottunk ezen két törvény-
czikkelyről, hogy azokat menthetetlenül el kell söpörni 
a föld színéről. 

Nálunk ugyanis, s ez jól megjegyzendő, nem a 
felekezeti házassági jogok, hanem az emiitett két törvény-
czikk idézte elé a vallási csereberét s a házasságoknak 
azt a könnyelmű felbontását, amelyre Apponyi panasza 
vonatkozik. Mi ezeket a bajokat 1868-ig a felekezeti 
házassági jogok mellett nem ismertük. Ebből kifolyólag 
mi lehet tehát e bajok természetes orvosszere ? Csak a 
két törvényczikknek a törlése, a mint azt értekezésemben 
bőven kifejtettem ; csak ez és nem a polgári házasság. 
A ki bajt akar orvosolni, azt csak ugy akarhatja, amint 
a baj természetének megfelel s nem akarhat felidézni uj 
bajokat. 

A katholikusok tehát midőn a polgári házasság 
behozatala ellen tiltakoznak, nem valami privilégiumért 
küzdenek, hanem azt akarják, hogy először a most ná-
lunk fenálló vegyesházassági bajok természetes okukban 
orvosoltassanak, másodszor, hogy amint ők, ugy minden 
más bevett vallás is tartsa meg elveit a házasságról, mert 
ez vallási dolog s az államhoz nem tartozik. Tehát éppen 
a jogegyenlőségért és szabadságért küzdenek minden 
bevett vallás számára és nyers megsértését a jogegyen-
lőségnek látják abban, hogy a polgári házasság, mely 
nem egyéb mint prot. dogma, minden bevett vallásra 
kötelezőleg mondassák ki. 

Értekezésemben mindezzel bőven foglalkoztam. 
De téved továbbá a nemes gróf abban is, midőn 

oda nyilatkozik, hogy „ezen reform az általános egyházi 
hitéletre nemcsak sorvasztólag nem. de inkább élénkitőleg 
fog hatni." 

Szinte csodálja az ember e nyilatkozatot egy oly 
államférfiunál, a kinél fel kell tételezni, hogy a polgári 
házasság által szerte a külföldön előidézett állapotokat 
ismeri, hogy ismeri a „krátert", melynek „mélyében — 1 

Kováts szerint — a külföldön oly vehemens mérkőzések 
mennek végbe a polgári házasság miatt". Felhoztam erre 
példákat értekezésemben. 

Ahelyett, hogy azokat még egyszer ismételném, 
álljon itt Apponyi nézetével szemben a sokat tapasztalt 
Andrássy Gyula grófnak vallomása, melyet 1883-ban a 
ker. zsidó házasság tárgyalásakor a főrendiházban tett. 
„A sors ugy akarta, igy szólt, hogy számos évet töltöt-
tem éppen azon országokban, ahol a polgári házasság 
be van hozva. S megvallom, a kép, melyet ott láttam, 
egészen más benyomást tett reám, mint milyennek én 
magam is theoriában gondoltam. Nem akarom hosszasan 
ecsetelni, csak röviden mondom el azt a benyomást, 
melyet az ottani állapotok szemlélése reám tett. 

Ezen intézmény alatt csak két áramlat érzi magát 
kielégítve : az egyik az, mely vallást nem ismer, és azzal 
az állam mindenhatóságát állítja szembe ; a másik az, 
mely tolerancziát nem ismer és tisztán csak a felekezeti 
szempontot állítja előtérbe. (Ezt teszik nálunk álarcz 
alatt most a protestánsok !) A két véglet igen, de a mi 
közte van, az ezen megoldás áltál megnyugtatást soha sem 
nyerhet. S tapasztaltam azt, hogy ezen intézmény a csa-
ládokban, a társadalomban a türelmetlenséget, a vallási 
viszályt a legnagyobb mérvben fokozza. S ezért őszintén 
megvallom, hogv én behozatalát nálunk nemcsak ma, de 
sohasem kívánom. 

De nemcsak ez okból nem kívánom, hanem még 
más okból sem. A polgári házasságot, mint a külföld 
némely államában létezik, az állami mindenhatóság és az 
egyházi mindenhatóság (?) közti küzdelem szüleményének 
tartom. Ismétlem, a polgári házasság egy harcénak szü-
leménye, melyben van egy győztes és van egy legyőzött 
fél. S bár minden ily harczban az utóbbi időkben az 
állam győz, az én meggyőződésem mégis az, hogy val-
lási kérdésekben a legrosszabb egyezség is sokkal jobb, 
mint a legfényesebb győzelem. És hogy ott, ahol az 
egyik fél a másikat legyőzte, mind a kettő, a győztes 
ugy, mint a legyőzött fél, egyaránt vesztes." 

Igy ismerte Andrássy Gyula gróf a polgári házas-
ságot. 

Ezek után a legjobb meggyőződéssel csak oda 
konkladálhatok, hogy Apponyi gróf nézetét a polgári 
házasságról, akár a tényálladék ismeretét, akár pedig 
ajánlásának indokolását tekintve lehetetlenség követni s 
csak azt lehet sajnálni, hogy a képviselőházban nem 
találkozik férfiú, aki az általános eszmezavart, mely ott 
nyilatkozik, tisztázni képes volna és a ki helyes logikával 
a törvényhozók figyelmét az 1868. évi 48 és 53-ik t. cz. 
8. § ára terelné. Ez a házassági jogrendünk bajainak a 
forrása, ezt kell orvosolni ! 

A polgári házasság approbálása azonban csak az 
egyik hiba, melyet a kormány programmjának a bírála-
tában észlelünk. 

A másik és a tulajdonképeni formahiba az, hogy 
képviselőink belementek a kormány által felidézett zava-
rosba, belementek egy oly kérdés fejtegetésébe, a melyet 
a febr. rendelet rendezésével adós kormánynyal szemben 
most egyszerűen vissza kellett volna utasítani. 

Ne beszéljen polgári házasságról az oly kormány, 
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mely előbb még egy más általa felidézett kérdést sem 
tudott tisztázni ! 

Qui bene distinguit, bene docet. A kormány a ke-
resztelési rendeletet, ezt a hallva szülöttet, nem temette 
még el. Ez pedig oly kérdés, mely független a polgári 
házasság kérdésétől és ezzel semmi összefüggésben sem 
áll. Miért engedték tehát a kormányt ez alól kisiklani és 
egy más, ettől idegen kérdést hozni ismét felszinre ? 

Hiszen eddig a febr. rendelet és az 1868. évi 53 ik 
t. cz. 12. §-a foglalkoztatta az országházat és a társa-
dalmat. Már pedig ez olyan elvet foglal magában, hogy 
ha be is hozatnék a polgári házasság, akkor is még min-
dig eldöntetlenül marad : vájjon a febr. rendelet helyes 
magyarázata-e a 12-ik §. „követik" rendelkezésének, és 
vájjon a protestáns hitelvek szerint szabad-e egy csecse-
mőt a szülők akarata ellenére a prot. anyakönyvbe beve-
zetni ? Ez az a kérdés, amelyről kellene beszélni, nem 
pedig a polg. házasságról! 

E tekintetben vallja be a miniszter, hogy hibázott 
és mind a kath., mind pedig a prot. hitelvekbe ütköző 
rendeletet adott ki ; vonja ezt vissza, iktassák törvénybe 
a herczegprimás javaslatát és csak azután, ha a kérdés 
ily módon be lesz fejezve : akkor hozzák szóba, ha tet-
szik, a polgári házasságot ! Akkor foglalkozzanak a másik 
kérdéssel : miként kelljen a vegyesházassági korrumpált 
jogrendet orvosolni. 

Ha Apponyi, vagy bárki más a febr. rendelethez 
köti a ház figyelmét és ha pl. azt mondja, hogy ha 
már az országházból theologiai iskola lett, küldjön ki a 
ház bizottságot, mely megvizsgálja, vájjon az a rendelet 
a bevett vallások hitelveinek és az 53. t.-cz. 12. §-ána;c 
megfelelő-e ? — ezt még érteném ; de hogy a rendelet 
rendezésének, mint önálló kérdésnek elhallgatásával bele-
ment a polgári házasságba: az ilyen logikai saltust a 
zseniális Apponyinál érteni nem lehet. 

Yajjon lesz-e valaki, aki a kérdésre ezen szempont-
ból hivja fel a törvényhozók figyelmét? 

Dr Dudek János. 

Fábián Ferencz ifjabb mesterkanonoknak az idősebb 
mesterkanonokságra való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ekként megüresedendő ifjabb mesterkanonok-
ságot Marzsó Géza pápai tiszteletbeli káplán és sávolyi 
plébánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1892. évi nov. hó 19-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Csáky Albin, s. k. 
II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére : dr Forray János vámos-családi plébános-
nak az általa birt Szent Péterről nevezett nagyvárad-
hegyi czimzetes prépostságról való lemondását tudomásul 
vévén, dr István Vilmos alsó-lendvai főesperes és utolsó-
mesterkanonokot Szent Péterről nevezett nagyvárad-hegyi 
czimzetes préposttá kinevezem. 

Kelt Bécsben. 1892. évi nov. hó 19-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I E L E T . 
= A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya f. é. deczember hó 1-én tartja rendes őszi 
gyűlését. A gyűlés tárgyai: 1. Uj tagok ajánlása. 2. I. 
Szakosztályi előadó választása. 3. Szulik-emlék ügye. 4. 
Szakosztályi s egyéb jelentések. 5. Felolvasás, dr Kará-
csonyi János. Ezen gyűlésre a tagokat és az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja Hummer Nándor társ. 
titkár. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, a rozsnyói székeskáptalanban : Sehelleng 
Emil idősb mesterkanonoknak az őrkanonokságra és 

VEGYESEK. 
*** A magyar római zarándoklás ügye annyira ha-

ladt már előre, hogy a zarándoklat a Vatikánban be van 
jelentve s ő szentsége tetszését megnyerte. Mint mindig, 
most is, kiváló szívességgel fogja a pápa fogadni szent 
István országának katholikus hiveit. Az utazás és a római 
ünnepségek programmja nemsokára meg fog jelenni. 

f Mély részvéttel vettük és közöljük a következő 
gyászjelentést, mely a kir. magyar tudomány-egyetem 
egyik kiváló diszét, dr Rapaics Raymondot édes anyja 
elhunyta által ért fájdalmas esetről ad hírt, a mine kö-
vetkezik : Alulirottak a legmélyebb fájdalommal jelentik 
a forrón szeretett édes anyának, illetőleg anyós- és nagy-
anyának özvegy Ruhmwerthi Rapaics Dánielné, született 
Härtung Eufrozina asszonynak, 1892. évi november hó 
22-én, délután 4 órakor, életének 67-ik évében, a haldok-
lók szentségeinek áhítatos felvétele után, az Urban történt 
gyászos elhunytát. A boldogult földi maradványai f. hó 
24-én, délután 3 órakor fognak a Fájdalmas Szűzről 
nevezett sírkertben nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent miseáldozat a boldogult lelke üdvéért f. hó 25-én 
10 órakor a Szent-Ferenczrendiek templomában fog a 
Mindenhatónak bemutattatni. Eger, 1892. november hó 
23-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Rapaics 
Raymond, — Rapaics Richárd, neje Boroviczény Ilona, 
s gyermekeik: Margit, Richárd, — Rapaics Radó, neje 
Gáger Izabella s gyermekeik : Rudolf, Izabella, Dezső, — 
Rapaics Róbert, neje Plantics Mária s gyermekeik : Ro-
bertin, Gabriella, Stefánia, Mária, Raymond, Anna, — 
Rapaics Róza özv. Zsendovics Endréné s gyermekei : 
Erzsébet, László, — Rapaics Rómeó, neje Zachariás Anna 
s gyermekeik : Rómeó, Anna, mint gyermekei, menyei és 
unokái. 

— Saj tóhiba- igazí tás . Az izraelita vallás reczepcziójáról szóló 
czikkben a 339. lapon : Lehet-e egy valóban, most a történelem 
által . . . javítandó : mert a történelem által . . . 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Egy emle'kezetes esemény a szerzetesrendek történetében. — Tomory Pál és a mohácsi 
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mányos és Irodalmi Osztályának ülése. — Irodalom : Három kath. nópnapfár. — Vegyesek. 

Egy emlékezetes esemény a szerzetesrendek 
történetében. 

(Vége.) 

Most pedig közöl jük i t t ama fe l i ra to t , a m i t 
ünnepé lyes aud ien t i án a t r app i s t ák generál isa , 
Dom Sebastian, felolvasot t ő szentsége előtt , 
melyre ő szentsége az a lan tabb i választ adta . 

A felirat igy hangzik : 

Szentséges A t y a ! Összehivatva ez örök 
városba szentséged jóakaró és a tya i gondossága 
ál ta l , a t r app i s t a -zá rdák apá t j a i és főnökei el-
hagyták az ő távol i magánya ika t , hogy fiúi 
szorgossággal engedelmeskedjenek az egyház fen-
séges fe jedelme szere te t t szavának. I t t ő emi-
nencziája Mazella bibornok bölcs és j á m b o r 
e lnökle te a l a t t , m in t ak i t fővédnökünk ő emi -
nencziá ja megbízot t , t á m o g a t v a az ő vallásos 
buzga lomukban a szenl olvasó asszonyának anyai 
előzékenysége á l ta l , akinek védelme alá helyezte 
szentséged e gyülekezete t , igyekeztek ők hűsé-
gesen megfelelni szent a tyaságod t i sz te le t remél tó 
óhajának. És most boldogok vagyunk, szent 
a tya , e p i l l ana tban megje lenni , szenséged lábai 
előt t , m i u t á n vógbevit tük a mi congregat ióink 
tes tvér ies egyesí tését egyetlen rendbe, a refor-
mált czisztercziták rendjébe. 

r 

Áldva legyen Is ten, hogy a nagy esemény-
nek kedvezet t , és megseg í t e t t m i n k e t az ő 
mindenha tó kegyelmével azt végbevinni . Szol-
gál jon ez az ő dicsőségére, a lelkek j avá ra és az 
egyház t isztességére. De Is ten, és a boldogságos 
szeplőtelen szűz, a mi dicsőséges P á t r ó n á n k 
u t á n szentségednek, az apostol i széknek t a r t o -

j zunk hálával ez ó h a j t o t t e redményér t , a m i t 
é lénken szivünkben fogunk megőrizni . 

Jobban m i n t valaha, ragaszkodva ama fé-
nyes okta táshoz, a m a t i sz ta és t e r m é k e n y t an -
hoz, melye t a szentszék nem szűnik meg szét-

I á rasz tan i az egész világon, szentséged megszen-
te l t személyének fejedelmi és t i sz te le t remél tó 
a jka i á l ta l , hivek aka runk mi maradni rendünk 
b i thagyományához és az apostol i szék i r án t i ön-
meg tagadásunkhoz ; és a mi a t y á n k n a k szent 
Be rná tnak és boldogul t I I I- ik Eugennek, szent-
séged egyik e lődjének pé ldá jára , ak iknek apá t i 
székét a H á r o m Forrásnál a mi egyetemes 
a p á t u n k elfoglalandja, remél jük az egyház alap-
kövéhez való fiúi és tö rhe t len ragaszkodásunk 
ál tal megvigasztalni szentségedet azon meg-
próbá l t a tások közt, melyek ellen annyi á l lha ta -
tosság" és bá torsággal küzd az igazság védel-
m e é r t és a római ka thol ika apostol i vallás 
győzelfneért. 

0 szentsége dicsőségesen uralkodó XIII. Leó pápa 

válasza. 

„Valódi vigaszt érzünk, lá tva k ö r ö t t ü n k a 
cziszterczi-szerzetesek ily vá loga to t t sora i t , és 
meggondolva a czélt, mely őket Rómába össze-
hozta. Mi is igen kedvesen fogadjuk az érzel-
meket , melyek őket lelkesí t ik, és melyeket t e 
kedves fiunk m i n d n y á j o k n a k nevében szívesked-
tél tolmácsolni . 

A je lenkor a küzdelem, az egyház ellen 
végsőkig f o l y t a t o t t küzdelem kora. Ellenségei, 
habá r külön vál tak és egymás közt meg nem 
egyeznek, mégis egy sá tán i szövetségben egye-

45 
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sül tek. B u j t o g a t v a és kormányozva a szabad-
kőmüvesi secta ál tal , fé le lmetes hadsereget hoz-
t a k össze, hogy egy u to lsó rohamot , melynek, 
véleményök szerint , ha lá l thozónak kell lennie, 
intézzenek az egyház ellen. 

Ennek következtében sürgősen szükséges se-
rege t á l l i tni a sereg ellen; a secták serege 
el lenébe a kathol ikusok hadseregót ál l i tni , mely-
nek, m i n t mindenkor , a szerzetes-rendeknek kell 
képezniök legjobban r endeze t t és legjobban gya-
k o r l o t t részét. 

Ez okból tö r t én t , hogy főpapságunk gon-
dosságai közepe t t fo ly tonosan és anny i szorgos-
sággal fogla lkoznak a szerzetesi rendekkel , min-
den erőnkből a r ra tö rekedvén , hogy a jelen 
üldözések daczára é l ed jenek , eltelve uj jó lé t te l 
és u j erővel. 

Es va l amin t más szerzetes-rendek felé is 
i rányoztuk t e k i n t e t ü n k e t ugy e lha tároz tuk , hogy 
az egykoron oly dicsőséges és é rdemte l jes czisz-
terczi rendre is i rányozzuk a f igyelmünket , mely 
rend az ő soraiban, m ikén t éppen emli téd a 
nagy tudor t , szent B e r n á t o t és III. Eugen t is 
számi to t ta . 

Azért nagy mér tékben kell ö rvendeznünk 
a m a kiválóan szerencsés eredmény fölöt t , melye t 
az á l t a la tok m e g t a r t o t t ünnepélyes k á p t a l a n i 
ülés elért . Ezen k á p t a l a n n a k a rend tö r t éne t é -
ben nagyfontossága leszen a m a csodálatos egyet-
ér tés mia t t , mely nem szűnt meg azon ural-
kodni . és a melynek köszönhető a különféle 
congrega t ióknak ó h a j t o t t összeolvasztása az ösz-
szes t a g o k n a k egy t e s tü l e tben és egy főnök 
a l a t t t ö r t é n t egyesülése. Ez a nagy fontosságú 
összeolvadás u j é le te t fog adni a cziszterczi-
rendnek és r á nézve a legbecsesebb előnyök 
forrása leszen. 

Azért kedves f iaink, buzdi tunk is t i t e k e t a 
szent k i t a r tás ra . A k á p t a l a n t a r t a m a a l a t t t i a 
rend legnagyobb j a v á r a fényes b izonyi tékai t 
ad tá tok az egyér te lműségnek és nemeslelkü ön-
meg tagadásnak . Ura lkod jék is közte tek minden-
kor ugyanazon tes tvér i szere te t és t anu lékony 
engedelmesség azon főnök i r án t , ak i t megvá-
lasz to t t a tok . 

E főnöknek ezentúl Rómában, a ka tho l ikus 
egység közpon t j ában lesz székhelye és az apos-
tol i szék közvet len védelme a l a t t fog állani. 
Szolgáljon ez édes gondolat , a Jézus Krisztus 
he ly t a r tó j áva l való t e l j e s egységtek e biztosí-

tása arra , hogy az élénk szere te te t szerzetetek 
i r á n t és szabályaitok hűséges m e g t a r t á s á t is biz-
tos í t sa benne tek . 

Ezen módon lesztek ti képesek tökéletesen 
u tánozn i a t i l eg tündöklőbb m i n t a képei teknek, 
a t i cziszterczi ősei teknek erényei t és példái t . 

Közte tek sokan, ugy látszik a nagyobb rész 
Francziaországhoz t a r toznak . Oh mennyi k á r t 
okoz tak a f ranczia népnek a mul t század for-
r a d a l m i e lvei! Mióta ez elvek el le t tek t e r -
jesztve, szerencsét lenségre és a t ömeg közé cse-
peg te tve , hány sziv l e t t m e g r o n t v a ! Hány soka-
ságo t t e t t e k szerencsétlenné, félrevezetve azokat 
hamis Ígéreteikkel és e l távol í tva őke t a vallás 
vigaszaitól ! Nos há t i ly nagy szerencsétlenség 
el lenében t i is é rvényes í the t i t ek a legüdvösebb 
be fo lyás t ! A t i szabályotok a m a g a s t u d o m á -
nyok fölé emelve, egy szent munkás é le t re hiv 
t i t eke t , mely közvetlen ér intkezésbe hoz a nép-
pel és a m u n k á s osztályokkal. J a v í t s á t o k t e h á t 
ez osztá lyoknak erkölcseit , vezessétek őket a 
helyes ú t ra , egy szigorú élet pé ldá já t n y ú j t v á n 
nekik, mely nemesül a m u n k a közepet t , a ke-
resz tény erények fo ly tonos gyakor lása ál ta l . 

Ez mindenkinek legyen mondva, azoknak 
is, ak ik nem francziák. Egyet len nép sincs biz-
t o s í t v a a romlás amaz é le tszabályai ellen, melyek 
e gyászos elvekből köve tkeznek . Következéskép 
m i n d e n ü t t érezni szükségét annak , hogy a nép-
nek és m u n k á n a k gyermeke t isztességes és ke-
resz tényi é le t re legyen figyelmeztetve. 

Hogy pedig szent vá l l a la ta i tokban bá to r -
ságo t nye r j e t ek , vegyétek az apostol i áldást , 
m i n t az ég kiváló kegyelmének zálogát, azon 
áldást , me lye t szivünk te l jéből adunk reá tok , 
akik i t t jelen vagytok , a t i szerzetetek minden 
férfi és nő t ag já ra , és azon müvekre és intéze-
t ek re , melyeke t kezei tek kormányoznak . " 

* 

Az ünnepélyes fogadás u t á n ő szentsége 
m i n d az ö tvenké t apá t t a l és főnökkel külön 
szóba ereszkedett . I t t megemlékezünk azon nagy 
t i sz te le tné l fogva, melylyel a boszniai, máriasterni 
aggas tyán apá t i r á n t v ise l te tünk, az ő szentsége 
és ez apá t közt lefolyt párbeszédről, melyet a 
máriasterni árvaház j a v á r a k iado t t „Legszentebb 
Rózsafüzér Királynéja — czimü jeles füzet no-
vember 1. számából átveszünk. A füzet je lentése 
igy szól: 
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„Az egész földkerekségről Rómába összegyűlt trap-
pista apátok és főnökök a mult hó 14-én délben ő szent-
généi voltak audienczián. 

0 szentsége a máriasterni 74 éves aggastyán apátot, 
Bonaventura atyát, a kinek arczképét a Lourdes-Naptár 
hozza, különös kegyességgel fogadta. Ez a párbeszéd fej-
lődött ki köztük : 

Fr. Bonaventura apát Boszniából, Mária-Sternből 
(bemutatva). 

Ah Boszniából, — mond ő szentsége feltűnő érdek-
lődéssel — hát kapnak-e sok segítséget ? 

Szentséges Atya ! Nagyon keveset, — mond az 
apát. 

Hány árva gyermeket nevelnek az árvaházban ? 
(Ime ő szentsége emlékszik, hogy van Máriasternben 

árvaház, melynek jóltevőire ő szentsége már háromszor 
adta apostoli áldását !) 

Szentséges Atya! Százbarmincz árvagyermeket ne-
velünk, — mond az apát. 

Hát tanulnak-e ott a gyermekek irni, olvasni és 
számolni is ? ! 

Szentséges Atya ! Mindezekre tanítjuk őket, — 
mond az apát. 

Megáldom önt. megáldom e müvét és jóltevőit ! 
Eddig tart a tudósítás, ami tisztelt olvasóközönsé-

günket különösen érdekli. 
Amit ezután közlünk, az inkább a trappisták külö-

nös jóakaróit illeti, akik örömmel veszik tudomásul azt 
a nagv kitüntetést, a melyben ő szentsége a trappistákat 
részesiti vigasztalásul és bátorításul a szenvedés tövises 
utján, de mely ut a mennybe vezet és jutalmul önfelál-
dozásukért, melylyel a világból félrevonulva a lelkek 
üdvét keresik fáradva és imádkozva. 

Hányan vannak szerzetesek Máriasternben ? — kérdi 
ő szentsége. 

Szentséges Atya, százharminczegyen vagyunk, — 
mond az apát. 

Megáldom őket egyenkint. 
0 szentsége erre egy nagy fényképével ajándékozta 

meg a többi közt a máriasterni agg apátot is. A fénykép 
álló helyzetben mutatja fel ő szentségét, amint pápai ko-
ronával fején és teljes pápai diszben áldást hint. (Ezt a 
képet szerencsénk lesz az apát őnagysága kegyességéből 
lemásoltatni és a Lourdes-naptár 1894-ik évi folyamában 
czimképül adni örök emlékül. Reméljük, a jó Isten még 
megtart addig az életben, hogy amit ígértünk, oly naptárt 
adhassunk, mely csupa verseket foglal magában.) 

A fénykép alatt egy nevezetes bucsukegyelem van 
hirdetve a máriasterni trappisták részére. A fénykép alatt 
ugyanis a következő sorok állanak: 

Szentséges Atya ! 
Fr. Bonaventura, a máriasterni trappista-zárda apátja 

Boszniában, alázattal szentséged lábai elé borulva esede-
zik, hogy neki és a jelenlegi létező testületnek kegyesen 
engedélyezzen apostoli áldást és a halál óráján teljes 
bucsut az egyház szokott formájában és az apostoli szent-
szék előírása szerint. 

A szentséges atya megadja ezt a kegyelmet minden 

külön rendelet nélkül. Adatott Rómában a bucsuk szent 
gyülekezetéből, 1892. okt. 13. 

A szentatya helyett : Sándor nicopolisi érsek. 
Szolgáljon ez mindazoknak megnyugtatására, akik a 

méltatlan megtámadtatás folytán sem fordultak el tőlünk : 
mert akik a Lourdes-naptárnak ellenségei, azok egv szent 
ügynek ellenségei. Éppen jókor jött Róma vigasztaló 
áldása is — a jó Isten ezt szent ügyünk ellenségeinek 
elnémitására adta ! A remete 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
(Folytatás.) 

IV. 
1498-ban ébred fel a nemzet annak tudatára, hogy 

sülyed, gyengül. S mint mentő lép fel ekkor a közne-
messég „nemzeti párt" név alatt. A pártnak géniusza a 
régi idők fényét akarja visszavarázsolni, a veszedelem 
örvényéből akarja kiragadni az országot, a lelketlen, 
nemzetgyilkoló politikát akarja orvosolni: czélja egy hat-
hatósabb, szabadabb életre támasztani a sirba szállt nem-
zeti nagylétet, az oligarchia kénykedését megszüntetni s 
helyébe a nemzet méltóságának, nemes természetének, 
felséges rendeltetésének megfelelő állapotokat teremteni. 
Mint nemtő tűnik fel a háborgó vészben egy sajka — 
az ország lakói előtt, a nemzet lelkesedéssel üdvözli a 
nemesség tömörülését és törekvését ! S valóban — e 
törekvés nemes, a jogaihoz szent lelkesedéssel ragaszkodó 
nemzet fiaihoz méltó tünemény volt addig, mig a kitű-
zött szent czélok mellett harczolt ; hanem midőn 1505-ben 
a rákosi országgyűlés kimondotta és megszentesitette, 
hogy idegen dinasztiát kizár a trónról, e tény már for-
radalmi színezetű volt a királyi hatalomnak még a király 
éltében való nyilt arczulcsapás által, mely forradalmi 
tünemény az 1525-iki hatvani országgyűlésen tetőpontját 
éri el. Az 1505-iki, a királyi családot gyalázza meg; az 
1525-iki nem csak a királyt teszi kényévé, hanem fölül-
kerekedése által a nemzet beteg létét sorvasztja. Egész 
1505-ig honmentő politikát űz a nemesség, ezentúl pedig 
már csak egy ember érdekének szószólója ; ezentúl már 
oly meggondolatlanul rohan előre, mint az oligarchia 
hátra; ezentúl már eszközzé vált, azok kezében, kiket 
vezetővé emelt maga fölé, kiknek vezérletére bizta életét, 
nemes elveit. 

Voltak kiváló tehetségű férfiak, kik koruknak mégis 
többet ártottak mint használtak ; kiktől azt várta nem-
zetük, hogy a hon egére szebb hajnalt deritendnek, pedig 
hát gyászba borították azt. Ilyenek nemzetünk történel-
mében : Verbőczy és Zápolyai János, kik tettekre hivatott 
szellemüket nem a nemzet magas czéljainak, egy jobb 
jövője elérésére fordították, hanem büszke ambicziójuk 
keresztülvitelére. 

Midőn a nemesség kitűzte a reformok zászlaját, 
csakhamar megtalálta vezérét egy lángelméjü ágitator-
ban : Verbőczy István ítélő mester és Ugocsa vármegye 
követének személyében. Már az 1505-iki országgyűlésen 
ő volt a vezérszónok és értelmi szerzője a hírhedt di-
nasztia-törvénynek. 

43* 
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E gyűlésen annyira kitűnt széles jogi ismerete által, 
hogv az 1507-iki országgyűlés reábizta a Horváth Ádámra 
bizott törvénykönyv kidolgozását. Hét év múlva befejezte, 
az 1514-iki országgyűlés elé terjesztette: „Tripartitum 
Juris Consvetudinarii Regni Hungáriáé" czimü törvény-
könyvét, mely a nemzet jogainak egybefoglalása s a 
nemesség politikai állásának szélesbitése volt. Az ország-
gyűlés elfogadta, kinyomatta s egész 1848-ig alapját 
képezte országos törvénykönyvünknek. A parasztlázadás 
után Zápolyai tekintélye őt is annak párthivévé avatta, 
kihez egyébként rokonsági kötelék is csatolá. Hogy az 
udvartól nyiltan nem szakadt el ezután sem. mutatja azon 
körülmény, hogy finom diplomácziai tapintata folytán, 
mint követ fordult, meg részint a pápánál, részint a csá-
szárnál ; de azért, a hol lehetett, Zápolyai érdekeit elő-
térbe tolni el nem mulasztotta. Igy II. Lajos trónralép-
ténél, mint a nemesség szóvivője hangoztatta Zápolyai 
kormányzóságát: Perényi nádor halála után ő volt leg-
inkább azon, hogy Zápolyai nádorrá választassák ; de 
agitátorságának legszembetűnőbb jelét adta a hatvani 
gyűlésen, mely leginkább az ő szóvivése által lett Rá-
kosról Hatvanba áthelyezve ; az ő buzditó szava ered-
ményezte, hogy a nemesség erősen követelte II. Lajos 
megjelenését, ki, nehogy akutabb jelleget öltsön a ne-
messég lázongása, a külföldi követek és primás kíséreté-
ben csakugyan Hatvanba ment s az országgyűlés tartama 
alatt a ferenczesek zárdájában lakott. E gyűlés forradalmi 
áramlatának gyümölcse volt Verbőczy nádorrá válasz-
tása. Ez volt első eset, hogy egy köznemes jut Magyar-
ország' legmagasabb polczára. A nemesség, nem törődve 
a királyi hatalommal, nem törődve a főpapság, oligarchia 
tiltakozásával, egy a törvény által e méltóságra nem 
képesített köznemest ültet a nádori székbe, kit a király 
kénytelen megerősíteni és nézni, mint veszti el trónja 
eddigi magas poziczióját, mert e gyűlésen óriási kon-
czessziókat tesz az udvar a nemzeti pártnak, s ha ezt 
nem teszi — ugy talán a Verbőczy által fellelkesített, 
azt lehet mondani fellázított nemzeti párt, Zápolyai 
Jánost ültette volna a trónra ; •— a helyzetnek ura lévén, 
nem is lett volna kivihetetlen. 

Megfelelt-e Verbőczy ama tisztnek, melyet a ne-
messég reá ruházott ? Az általa leginkább hangoztatott, 
— nemzet felvirulásának szentelte e életét? Méltó volt-e 
az ország e fontos polczára? 

Működése azt mutatja, hogy nem ! Verbőczy bár 
láng szavú szónok, hires jogtudós, finom tapintatu dip-
lomata volt, még sem birt ama sarkalatos kellékekkel, 
melyek Magyarország nádorában megkivántattak : Nem 
volt főnemes, nem volt az uralkodóház igaz hive, — 
mert Verbőczynek azonkívül, hogy a nemességnek a köz-
igazgatásban túlsúly biztosítását, az országnak az idegen 
befolyástól való megóvását akarta, — ideája volt, a nem-
zeti dinasztiát trónra emelni Zápolyai János csaladjában, 
ezen oknál fogva nem talált kedvező fogadtatásra, sem 
az udvar, sem a főrendek előtt, kik irtóztak a nemzeti 
dinasztiától, mely Mátyás korát hozta emiékezetökbe; 
nem volt erélyes, szilárd jellem, — mert nem birt bá-
torsággal felemelkedése után az oligarchiát megfékezni, 
a hatvani gyűlés határozatait félt érvényesíteni, hagyta 

haladni az országot a sülyedés pandemoniumán, s igy 
mind a főrendek, mind a nemesség csalatkozik a hozzája 
kötött reményekben. 

Ha nem érzett magában hivatást egy nádori tiszt 
méltó betöltésére, miért fogadta el ? ! Hisz koronás feje-
delme, kinek hűséget esküdött, nem csak, hogy nem szó-
lította őt fel annak elfogadására, de sőt határozottan 
ellenezte. — Mentsége, szabadkozása megválasztatása 
után merő formaság, szemfényvesztés volt, tudta, hogy a 
király akarata ellen választatott meg, s mégis, hogy győ-
zelme minél kirívóbb legyen, hogy minélinkább kirívóbb 
legyen a nemesség győzelme a király fölött, a mentség 
mesterkélt fogásához nyúlt, mig ha igaz hive fejedel-
mének. több becscsel bir előtte ily kényes dologban a 
királyi szó, mint az egész nemesség szavazata. De még 
ez esetben is, a királyi kegy nélkülözése daczára, ha 
Verbőczy a haza javát komolyan lelkén viselte volna, ha 
a hatalom, melyre jutott nem tette volna hiúvá, gőgössé, 
az oligarchiának hízelgőjévé, ha a felruházott hatalommal 
ugv élt volna, miként tőle diplomatától várta nemzete, 
ha vaskézzel iparkodott volna megtörni a főnemesség 
hatalmát, ha a forradalmi hungulatot és áramlatot, mind-
két pártot kiengesztelő mederbe szorította volna, ha 
Verbőczyt nem Zápolyai érdeke, hanem a hon megmen-
tése lelkesítette volna : akkor a nemzeti dinasztia fölál-
dozásával is teremt oly helyzetet, mely a vészthozó csa-
pást felfogja, mely Magyarország zónájára jótékony, 
üditő sugarát árasztja. 

Dicsősége nem is tartott soká. Az udvari vagy 
Báthory-párt az 1526-iki országgyűlésen megbuktatta. 
Es Verbőczy, amint érezte az elégületlenség kitörését, 
-beadja lemondását; s ahelyett, hogy illően bevárta volna 
az ellen támadását, megczáfolva vádjaikat, — átengedi 
helyét a tehetetlen Báthory Istvánnak, hogy perfidiája és 
gyávasága teljesen sirba döntse az országot és királyt; 
és mintegy belátva mulasztásait, érezve hibáját, ipjával, 
Zóby Mihálylyal, Zápolyaihoz menekül. Pedig midőn a 
Báthory-párt megbuktatását tervezte, akkor lett volna 
helyén magát védelmeznie ! Vaijon mivel védte volna 
magát? 

Hisz az ország nyomasztó helyzete alatta mit sem 
változott ! A szép, hatásos szavak, melyek oly csábítóan 
hangzottak Verbőczy ajkairól, még nem adnak balzsamírt 
egy ország sebére, hacsak az áldást hirdető szavakat 
kivitel, foganat nem kiséri. Mig ellenben, ha változott 
volna, ugy megszilárdult volna tekintélye, hatalma mind 
a király, mind a nemesség előtt, s az oligarchia minden 
áskálódása mellett sem tudta volna eltántorítani a nemes-
séget, mint tette megbuktatásánál. 

S épen azért, mivel működése nem a bajok javu-
lását, hanem azok sulvosbulását eredményezte, mivel nem 
hazája jövőjét, hanem Zápolyaiét tartotta szeme előtt; 
mivel érdekből és nyelvvel volt hazafi, s nem szivböl, 
lélekből ; mivel erélytelensége, önző hiúsága Báthory 
restauráczióját s ezzel együtt a királyi trón gyengülését 
vonta maga után ; méltán róható fel büntil, hogy a mo-
hácsi katasztrófának s vele a hazát lángbaboritó polgár-
háborúnak második okozója, Verbőczy István volt. 

Hogy nem tiszta szándék vezérelte koronás királya 



246 RELIGIO. 357 

iránt, hogy Zápolyainak ő volt ut-egyengetője a trónra, 
mutatja azon hazafihoz nem illő magaviselete, melyet a 
mohácsi vész után tanúsított. 

Zápolyai országlása, mint tudva van, kinos rabigába 
terelte az országot. Ki volt vezér pártos Zápolyainak 
királylyá választásában ? Ki gyűjtötte össze a nemességet 
a vész után Tokajba? — Yerbőczv. Ha Verbőczy nincs, 
az erdélyi vajda alig jut trónra. Mily nemes szolgálatot 
tett volna hazájának, ha befolyásával oda hat, hogy 
Zápolyai 40,000 emberével s a német birodalmi segélylyel 
a török ellen fordul ! De Ferdinánd főherczegnek. a mohá-
csi vész után, mint törvényes fejedelemnek, harczolnia kel-
lett mind Zápolyai ellen, mind a török ellen, miután Zápo-
lyai török pártfogás mellett akarta az uralmat biztosítani. 
Hogy a török segélykérésben Verbőczy keze is játszik, 
feltételezhető, mert a vajda Verbőczy nélkül semmi ak-
czióba nem fogott. Igv közvetve volt okozója Verbőczy 
mind a polgárháborúnak, mind a török gyakori bevonu-
lásának Magyarországba. Zápolyai koronázása után Ver-
bőczyt hálául kanczellárrá nevezte ki. Mint kanczellár 
hirdette ki az I. Perer.cz franczia király és Zápolyai 
között kötött szövetséget, 1534. és 1535-ben Bécsben 
volt Ferdinándnál alkudozni a béke érdekében. 1539-ben 
Zsigmond lengyel királytól Izabella leányának kezét kérte 
meg Zápolyai számára. Zápolyai János király halála után, 
Izabella királyné Konstantinápolvba küldte Szolimán 
segélyét és védelmét kieszközölni. — E ballépésnél is 
Verbőczy hazafiatlansága és a Zápolyai-ház iránt való 
megrögzött bűnös ragaszkodása tűnik ki, mert Izabella 
az ő tanácsa nélkül bizonyára nem kérte volna a török 
segélyét, mig ő, vagy a Habsburgok iránt való gyűlöle-
tében, vagy a Zápolyaiakhoz kötött esküje folytán — 
valamelyik a kettő közül — nem átalt a pogány török-
höz, a magyarnak legnagyobb ellenségéhez fordulni. Nem 
fájlalandó és sajnálandó tény, hogy egy Verbőczy, ki az 
idegen hatástól akarta azelőtt hónát megszabadítani, most 
oly könnyen szegre akasztja szent elvét? Nem pártérdek-
ből volt-e egyik okozója a mohácsi nemzeti drámának s 
nem e ismét pártérdekből előidézője a polgári háborúnak 
és török igának ? Holott nagy szelleme folytán mily szé-
pen kivihette volna a honmentő munkát a Ferdinándhoz 
való csatlakozás, és Zápolyainak a török ellen való for-
dulása által ! 

Szolimán meg is jelent Magyarországban, Izabellát 
fiával, János-Zsigmonddal Lippára internálta, ő maga 
pedig ezek nevében elfoglalta csalárdul az ország tekin-
télyes részét. S mily jutalmat nyert az, kinek a török e 
fényes sikert köszönhette ? Buda királyává tette ! . . . . 
Még a török is megvetette Verbőczy szolgálatait. 

Nem állítjuk, hogy Verbőczy honáruló volt, a 
„Tripartitum" alkotójáról ezt nem szabad föltételeznünk ; 
ő nem volt gonoszlelkületü — de volt elkapatott, előíté-
letes. 0 a hon üdvét a török védelemben hitte egyedül 
megvalósulni, önállónak akarta látni nemzetét, s e tette 
által mégis libertatis incapax-nemzetnek deklarálta, mert 
bizonyára vagy nem ismerte, vagy nem tudta kiismerni 
az akkori török politika álnokságát, kegyetlen csalárd-
ságát. Valamint ő beszédei által elbűvölte a népet, ugy 
őt is a török politikusok perfid, csalétekkel telt, mézes-

mázos szavai dédelgetésök, nem csak elbűvölték, de el is 
kábították, eltántorították annyira bogy kicsiny-
hitű lett saját nemzete iránt, hogv képtelennek tartotta 
azt a századoktól szentesitett önállóság, szent szabadság 
élvezetére. Amily nagy mérvben nagy reményekre jogo-
sított alakja volt a magyar közélet 1507-től 1525-ig ter-
jedő palaestrájában, ép olv fokban szánandó személye 
lett ballépése által a magyar történelemnek. Maga is 
belátta, beismerte talán tévedését, mulasztásait, mert a 
haza fölött való bujában halt meg 1542 ben. E körül-
mény megengedi, hogy nemzetének részvéte kisérje. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. november 28. A pápa püspöki jubileumánál; 

programmja. A romániai trónörökös vegyesvallásu házas-
ságára vonatkozó pápai intézkedés. — 

Mult szombaton fogadta XIII. Leo pápa kihallga-
táson vicariusát, Parocchi bibornokot, a pápa püspöki 
jubileumának szervezése végett egybeállított bizottság el-
nökét több bizottsági taggal együttesen O szentsége a 
jelenvoltakkal tüzetesen meghányta-vetette a jubiláris 
ünnepélyek programmját, a mely ennek következtében 
végleges szövegezés alá került s legközelebb meg fog 
jelenni. 

A pápai államtitkárság már elküldte a romániai 
trónörökös és Mária edimburgi hgnő vegyesvallásu házas-
ság-ara vonatkozó bullákat. Teljesen téves minden hiresz-
telés abban az irányban, mintha ő szentsége bármiféle 
engedményt tett volna az ebből a házasságból születendő 
gyermekpk keresztségére nézve. A pápa nem adhatja át 
a gyermekeket a haeresisnek. mert ez a katholikus hit 
dogmájával ellenkezik. A hírekkel éppen ellenkezőleg, 
a pápa biztositékot szerzett az iránt, hogy a származandó 
gyermekek a kath. vallásban fognak neveltetni. 

China. A hit erejének egy ujabb példája. — 
Miként Chinában, ugy Tonking nyugati és déli 

részében is nehéz szorongattatást és véres üldözést szen-
vednek a keresztények a mandarinok és pogányság részé-
ről. A megtért pogányok hitereje ismét egy megható 
példáját adta a keresztény állhatatosságnak, egy olyan 
példát, mely méltó arra, hogy a martyrakták közé iktas-
sák. A martyromság dél-Tonkingban történt és arról az 
apostoli követ Pinean ő-méltósága még a legutóbbi idő-
ben is közöl értesítést (a „Kathol. Miss." f. é. október 
füzetében). Mi ezen tudósításból átveszszük a követ-
kezőket : 

April 10-én az An-son kerület Son-la nevü keresz-
tény hitközségében egy Tschung nevü katechumen apos-
tatalt és elhagyá lakóhelyét, hogy valahol másutt, pogá-
nyok közt telepedjék meg. Néhányan keresztény szomszédai 

') Ennek a hivatalos, maga a pápa által megállapított, 
programúinak megjelenése 'után várhat ja Magyarország katholikus 
közönsége a magyar római zarándoklás uti és ünnep-rendjét. 
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közlil arra figyelmeztették, hogy mielőtt távoznék adós-
ságait egyenlítse ki. Ez annyira elkeserítette az embert, 
hogy bosszúra határozta el magát és bepanaszolta a község 
keresztényeit a tartományi főnöknél, azt állítván, hogy azok 
őt ügyeinek rendezésében gátolják s hogy neki gyerme-
keit és egyéb tárgyait ellopták. Az ez idei főnök, a ten-
geri rablók egykori vezére, ki a keresztényeknek bősz 
ellensége, azon csak örült, hogy ezen panasz által a 
keresztények ellen egy adat jutott kezeihez. Rögtön ki-
rendelt egy szakasz katonaságot Son-lá-ba azon megha-
gyással, hogy a legelső keresztényeket, kik kezeik ügyébe 
esnek, fogják el és hozzák Ítélőszéke elé. Czélja az volt, 
hogy ezen szegény embereket rábeszélés és kinzatások 
által kényszerítse, hogy a hitközség fejeit vádolják az 
állítólagos lopás elkövetésével és ez által ürügyet találjon 
azok elfogatására. Ezek távollétében — gondolta, hogy 
könnyebb lesz a többit is elpártolásra birni. 

Alig mult el három nap a panasz után, midőn a 
katonák ápril 13-án elfogtak négy keresztényt, u. m. : 
Dont-t, Due-t és két fiút, kik közül az egyik — Phe — 
körülbelül 17 éves volt, a másik pedig — Cong — 12 
éves. A fiatalabbikat nem sokára szabadon bocsátották. 
A többi három foglyot ápril 16-án rendelte a mandarin 
magához. Először Phe Józsefre került a sor, ki egy csomó 
ütleget és tíz napi börtönt kapott. Szegény a piszkos 
lyukban fekélyes betegségbe esett, melybe — minden 
gondos ápolás daczára belehalt. Halála valóban épüle-
tes volt. 

Most Don Mihály következett; azzal volt vádolva, 
hogy Tschnng ruháit lopta el. — Fenséges Mandarin 
— mondá ő — én semmit se loptam, azt ő maga is jól 
tudja. Nem vagyok ugyan gazdag, de rendelkezem annyi 
vagyonnal, hogy abból megélhetek, s igy hajlandó vagyok 
a Tschung által követelt összeget megadni, de nem kár-
pótlásképen, hanem, mint ajándékot. Erre kérdezé tőle a 
Mandarin: „Miféle rongy az, melyet kebleden viselsz?" 
— „Az egy skapulare, fenséges mandarin". — „Rajta, 
vesd el azt magadtól és szabad leszesz". — „Fenséges 
mandarin ! Lefejeztethetsz, de a skapulare utolsó szem-
pillantásomig keblemen fog maradni." 

Ezen szavak után Don-t földre teperték, kezeit és 
lábait erősen kifeszítvén két karóhoz odakötözték „Ez 
egy szemtelen suhancz, üssétek őt" kiáltá a katonákhoz 
a mandarin. Az erős kezekben csakúgy suhogott a bam-
busznád ; fájdalom vonult keresztül a tagokon, — oly 
fájdalom, mely a kőszívet is megindította volna. Don fel-
egyenesedik, de az isteni kegyelem által megerősitve rög-
tön nyugodttá lesz és a borzalmas jelenet alatt ugy viseli 
magát, mintha semmit se érezne. Vér patakzik a sebek-
ből . . . a test darabokra van roncsolva és Don annyira 
mozdulatlanul hever, hogy a mandarin — a törvényre 
gondolván — ijedten kiállt a katonákra: „Elég! Hát 
még most is él ?" A katona lehajolt áldozatához, Don 
azonban felemelé fejét s mondá: „Nem, én még élek, 
folytasd csak tovább." Ekkor a katona ismét botot ra-
gadott, hogy folytassa hóhér munkáját. 

Kis idő múlva Don egy hirtelen rántással kiszaba-
dította kezét és megragadván testének egy szétmarczan-
golt roncsát azt a mandarin lábai elé vetette. „Mit !" Hát 

te még földet merészelsz a fenséges mandarin elé dobni?" 
kiáltának a katonák. „Az nem föld, nézzétek meg csak!" 
viszonzá nekik Don, s felemelvén egy másik húsdarabot 
mutatá nekik. Ekkor egy a katonák közül félig ingerülten 
félig szánalommal igy kiáltott felé: „Örült, hogyan me-
részelsz te a fenséges mandarinnak ellenszegülni ? í rd alá 
ezt a (esküt tartalmazó) lapot és minden rendben lesz!" 
— „Testvérem," viszonzá a hivő, „te nem is gondolod, 
hogy milyen rossz tanácsot adsz nekem, mert vallásunkat 
nem ismered. En azonban szerencsés vagyok, azt egy 
kissé közelebbről ismerni. Az égből kellene lezuhannom, 
miért? azért, hogy e földön ismét tovább éljek? Nem! 
sohase volnék arra képes. " 

Most a kinzás tovább folyt és csak midőn 130 
ütleget kapott a martyr, parancsolta meg — a siker felett 
kétségbeesett mandarin — hogy vigyék őt vissza börtö-
nébe. Ott kellett a szerencsétlennek, több mint egy hóna-
pig epekednie. 

Due kihallgatása ápril 17-én kezdődött. Az előző 
nap borzalmai ismétlődtek. Itt is megkisérelte a manda-
rin. hogy a hithű keresztényt elpártolásra bírja és dühé-
ben Due-t kegyetlenebbül üttete még Don hívőnél is ; az 
iszonyatosan összetört és eszméletlen embert visszavitték 
a börtönbe. 

Mihelyt magához tért, a következő napon újra el-
kezdték rajta a kínzást. A mandarin elhatározta, hogy 
ezen hivő állhatatosságát minden áron megtöri. A hóhér 
oly kegyetlenül dolgozott, hogy egyes szétroncsolt helyek 
alaktalan tömeghez hasonlitának. De Due mindvégig 
állhatatos maradt. Összesen 230 botütést kapott. 

Minden tagjában megbénítva ismét a börtönbe vit-
ték. Midőn pedig a kiállott szenvedések következtében 
erős vérhasba esett, kihurczolták a szerencsétlent az udvari 
helyiségbe egy tó szélére s ott hagyták az egész éjen át 
feküdni gyámolytalanul. Másnap reggel ott találta meg 
őt kétségbeesett neje, kinek a mandarin őt — félelemből 
— elismervény mellett kiadta. De a martyr órái meg vol-
tak számlálva. Délután négy óra körül ért haza és az 
odasiető misszionárius atyától rögtön magához vevé a 
szentségeket. Két óra múlva kilehelé szilárd lelkét. 

Igy mutatták meg újólag Due és Don. hogy mire 
képes a keresztény hit ereje ; mert ez valóban — hősi 
állhatatosság. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A S zent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztá-

lyánali gyűlése 1892. decz. 1-én. 

A társulat Tudom, és írod. osztályának gyűlésére 
a tagok nagy számmal jöttek össze, különösen feltűnt a 
vidéken lakó tagok élénk részvéte. A gyűlés határozatait 
tekintve, egyike volt azoknak, melyek az Osztály beléle-
tében jótékony és fontos következményeket vonnak maguk 
után. — A gyűlésen dr Kisfaludy A. Béla elnökölt, ki 
szívélyes szavakban üdvözölte az Osztály tagjait és a 
vendégeket. — A gyűlés első tárgya volt azon jelentés, 
melyet a Szulik-emlék tárgyában olvasott fel Hummer 
Nándor titkár. E jelentés számot adott a néh. Szülik 
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József sírja felett emelendő síremlék ügyében kiküldött 
bizottság működéséről. A bizottság még nem kapta vissza 
az összes kibocsájtott iveket ; de a begyült összeg igy is 
1115 frt. 64 krt tesz. — Elnök és az Osztály köszönetet 
mondtak a bizottságnak, s megválasztatott a végrehajtó 
bizottság, melynek tagjai lőnek : dr Czobor Béla, dr Dedek 
G. Lajos, Fonyó Pál, dr Fasteiner Gyula, dr Szentkláray 
Jenő. a bizottságnak feladatául tűzetett ki. hogy a sir-
emlék lehetőleg az 1893. év tavaszán felállittassék. — 
Következett Komócsy József az I. szakosztály másodelő-
adójának jelentése a szakosztály működéséről. Az Osztály 
a bemutatott jelentések közül nagy örömmel s igazi lel-
kesedéssel fogadta azt, melyet az előadó Jánossy Gusztáv 
kiváló költő és iró „A Megszabadított Jeruzsálem" a 
világirodalom e gyöngyéről mondott Lelkes szavakban 
emelte ki a kitüntetést, melv a Társulatot érte az által, 
hogy világirodalmi remekmű honi nyelven a társulat 
kezéből indul a magyar társadalom elé. Elnök az Osztály 
köszönetét és háláját fejezte ki a költő iránt, ki a tár-
sulatot igy kitüntette. — Az Osztály az I. szákosztály 
indítványára elhatározta, hogy a társulati élet s az osz-
tály működésének fokozatára a megválasztandó uj fások-
tól megkívánja, hogy az Osztályban székfoglalót tartsanak 
s hivatkozással az Ügyrend II. 10. §-ra a felolvasó ülé-
seket óhajt tartani, a melyekre a nagy közönséget meg-
hivja. — Ugyancsak az I. szakosztály javaslatára elhatá-
roztatott, hogy 1893. évben, február hóban, XIII. Leo 
pápa püspöki jubileumát a hódolat s tisztelet manifesta- : 
tiójával meg fogja ünnepelni s az ünnepély rendezésére 
az elnökséget felkéri. 

Következett dr Timon Ákos, a II. szakosztály elő-
adójának a jelentése. Ezen szakosztály a millenium meg' 
ünneplése tárgyában a részletekig kidolgozott javaslattal 
állott az Osztály elé, mely czélul tűzi ki, hogy az osztály 
egy lehetőleg abszolút becsű mü kiadásával, mely a 
modern nyomdai technika vívmányainak is megfeleljen 
járuljon az ünnephez. Az Osztály lelkesedve fogadta a 
javaslatot s a mü elkészítésével s a kiadás rendezésével a 
II. szakosztályt bizta meg 

Az Osztály elnöke dr Kisfaludy A. Béla előadta 
azután, hogy az I szakosztály előadója dr Platz Bonifácz 
szegedi főigazgatóvá neveztetvén ki, a fővárosból távozott 
s igy az előadói tiszttől megvált. Kiemeli buzgalmát s 
érdemeit, melyet a volt előadó az Osztály ügyeinek veze-
tése körül kifejtett s kifejezi az osztály köszönetét. 

Az Osztály előadóvá: Komócsy Józsefet s másodelő-
adóvá : Nóvák Lajost választotta meg közfelkiáltással. 

Következtek a felolvasások. Felolvastatott dr Kará-
csonyi János r. tagnak „Nagy Lajos anyja Rómában" cz. 
értekezése, melyet az Osztály nagy figyelemmel hallga-
tott és egy vendégnek, Lévay Mihálynak két népies költe-
ménye. Mindkét szerzőnek az Osztály köszönetét fejezte ki. 

Ezután az Osztály az uj tagokat választá meg, a 
mely választásról szóló jegyzőkönyvet és a szavazó lapo-
kat az elnökség vette át. 

IRODALOM. 
i 

Három kath. népnaptár. 

„Hány pogány is van e városban jelenlegP" kérdezé 
halálos ágyán Csudatevő szent Gergely Uj-Czézarae püs-
pöke a körülállóitól, s felelének neki: „Csak tizenhét!" 
„No. hála Isten ! ennyien voltak épen e városban a ke-
resztények akkor, midőn benne püspökké lettem !" 

Mi is azt mondhatjuk : hála Isten ! hogy ez a viszony 
áll fenn a jelenlegi és tizenkét év előtti katholikus és 
nemkatholikus, vagy épen egyenest támadó naptárak 
között, melyek nemcsak hatalmas eszközei, hanem fok-
jelzői is a valláserkölcsi állapotoknak. 

Midőn ezelőtt 12 évvel a „Tájékozőban" egy tanul-
mányt irtam „naptárirodalmunkról", hangsúlyoztam annak 
szükségét: hogy a népnek szánt, népnek való, általa 
könnyen olyanul felismerhető népnaptárakra, azok szer-
kesztése és terjesztésére nagyobb gondot kellene fordítani. 
Mert létezett ugyan akkor is már a nevét, vallásos szim-
bólumát nem szégyenlő szent-istvántársulati naptáron 
kivül már egy vagy két kath. népnaptár is, de ezek a 
„colportage" hiánya miatt ismeretlenek maradtak az 
ország nagyobb részére nézve, sőt szerény partikuláris 
czim alá rejtőzve nem is prétendálták a nagyobb hódí-
tást ; — vagy nem voltak tekintettel a nép „közeledő 
szükségeire", szent Pállal szólva, ugy hogy, ami a pro-
teslánsok közti terjedhetés szempontjából viszont előnyös 
volt: a „lcath." jelzőt amint kivül nem igen hangsúlyoz-
ták. ugy belül is azt ki nem igen domborították. 
' r Ha ez a bizonyos alkalmazkodás jó volt a fentebbi 

szempontból, szükségessé vált viszont égetően már az is: 
hogy a „katholikus" jelleg már kívül-belül érvényre emel-
tessék ! Mert ha mi még mindig első sorban csak „tole-
ransok" voltunk, vagy különben egészen nyugodtan alud-
tunk, s ezért még sok szükséget is ignoráltunk, sok 
kötelességet elmulasztottunk : viszont már nemcsak a 
protestánsoknak volt saját „protestáns" naptáruk, hanem 
létezett egy jó féltuczat olyatén naptár is, mely a katho-
liczizmussal való formális ellenkezését már a czimlapon 
is hirdétte, sőt avval esalogatott ! ! Es léteztek vállalatok, 
melyek az általános „keresztény" nevezet alatt vagy 
szándékosan bitorolták népünk bizalmát, vagy akarva 
sem felelhettek meg neki benső fogyatkozásaik miatt, a 
szerkesztésre nem levén olyan gond fordítva az általunk 
nem keresett s minket ignoráló kiadók által, melynek ily 
körülmények között ők, mind e téren s amúgy is „laiku-
sok" megfelelni nem lehetnek képesek. 

Ekkor jelent meg, már második évre, Wajdits József, 
kath. kiadónál Nagy-Kanizsán egy már cziménél fogva 
jellegzetes naptár, a „Szűz Mária" naptára, melyet a 
kiadó paptestvére Wajdits Gyula pécsmegyei áldozár 
szerkesztett, többi közt két derék kalocsai jezsuitát szá-
mítván munkatársai közé. Mi, gondolom, eléggé felment-
het a naptár bővebb méltatásától. 

Két év múlva Wajdits Gyula szerkesztő mint sza-
kadáthi plébános uj naptárt indított meg Szemenyei Mi-
hály regölyi plébánossal, kétségtelenül eléje tevén a hir-
detett szent czélt — melyet azóta nagyrészt meg is 
valósított — a magán haszonnak, melyet kiadó testvére 
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a „Szűz Mária" naptár minél nagyobb felvirágoztatása és 
egyeduralmából jogosan várhatott volna. 

Ez az uj naptár az uj kiadók opportunus és impor-
tunus felhívásai, ajánlatai, a kellő munkatársak toborzása, 
a naptár külső emelésére is forditott áldozatai által a 
virágzás oly fokára emelte e vállalatot, hogy középszámi-
tás szerint minden ötven katholikus magyar emberre — 
kiről felteszem, hogy magyar naptárt használ — jutott 
egy belőle. Ez magában hallatlan, népünk és az egyházra 
szerencsés, a kiadókra felettébb dicsőséges felvirágozás ! 

Nincsen kétség benne : hogy ez a nagy elterjedés 
nem szolgált a már előbb létezett „Szűz Mária" naptár-
vállalat anyagi hasznára, de mégis, mint az szinte előre 
volt látható, csak jótékonyan hatott a kiadó áldozatkész-
sége mellett annak külső emelésére is, ami kívánatos is 
volt, ugy annyira : hogy szinte csudáljuk, hogyan lehet 
husz egynéhány krért — tömeges megrendelésnél — ily 
bő és becses tartalom, ritka szép kiállítás mellett külö-
nösen ily gyönyörűen illusztrált naptárakat kiállítani ? 
Nincs is kétség benne, hogy a közönség részéről való 
tömeges pártolás váratlan megvonása esetén nem hogy 
hasznot látnának, hanem nagy veszteséget kellene szen-
vedniük ! 

Másik üdvös eredménye Wajdits Gyula vállalkozá-
sának s annak rendkívüli sikerének volt: más, ujabb 
naptárvállalatok keletkezése; mint péld. agyőri „Kármel-
hegyi Boldogasszony képes naptára.11 Ennek megindulása 
sem volt éppen indokolatlan. Erkölcsileg indokolta azt 
az abszolút jog és szép kötelesség : a nép szellemi szük-
ségei mellett annak egyéni óhajainak az újság ing:., 
felhasználásával is megfelelni iparkodni ; aztán indokolta 
azt a derék és rendkívül népszerű szerzet s barátai mun-
kakedve az Ur szőllője esetleg fenmaradt bármely sze-
rény kis sarkában való müvelésére ; de indokolhatta végre 
saját legjobb meggyőződésünk, sőt tudomásunk szerint a 
szerény anyagi viszonyok közt csaknem egészen a nép 
alamizsnájából élő jeles szerzet helyzete. Tudjuk ugyanis : 
mit tesz az mai nap : magát csaknem egészen alamizs-
nából fentartani ! 

De volt egy nagy hézag is kitöltendő : a honi kath. 
németség naptár szükségletének a megfelelő honi kielégí-
tése. Ez a gondolat, ez a tudat okvetlenül első sorban a 
naptár „magyarul" való kiadására kellett, hogy vezessen 
oly magyar városban, amilyen Győr városa, a mely mel-
lett aztán megjelent a német is. 

A szép szándék kivitelét, aki a naptárt látta, a fen-
tebbiekkel egyiránt sikerültnek fogja mondani. Kiállítása 
épp oly diszes, tartalma épp oly válogatott, magvas, mint 
a két fentebbié. Ára is ugyanaz. 

Lehetetlen, hogy katb. népünk egyes családjai ezen 
és a többi kath. naptárakat mind egyformán felkarolhas-
sák ; tudjuk is : hogy ezt nem teszik ! De lehetséges is, 
közönséges dolog is, hogy pártolják azokat a buzgó lel-
kész urak közbejöttével községenlcint, kicserélvén őket 
egymás közt a téli estéken, mi annál könnyebben menni 

fog : mert tartalmuk annyira különböző, hogy alig egyezik 
meg valami bennük, (mint egy-két rövid életrajz) csupán 
csak a tárgyra nézve is ! 

Ajánljuk tehát minél melegebben mind a három 
naptár terjesztését annál is inkább minden buzgó lelkek-
nek, mert alig van vállalat, melylyel oly kevés fárad-
sággal, oly kevés költséggel, olv nagy apostolkodást le-
hetne teljesíteni ! Hozzájárulhatott ez sokban (a mi lár-
mánk mellett) a kiadói vállalkozással, hogy a sok 
vallásgunvoló, erkölcsrontó, évekig grasszáló naptároknak 
már a neve sem létezik többé. E helyett létezik több és 
jobb katholikus uaptár. Bár mindenben igy lenne ! 

Rusztikus. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország herczegprimása Esztergomban 

van és egyelőre Esztergomban is marad. Most a 3. kath. 
tanitó-képző intézet egyesítésével foglalkozik. 

— A congrua. A püspöki kar ez évi május hó 
10-én tartott értekezletén a congrua ügyében bizottságot 
küldött ki. Ez a bizottság Császka György kalocsai érsek 
elnöklete alatt május hó 14-én tartotta első ülését, melyen 
kimondták, hogy a további tanácskozás csak az esetben 
folytatható, ha a bizottság megkapja az országban létező 
összes plébániák jövedelmének a kimutatását. A kívánt 
adatokat nemrégiben meg is kapta a bizottság s igy be 
is fejezhette a tanáeskozásait. E hó 1-én volt Császka 
érsek elnöklése alatt az utolsó ülése, melyea jelen voltak 
az érseken kivül : Pável Mihály nagyváradi gör. kath., 
Mihályi Viktor lugosi, Szabó János szamosujvári, Bende 
Imre beszterczebányai. Firczák Gyula munkácsi és Szmre-
csányi Pál szepesi megvés püspökök. A bizottság jegyző-
könyvei dolgában egy később kitűzendő püspöki értekez-
leten fognak véglegesen határozni. Ez értekezleten maga 
a herczegprimás elnököl s ő tűzi ki a tanácskozás nap-
ját is. 

— Az eszternomi sz. Lőri.ncz-templom kiásatása alkal-
mából a „régészeti és történelmi társulat" alapjaira ujab-
ban adakoztak : dr Majer István püspök 5 frt., dr Knauz 
Sándor püspök 5 frt, dr. Czibullca Nándor 2 frt, Villány 
Szaniszló 1 frt, Lóskay Jeromos 5 frt, dr Fehér Gyula 
udvari káplán 1 frt, gr. Mayláth Gusztáv praefectus 3 frt, 
Sooky Gábor viczerector 2 frt, Kollányi Ferencz 1 frt, 
1 frt, Mórász Antal esperes-plébános 10 frt, Frey Ferencz 
orsz. képviselő 20 korona = 10 frt. Mattyasovszky Lajos 
5 frt. dr Mátray Ferencz 2 frt, Orosz Ernő káplán 40 
kr, Mezey Dénes 2 frt 60 kr, Reviczky Károly orsz. kép-
viselő 1 frt, Reviczky Győző főszolgabíró 60 kr, Mihalik 
Bálint 1 frt, Panziery Raffaella 2 frt, Felsenburg Gyula 
2 frt, Fleischmann Ignátz 1 frt, Zwillinger Hermann 2 
frt, Sinka Ferencz 40 kr, N. N. 40 kr, N. N. 40 kr, N. 
N. 40 kr, Waldlárch hadnagy 40 kr. — Összesen 66 
frt 60 kr. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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Iskola és otthon, 
hogyan viszonylanak egyházhoz? 

Alig létezik ügy, mely akár a jelenre, aká r 
a jövőre nézve fon tosabb volna, m i n t az i f júság 
nevelésének és ok t a t á sának kérdése. „A kié az 
iskola, azé a jövő." Ez igazságnak nagyságá t 
minden oldalról teljesen elismerik. Azért foglal t 
ál lást az egyház is minden időben és minden 
helyen az iskolák hitvallásos jel lege m e l l e t t ; 
azér t harczol viszont az egyház-ellenes l iberá-
l ismus is, a szocziálismustól é lénken t á m o g a t -
t a tva , az iskolák elvi lágiasi tásáér t , más szóval a 
val lásnak és az egyháznak az iskolákból való 
kiküszöböléseért . A szocziálismus ebben a kér-
désben nyi l tan és t a r tózkodás nélkül az a theis-
mus zászlója alá szegődik, a l iberál ismus pedig, 
melynek a pol i t ikai kétszinüség m á r min tegy 
második te rmésze tévé vált . azon mentségge l 
t a k a r g a t j a az i f júság val lás ta lan nevelését , hogy 
ő nem a vallás, hanem a „kler ikál izmus" és 
papi u ra lomnak — a képzelet á l ta l a l ko to t t — 
kisér tő szelleme ellen aka r küzdeni. A szocziá-
lismus őszintébb és következetesebb : ő oly nem-
zedéket akar nevelni, mely m i u t á n nem hisz a 
lélek ha lha ta t l anságában , nem a mennyország-
ban és pokolban, lerombolván a t r ó n o k a t és ol-
t á roka t , lábbal fog t i po rn i minden isteni és 
ember i t ö rvény t s mega lap i t j a az ember i aka-
r a t n a k absolut u r a lmá t . Törekvése oda i rányul , 
hogy a keresztet , mely l egha ta lmasabb gá t ú t -
jában, az iskolák falairól porba rántsa . 

A l iberál izmus t e h á t a legkevésbbé sem 
következetes , s mégis különös előszeretet te l 

á l l amfen ta r tó p á r t n a k meri magá t nevezni, s 
gőgös fe l fuva lkodot t ságában azt hiszi, hogy ez a 
czim m á r másra nem is a lka lmazha tó ; azt az-
u t án az egyház i rán t i gyűlöle t től á tha tva , nem 
is keresi, hogy váljon gyarapszik-e az á l lam 
jóléte , ha az i f júság nevelését a dogmák tó l — 
minden vallás és egyház a lapjá tó l — elszakí t -
ják. A lefolyt évezredekre ve te t t egyetlen egy 
elfogulat lan p i l lan tásnak is arról kel lene a libe-
ral ism ust meggyőznie, hogy a mi t ő tervel , az 
egyáta lában lehete t len . Mert a régi izrael i ták 
korá tó l kezdve egész a l egu jahb időkig azt fogja 
észrevenni mindenki , hogy a mily m é r t é k b e n 
távoz tak a népek Is tentől , ép oly mér t ékben 
sülyedtek fokró l - fokra lefelé és végre meg is 
szűntek létezni. Midőn az őr jöngővé vá l t f ranczia 
nép 1793-ban Is tentő l elszakadt, s a fes le t t 
é le tű Momoro asszonyt, m i n t az ész i s t ennő jé t 
kezdte t isztelni , r á nehezedet t az Is ten s ú j t ó 
keze a gaz te t t ek tő l bo r i to t t köz t á r sa ság ra : vér-
ben és a puska tüzében o m l o t t össze. 

„Egyedül csak a keresz tben van üdvösség." 
Ez az igazság áll ugy az egyesre, m i n t az ál-
l a m r a és a népek re nézve is. A bukás és romlás 
ellen az állam és t á r sada lom az á l ta l b iz tos í t j a 
m a g á t legjobban, ha a növekedő nemzedéke t igaz 
keresztény, vallásos szellemben neveli. Kell, hogy 
minden iskola a nevelésnek és t a n í t á s n a k vallásos 
t a l a j á n berendeze t t fa iskolája legyen az egyháznak . 
Az á l lam is az ő békés haladásához jó, hűséges és 
a t ö rvényeknek engedelmes a l a t tva lóka t alkal-
maz, nehogy a t á r sada lom bomlásnak indu l jon 
és nehogy a személy- és vagyonbiz tonság foly-
tonos r á z k o d t a t á s o k n a k legyenek ki téve. Le-
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r a k n i az a l a p o t ezen e rkö lc s i jóhoz , az e r é n y -
ben való á l l h a t a t o s s á g h o z és az észszerű enge-
de lmességhez , e r r e ke l l t ö r e k e d n i e az 
i sko lának , hol a g y e r m e k n e k szivéhez, m e l y az 
ő f e l ü g y e l e t e és s ze l l emének be fo lyása a l á k e r ü l , 
é p p e n azon a l ap i g a z s á g o k a t hozza közelebb, 
m e l y e k e n ezen e r é n y e k a l a p s z a n a k . Csak is igy 
r e m é l h e t ő , h o g y a g y e r m e k , e l é rve n a g y k o r ú s á -
g á t és t á r s a d a l m i f ü g g e t l e n s é g é t , I s t e n i r á n t i 
e n g e d e l m e s s é g b ő l k i fo lyó lag , a ker . va l lás e lve i t 
p o l g á r i és t á r s a d a l m i á l l á s á b a n a lka lmazn i , 
é r v é n y e s i t e n i f o g j a . A z o n b a n e czé lnak csakis a 
h i t va l l á sos i s k o l a k é p e s megfe l e ln i . M e r t h o g y a n 
l ehe t séges ez t e lé rn i , h a az i sko la p u s z t á n csak 
o k t a t ; h a k i m ű v e l i a fő t , de m ű v e l e t l e n ü l h a g y j a 
a sz ive t és az a k a r a t o t ? I ly m ó d o n n e v e l h e t 
u g y a n f é l m ü v e i t e k e t ; de v a l l j o n n inc sen -e ó r i á s 
t á v o l s á g az igazság m e g i s m e r é s e és a n n a k app l i -
k á l á s a k ö z ö t t ? N i n c s e n e k - e ez rek és ezrek, a 
k i k r ő l az t m o n d h a t j u k , h o g y úgyszó lván m i n -
d e n t t u d n a k , i s m e r n e k , és m é g se c se l ekszenek 
jól . Régi igazság, hogy m a g á n a k a t u d á s n a k m é g 
n e m s z ü k s ó g k é p e n i f o l y o m á n y a a t e t t ; va ló -
szinü, s ő t b izonyos , a t a p a s z t a l a t á l t a l is b e i g a -
zol t a m a t é n y , h o g y a m é g oly j e l e s e n k é p z e t t 
fők is, ha az i sko l ában c supán c sak az értei» 
m ű k r e h a t o t t a k , s z i v ü k e t p a r l a g o n h a g y v á n , a 
m i n d e n n a p i é l e tben s a j á t jó s zán tokbó l sem er-
kö lcsösek , se j ó k , se hűek , sem pedig engede l -
m e s e k n e m lesznek , s h a m é g i s i l y e n e k n e k t ű n -
n é n e k is fel , az t csak a he lyze t k é n y s z e r e és a 
k ö r ü l m é n y e k p a r a n c s s z a v a e r edményez i , de kevé ly 
l e l kü l e tük m i a t t ez a m a g a t a r t á s sohasem l ehe t 
á l l andó . S h o g y h a a k é n y s z e r m e g s z ű n t és a 
t ö b b i a k a d á l y is el v a n t á v o l i t v a , az edd ig bi-
l i ncsekben t a r t o t t n e m t e l e n i n d u l a t o k igen 
g y a k r a n r o h a n ó á r k é n t t ö r i k k e r e s z t ü l m i n d 
a m a k o r l á t o k a t , m e l y e k u t j o k b a n á l l anak . 

(Vége köv.) 

Protestáns álláspont 
Mocsáry Lajos országgyűlési képviselő által jelezve. 

A következő czikk a „Sárospataki Lapok"-ban jelent 
meg. Közöljük a végett, hogy a protestánsok álláspontja 
iránt tájékozódásunk lehetőleg teljes legyen. Hir szerint, 
Mocsáry álláspontja, valamint a tiszáninneni ugy a tiszán-
túli ref. egyházkerület túlnyomó többségének álláspont-
jával teljesen azonos. 

Mocsáry czikkének szövege ez: 
„Az országgyűlési szabadelvű pártnak november 9-én 

tartott emlékezetes értekezletén azt mondá Tisza Kálmán : 

„teljesen ellenkezik a valósággal, hogy a fenforgó kér-
désben valami specziális protestáns dologról volna s?ó." 
Mondotta továbbá, hogy „ha dogmára és lelkiismeretre 
történik hivatkozás, az állami erőszakot igazoltnak nem 
tartja." Mondta még azt is, hogy „ott, a hol nagy ál-
lami érdekekről van szó, a specziális felekezeti érdekek-
nek háttérbe kell szorulniok." 

Mindez állitások csak félig igazak, tehát a teljes 
igazsággal ellenkeznek. A mi azt a specziális protestáns 
dolgot illeti, az egyszeri székely góbé mondá: csak hall-
gatom mi pufog hátul ; hátra nézek, hát látom, hogy 
engem vernek. 0 exczellencziája, ugy látszik, nem akar 
hátra nézni. Ha nem restellene hátra nézni, azonnal látná, 
hogy a klérus által indított egész akczió első sorban és 
eminenter protestáns kérdés. Miután a magyarországi 
katholikus világ a jezsuiták által kellőleg praeparálva 
lett, a klérus elérkezettnek látta az időt, hogy egy ujabb 
razziát inditson a hazai protestantizmus ellen. Meg akart 
szabadulni a lélekhalászatnak az 1868. 53. t.-czikkben 
rejlő akadályaitól. Ezt a halászatot mindenkor a protes-
tantizmus vizeiben űzte különösen a katholikus klérus ; 
előbb a protestántizmus megsemmisítése, majd legalább 
folytonos háttérbe szorítása és gyöngitése, állandó törek-
vése itt negyedfél század óta. 

Abban sincs teljes igazsága Tiszának, hogy az 
államnak meg kell hajolni a dogmára és lelkiismeretre 
való hivatkozás előtt. Hát a nazarénust, kinek hitét a 
vallásszabadság mellett épp ugy kell respektálni, mint 
bárki másét, ne lehessen kötelezni katonai szolgálatra ? 
Ki tudja, mit mindent fog még dogmává avatni az ultra-
montanizmus. meddig húzódik össze vagy meddig tágul 
papjainak lelkiismerete. 

Nincs teljes igazság még abban sem, hogy a fele-
kezeti érdekeknek háttérbe kell szorulniok az állami ér-
dekek előtt. Nincs itt szó az állami és felekezeti érdekek 
ellentétes voltáról. Magyarországon a protestántizmus 
érdekei nem is állithatók szembe az állam érdekeivel, sőt 
Magyarországon éppen a legfontosabb állami érdekek 
követelik azt, hogy a protestantizmus fennmaradjon. Hol 
volna most az országban szabadság és magyar nemzeti-
ség ; hol volna maga az ország államisága, ha nem vé-
delmezte volna meg a protestántizmus ugyanazok ellen, 
kikkel most megujult harczban áll? 

Mire való ily félig igaz premisszákat felállítani ? 
Tisza Kálmánnak érdekében állhat most is, mint minisz-
ter korában, elfelejtetni kálvinistaságát, de az ügynek nem 
tesz jó szolgálatot eféle állításokkal, mert az igazság el-
homályositása s elcsavarásából soha sem rezultálhat igaz 
és jó dolog. 

Tiszánál sokkal őszintébbek voltak azok a fiatal 
mágnások, kik azon nevezetes értekezleten a polgári há-
zasságot indokolták. Okoskodásuk igy hangzott: az el-
keresztelési rendeletet vissza kell venni, az 1868-iki tör-
vényt módositani kell, mert az a dogmába és lelkiisme-
retbe ütközik; a klérust ki kell elégíteni, de a protes-
tánsoknak kárpótlást kell adni, tehát be kell hozni a 
a polgári házasságot. Ez az a nagy fölfedezés, ez az a 
nagy elhatározás, mely oly nagy lelkesedésbe hozta a 
szabadelvű pártot, hogy alig tud magára ismerni dicső-
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ségében. És Tisza nyilatkozata nagyon alkalmas arra, 
hogy teljesen megerősítse a szabadelvű pártot azon hit-
ben. hogy a polgári házasság csakugyan teljes kárpótlást 
nyújt a protestánsoknak az elkeresztelési rendelet és az 
1868. 53. t.-czikk eltörléseért, hogy a polgári házasság 
behozatalával a magyar államnak Róma által megtáma-
dott függetlensége és tekintélye vindikálva lesz, diadal-
masan be lesz fejezve a kulturharcz, rendben lesz min-
den s az egyházpolitika terén többé semmi teendő nem 
marad. 

Helyes dolog-e oda hatni, hogy a'magyar közvéle-
mény, hogy nevezetesen a döntő körök magukat eféle 
téves hitbe beleringassák ? 

Meglesz-e csakugyan a polgári házasság ; miként 
fogadja az ország népe; ugy fogja-e megalkotni a házas-
sági jogra vonatkozó összes intézkedésekkel együtt a 
törvényhozás, ugy fog-e foganatba vétetni a gyakorlat 
által, hogy a klérusnak a vegyes házasságok körüli 
intrigái ellen csakugyan sikeres korlátozó eszköz legyen : 
mindezt még nem tudhatjuk ; egy ugrásnak a sötétbe 
látszik az egész dolog. De tegyük föl, hogy mindez meg-
lesz, nekünk protestánsoknak a polgári házasság akkor 
sem lesz vivmány, sőt nem is kompenzáczió az 1868. 53. 
törvényczikkért. 

Annyit föltehetünk biztosan, hogy nálunk is csak 
kivételesek lesznek az oly esetek, melyekben a házasu-
landó felek mellőzni fogják a polgári mellett az egyházi 
egybekelést és akkor a vegyes házasságok körül a papi 
izgágaságnak mindenesetre tág tere marad. Ránk nézve, 
felekezeti érdekeink szempontjából, hasonlithatlanul ked-
vezőbb azon helyzet, melyet az 1868. törvény teremtett. 
Voltak esetek eddig is, melyekben, mert a kellő szank-
czióval a törvény ellátva nincs, a „sexus sexum sequitur" 
eleve kijátszatott, de azért nagyban és egészben két év-
tizednél tovább mégis megvolt a törvény által czélbavett 
állapot és megmaradhatott volna továbbra is, ha a kath. 
klérus vakmerő támadásával szemben az állam megtette 
volna azt, mi saját biztonsága és tekintélye érdekében 
kötelessége lett volna; ha most, midőn a szükség fel-
merült, megtoldotta volna a törvényt a szükséges szank-
czióval ; ha nem olyan Csáky-féle elkeresztelési rendelet-
tel, hanem megfelelő, szigorú büntetésekkel forratta volna 
torkukra a törvény ellen szegülő papoknak a lelkiisme-
rettel való hazudozást. 

Kedvezőbb ránk nézve a status quo, mert nekünk 
itt, ebben az országban nemcsak az elméleti, a klérus 
nagy vagyona és hatalma mellett csakis papiron létezhető 
jogegyenlőségre, hanem egyenesen specziális oltalomra 
van szükségünk a katholikus klérus ellen. Ilyen oltalmat 
nyújtottak a régi békekötések, ilyet nyújtott az 1791-iki 
26. t.-czikk, mely autonómiánkat törvényes intézményül 
szentesitette; ilyet nyújtott az 1868. 53. t.-czikk, mely 
„a szülék természetes jogát" korlátozta ; összes eddigi 
interkonfesszionális törvényeinknek ezen oltalmi jellegök 
van. És ennek szükségét a helyzet hozta magával, az a 
specziális viszony, mely nálunk a katholiczizmus és pro-
testantizmus közt fennáll. Specziális ez a viszony ; egészen 
más, mint a milyen ugyanazon két felekezet közt más 
országokban létezik. Nálunk a protestantizmus számra és 

jelentőségre nem eléggé csekély arra, hogy létezése s 
hatása ne háborgassa a klérus álmait, de nem is eléggé 
erős arra, hogy aláásni, megsemmisíteni s legalább össze-
zsugorítani reménytelen küzdelemnek tekintse. Késztetve 
érzi magát e küzdelemre a történelmi mult nyomán ; 
folytonosan megvan nála a rivallitás érzelme, még most 
is a protestantizmus praepotencziája s a katholiczizmus 
elnyomatása miatt panaszkodik. Az ellenreformáczió nálunk 
még mindig folyamatban van ; ennek nyilvánulása volt a 
40-es évek vegyes házassági vitája, hasonló nyilvánulása 
az a támadás, mely legújabban inszczéniroztatott. Más 
valami ez, mint például a németországi Kulturkampf ; 
ehhez hasonló harcz van nálunk is ama másiknak tete-
jébe folyamatban, jelentkezik nevezetesen az érseki kine-
vezések ellen gördített akadályokban, de ama hagyomá-
nyos ellenreformáczió-féle harcz a mi speczialitásunk. 

Ez ellen védelmezett meg bennünket specziális in-
tézményekkel a magyar liberálizmus, mely valahányszor 
felülkerekedett, kellőleg tudta méltányolni a protestantiz-
mus jelentőségét. Azon liberálizmus mellett, mely nekünk 
1791-ben az egyházi és iskolai önkormányzatot biztosí-
totta, mely 1868-ban a „szülők szabad egyezkedését" 
korlátozta, a Lloyd-teremben most felpezsdült szabad-
elvüség, melynek kiindulási pontja az elkeresztelő papság 
megnyugtatása és kielégítése volt, bizony nagyon lema-
radt. A szükséges óvszerek és védelmi eszközök helyett 
most kizárólag a jobban hangzó, de üres és hazug tar-
talmú jogegyenlőségre utalnak bennünket. A jogegyenlő-
ségből már kaptunk előpénzt az által, hogy egyházi 
elöljáróink egy részét megtették főrendiházi tagnak, adtak 
nekik még Lipótrendet is ; most azt hiszik, teljesen eleget 
tesznek a jogegyenlőségnek, a polgári házasság egyen-
lően mér mindenkinek : de a jogegyenlőség nálunk soha 
sem lesz valóság, soha sem lesz egyéb, mint csengő érez 
és pengő czimbalom mindaddig, mig a klérus óriási va-
gyonának birtokában marad, s ebben gyökerező roppant 
hatalmával magára az államra, a közvélemény orgá-
numaira és a vegyes házasságra lépni akaró nép fiaira 
nehezedik. 

Nem kompenzáczió tehát nekünk, vagy éppen viv-
mány a kilátásba helyezett polgári házasság, hanem viv-
mány — igenis — az ultramontán izgatásnak. A klérus 
akcziója diadalt aratott, kezdeményezésével czélt ért, mert 
kivitte az elkeresztelési rendelet visszavonását, az 1868 
törvény eltörlését. E tényt nem alterálja az, hogy vele-
kapcsolatban történik olyan valami is, mi a klérus előtt 
nem kedves dolog. A polgári házasság régóta be van 
hozva a legkatholikusabb országokban, a nélkül, hogy a 
klérus ellene csak komolyan békétlenkedett volna is. 
Nálunk már kiadta ellene a jelszót. Természetesen. Mert 
ő sem tudja biztosan, miként fog nálunk, a mi specziális 
viszonyaink mellett, működni az uj intézmény ; milyen 
mérvben s milyen terjedelemben fogja prozelita-csináló 
működését korlátozni. És ő nem ugy gondolta magának 
a dolgot, hogy neki kompenzácziót kelljen adni, már 
olyat a milyet, a protestánsoknak ; ő teljes sikert, teljes 
diadalt akart és mert is már remélni, mert eddigi sikerei 
után vérszemet kapott, ő pur et simple akarta az 1868-ki 
törvény eltörlését. 

43* 
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Diadalt aratott annyiban is, hogy a dogmák és a 
lelkiismeret kiváltságának szent és sérthetetlen voltát 
elismertetni, s döntő tekintetként felállítania sikerült. Ez 
volt most is a kiindulási pont a nagy szabadelvű műve-
letnél. Jövőre szabad a vásár, rámondani bármire, hogy 
dogmába vagy lelkiismeretbe ütközik. Diadal nyilatkozik 
a klérus számára abban is, hogy a szabadelvű párt oly 
nagyra van a maga nagy tettével. Valóságos naivitás 
mutatkozik abban a nagy örömben, melyet az a nagy 
párt érez a fölött, hogy a klérus követelését azon módon, 
egész terjedelmében meg nem adni merészkedett. Hát oly 
nagy erőfeszítés kellett hozzá? Hát csakugyan ugy állott 
a dolog, hogy ha csuda nem esik, ha nem szállja meg a 
szentlélek a tisztelt pártot, imminses volt az 1868-iki 
törvénv módosítása, egyszerűen minden feltétel nélkül ? 

Valóban az volt. A Szapáry-kormánynak egész 
magatartása, az országgyűlésnek utolsó vallásügyi vitája 
azt a benyomást tette mindenkire, hogy a klérusnak min-
den körülírás nélküli teljes diadala — igenis — lehet-
séges. Ezen benyomások alatt indítványoztuk mi is és 
hozta meg a tiszáninneni egyházkerület azon határozatot, 
mely szerint felhívandó a zsinat, hogy ha csakugyan 
módosittatik az 1868-iki törvény, hasson oda, hogy hoza-
tassék be legalább a polgári házasság. Semmi sem jelle-
mezheti jobban a helyzetet, mint a protestáns részről 
ekként nyilatkozó rezignáczió. És ez még csak tegnapi 
dolog. Az a vakmerő agitáczió, melynek sikerült ilyenné 
alakítani a még csak tegnapi helyzetet, még teljes tüzé-
ben van ; lapjai itt és Rómában teljesen egy húron pen-
dülve, tüzet okádnak a miatt, hogy egy kissé körmére 
koppintottak, s hogy diadala eddig nem teljes; mert ő 
még többet, egészen mindent akart és remélt ! Miért 
tétováztak oly sokáig azok, a kik most annyira nekiira-
modtak a szabadelvüségnek ? Az a gróf Csáky, ki most, 
bizonyosan saját nem kis csudálkozására, a vallásügyi 
szabadelvüség zászlótartójának szerepében találja magát, 
csak néhány hóval ezelőtt bizony még nem mutatta magát 
nagyon áthatottnak attól, mit ha egyéb nem, hát az 
állam tekintélye mindenesetre megkivánt. És az összes 
pártok szóvivői a szabadelvüség követelményeit a „szülők 
szabad rendelkezése" hangoztatásával vélték kielégíthetni. 
Megváltozott volna minden egy varázsütésre. . . ? 

És vegyük mindezekhez azt, hogy azért a polgári 
házasságért senki sem lelkesedik. Ránk nézve felekezetül 
kétségtelenül kedvezőbb a statusquo ; ránk nézve a pol-
gári házasság csak veszett fejszének nyele, mert az, hogy 
a polgári házasság behozatalával inaugurált egészen uj 
egyházpolitikai rendszer logikai folyományai érvényesülni 
fognak-e a jövőben, még egészen bizonytalan. De magá-
ért a polgári házasságért, ezen intézmény saját benső 
természete és értékeért nem lelkesednek azok a liberális 
katholikusok sem, kik most — mint deus ex machiná-t 
— előtérbe léptették s a felpezsdült mozgalom alkalmával 
a zászlóra irták. 

Ok csak expedienst kerestek arra, hogy a klérus 
előtt való meghátrálásukat fedezhessék ; expedienst arra. 
hogy egy megunt miniszterelnöktől megszabadulhassanak, 
Épp oly kevéssé lelkesül érte a nép nagy zöme, mely 
hallott ugyan harangozni, de eszeágában sem volt. hogy 

a dolog oly közel áll; a nép nem fogja egyhamar be-
látni, „ mitől jó" a régi bevett szokásnak és életmódnak 
ilynemű megbolygatása s kellemetlenül fogja tapasztalni 
a szaporodó polgári funkcziókkal okvetlen járó felemelt 
községi pótadót. 

Nem lehet-e méltán tartani attól, hogy a minden 
oldalról kelletlenül fogadott reform kelletlenül, s talán 
természetéből kiforgatva fog életbe léptettetni ? Nagyon 
bőven van okunk aggodalomra. 

A polgári házasság behozatala kétségen kivül egy 
nagy reformot képvisel. Annyit jelent, mint teljes szakí-
tást az ezen országban eddig követett egyházpolitikával. 
Túlnyomó katholiczizmus, roppant vagyonnal ellátott 
katholikus klérus egyrészről, kisebbségben levő, de jelen-
tékeny erkölcsi erőt képviselő, anyagilag szegény, az 
egyensúly fentartása végett az állam részéről specziális 
oltalomban részesülő protestantizmus más részről — ez 
volt az eddig fennálló rendszer. Ezentúl a specziális olta-
lom megszűnik, a teljes jogegyenlőség inauguráltatik, 
szabad a tér, a verseny, éljen meg mindenki ugy, a mint 
tud. De a jogegyenlőség rendszere a polgári házasság 
behozatala által csakis kezdeményezve lesz, mert az egyen-
lőség nem lesz valóság mindaddig, mig az egyik fele-
kezet az állam részéről óriási dotáczióban részesül, a má-
siknak pedig alig jut még koldus alamizsna is. — Az 
állami oltalom rendszere mellett éreztük ugyan nyomását, 
de meg tudtunk élni a katholikus klérus nagy anyagi 
hatalma mellett ; ha megszűnik a törvények oltalma, akkor 
ezen hatalomnak ki leszünk szolgáltatva. Éppen ezért mi 
ekkoráig, a fennálló rendszerhez tartva magunkat, nem 
léptünk arra a térre, hogy akár az egyházi javaknak 
bevonását, akár saját megfelelő állami dotácziónkat kez-
deményezzük ; ezentúl egyszerűen a megélhetés ösztöne 
fog erre a térre terelni bennünket ; sőt még akkor is, ha 
mi magunk e tekintetben teljesen tartózkodó állásban 
maradnánk, a helyzet erejénél, a behozott rendszer logi-
kájánál fogva ugy fogunk itt állani, mint várományosok, 
akár ugy, hogy adják ki részünket abból, a mi ez or-
szágban a vallás fentartására, a közoktatásra és jótékony-

! ságra eredetileg rendeltetett ; akár ugy, hogy az egyházi 
javak egyszerűen szekularizáltatván, a versengő felekeze-
tek egyenlően utaltassanak a saját eszközeikkel való ön-
fentartásra. 

Ez a polgári házasság behozatala által inaugurált 
rendszer logikai háttere. Számoltak-e ezzel azok, kik 
most az eszmét egyszerre, s mondhatnám váratlanul fel-
karolták, s a szabadelvüség siboletjévé tették? 

Kárpótlást akarnak adni nekünk protestánsoknak ? 
No hát mi csak akkor leszünk kártalanítva, ha a 

kezdeményezés logikai folyományai tényleg bekövetkez-
nek ; addig mi maradunk a megrövidített fél s a dolog 
természeténél fogva oda leszünk utalva, hogy az uj rend-
szer teljes kiépülését szorgalmazzuk. 

Annyi kétségtelennek látszik, hogy nagy illúzióban 
ringatják magukat, kik azt hiszik, hogy a polgári házas-
ság behozatalával be lesz, és pedig az államra nézve 
diadalmasan, fejezve a megindult kulturharcz. Inkább 
félő, hogy csak ezután kezdődik a haddelhadd. A mi 
katholikus papságunk, mely most már teljesen benn van 
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az ultramontánizmus sodrában, eget-földet mozgásba fog 
hozni, hogy megkeserültesse az állammal azt a vakmerő-
ségét, melynél fogva nem teljesítette azon módon összes 
követeléseit; el fog követni mindent, hogy bevágja az 
utat az uj rendszer további következményei előtt, hogy 
ezen uj rendszer rá nézve ártalmatlanná tétessék. És 
meglehet, hogy törekvése eredményes lesz, mert — mint 
Kossuth mondá — az élet kineveti a logikát. Attól függ, 
komoly alapja volt-e annak a szabadelvű felbuzdulásnak, 
melynek most szemtanúi voltunk, vagy nem volt az egész 
egyéb, mint egy pillanatnyi fellobbanás, vagy éppen egy 
taktikai müvelet ? ! Mi, protestánsok pedig ám bizzunk 
Istenben, de helyezzük már egyszer szárazra a puskaport. 
Nagyon kényelmes politika azt várni, hogy mig mi ma-
gunk teljesen meghuzzuk magunkat, mint a csiga héjába, 
mások, a liberális katholikusok fogják számunkra a gesz-
tenyét a tűzből kikaparni. Ébredjünk már egyszer meg-
felelő tevékenységre ; a mi megfeszített erőkifejtésünkre 
is szükség lesz a nagy munkában, mely minden valószí-
nűség szerint még majd ezután következik. 

Moesáry Lajos.11 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 7. A református zsinaton nyilvánult 

állásfoglalás a függő valláspolitikái kérdésekkel szemben — 
igen tanulságosan alakult reáuk katholikusokra nézve. 
Emlékezet okáért egész terjedelmében közöljük itt a 
jelentést, melyet a „P. N." a református zsinat e nemű 
tárgyalásáról s annak eredményéről közölt, a mint követ-
kezik : 

„A bejelentések után a testvér ágostai egyház zsinati 
bizottságával közösen tárgyalt ügyekről fölvett jegyző-
könyvet vette tárgyalás alá. 

A jegyzőkönyv első pontja szerint mind a két zsinat 
utasítja az egyet, konventeket, hogy évenkint és idősza-
konkint egyenlő számú tagokból álló bizottságokat küld-
jön ki, mely a szükséghez képest a közös ügyek meg-
beszélésére összegyűl, de a nélkül, hogy elhatározási joga 
volna bármely irányban; A zsinat ez indítványt elfogadta-
Közösen érdeklő ügyekben a bizottság kimondta, hogy a 
gyenge anya és leányegyházakban élő mindkét protestáns 
felekezethez tartozó hivek vallási ügyeinek ápolásáról az 
erősebb felekezet köteles gondoskodni ; szükség esetén az 
egyházi funkcziókat, akármelyik protestáns-felekezet vé-
gezheti. A zsinat ezt a pontot is nagy többséggel elfo-
gadta. Az állami javadalmazás kérdésében a közös bizott-
ság elhatározta, hogy az állami javadalmazás fölemelését 
fogja kérni s utasítja a konventeket, hogy ezt az ügyet 
állandó figyelemmel kisérjék. Az indokolásból ki van 
emelve, hogy a két protestáns egybáz olyan kulturális 
feladatokat végez saját költségen, amelyeknek költségei 
az államot terhelnék. Ebhez képest állami dotácziója a 
két egyháznak sokkal kevesebb, mint a mennyi őt meg-
illetné, más egyházakhoz képest pedig elenyészőleg 
csekély. A zsinat Kovács Albert felszólalása után e pont-
hoz is hozzájárult. A közös bizottság közösnek tekinti a 
protestáns humanitárius intézeteket is s a zsinatokat uta-
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sitja, hogy miután az ez irányban való együttműködés 
sikeresebb volna, hatáskörükben ily értelemben intézked-
jenek. Egy közös protestáns fakultás tárgyában az ág. 
ev. bizottság a saját zsinatához fog előterjesztést tenni, 
hogy nem tartja-e lehetőnek azt, hogy a ref. zsinat által 
egy ref. theologiai fakultás létesítésére irányuló határoza-
tát oly módon támogassa, hogy az illető fakultás protes-
táns fakultássá bővittessék ki, a nélkül, hogy ehhez az 
állam segélyét kérné. A tábori lelkészekre, a nem fele-
kezeti iskolákban való vallástanitásra és a fegyházi lelké-
szekre vonatkozó határozatokhoz a zsinat hozzájárul. 

Az egyházpolitikai kérdésekre vonatkozólag a jegy-
zőkönyv a következőket tartalmazza : 

„Az ág. hitv. zsinati bizottság részéről inditványoz-
tatott, hogy a napirenden levő nagy egyházpolitikai kér-
dések, uévszerint a polgári házasság kérdése, az elkeresz-
telési kérdés is közös érdeküeknek tekintessenek és mind 
a két zsinat határozatilag mondja ki : 

a) hogy nem ellenezzük a házasságoknak egységes 
állami törvény utján való szabályozását, ha abban a há-
zasság felbonthatósága kimondatik ; 

b) hogy az 1868. LIII. t.-czhez feltétlenül ragasz-
kodunk, s annak fennállását nem tartjuk a polgári há-
zasság behozatalától függővé tehetőnek ; 

c) hogy ha a házassági ügy a közelebbi időben 
állami törvénynyel nem rendeztetik, a protestáns egyház 
élni fog azzal a jogával, hogy — szervezve lévén kon-
szisztoriumai — a házassági bíráskodást maga gya-
korolja. 

~ Ezzel szemben a református bizottság előterjeszti, 
hogy a polgári házasság és elkeresztelés kérdését a maga 
részéről nem tárgyalja, — a házassági bíráskodásra vo-
natkozólag azonban azt ajánlja, hogy ezen ügy fölött 
térjen napirendre a zsinat, többféle elvi szempont taná-
csolván azt, meggyőződése és elvi álláspontja lévén, hogy 
a házassági peres ügyek elintézése, a világi törvényszékek 
jogkörébe tartozik egyedül. 

Miután a kérdéshez többen hozzászóltak Tisza Kál-
mán indítványára kimondja az értekezlet, hogy: 

a házassági ügyek is azok közé tartoznak, melyek 
mind a két egyházat közösen érdeklik. De miután ezek 
az üyyek mai állásukban első sorban állami szempont-
bői birálandők el, a zsinati közös bizottság nem tartja 
időszerűnek, ez alkalommal a házassági kérdésben nyi-
latkozni." 

A zsinat a jegyzőkönyvnek ezt a pontját is egy-
hangúlag elfogadta. 

Ezután a tiszáninneni egyházkerületnek az egyház-
politikai kérdések tárgyában tett fölterjesztését tárgyalta 
a zsinat s Fejes István indítványára a fentebbi határozatra 
való hivatkozással napirendre tért fölötte." 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat XIII. 
Leo pápa püspöki jubileumáról. — 

A csanádi egyházmegye főpásztora, mélt. és tt. dr 
Dessewffy Sándor püspök ur, XIII. Leo pápa püspöki 
jubileuma alkalmából személyesen óhajtja Rómába, zarán-
doklandó papságának és híveinek élén, az egyház látható 
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feje iránt ragaszkodásának és tiszteletének érzelmeit 
nyilvánítani. E végből, és az emlékezetes jubileumnak 
egyházmegyéje területén való megünneplése végett, a kö-
vetkező főpásztori levelet intézte egyházmegyéje papsá-
gához : 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi. 
Inter varios et multiplices Ecclesiae dolores, ob 

praesent.es per totum ferme orbem religionis ruinas, non 
parum solatii speramus nobis supervenire ex festo, quo 
gloriosissimus Papa Leo XIII. anniversarium semisaecu-
lare Episcopatus sui, Deo ita favente, anno proxime 
insequenti, inter acclamationes totius orbis celebrare in-
tendit. 

Illucescit nobis haec dies ut in tempestate quaedam 
serenitas. in turbido mari exoptata tranquillitas, in spis-
sissimis tenebris Candida lux et refulgens ! 

Non Vos latet in Christo Charissimi, firmitatem 
Ecclesiae a Romano Pontifice derivari, et extra dubium 
est, non humano sed divino decreto, Eum Petri privi-
légia jure suo sibi vindicare. Romanum Pontificem in 
S. Petri locum, fidem, auctoritatemque successisse: 
Ecclesia semper agnovit ab Apostolorum tempore, ut ne 
Ariani quidem hoc negare potuerint. 

Memores igitur, quantum honoris et reverentiae 
Apostolicae Sedi semper debitum fuerit, semperque de-
beatur, nemo Vestrum mirabitur. imo maxime convenire 
censebit, ut in communi totius orbis catbolici gaudio et 
exultatione Nostra etiam alma Dioecesis Csanádiensis 
dignas partes capiat. 

Isthaec participatio nostra, sine respectu persoiîae 
in cathedra Petri sedentis. per se in viva fide fundata 
est ; incitamur autem ad filiale homagium Summo Ponti-
fici praestandum eo magis ex occasione desideratissimi 
et tam rari festi specialis divinae gratiae, quod tali et 
tanto Pontifice gloriemur, qualem in Leone XIII., vere 
Lumen de Coelo habere, christianus orbis est expertus. 

Est enim Leo noster singulare donum Dei, quem 
ad patranda magna et mirabilia in Ecclesia Christi, in 
altitudine suae sapientiae et multae misericordiae nobis 
dédit. Non solvitur Ille in lacrymas, uti Marius ad 
rudera Carthaginis sedens, sed forti pectore stat erect.us 
et manibus in altum erigit vexillum salutis atque spiri-
tuálé pro salute Ecclesiae certamen gloriosus sustinet. 

Admirans mundus vidit hunc heroem, aedibus suis 
conclusum, haud robustum artubus, senio et laboribus 
confectum quidem, verum non fractum, potius impavi-
dum ; jam jamque ad coronam victoriae proximum, velut 
alterum Christophorum, Ecclesiam Christi in humeris 
portare suis. . 

Frustra adstiterunt reges terrae et principes con-
venerunt in unum adversus Dominum et adversum hunc 
unctum Dei ; inconcussam Ejus fidei firmitatem non blan-
ditiae decipere, non minae terrere potuerunt ; intrepidus 
stat Ille in suo coelesti agone, voce libera, mente alacri, 
telis quidem inimicorum nudus, at indutus armis fidei 
ardentis, et scuto protectionis divinae munitus, invictus 
iste heros verae doctrinae. 

Hoc spectaculum grande angelis et hominibus 
factum, atque oculis Dei certe acceptum ! 

Leonem XIII. Ejusque pectoris robur, fidei zelum 
ac in regenda Ecclesia sapientissimum Principem quo 
preconio amplius exornem? 

Absit in hoc quidpiam quaerere ultra tentare, sed 
venite Fratres et Filii Dilectissimi, exultemus Domino et 
oremus ac procidamus ante Deum, atque ex intimis prae-
cordiis laudemus, glorificemus et benedicamus Deum, 
gratias agentes misericordiae Potentis, quod fecerit 
magna et mirabilia in SS. Patre, quem in virtutibus 
gloria et honore coronavit et constituit super Ecclesiam 
suam sanctam catholicam ! 

Hoc spiritu animati Dilectissimi ! hisce Vobis ad 
notitiam perferimus. Nobis firmiter propositum existere, 
Deo adjuvante, futuro vere ratione huius festi iter Ro-
mám suscipere. Ipsimet in persona et oretenus ad pedes 
Beatissimi Patris filialis adhaesionis, pietatis, amoris, et 
obedientiae sensa depromturi ; insimul Nostro, limina 
Apostolorum visitandi officio, statisfacturi. 

Paternum cor Nostrum voluptate afficeret, nihilque 
Nobis magis in delictis esset, quam si in aggressu hujus 
itineris apostolid, plures sacerdotes dioecesanos cliaros 
socios, atque etiam ex laieis cujuscunque conditionis comi-
tés haberemus — qui proinde super intentiorie sacrae 
hujus peregrinationis ex s. rostris edocendi et ad eam 
pro posse suscipiendam animandi erunt, ut sic quasi tota 
Dioecesis s. Gerardi, clerus populusque cum suo Episcopo 
avitae suae fidei, opera et sanguine primi sui Episcopi 
partae, ac in praesentem usque diem intemeratae, novis-
sima det specimina. 

Ut autem hoc sacrum iter eo salubrius et famae 
Dioeceseos convenientius decurrat, necessum erit novisse 
prius numerum participantium. qui proni essent hoc iter 
aggredi. ut necessariae percontationes et dispositiones 
instituantur super expensis itineris, hospitio et omnimoda 
accomodatione ; quae omnia subin Vobis communicabun-
tur cum defixo termino, quo sacra haec peregrinatio 
inchoanda erit. 

Itaque quibus libet, quos animus trabet, et quorum 
adjunctis convenerit, ii usque 15-am Januarii a. 1893 in 
Cancellaria mea propositum suum manifestent (non ex-
clusis illis, qui nefors tardius se insinuaverint), si atta-
men usque terminum praefixum adjuncta cujuspiam mu-
tarentur, obligatio in hoc intinere partem capiendi, sua 
natura cessabit. 

Insuper Dilectissimi ! non Vos praeterit, possessioni-
bus spoliatum Romanum Pontificem necessarias expensas, 
pro recta gubernatione Ecclesia totius mundi, nonnisi 
piis fidelium oblatis tegere: quapropter ut generatim 
alias, ita et hoc singulari festo fideles in contestationem 
adhaesionis cathedrae Petri, in tesseram summae venera-
tionis in personam Beatissimi Leonis desideratissimam, 
amplius provocandi sunt opem ferre, ac symbolis succur-
rere saluti fortunisque communibus Ecclesiae. 

Iam Apostolus gentium nos in Ep. ad Cor. 7. 
docet ejusmodi succursum esse officium Ecclesiae mem-
brorum. „Sicut enim — ait — corpus unum est et 
membra habeat multa, omnia autem membra corporis cum 
sint multa, unum tamen corpus sunt : ita et Christus. 
Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptisati 
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sumus, sive Iudaei, sive gentiles, sive servi, sive liberi et 
otnnes in uno Spiritu portati sumus . . . . ut non sit 
schisma in corpore, sed idipsum pro invicem soliciti sint 
membra. Et si quid patitur unum membrum, compatiun-
tur omnia membra ; sive gloriatur unum membrum, con-
gaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi, 
et membra de membro." (c. XII. v. 12—13, 25—27.) 

Haec sunt inculcanda animis fidelium, ut sentiant 
unionem cum millibus millium fidelium, unius fidei, unius 
spei, unius charitatis, in eadem S. Matre Ecclesia, quae 
est corpus Christi ; pariterque ut contestentur suam ad-
Jiaesionem in charitate non ficta, sed viva, quae opere 
manifestatur ; praesertim nunc ex occasionne festi deside-
ratissimi, libenter offerendo ex superabundanti Ecclesiae 
Capiti, quibus Ecclesiae per orbem universum dispersae 
necessitatibus prospiciat. 

Quo magis pectora fidelium ille communis sensus 
pervaserit in unione cum innumeris totius orbis christico-
lis plurima charismata acquiri, partim precibus recipro-
cis, partim operibus, pro invicem charitatis et misericor-
diae : eo magis sua sponte inclinabuntur fideles ad suc-
curendum Ecclesiae indigentiis, dummodo de alto et 
augusto hoc fine, recte et zelose edoceantur. „Sicut enim 
corpus sine spiritu mortuum est — ait S. Jacobus — ita 
et fides sine operibus mortua est." (II. 26.) 

Ita est FF. et FF. Dilectissimi, et nos oportet fidem 
nostram operibus confiteri, ut digni aemuli inveniamur 
fratrum exterarum nationum et gentium, qui largitate sua 
et studio immolandi in necessarios universalis Ecclesiae 
fines nos longe antecelluerunt et antecellunt. 

Quapropter praesentium vigore ordinamus, ut in 
Omnibus Ecclesiis cleri tam saecularis quam reguláris 
parochialibus et filialibus, ubi cultus divinus servatur, 
symbola — instar obulorum Petri, — per très Domini-
cas ) & quolibet curato defigendas, — edocto prius in 
sensu hujus Nostrae provocationis fideli populo, — sive 
ope nolulae sive alio modo colligantur, et via VADiaco-
nali, usque finem anni currentis ad Nostram Cancellariam 
transponantur ; cui summae adjungendus erit e peculio 
cujuslibet Ecclesiae unus alterve florenus ad eundem finem 
destinandus. 

Firmissime persuasus sum, haec pignora nostrae fidei 
et charitatis uti Beatissimi Patris adflicto cordi solamen 
allatura ; ita nos et charissimam patriam, varios fructus 
spirituales et amplissimas divinas gratias per ea lucratu-
ros. Regnoque Mariano ac Dioecesi S Gerardi in non 
vulgares honores et laudes cessura esse. 

Denique quod ipsum festum jubilare adtinet, diem 
nempe 19. Februarii a. 1893., sequentia statuo : 

1. Ut in quavis Ecclesia, parochiali, tam saecularium 
quam regularium pridie, h. e. 18. Februarii vespere per 
horae spatium omnes campanae pulsentur. 

2. Die ipsa sacer sermo habeatur ad concionem de 
Romano Pontifice velut Ecclesiae unitatis centro et firmi-
tatis petra. 

3. Sacrum solemne cum praemittendo „Te Deum" 
et consueta oratione erit cantandum et quidem Missa 
votiva de SS. Trinitate cum collecta de Romano Pontifice 
sub una conclusione. 

4. In fine s. Missae sacrificii coram exposito Sanctis-
simo Absolvantur preces a Pontifice praescriptae, quibus 
addantur 3 Pater et Ave pro beatissimo jubilante. 

5. Incensato Sanctissimo et intonatis versiculis „Si 
nomen Domini benedictum etc." datur benedictio. 

Datum Temesvarini, die 26. Novembris 1892. 
Alexander, 

Episcopus. 

Róma, 1892. decz. 3. A Vatikánból. — 
Nagyságos és Főtiszt. Szerkesztő Ur! 

November 30-án, sz. András napján, volt az első 
adventi sz. beszéd a Vatikán tróntermében, ő szentsége, 
több bibornok, praelatus, szerzetesrendek généralisai, ezek 
procuratorai és a sz. Péter vatikáni templomának pri-
vilégiait gyóntatói jelenlétében. A Vatikán rendes szó-
noka főt. Loretoi Ferencz, kapuczinus atya, szokott 
eloquencziával beszélt az igazságról: „Quid est Veritas?" 

Előhozta a többi közt, mennyire sz. kötelességök a 
főpapoknak, az egyház főbbjeinek, a legnagyobb üldözé-
sek közepette is védelmezni, leplezetlenül kimondani az 
igazságot, bármily nagy hatalommal szemben is ; mert az 
igazság kimondása által — úgymond — sok bajt, sok 
bonyodalmat, kellemetlenséget, lelki veszedelmet el lehet 
háritani. Ezen állításait igen szépen bizonyítgatta az ó 
szövetségi sz. írásból. 

Eme igen fontos egyházi beszéd tartott teljes három-
negyedóráig, rendes beosztással, és szabályszerű conclu-
sioval : és mégis mi következett abból, hogy a magas és 
féayes publikum, a biborosok, a jelenlevő püspökök, 
praelatusok stb. egynegyed órával hamarabb távoztak a 
Vatikánból, mint máskor, amikor egy óra hosszáig tart a 
beszéd ? Hát bizony abból csak az következett, hogy még 
aznap széltében ment a hír, hogy ő szentsége prédikáczió 
alatt rosszul lett, azért kellett tehát a szónoknak beszéd-
jét hamarabb bevégezni ! No, uramfia, ennél nem kell 
csúnyább kószahir, utczai pletykabeszéd ! Hisz ő szent-
sége, amint elvégezte tizenegy óráig rendes dolgát, ki-
hallgatott egynehány bibornokot, különösen biboros 
államtitkárát, Rampolla ő emját, legott legelevenebb fri-
sességgel bejött a mellékajtón, a trónterembe és üveg-
alatti pulpitusában foglalt helyet. Volt szerencsénk egész 
idő alatt szemeinkkel kisérni azon nyugodtságot, melyet 
közel 83 éves aggastyán, az ősz Simeon, vörös köpenyében 
burkoltan, egész beszéd alatt tanúsított, és azon eleven-
séget, a midőn ülőhelyéről felkelt és lakószobáiba vissza-
vonult. a hol ismét az előcsarnokban számos kihallgatásra 
váró missionarius és egyebek várakoztak. Sokszor lehe-
tett már hallani, hogy az ilyen emberek, a kiknek halá-
lát sokan, némelyek kárörömmel, nagyon várják, óhajtják, 
betegségöket hiresztelik, vagy már halottakká is teszik, — 
azok legtovább szoktak élni. És ime, ugyanez bizonyul be 
szentséges atyánk személyére vonatkozólag, ki valóban 
Isten különös kegyelme által támogatatva, annyi sok 
viszontagság daczára, ily szikár, gyenge testalkotásában, 
legnagyobb örömünkre, nem lankadtabb, hanem ele-
venebb ! ! ! 

Nagyban fogja élénkíteni eme elevenségét ő szent-
ségének, erősen hiszszük a közeledő örömünnepek, a midőn 
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január első napjaiban, tán éppen bárom királyok napján, 
az ártatlan gyermeksereg püspöki jubileuma alkalmából 
elsők leteszik szentséges kezeibe az ajándékot. Nagyobb 
mérvű mozgalom indult itt minden körben a legnagyobb 
ritkaságok közzé tartozó 50 éves püspöki jubileumra ; a 
szerzetes rendek généralisai, a congregatiok elöljárói, ha 
szegény szerzetestársaik között is, gyűjtéseket rendeznek, 
hogy közös atyánknak ily rendkivüli alkalommal vala-
mivel kedveskedjenek. 

Ugy látszik, a municipalis város tanácsa is némi 
kedvezménynyel akar járulni ezen ünnepségekhez, habár 
nem közvetlenül ő szentsége javára, hanem a jövendő 
idegen zarándokok tekintetére nézve ; mert lázas sietség-
gel dolgoznak a lóvonatu vasutak kiépítésén ugv, hogy 
szent Péter templomától szent Pál templomáig lóvonatu 
vasúton kevés szoldival lehessen menni; a többi 5 bazilika 
is közel áll az ily összekötetéshez, szent Sebestyén bazi-
likáját kivéve. 

Tegnap, deczember másodikán, mint minden évben 
1888 óta, az itteni német-naczionális templomban, a dell'Ani-
mában, ő felsége az osztr. császár és Magyarország apostoli 
királya boldog kormányzatáért és az osztrák dinasztia 
boldog existencziájaért hálaadó isteni tisztelet tartatott 
ünnepélyes sz. misével és „Tedeummal", melyet mons. 
Nagl, a dell'Anima rectora tartott teljes segédlettel. 

Jelen voltak a nagykövetek személvzetökkel és szá-
mos osztrák-magyar alattvaló. Gmitter Alfonz, 

niagy. pápai gyóntató. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
= A Budapesti Kath. Kör XIII. Leo püspöki jubi-

leumával legutóbbi igazgató választmányi ülésében beha-
tóan foglalkozott. A választmány elhatározta, hogy ezen 
alkalmat a kör is fel fogja használni arra, hogy fiúi 
érzelmeit és hódolatát kifejezze szent Péter utóda s Krisz-
tus helytartója iránt. Első sorban egy üdvölő feliratot 
fog intézni ebből az alkalomból a szent Atyához, melyhez 
csatlakozásra fel fogja hivni a többi kath. köröket és 
olvasó egyleteket is, hogy igy együttesen az összes kath. 
körök együtt jelenjenek meg üdvözölni a jubiláris szent 
Atyát. Ezenkívül egy diszgyülést fog rendezni a Kath. 
Kör a fővárosban, lehetőleg a jubileum napján, hogy 
alkalmat adjon a főváros kath. közönségének is hódolatát 
kifejezni az egyház feje iránt. Az ünnepély rendezésére a 
kör egy bizottságot küldött ki, mely az ünnepély pro-
grammját megállapítja s az előmunkálatokat fogja tel-
jesíteni. 

VEGYESEK. 
*** Rómából illetékes helyről érkezett hozzánk a 

figyelmeztetés, hogy az egyházellenes sajtó azért terjeszt 
jelenleg oly gyakran alarmirozó híreket a szent atya 
egészségéről s állítólagos gyakori elájulásairól, mert azt 
hiszi, hogy ez által világszerte lehangolólag fog hatni a 
pápa jubileuma alkalmából tervezett római zarándokiá-
sok előkészitésére. Szentséges atyánk egészségi állapota a 
lehetőleg legkielégitőbb ; azért is püspöki félszázados 

jubileumának ünnepségeit hálatelt szívvel Isten iránt a 
lehető legnagyobb fénynyel fogja megtartani. Nincs 
semmi ok, a miért e jubileumra világszerte a legnagyobb 
lelkesedéssel ne lehetne készülődni. 

— A debreczeni róm kath. egyházközség uj prépost-
plébánosa, — ezt olvassuk a debreczeni „Prot. Lap "-ban 
— ki a szerencsétlenül járt, egyik lábát elvesztett Szakszó 
Rezső helyére neveztetett ide ki makariai vál. püspök 
czimmel, dr Wolafka Nándor, nov. hó 17-én érkezett 
városunkba. A vasúti indóháznál tiszteletére megjelentek 
között ott volt városunk polgármestere is, ki rövid be-
szédben üdvözölvén az érkezettet, erre ez többek közt a 
következő szavakkal válaszolt: „Isten engem ugy segél-
jen, hogy sem magam meg nem bontom a felekezetek 
békés egyetértését és szeretetét, sem pedig híveimnek 
megbontani nem engedem. Működésem odairányul és a 
vallásfelekezetekkel vállvetve oda működöm, hogy rajon-
gásig szeretett hazám, s e város felvirágzását, jólétét 
előmozdítsam." A magas állású főpap ajkairól elhangzott 
e szavak a lehető legjobb hatást okozták köreinkben, 
mint ezt a nov. 20-án általa rendezett nagy közebéden 
is tapasztalhatta, hol a rokonszenves megjelenésű, beszédű 
főpapot minden oldalról tiszta, hamisítatlan óváczióval, 
szeretettel vettük körül. Isten hozta öt városunkba, hol 
szép tere van neki a felekezetek közti egyetértés, közös 
munkálkodás előmozdítása által távol tartani tőlünk az 
épen most több helyen előtűnni kezdő áldatlan vallási 
versengés hydrafejét. 

— Uj kath. templom Budapesten. Lollok Lénárd 
lipótvárosi plébános a napokban egy memorandumot ter-
jesztett a főváros tanácsa elé, melyben kifejti, hogy az 
Y. kerület külterületén egy uj róm. katholikus templom 
szükséges. A memorandumot Vaszary Kolos hgprimás 
ő főmlga egy a tanácshoz intézet levelében ajánlja a 
tanács pártfogásába. 

ÍMT Felhívás előfizetésre. "WS. 
M. t. olvasó-közönségünk már önként megindította 

a jövő évre szóló előfizetést. 
Ez az előzékenység reánk nézve megtisztelő, a lapra 

nézve örvendetes. Jele, hogy olvasóközönségünk meg 
van elégedve a múlttal s méltó folytatást vár a jövőben. 

Részletesebben később nyilatkozunk. Az egyház és 
haza sorsa Magyarországban oly alakulások és helyzetek 
felé tereltetik, hogy egy félszázados tapasztalásokkal ren-
delkező oly egyházi lapnak, mint a „Religio", 1893-iki 
évfolyama rendkívül érdekesnek és tanulságokban mesz-
sze kitekintőnek s kihatónak Ígérkezik. 

Kérjük az előfizetések folytatását. Az előfizetési föl-
tételek a régiek : egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed 
évre 2 frt 50 kr, a jövő év elejétől kezdve korona ér-
tékben. Erga sacra is megkapható. 

Nagyobb szolgálatot azok, kik e lapot kedvelik, nem 
tehetnek, mint ha kiki egy-két uj megrendelőt vagy 
olvasót szerez a lap számára, mit tisztelettel s testvéri 
bizalommal kér a szerkesztő. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, deczember 10. 47. II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Polgári anyakönyvek. — Iskola és otthon. — Tomory Pál és a mohácsi vész. — Egyházi 
Tudósítás . - L u z e r n : Svájcz katholikus szoeziál-reformerei. — Kath. Köztevékenység : A kath . akczió érdekében. — Irodalom : A 

Pat rona Hungáriáé. — Vegyesek. 

P o l g á r i a n y a k ö n y v e k . 

A YVekerle-kormány négy egyházpol i t ika i 
ké rdés t ve t t föl p rog rammjába . ú g y m i n t az 
izrael i ta vallás reczepczióját , a vallások szabad 
gyakor lásá t , az á l ta lános polgár i anyakönyvek 
és a kötelező polgári házasság behozata lá t . 

Az első három kérdésre vonatkozó javasla-
t o k a t még a jelen téli ülésszak fo lyamán szán-
dékozik a l k o t m á n y o s t á rgya lás vége t t a képvi-
selőház elé ter jesz teni . A negyedikre csak elvi 
ki je lentés t t e t t . t. i. hogy a házassági j o g r a 
vonatkozó javas la t „az á l ta lános á l lami b í rás-
kodás és a kötelező polgár i házasság alapelvei 
a lap ján fog e lkész í t te tn i , " de a k iv i te l re és 
egyes részletes in tézkedésekre nézve a k i rá ly 
legmagasabb e lhatározása akkor ra t a r t a t o t t fenn, 
ha m a j d a k idolgozot t tö rvény javas la t eléje t e r -
jesztet ik . 

Ez a 4-ik kérdés t e h á t csak a jövő zenéjé t 
képezi, melyre vonatkozólag ma még nem tud-
juk, mikor lesz kész a javas la t , a k i rá ly legma-
gasabb e lha tá rozása u t án hogyan fog fes teni , 
és mikor kerül ma jd nap i rendre? Az elvi ki je-
lentések a, pol i t ika i viszonyok közöt t sokat vagy 
semmi t sem je len tenek , ós éppen azért , m e r t a 
po lgár i házasságra csak ko r l á to l t elvi k i j e l en tés t 
ha l lo t tunk : a polgár i házasság mos t még napi 
kérdés t nem képez, azér t ká r volna rá mos t 
m á r nagyban fogyasz tani a puskapor t . 

De anná l inkább felhivja f igye lmünket a 
há rom első kérdés, amelyre vonatkozó javas la tok 
m á r is m u n k á b a vannak véve (?) és a „téli ülés-
szak fo lyamán" kerülnek a képviselőház elé. 
Ezek sorsa fe le t t t e h á t egy-két hónap van hi-

va tva dönteni , azér t ezekre nézve a részletes," 
p rogrammszerű előkészülést részünkről is m u n -
kába kell venni. 

Legközelebbi t eendő inke t a ko rmány emii-
t e t t egyházpol i t ikai p r o g r a m m j a i r t a elő, abból 
m e r i t j ü k mi is p r o g r a m m u n k a t , a melynek vele-
j é t a t i sz ta l á t ás és a cselekvési egymásu tánnak 
helyes megjelölése kell hogy képezze most . Mert 
ha va lamikor , ugy bizonyára jelenleg van ezen 
kel lékekre szükségünk, miu t án a legközelebb" 
beálló akcziónk sikere vagy s iker te lensége egye-
nesen a t t ó l fog függn i : m e g é r t e t t ü k - e a kor-
m á n y taktikáját s ennek folytán megle l tük-e azt 
a pon to t , melyet akcz ió -p rog rammunkban az 
első helyre kell á l l i t an i? Meglel tük-e azt a pon-
to t , amelyből akcziónknak a ko rmány egész egy-
házpol i t iká ja ellen kell k i indu ln ia? 

A lefolyt h á r o m év a l a t t ugyancsak vol t 
a lka lmunk , sa jnos hogy visszájából, m a g u n k o n 
tapasz ta ln i , menny i r e igaz, hogy qui bene in-
coepi t , d imidium habe t laboris. Mi febr. 26-ika 
u t án nem jó l kezdettük, nem is végeztünk 
semmi t — mostaná ig . Kár lenne t e h á t ezt 
u j abb eszmezavar fo ly tán ú jból megrepe tá ln i ; 
m e r t akkor m á r v i sszavonha ta t lanu l e lveszi t jük 
ügyünke t . 

Hogy t e h á t először is t i sz tán lássuk jelen-
legi he lyze tünket , e r re vezető fonalul a Weker le -
k o r m á n y egyházpol i t ikai p r o g r a m m j á n a k a vol t 
Szápáry-kormány p rogram m j á v a l való összeha-
sonl í tása szolgál. 

Ez utóbbi , m i n t t u d j u k , egy pon tbó l ál lot t , 
t. i. a febr. r ende le t á l ta l az 1868. évi 53. t.-cz. 
12. § -á t a vegyesházasságból származot t gyer-

47 



246 RELIGIO. 370 

mekek ál l í tólagos hová ta r tozandósága i r á n t a k a r t a ; 
végreha j tan i . A rendele t azonban czél ját nem 
ér te el, nemcsak azért , mivel a ka th . papság a 
k i v á n t b izony la toka t a más vallású le lkészeknek 
nem a d t a ki, hanem azér t is, mivel az alsóbb 
közigazgatás i ha tóságok á l ta l e lrendel t b izonyla t -
k iadás t a be lügyminisz te r t ö rü l t e s az egész 
rendele tből csak a p lébánosokra k i r ó t t b i rság 
m a r a d t fenn, me lye t v é g r e h a j t a n i jónak lá t t ak . 
Tehá t t u l a jdonkép a be lügyminisz tér ium vol t az, 
mely a febr. rende le te t czóljától e lü tö t t e s a 
68. évi 12-ik §. a lap ján egy mons t ruosus helyze-
t e t t e r e m t e t t , me lynek a 12-ik §-hoz és a febr. 
rende le t intencziójához v a j m i kevés köze van. 

A vegyesházasságból szá rmazo t t gyerme-
keknek a közok ta tás i minisz ter ál tal ki je löl t 
hová ta r tozandósága t e h á t nem érvényesült . Nem 
érvényesül t az emi i t e t t körü lményeken kivül 
azér t sem, mivel a prot . pász torok sem t a r t o t t á k 
meg ezt a rendele te t . 

A huza-vona közben Szápáry o t t hagy t a 
székét s W e k e r l e l épe t t helyébe. Az egyházpo-
l i t i ká ra ez a vál tozás azzal a befolyással volt , 
hogy uj minisz tér ium he lye t t u j p r o g r a m m o t 
k a p t u n k , a melybe a régi p r o g r a m m febr. ren-
de le té t is be l ebu j t a t t ák , meg uj ké rdésekke l is 
megszapor í to t t ák . U j a k : a zsidó val lás reczep-
cziója, a val lások szabad gyakor l a t a és a pol-
gári házasság. Réginek a polgár i anyakönyvek 
szándékol t behozata la mondha tó , m e r t ez a pol-
gár i házassággal is összefügg ugyan, de a meny-
nyiben ez csak a jövő zenéjé t képezi, a ja -
vasla t ac tua l i t e r a febr. rendele t czélját van 
h iva tva szolgálni. 

Tehá t egy kérdés helyet t az uj kormány tó l 
négye t k a p t u n k , mi t a k o r m á n y ránk ka tho l i -
kusokra nézve radikál is k ú r á n a k nevezet t el. 

A Szápáry és W e k e r l e - k a b i n e t p r o g r a m m -
ja inak ezen összehasonl í tása már m u t a t j a , hogy 
a jelenlegi akcziónk sú lypon t j ának hová kell 
esnie. 

A polgári házasság részletezésétől je lenleg 
e l t ek in the tünk , legalább, nem ezt kell mos t 
to lni előtérbe, mivel ezzel a tö rvényhozás egy-
h a m a r foglalkozni nem fog. A mire je lenleg 
szükségünk v o l t : a po lgár i házasságnak a hazai 
á l lapota inkhoz való viszonyáról t á j ékozód tunk 
már , tud juk , hogy ezen idegen ins t i tu t io m a g y a r 
b a r á t j a i n a k m i t kell felelnünk. Ennyi elég most . 

Az izrael i ta vallás reczepczióját s elvileg a 

vallások kor lá t l an szabadságá t szintén a napok-
ban beszéltük meg. Ebben a j e len leg ak tuá l i s 
kérdésben, ha legközelebb nap i r end re kerül , a 
ker . Magyarország fogja tudn i önmaga i r án t i 
t a r t ozá sá t s az emberek egyenlőségét a vallások 
egyenlőt lenségével nem fog ja összezavarni. Re-
méljük, hogy a ker. nép és a törvényhozók 
akcziójának non possumus-án a ko rmány ezen 
felesleges u j i tás i kedve ha jó tö ré s t fog szenvedni. 

Mivel t e h á t a polgári házasság nem fog 
egyhamar szóba j ö n n i s a tél i időszakra k i tű -
zöt t p rog ramúiban a zsidó vallás reczepcziója s 
a vallások ko r l á t l an szabadsága, m i n t indoko-
la t l an és szükségtelen j avas la t , a gondolkozó-
k a t igen könnyen egy t ábo rba fogja maga ellen 
t e r e ln i : azér t az ellen-akczió sú lypon t j ának a 
polgári anyakönyvekre kell esnie most. 

Az u j p rog rammu régi ko rmány régi adós-
sága ebben összpontosul tu la jdonképp . El len-
akcziónknak t ehá t ebből a pontból kiindulva 
kell a k o r m á n y egyházpol i t ikai p r o g r a m m j á t 
megros tá ln ia . A polgár i anyakönyvek behoza-
t a l á r a vonatkozó javas la tná l kell a régi adósság 
kifizetését köve te lnünk , mer t a ko rmány leg-
előbb is a n n a k a tör lesztésével t a r toz ik az or-
szágnak, mie lő t t u j vá l tók a lá i rására szólit-
h a t n á fel. 

Hogyan is mer egy k o r m á n y a zsidóknak 
és a disszidenseknek pr iv i lég iumot n y ú j t a n i 
akarni , mie lő t t a f e l zak la to t t ker. vallások ügyét , 
a febr. rende le te t , melye t ő hozo t t felszínre, 
rendezte vo lna? Hogyan és mi a lapon a k a r j a az 
ország t ö r v é n y é t a zsidó val lás reczepcziójával 
és a disszidensek jogosí tásával tö rü ln i , midőn a 
febr. rende le t visszavonását és a 68. évi 12. §. 
módos í t á sá t nem f o g a n a t o s í t o t t a még? 

Már az i lyen szándék is gyerekes és nem fér-
fias e l já rás ra m u t a t ; igy t r a k t á l h a t j a a pusz ta i 
beduin a maga tevéi t , de nem egy k o r m á n y a 
ker. Magyarország 16 mill ió lakósát . 

Tehá t a négy pontú uj p r o g r a m m helyébe 
vissza kell idéznünk a régi egy pon tú p rog ram-
mot , a melyre a febr. rendele t van irva, és egé-
szen e lhibázná a t a k t i k á t az a ka thol ikus , ak i 
belemen ve az u j k o r m á n y zavarosába ezen u j 
kérdések feszegetésébe bocsá tkoznék s n e m 
egyedül és k izárólag a febr . r ende le t rendezését 
sürge tné most . 

Csak erről beszél jünk és semmi más ró l ! 
Minden más egyházpol i t ika i kérdés feszege-
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t é sé t vissza kell u t a s í t a n u n k mindaddig, még a 
febr. rendele t sorsa el nem dől t — a polg. 
anyakönyvekrő l szóló javas la tná l . Ezzel t a r t o -
zunk m i n m a g u n k n a k , mi mé l t a t l anu l s é r t e t t 
keresz tények ! 

A polgár i anyakönyvek behozata láról szóló 
j avas la t jelzésénél Weker l é tő l ha l lo t tuk , m i t gon-
dol a k o r m á n y a febr. rendeleiről . A k o r m á n y 
a febr. r ende le t elvét B évi feszegetés u tán mos t 
is igaznak t a r t j a s az 1868. évi 12. §. helyes 
magya ráza t ának . Tehát még most is azt hiszi, hogy 
a csecsemőt a szülő akarata ellenére a prot. anya-
könyvbe bevezetni a prot. hitelveknek megfelelő 
dolog, azt hiszi, hogy a csecsemő a szülő a k a r a t a 
nélkül, sőt annak el lenére is a prot . h i t fe lekezet 
t a g j a lehet. 

A mié r t is a k o r m á n y a febr. r ende le tnek 
egy u j modus vivendi a lak jában ekkép akar 
é rvény t szerezni: „Azon tö rvény javas la tban , igy 
szólt Weker le , mely az á l ta lános polgár i anya-
könyvekrő l szól, oly in tézkedés t szándékozunk 
felvenni, hogy addig, mig a polgár i anyakönyvek 
á l t a lán életbe l ép te the tők lesznek (a polg. há-
zasság behoza ta l akor ! ) : a jelenlegi anyakönyvek-
ben az anyakönyv-veze tők az elkeresztelési eset-
ben azt is tün tessék ki, hogy az 1868: 58. t.-cz. 
szerint , az illető elkeresztel t mily va l lásunak 
t ek in t endő és a mennyiben az anyakönyv-veze-
tők e körü lménynek meg nem felelnének, az 
illető helyen a polgár i anyakönyvezés azonnal 
é le tbe l é p t e t h e t ő legyen, viszont e tö rvény meg-
hozata lával egyidejűleg az 1890. febr. 26-ki 
minisz ter i rendele t ha tá lyon kivül helyeztessék." 

Tehát , a febr. r ende le te t ké t parcziális, de 
a rendele t te l egyér tékü intézkedéssel a k a r j á k 
mos t felvál tani , hogy vagy az anyakönyvvezetők 
e rendele tnek a saját anyakönyve ikben tegyenek 
eleget, vagy pedig ha nem, akkor az i l lető 
községben a polgári anyakönyv hozat ik be. Uj 
módozat, de ugyanaz a dogma t ika i tévely, min t 
a febr. r ende l e tben ! 

Látszik, hogy a ko rmány a ma i napig sem 
t u d t a megérteni , hogy mi is sérelmes abban a 
febr. rende le tben? Fo ly ton üt i a dogmát és csak 
a keresztelő lelkész bőréről akar gondoskodni . 

A k o r m á n y ezen hamis gondolkozása az 
e l lenakcziót a r r a h iv ja fel, hogy az a j avas l a t -
nak az alapelvét döntse meg, hogy mutassa ki 
hamisságá t annak a t annak , m i n t h a elkereszte-
lés lehetséges volna, m i n t h a igaz volna, hogy a 

csecsemő a pro t . hi telv szer int a szülő a k a r a t a 
el lenére is a prot . felekezethez ta r tozha t ik . Miután 
ez a prot . hi telvvel (az egyedül üdvözitő hitről, 
a szabad egyéni meggyőződésről) d i rekt ellen-
mondásban áll, a csecsemőnek a szülő a k a r a t a 
el lenére a p ro t e s t áns anyakönyvben nincs m i t 
keresnie. 

H a az ellenakczió a k o r m á n y t ily i r ányban 
te lv i lágosi to t ta , ö n k é n t fog következni az, hogy 
a febr. rendele t , m i n t olyan, mely a ka tho l ikus 
és a p ro t e s t áns dogmát a keresztségről sérti , 
mely a 68-iki tö rvény „köve t ik" igéjét helyte-
lenül magyarázza , v isszavonandó és pedig min-
den aequivalens nélkül. Bőven szólo t tam erről 
„A keresztelési kérdés megoldása" czimü czik-
ke imben. 

A polgári anyakönyvekről szóló javas la t ellen 
meg ind i t andó v i t ában t e h á t nem jó lesz i smét 
csak a szülők t e rmésze t i jogá ra h iva tkozni ; a 
beve t t val lások hitelveire kell hivatkozni , csak 
ezekkel lehet a keresztségről és a vele kapcso-
la tos anyakönyvezésről szóló jelen kérdés t tisz-
t á n eldönteni . Hiszen e kérdés pozitiv vallási 
kérdés, melyet a hi te lvek szer int kell mérn i és 
a 3 éves tapasz ta lás már eléggé m e g t a n i t h a t o t t 
b e n n ü n k e t ar ra , hogy mi eredménye van annak, 
ha mi csupán a szülők te rmésze t i jogáról be-
szélünk. 

A polgári anyakönyvek ellen i rányuló és a 
beve t t vallások hi telveire támaszkodó ezen ak-
cziónknak a tendencziá ja pedig az legyen, hogy 
a javas la t visszautasitassók, m e r t felesleges és 
alapnélküli ; hogy a törvényhozás a herczeg-pri-
rnásnak a j avas la tá t a 68-iki 58. t.-cz. 12. §-áról 
tö rvénybe iktassa s ezzel a gyermekek h o v á t a r -
tozásáról a 68 e lő t t i á l l apo t s egyú t ta l a régi 
anyakönyvezés t a r tassók fenn, i l letőleg áll i tassók 
vissza. Senkinek, a ki a jogi igényeke t a beve t t 
val lások hi telvei szer int méri , ez ellen ki fogása 
nem lehet. Már pedig az indifferens törvényhozás 
csak a bevett vallások hitelveinek épségben tartásá-
ról köteles gondoskodni és semmi egyébről. 

Igy gondolom ón a kiindulási p o n t j á t és 
e g y m á s u t á n j á t annak az akcziónak, melyet a 
k o r m á n y négy pon tú p r o g r a m m j a ellen a lkot-
mányos módon vivnunk kell, hacsak m i n d e n t 
elvesziteni nem aka runk . Az a lko tmányos küz-
delmekben minden függ a helyes k i indulás i 
pon t tó l és a helyes t ak t iká tó l . A polgár i anya-
könyvekről szóló j avas la t körü l kell most e rő in-

47* 
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ket központos í tan i és a kérdés e lbí rá lására a ! 
b i t e lveke t a lkalmazni . Mer t ha i smét az alapelv ! 
v i t a t á sá tó l e l té rünk , ha i smét a természet i j og 
á l ta lánosságaiba ful lad v i t á n k : aká rk i meglássa, ! 
hogy el lenfeleink dogmat ikus á l l á spon tunk igaz-
ságáról meggyőzve megin t nem lesznek és a pol-
gá r i anyakönyvek tö rvénybe kerülnek be. Ki t 
okol jünk akkor? 

Ha jól megfigyeltük az eseményeke t , fel-
t ű n h e t e t t mindenese t re : m ié r t nem á l lo t t ak eddig 
elő a keresztelési kérdésben hi te lveikkel a pro-
t e s t ánsok? Jog igényöke t a gyermekekre mié r t 
nem igazol ták ezekkel, hanem a ka tho l ikusok 
ál tal v i t a t o t t t e rmésze t i jog körében keres tek 
k i b ú v ó k a t a minisz ter re l egye temben? H á t csak 
azért , m e r t a sa j á t h i te lve ikben rejl ik rá jok 
nézve a biztos vereség ! Ezeket a prot . hi te lve-
ke t fe l tá rn i annyi , m i n t e l t emetn i a febr. ren-
dele te t , m e r t a ke t tő közö t t i e l lenmondást sem-
miféle szofisztikával sem lehet elpalástolni . N e m 
is ál lnak velők elő a p ro tes tánsok és örül tek 
bizonyára, mikor a kathol ikusok nekik a pusz ta 
te rmésze t i jogban oly a lka lmas disputálási t e r e t 
készí te t tek . 

Té r j enek t e h á t a ka tho l ikusok a helyes 
disputálási ú t ra , t é r j enek á t a hi te lvekre , ezek 
k ibúvót n e m engednek ! Hogy a h i te le lvekre 
nézzünk, a sz. szék is figyelmeztetett, midőn a 
Simor pr ímáshoz in t éze t t második dekré tumában 
azt i r t a : „ne quis si t in is to r egno confl ictus 
rel igionis causa, p e r g r a t u m Summo Pont i f ic i 
facéré t Em. Tua, si . . . r a t i onem al iquam rei 
expediendae reper i re t , per quam sic possit dis-
sidium componi , u t ufrique p a r t i sat isfiat , snlvis 
Catholicae doctrinae principiis." Es előzőleg: „Ex 
hinc facile in fe r tu r . . . eos, qui huic (de universa 
sobole) educat ioni i m p e d i m e n t u m obi icerent , 
v io la turos simul l i be r t a t em p a r e n t u m et Eccle-
sia jura." De a sz. szék egy szóval sem jelzi, 
hogy a keresztelési kérdés megoldása czéljából 
csupán a szülők t e rmésze t i j o g á t hangoztassuk, 
m e r t ez, és mos t már elég t apasz ta lásunk van 
róla, a ma i összekuszált fe jekben zavarra , k ibú-
vóra, de t i sz ta l á t á s r a nem vezet. 

A tö rvényhozóknak ilyen theo log ikus meg-
ok ta t á sában , a milyen nálunk szükséges most , 
W i n d t h o r s t mes te r volt . Ha W i n d t h o r s t u n k 
volna, a 3 évi huza-vona sem köve tkeze t t volna 
be. Mert qui bene incoepit , dimidium habe t 
laboris. 

Ha pedig most sem lá tnók be ennek az 
ax iómának igazságát e l já rásunkon, akkor a kö-
zeli jövő sa jnos tényekkel fog bennünke t erre 
meg tan í t an i . De a k k o r m á r késő le?z. 

Dr Dudek János. 

Iskola és otthon. 
hogyan viszonylanak egymáshoz ? 

(Vége.) 

A fanitás nevelés nélkül, olyan, mint az ember fő 
nélkül, mint a ló lovas nélkül, mint a tűz füst nélkül. 
Az oktatás nem nevel, de a nevelés oktat. Ezen körül-
mény a vallás által fentartott azon sarkelvekben leli 
magyarázatát, melyek — mialatt az oktatás a főt tudás-
sal és ismeretekkel gyarapítja — az isteni kegyelem 
folytán átalakítják a szivet, az akaratot és az érzelem 
világát : az ember lelkében magasabb, Isten felé irányzott 
törekvéseket ébresztenek és ez által a valódi műveltség-
nek lesznek forrásaivá. Az erkölcsös élet, az önmegtaga-
dás, valamint a hazaszeretet, az alattvalói hűség és enge-
delmesség, csak is ezen talajon tenyésznek. E közmondást 
tehát, hogy: „Az igazság az állam talpköve" joggal 
egészíthetnénk ki azon állítással, hogy : A.z ifjúság ke-
resztény nevelése az állam valódi talpköve." A ki az 
Istenéhez hű, az hü lesz hazájához és családjához is. Ha 
valaki hű családjához és hazájához, akkor ez a hűség, 
hogy valódi és kipróbált legyen, csakis az Isten iránti 
hűségben lelheti alapját. Valamint az államnak az ő jól 
felfogott érdeke parancsolja, hogy a hitvallásos iskolákat 
respektálja és lehetőleg támogassa, ép ugy más részről 
jogot ad és kötelességévé teszi a szülőknek, hogy gyer-
mekeik érdekében azt követeljék. Mert kizárólag a szü-
lőknek van a legelső, legtermészetesebb és leghatározot-
tabb joga, hogy gyermekeiknek neveltetéséről és tanítta-
tásáról gondoskodjanak. Isten nekik adta ezen áldást, ők 
táplálják és ruházzák a gyermeket, ők védik és oltal-
mazzák a veszedelmek ellen s ők felelősek érte ugy ezen, 
mint a másvilágon. 

A népiskola az ö valódi czélját tekintve, kezdet óta 
csak egy, a szülőket támogató intézmény volt, mely 
minden időben tisztán a gyermekekért létezett, nem pedig 
önmagáért. Azért legfontosabb törekvéseiket oda kell a 
szülőknek irányozniok, hogy gyermekeik az iskolában 
szüleik hitében neveltessenek és tanitassanak, nehogy az 
élet kenyere helyett, a hitetlenség kövét nyújtsa nekik a 
humanismusnak nevezett világvallás, mely egyenlően jó a 
zsidónak, pogánynak és hottentótának. 

De, ha mindjárt a felekezeti népiskolában biztosítva 
van is a keresztény nevelés, szabad-e a szülőknek kezei-
ket nyugodtan ölbe tenni és a nevelésnek egész mun-
káját az iskolára bízni ? 

Első sorban a szülők, mint a gyermek mellé kiren-
delt Isten helyettesei, vannak leginkább kötelezve, hogy 
gyermekeik keresztény katholikus neveléséről gondoskod-
janak ; az iskola e feladatnál legfeljebb csak segitségükre 
lehet. Csakis azon szülők képesek gyermekeik iránti köte-
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lességüknek megfelelni, a kik teljesen átértik ezen igaz-
ságot. Nincs tehát veszedelmesebb tévedés, mintha a 
szülő azzal csendesíti le aggódó lelkiismeretét, hogy a 
gyermekeinek nevelése úgyis legfőképen az iskolától függ. 
Mindenek előtt őt rendelte Isten gyermekeinek nevelőjévé 
és tanitójává, őt illeti azokért a legnagyobb felelősség. 

Az iskola igen nagy befolyást gyakorol a gyerme-
kekre, az ő jellemükre, vallás-erkölcsi életükre és későbbi 
életczéljaikra. Mi alig vagyunk ezt képesek mérlegelni. 
Mindazáltal sokkal nagyobb az a hatás, a mit a szülők 
és a szülei ház okoznak. A gyermekek jövője, vallás-
erkölcsi műveltsége leginkább tőlük függ. Igy rendezte 
Isten azt az emberi természetben. Az iskola tehát a 
gyermekek vallásos nevelésében hathatós támasza lehet a 
szülőknek, de Isten előtt a nevelés kötelezettsége alul 
őket fel nem mentheti. 

Az igazi vallásos keresztény nevelésnek abban kell 
keresnie tulajdonképeni feladatát, hogy a gyermeket 
oly módon nevelje, hogy az később magára hagyva is 
képes legyen feltalálni örök boldogságát. Egy ilyen ne-
velési módot nem elég azonban az iskola falai közt el-
kezdeni, hanem az alapot hozzá már a családi körben 
kell előkészíteni, ugyanitt kell azt gondozni s éppen 
innen kell az iskola működését karöltve támogatni. De 
fájdalom, itt igen sok hiányzik. Mennyi szülő van pl. a 
ki az imádságot nem is tartja szükségesnek. Vagy talán 
imádkoznak még az étkezés előtt és után, midőn mind-
nyájan együtt vannak, de hová tűnt a közös ájtatosság 
reggel és este? Annak többé semmi nyoma. Minden 
egyes felkél és lefekszik ; hogy valljon imádkoztak-e, 
azt már nem kérdezi többé tőlük az atya és anya, leg-
feljebb talán a kicsinyektől. — Ha felkelnek, mindjárt 
munka után kell látni, az üzletbe kell sietni, a közös 
imára, ha csak néhány másodperczig tartana is az, nincs 
már többé idő. És mégis a közös háziájtatosság ápolása 
nem csupán egy vallásos dolog, van annak egy fontos 
szocziális jelentősége is. Erre vonatkozólag igen szépen 
jegyzi meg az ismert szocziálpolitikus Riehl tanár : 

„Ha a családatya — legyen bár előkelő és gazdag 
— nem fog a napi munkához kávézással, hanem az 
Istenhez bocsátott imával, melyben a nőnek, a gyerme-
keknek, a cselédségnek és az egész háznépnek is részt 
kell venniök, czopfnak és képmutatásnak tekintik az em-
berek. Pedig a napi munkának egy ilyen bevezetése azt 
fejezi ki, hogy a házbeliek egyetértenek és egymáshoz 
tartoznak. De eltekintve a dolognak vallás-erkölcsi jelen-
tőségétől, szocziális szempontból aranyat ér. . . Valóban 
nem volna szabad a családatyának könnyedén venni azon 
tisztét, hogy az „egész háznak" előimádkozzék, hiszen ez 
a hivatal úgyis csak utolsó maradványa az őseitől reá-
hagyományozott „házi papi" méltóságnak. Ez sokkal 
több tiszteletet, tekintélyt és felsőbbséget szerez a büszke 
léleknek, a czimek és ordók egész seregénél. A család-
atyák közül akárhány szegény bűnös belátja e dolog 
igazságát, de mégis attól tart, hogy „finom műveltségű 
szomszédja" őt kinevethetné. — Nem restel házi jogaiból 
engedni, sőt azokról lemondani, de szégyeli magát, hogy 
házának papja és ura legyen." — Ez a megjegyzés két-
ségtelenül nagyon találó és igaz. 

A szülei ház valódi tenyészdéje azon szokásainknak, 
melyek bennünket egészen a sirig követnek s fájdalom 
nemcsak a jóknak, hanem a gonoszoknak is. A szülei 
házra illik leginkább a közmondás: „A mit gyermek-
korunkban megszoktunk, öregségünkben se hagyjuk el." 
A szülei ház szokásai a gyermeknek valóban sajátságos 
módon második természetévé válnak és az otthon tovább 
él a gyermekekben. Azért a szülőknek kötelessége, fen-
tartani családjuk körében a kegyeletet minden szenti 
magasztos és eszményi iránt, az ő feladatuk megőrizni a 
szeretetnek és hűségnek szellemét, az ő kötelességük 
ápolni az igazságosságnak és mértékletességnek erényeit, 
az övék, gyarapitani az ön megtagadásnak és rendnek 
szeretétét. Ha e szellem lengi a házat keresztül és ha e 
szellemet a szülök ápolják és gyarapítják, akkor az, de 
csakis akkor és csakis az esetben a gyermek szivének és 
akaratának fejlődésére igen üdvös hatást fog gyakorolni. 

Bizonyos, hogy gyermekeket nevelni r.em könnyű 
dolog. Ez a szülők részéről kitartást, figyelmet, önmeg-
tagadást és önuralmat igényel, de főképen a kötelesség 
lelkiismeretes betöltését. De az istenfélő szülőknek mű-
ködésén is bőséges áldás lesz, mert a számtalan gyermek, 
kiket ők talán a legnehezebb körülmények közt védel-
meztek meg az istentelen környezet káros befolyása ellen, 
hálával fogják megköszönni egykoron a szülei ház hűsé-
ges gondozását és üdvös fegyelmét, hálásan fogják meg-
köszönni, hogy azok maradtak, a minek születtek, t. i. 
jámbor hivő keresztény katholikusok és talpig becsületes 
polgárok. 
» 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
V. 

Egy második név is feketéllik a magyar történelem 
lapjain, ki előidézője volt a nemesség visszahatásának, s 
ezzel a mohácsi vésznek is. 

E név Zápolyai János erdélyi vajdáé ! 
A nemesség bizonyára nem feledi el magasztos 

hivatását, reformeszméi nem vonnak magok után gyászos 
visszahatást, ha vezérei nem egy, nagy szellemét áruba 
bocsátó, lángelméjü törvénytudó és szónok, Verbőczy ; 
és egy nagyravágyó főúr — Zápolyai János. 

Már atyjának, Zápolyai Istvánnak, ausztriai helytar-
tónak nem kisebb volt terve, mint családját, bármely 
eszközökkel trónra emelni. Ezt nyiltan elárulta már 
akkor, midőn Mátyás halála után az országos deputáczió 
előtt e szavakkal emelte magasba fiát: „csak ekkorára 
nőttél volna már fiam, most magyar királylyá emelné-
lek." De a főnemesség előtt nem számithatott nagyra-
vágyó terve támogatására, mert parvenünek tekintették ; 
azért czélját közelebb vélte elérni az által, ha a 
köznemesség élére áll, színleg annak reformzászla-
ját lobogtatva, tényleg pedig fiának a trónra utat törni. 
Evégből 1495-ben a köznemesség élére állt, kik kitűnő 
lelkesedéssel üdvözölték a soraikból hirtelen felemelkedett 
nádort. De 1499-ben kimúlt, nagyravágyó tervének kivi-
telét nejére, Hedvig tescheni herczegnőre bízva, ki férje 
óhajának élt, annyira, hogy naponkint imádkozott a sze-
rencséért, hogy fiát trónon láthassa. 
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György fiának, Korvin János herczeg leányát, Erzsé-
betet jegyezte el. János fiát Ulászló leányával, Anna 
főherczegnővel óhajtotta egybe fűzni. De Erzsébet a me-
nyegző előtt meghalt, Anna herczegnő keze pedig meg-
tagadtatott. Hedvig bizott" a jövőben ; János nevelését 
oly irányban vezette, mely a nagy czélnak megfelelt. S 
valóban, — János simult atyja nagyravágyó szelleméhez, 
a hatalomvágy korán lelkébe plántáltatott olyannyira, 
hogy a 14 éves ifjú, atyja halála után csakhamar tisztá-
ban volt, mily szerepkörre van hivatva, miként kell csa-
ládjának ambiczióit megvalósitani ? Még csak 14 éves 
ifjú volt, s a Zápolyai-ház barátjai a nemesség — mely 
már tekintélyes ellenzékké vált — körülötte csoportosul. 
0 résztvesz küzdelmeikben, az ellenzék palaestrájában 
nevelkedik, elvöket szinleg magáévá teszi, hogy égisze 
alatt emelkedjék trónra. Zápolyai előtt Mátyás képe 
lebeg szüntelen, kit szintén egy „hazafias ellenzék" tett 
királylyá. 

1505-ben a párt fellép ama tervvel, hogy Anna 
herczegnő jegyeztessék el Zápolyainak, mert a nemzet 
nőuralmat, okulva Márián, nem fog maga fölött tűrni. A 
beteg király ellenáll, a nemesség pedig kimondja a hir-
hedt dinasztia-pontozatot. mintegy megtorolva a király 
ellenállását. 1506-ban Lajos születik, a Zápolyai-párt 
mindazonáltal nem hagy föl tervével, az elfojtott láng 
1510-ben újból lobbot vet, midőn Ulászlótól, ki Lajosnak 
cseh királylyá való koronázáról hazafelé vonul, Krem-
sierben Zápolyai személyesen kéri meg Anna herczegnő 
kezét. A király nem meri nyiltan visszautasítani a nagyra-
vágyó embert, erdélyi vajdává nevezi ki az alig 24 éves 
ifjút, beleegyezik, hogy fivére Zsigmond lengyel király 
eljegyezze magának Zápolyai nővérét, a bájos Borbálát. 
A házasság 1512-ben valóban végbemegy, ezáltal a 
Zápolyai-ház magával a királyi házzal lép rokonságba, 
mi a család tekintélyének, hatalomvágyának még nagyobb 
lendületet szerez. Zápolyai kezében az erdélyi vajda mél-
tósága, mely a nádor után legfontosabb, kétszeresen fon-
tossá vált, mert egy oly ország kormányzójává lett, 
melynek hadereje 72 vár fegyvereseivel tekintélyes erő. 
Hogy mily fontos személylyé vált, mutatja azon körül-
mény, hogy az udvar — bár ismerte czélzatait, mégis 
kénytelen volt segélyt kérni a pórlázadásban. A vajda 
leverte a forradalmat, melyet Mátyás reformjainak meg-
buktatása idézett elő, de hadi glóriáját elhomályosította 
kegyetlen fellépése, melyet a legyőzött pórokkal szemben 
tanúsított. 

A pórlázadás után merészebben, mint valaha, ad jelt 
magáról. Boszantotta, hogy az udvartól különös figyelem-
ben nem részesül, s erős akczióba lép a nemességgel. 
Nem törődve Ulászló parancsával, beüt török területre, s 
olcsón szerzett győzelme felbátorítja őt ama merész 
tényre, hogy fegyveres erővel jelenjék meg Budán, Anna 
herczegnő kezének elnyerése végett. Vereséget szenved. 
Azonban ambiczióját egyelőre kielégítve látja vala, ha 
Ulászló halála után ő lesz megválasztva Magyarország 
kormányzójává a kiskorú II. Lajos helyetteseként. — E 
vágya se teljesült, mert az udvari párt óriási megfeszítés 
és engedmények árán kivitte, hogy Bakács bibornok-pri-
más, Brandenburgi György őrgr. és Bornemissza János 

lettek a király gyámjai, a kormányzás pedig tizenkét 
főnemes- és tizenhat köznemesből álló országtanácsra 
bízatott. — Az 1519-ki nádorválasztásnál is kisebbségben 
maradt, de 1523-ban már erősen érezhető Zápolyai be-
folyása a nemességre, mely a sz. György-napi ország-
gyűlésen heves szavakban ad kifejezést Báthory kormá-
nyának tehetetlensége, az ország szomorú állapota fölött; 
követeli a nádor elmozditását, mi csakugyan megtörté-
nik, mert Báthoryt II. Lajos megfosztja méltóságától, 
anélkül azonban, hogy uj nádor-választást rendelt volna 
el, néhány hónap lefolyása után pedig a főrendek köve-
telésére visszahelyezi. Az 1525-iki hatvani gyűlés pedig 
teljesen Zápolyai fényes győzelmével végződik. Már e 
gyűlés előtt az udvar látva növekedő tekintélyét s a ne-
mességre való befolyását, igyekezett közeledni hozzá ; 
Szalkay primás érezve a nemesség ellenséges közérzületét 
személye iránt, — mit a főrendek közöl többen kárör-
vendve szemléltek — leleményes szelleme azon tanácsot 
adta a királynak, hogy engedjen az áradatnak, bocsássa 
el a német udvaronczokat, áldozza föl a nádort. A primás 
magával Zápolyaival is többször értekezett s sikerült őt 
az udvarhoz való közeledésre is birnia, sőt Verbőczyt is 
fölszólította az udvar nevében, hogy terjessze elő reform-
jait s az udvar pártolni fogja. Verbőczy megígérte, hogy 
a hatvani gyűlésen a király tekintélyét visszaállítja. 
Maga az udvar komoly szándékát nyilvánította a nemes-
ség reformjainak keresztülvitelére, midőn a német udva-
ronczokat, Brandenburgi György őrgrófot elbocsátá. S ha 
Zápolyait nem önérdeke, hanem királyának, hazájának 
üdve vezeti, a kínálkozó alkalom által megmutathatta 
volna királya iránt való hűségét. De a hatvani gyűlés 
nem a királyi trón szilárdítása volt, hanem annak gyen-
gítése. A pártszenvedélyek itt öltöttek legvészesebb for-
radalmi jelleget. Zápolyai trónra való törekvésének itt 
adatott, azt lehet mondani, hivatalos kifejezés, sőt e gyű-
lés után hangoztatták többen Zápolyai párthivei közül, 
„hogy Lajost más világra küldik uralkodni, a vajdát ki-
kiáltják királylyá és Máriát nőül adják hozzá." A hatvaui 
gyűlés lefolyása hangosan szól a vád mellett, hogy 
Zápolyai minden törekvése a trón elnyerésére irányult. 
Maga Burgio nunczius is azt irja Zápolyairól a gyűlés 
után : „annyi bizonyos, hogy hatalma nagyobb mint a 
királyé. A nádor az ő teremtménye. Az országtanács 
tagjai az ő hivei. A hadak kapitányai az ő pártjabeliek. 
A vajda tehát, ha királylyá nem is kiáltatja magát, tény-
leg mégis király." 

Nem rovható-e fel egy főúrnak nagy bünül, hogy 
midőn honának válságos helyzete a kedélyek összetartá-
sát kívánta, a törvényes és koronás királyának trónjára 
már annak életében tör ? Az ország nemességét érdekei 
képviseletére csábítja ; pártjává olvasztja, s általa nyiltan 
ad intenczióinak kifejezést? 

Nem rovható-e fel Zápolyainak, ahelyett, hogy az 
országgyűlésekre hazafihoz illően megjelent volna, az 
ellene felhozott vádakat filippikáival megczáfolta volna, 
— csak küldönczök által képviselteti magát, ezek által 
küld II. Lajosnak tanácsokat, mintha lelke egyedül a 
király lelkeért buzogna, holott mind e magatartása nem 
egyéb színlelésnél ? 
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Nem vádolható-e Zápolyai, hogy tétlen nézője volt 
hazája romlásának, hogy saját tervei elérésére hagyta az 
országot a veszedelem örvényébe rohanni, hogy a gya-
kori királyi parancsra se mozdult seregével, mintha meg-
akarta volna mutatni, hogy kicsinyli a királyt, nem azt 
teszi mit mások mondanak, hanem a mit ő akar. Pedig 
a veszélyt mint erdélyi vajda tekintélyével, erélyével 
képes lett volna elhárítani, ha a bajok hajnalán felajánlja 
karját királyának, ha a nemeseket a király iránt való 
hűségre serkenti, a királyi hatalom védelmére szükség 
esetén fegyverrel is fellép, — ha lelke egész hevével a 
főrendek és nemesek kibékitésén, kiegyenlítésén fára-
dozik ? 

Nem vádolható-e, hogy bármely áron, még a török 
protektorátusa alatt is kész volt a trón birtokába jutni ? 
Nem mutatja-e a katasztrófa után való magatartása, hogy 
szándékában volt? A helyett, hogy a csata hírének vétele 
után a török ellen indult volna, s annak triumfális me-
netét igyekezett volna megakadályozni, azt ütközetre 
kényszeríteni ; melyre egy 40,000-nyi összpontosított, s 
bizonyára az alatt már többre is felszaporodott jól ren-
dezett, harczra készen álló haderő képes lett volna? — 
Zápolyai a vész hirére összehivatja a nemességet király-
választó gyűlésre, ott királylyá kiáltatja magát. Szoli-
mánhoz követséget küld, mely tőle az ő nevében az ország 
birtoklását kéri. 

Nem szánandó-e a azon nemzet, melynek fiai között 
találkoznak olyanok, kik megfeledkezve Isten, király és 
haza iránt való kötelmeikről, csak önző czéljaikat ke-
resik ? 

Nagyon szánandó ! mert azon érzettel kell igája 
alá hajolnia, hogy mindettől ment, szabad lehetett volna, 
ha azon férfiak, kiket maga fölé emelt, nem élnek vissza 
bizalmával, és a nemzet szent czéljait nem rendelik alá 
saját nemtelen czéljaiknak ! 

Nem menti ki Zápolyait ama körülmény, hogy 
háromféle felhívást is kapott a királytól : először Budára, 
másodszor az ellenség háttal való támadására, harmad-
szor a királyi táborba; nem! mert a királyságra való 
terveit mint erdélyi vajda már serényen kovácsolta, s igy 
szándékosan késleltette hadát; nem! mert a király még 
julius végén küldte hozzá Statilio őrsi prépostot, hogy 
jöjjön haladéktalanul a királyi táborba, s ha Zápolyai-
ban az akaraterő s a honszerelem elfojtotta volna haza-
fiatlan törekvését, augusztus végén bizonyára megérkez-
hetett volna seregével, mely rendezetten és indulásra 
készen állott. 

S a ki ily magatartást tanusit hona veszélyében, 
méltatlan vád-e reá nézve, ha a mohácsi vész harmadik 
okozójának őt tartják ? 

Ellenkező véleményt csupán a rokonszenv e tör-
téneti személy iránt, de nem a történelem filozofiája 
állithat. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Luzern. Svájcz Icatholikus szocziál-reformerei. — 
Csöndben, de nagy buzgósággal és lankadhatlan ki-

tartással dolgoznak Svájcz kath. szocziál-reformerei czél-

jaik megvalósitásán — mint ezt a „Wiener Vaterland"-
ban olvassuk. Ámbár ők, nemzetiségüknek megfelelőleg, 
kisebb csoportokra oszlanak, mégis minden fontosabb 
ügyben egyetértés uralkodik közöttük s különböző uton 
bár, de ugyanazon közös czélra törekesznek, hogy t. i. : 
a szocziális tanokat és a kath. egyház parancsait, ugy 
társadalmi körükben, mint magán életükben érvénye-
sítsék. 

A két kongresszus, melyet a mult hónapban tartot-
tak, feltárja előttünk két tekintélyes párt eddigi kísér-
leteit, egyszersmind alapját képezi a további fontos mű-
ködésnek. Freiburgban október elején tartotta egyetemes 
nagygyűlését Svájcz franczia katholikus egyleteinek szö-
vetsége, a hó végén pedig a kath. munkásegyletek szö-
vetsége ülésezett, mely jobbadán németekből áll. Az első, 
különösen a katholikus egyleteknek és intézeteknek 
Svájcz franczia vidékein való terjesztésével és megszi-
lárdításával foglalkozott, a másik minden idejét kizárólag 
szocziál gazdászati és politikai kérdésekre fordította. Ez 
az eltérés a programmban pusztán csak a cultiválandó 
terrenum sokféleségében leli magyarázatát. Svájcz fran-
czia katholikusai először is vallási és szocziális természetű 
olyan nehézségekkel végeztek, melyeket a német alatt-
valók szervezetüknek tartósságával már legyőztek, vagy 
a melyeket egyáltalában nem is ismertek. A czél azonban 
közös, sőt programmjuk is majdnem ugyanaz. 

Mindkét kongresszuson meglátszott, hogy a katho-
likus egyletek az utóbbi időben nagyon elterjedtek és 
számos taggal gyarapodtak. A buzgó katholikusok ezre-
dében, mely fölött Freiburgban és Zürichben tartatott a 
hadiszemle, a legelőkelőbb helyeket a Piusegylet, a Le-
gényegylet, a svájczi katholikus Munkásszövetség és a 
Katholikus Román Egyesület tagjai foglalják el. Ezeken 
kivül a katholikus egyleteknek egész tömege van még 
képviselve. Valószínű, hogy az emiitett négy szövetség 
kevés idő múlva egymással közelebbi és szorosabb vi-
szonyba fog lépni, a mihez a kezdet egy közös biztosí-
tási bank volna. 

A freiburgi kongresszuson elmondott jelentékeny 
beszédek közül, nagy feltűnést okozott Pithou nemzet-
tanácsosé. 0 a többek között ezeket mondá: „Némelyek 
a jótékonyságnak, a szocziálismus terén tul nagy fontossá-
got tulajdonitanak. Rendes körülmények mellett nem 
szabad a munkásnak alamizsnára szorulnia. Krisztus azt 
mondotta, hogy : „Szegények mindig lesznek közöttetek" 
— innen azonban az következik, hogv abnormális körül-
mények közt élő emberek mindig lesznek. A szocziális 
kérdés keletkezésének egyik oka az egyházi vagyon el-
kobzásából származik, melynek jövedelme javarészt a 
szegények felsegélyezésére fordíttatott. A segély, mely az 
ilyen kézből származik, nem szelídíti meg annak elfoga-
dóját és én érteni tudom, ha az ilyen ember a társada-
lom iránti gyűlöletnek egy csiráját táplálja magában, 
midőn az alamizsna elfogadása őt arra készteti, hogy 
magát hozzá hasonló embertársával szemben lealázza. 
Ha az egyház közel egy századig nem avatkozott be a 
szocziális kérdés tárgyalásába, ennek okát az képezi, hogy 
először helyre kellett hoznia, amit a franczia forradalom 
lerombolt. Tekintélye gyökerében támadtatott meg. IX. 
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Pius, a pápai csalatkozhatatlanság kihirdetése által, vissza-
helyezte azt régi jogaiba és ez volt az, mely XIII. Leó-
nak megadta a tekintélyt, midőn ő hozzánk szól. . . A 
„Rerum novarum. . ." kezdetű (a munkáskérdésre vonat-
kozó) körlevél szt. Tamás tanait fejti ki, azt a mi viszo-
nyainkra alkalmazván. Azt mondják, hogy a mostani 
nemzedék rosz. Nem. Én azt állitom, hogy az egyház 
sohasem élt még át oly időket, mint a melyekben jelen-
leg működik. Hála az egyházellenes szoczialistáknak, azon 
ponton van, hogy a forradalom által elvesztett positióját 
ismét visszaszerezze." 

A zürichi nagygyűlésen Decurtins arra figyelmez-
tette Svájcz katholikusait, hogy ezen államban, „mely-
ben oly sokat küzdöttek már a munkások helyzetének 
javítása érdekében, legfőbb törekvésük oda irányuljon, 
hogy a „Rerum novarum" körlevél tanait megvalósítsák 
ós ők nyissák meg azon katholikus sereg menetét, mely 
majd hivatva lesz a Krisztus és a sátán között vívandó 
nagy szocziális küzdelmet eldönteni, hogy kötelességüknek 
ismerjék példával előljárni, elől vivén magukkal Svájcz 
czimerét, melyen a kereszt tündöklik, énekelvén az egy-
ház régi hadi énekét: „Vexilla regis prodeunt." 

„A gondolatnak azon mélységével", — fejtegeté 
tovább Dr. Decurtins — „az értelemnek azon világával, 
melyben XIII. Leó kitűnik, és a mit Malachias próféta 
róla a „Lumen in coelo" szavaival szintén jelezett, helyezte 
el a pápa a keresztény társadalom renoválásához szüksé-
ges alapokat. A munkáskérdéssel foglalkozó encyklikának 
megjelenése óta még igen kevés idő mult arra nézve, 
hogy annak rendkívüli borderejét mérlegelhessük. 
utókor részéről ép oly elismerésben fog részesülni XIII. 
Leó, mint VII. Gergely, mint III. Incze és mint V. Pius, 
azon legnagyobb pápái az egyháznak, kiket Isten a viha-
ros korszakokban azért támasztott, hogy működésűk által 
századokra kihassanak és hogy irányt mutassanak a nem-
edékek egész seregének." 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
*** A kath. akczió érdekében tisztelettel felkér-

jük a ft. plébános urakat, hogy ha plébániájuk területén 
kath, autonomia, szervezett hitközség, (ha csupán az 
iskola-ügyre vonatkozólag is) vagy kath. kör, kath. 
olvasó egyesület létezik, erről a Budapesti Kath. Kör 
irodáját (Koronaherczeg-utcza 17. szám) értesíteni szíves-
kedjenek. 

IRODALOM. 
-j- A Patrona Hungáriáé cz. lapocskák czélja a 

hitélet és vallásosság élesztése, főleg a müveit közönség 
körében, de oly módon, hogy ez mintegy véletlenül s 
ingyen jusson e lapokhoz. Ép ezért lelkes papságunk 
részéről megérdemli a tömeges terjesztést. A templomok 
padjain szétszórva, gyóntatás, beteglátogatás és egyéb 
egyházi ténykedések alkalmával, az iskolásgyermekeknek 
ajándékozva juthatnak e lapok legjobban azon közönség 
körébe, melynek szánva vannak. Mig az ilyen terjesztés 

alig kerül évenkint 1—2 forintba, általa mégis, főleg vá-
rosokban, sok jót müveihetünk, Tüzetesebb ismertetés 
czéljából álljon itt az egyes számok tartalomjegyzéke. 1. 
sz. Az oltári szentség előtt. 2. Isten érdekes. 3. A vegyes 
házasságok I. 4. A vegyes házasságok II. 5. A családok 
iránti kötelességekről. 6. Az alamizsnáról. 7. A hitről. 
8. A gyónás áldásairól. 9. A szent áldozás. 10. A szent-
Vincze-egyletről. 

Egyszerre s bérmentve küldött 10 pl. ára 10 kr. ; 
50 pl. 40 kr. ; 100 pl. 60 kr. Ily megrendelés égész év-
folyamra (12 számra) is elfogadtatik ugyanazon árak 
mellett. A megrendelések a Szent-István-Társulat ügy-
nökségéhez (Budapast, IV. Lövész-utcza 13.) intézendôk, 
mint amely ez irányban fölajánlotta szolgálatát. 

VEGYESEK. 
*** Rómából legújabb hirünk, hogy a legközelebbi 

pápai consistorium, a oielyben Vaszary Kolos hgprimás 
bibornokká fog creáltatni, január középén lesz. Magyar-
o^S^EaSlöbbeke t fog érdekelni az a hír is, hogy mgr 
Mocenni Márius érsek, pápai államtitkárhelyettes, ki ez-
előtt a bécsi nuntiaturánál volt titkár, szintén bíbornoki 
kalapot fog ezúttal kapni. 

, — Püspöki konferenczia. Főm. Vaszary Kolos hg-
primás a már jelzett konferencziát f. hó 15-ére hivta 
össze. 

— Mélt. és ft. Cselka Nándor budapesti érseki 
vikárius ur fogadására a főváros papi és világi körei 
készületeket tesznek. A vikárius ur kedvelt személyisége 
meleg óvácziók tárgya leszen. 

— A „Szent László-társulat" e hó 10-én, szomba-
ton délután 4 órakor Schlauch Lőrincz dr. váradi püspök 
ur elnöklete alatt (Lövész-utcza 13. sz. ház helyiségében) 
igazgató választmányi ülést tart. 

fPF" Felhivás előfizetésre. "Wfà 

M. t. olvasó-közönségünk már önként megindította 
a jövő évre szóló előfizetést. 

Ez az előzékenység reánk nézve megtisztelő, a lapra 
nézve örvendetes. Jele, hogy olvasóközönségünk meg 
van elégedve a múlttal s méltó folytatást vár a jövőben. 

Részletesebben később nyilatkozunk. Az egyház és 
haza sorsa Magyarországban oly alakulások és helyzetek 
felé tereltetik, hogy egy félszázados tapasztalásokkal ren-
delkező oly egyházi lapnak, mint a „Religio", 1893-iki 
évfolyama rendkívül érdekesnek és tanulságokban mesz-
sze kitekintőnek s kihatónak Ígérkezik. 

Kérjük az előfizetések folytatását. Az előfizetési föl-
tételek a régiek : egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed 
évre 2 frt 50 kr, a jövő év elejétől kezdve korona ér-
tékben. Erga sacra is megkapható. 

Nagyobb szolgálatot azok. kik e lapot kedvelik, nem 
tehetnek, mint ha kiki egy-két uj megrendelőt vagy 
olvasót szerez a lap számára, mit tisztelettel s testvéri 
bizalommal kér a szerkesztő. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

I szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, VI., Bajza-utcza 
: 14., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
• / 

KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 
ÖTVENEGYEDIK 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, deczember 14, 48 II. Félév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Általános vallásszabadság. — Egy kis felvilágosítás és önvédelem. — Tomory Pál és a 
mohácsi vész. — Egyházi Tudósítások: P a n n o n h a l m a : Főpásztori intézkedés XIII . Leo pápa püspöki jubi leumának megünneplése 

i rán t . — R ó m a : Parocchi bibornok körlevele a világ összes püspökeihez. — Vegyesek. 

Általános vallásszabadság. 
I. 

Az u j k o r m á n y egyházpol i t ikai program m -
j á t képező négy j avas l a t egyike, a val lás szabad 
gyakor la tá ró l szól. Miután a zsidó vallás reczep-
cziójával, a polgári anyakönyvekke l és a pol-
gár i házassággal foglalkoztunk már , ezt a ne-
gyedik j ava s l a to t is kellő figyelemre kel l mél-
t a t n u n k , hogy a k o r m á n y te l jes p r o g r a m m j a a 
m a g a je len tőségében ál l jon e lő t tünk. 

A vallás szabad gyakor la tá ró l czimeztók az 
e m i i t e t t negyedik j avas l a to t , a mi annyiban 
helytelen, hogy nem fejezi ki azt, a m i t a j avas -
la t t u l a jdonképen kon templá l , t. i. az egyház és 
az á l lam e lválasz tásá t és u j va l lásoknak te tszés 
szer int i s zaporodha tásá t — Magyarországon. 
Azér t már a j avas la t czimének is á l t a l ános val-
lásszabadságról , vagy kor lá t l an testületi vallás-
szabadságról kel lene szólnia. 

A különbséget azonnal észreveszszük, ha a 
ná lunk tény leg létező vallási á l lapotoka t a ha-
zai jog szempont jábó l t ek in t jük , és az u j javas-
la t in tencz ió já t e szer int mér lege l jük . 

Köztudomásu , bogy m a n a p Magyarországban 
val lásá t m i n d e n k i szabadon gyakoro lha t j a , de 
t e s tü le t i j ogokka l csak a tö rvény á l t a l kisza-
bo t t h a t á r o k közöt t , az u. n. beve t t val lások 
kere tében . Ezek számra nézve ö ten v a n n a k s 
6-ik a zsidó, m i n t t ű r t vallás. Ami ezen kivül 
van, pl. nazarénusok , a n a b a p t i s t á k stb., az t az 
á l lam a t e s tü l e t i jog szempont jábó l egyszerűen 
n e m létezőnek tek in t i , éppen ugy, m i n t a ra -
czional is tákat , agnoszt ikusokat . 

De ez a kor lá tozás nem, az egyént, h a n e m 
a vallási testületet i l leti . Ami az egyént il leti , e 
t ek in t e tben oly ko r l á t l an vallás és gondola t -
szabadság érvényesül ná lunk , hogy a legmoder-
nebb embernek sem lehe t e t e k i n t e t b e n k ivánni 
valója, m iu t án vallási t es tü le te ink , s ebben ki-
vál t a ka tho l i kus t ű n i k ki, közömbösek az i rán t , 
t a g j a i k mily m á s e lveket va l lanak és köve tnek 
az életben, m i n t a mi lyeneket tő lük konfesszió-
juk . me lynek nevét viselik, k ivánna. A t á r s ada -
lom ná lunk minden t approbá l s nem igen tesz 
különbséget az emberekben a vallási elv vagy 
elvtelenség, a jó és a rossz közöt t . 

Innen az a sa já tszerű jelenség, hogy hal-
lunk szereplő kath . fé r f iaka t , a k ike t va l lo t t 
nézeteik u t á n helyesen na tu ra l i s t áknak , m a t e -
r i a l i s t áknak kel lene nevezni ; hal lunk p ro te s t áns 
embereket , a k ik s emmi t sem hisznek keresz-
t ény i t , legfellebb öna lko t t a és a p ro tes t an t i z -
mustó l is távol álló vallási nézeteket . É p p e n 
n e m épületes á l lapot , de mi csak k o n s t a t á l n i 
a k a r j u k azt, ami tényleg lé tezik. 

Tehá t egyénileg ná lunk valóban —- „die 
Gedanken sind zollfrei" s valaki, ha tetszik, a k á r 
a hórebi bá lványt is adorá lha t j a , ha jaszála azér t 
nem görbül meg. I roda lmunk eszmei kuszá l t sága 
erről k ivá lóképp tanúskodik, sőt meg tö r t énhe t ik , 
hogy valaki ál lására ká lv in i s ta „püspök" lehe t 
s ennek daczára ké t kö te t e s m ü v e t i rhá t , mely-
ben a keresz ténységet védai fe j leménynek dek-
la rá l ja , keresz tény szép mondáró l ér tekezik, a m i t 
Kálvin soha sem t e t t . 

Tehá t ná lunk az egyén számára vallási sza-
badságot követelni , s erről még t ö r v é n y t is al-
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k ö t n i akarni , bolondházba való gondola t lenne. 
Azér t midőn egy pá r év e lő t t akadémiai beszé-
dében Tre for t a szellemi szabadság h iányáról 
panaszkodot t , mindenki összenézett , hogy váj jon 
m i t is a k a r h a t még ez az ember? 

Az egyén nálunk vallásilag korlátozva nincsen, 
de igen a vallási társulatok, ugy, mint egész Európá-
ban. A magyar ál lam jogi t es tü le tnek , erkölcs i 
személynek csak ö t vallást i smer el, ezeket pol-
gár i lag egyenlőknek t a r t j a s egyenlőknek egy-
mással szemben is, m i n t ezt az 1848: XX. t.-cz. 
és az 1868: LIII. t.-cz. kifejezte. 

Ez az á l lapot ná lunk hosszú t ö r t é n e t i fejlő-
désnek a szüleménye, hasonló más európai álla-
mok fejlődéséhez, a melynek fo lyománya a 
reczipiál t val lások rendszere. Ugyanis a hosszú 
időn á t ka th . Európa a p ro tes t án t i smussa l u j 
va l lásokat kapo t t , amelyeknek a sodró körü lmé-
nyek n á l u n k is, meg egyebüt t is polgári jogo t 
ad tak . Az egykori u ra lkodó vallás helyébe a 
beve t t val lások rendszere vá l t divatossá, vagy 
t a lán helyesebben szólva: az aka th . val lások 
l e t t ek u ra lkodókká . A tü re lmi rendszer inkább 
csak a 16-ik század u t án is ka tho l ikusoknak 
m a r a d t országokban érvényesül t , ezek vet ték be 
idővel — a kath . ősi vallás degradá lásáva l a fő 
prot . va l l ásoka t ; még egyebüt t az ősi ka th . 
val lás egyszerűen h á t t é r b e szo r í t t a to t t , vagy 
szolgai szerepre ju to t t , innen még manap is az 
aka th . Anglia, Németország, Oroszország az ura l -
kodó vallás rendszeréhez ragaszkodik. 

Nálunk, az egykor kath . országban, a jelen 
században a reczipiál t val lások á l l áspon t já ra he-
lyezkede t t az ál lam. Mot ívuma ennek a fej le-
ménynek a mú l tban a polgár i béke megőrzése 
volt , egy század ó ta pedig, kezdve a m u l t szá-
zad-végi au fk la r i s t ákon , a vallási indifferent is-
mus. A magya r ka tho l ikus egy századja már 
hiper lojál is más val lásokkal szemben ; önmagával , 
s a j á t jogaival szemben pedig feledékeny. 

Egy szóval m a n a p ná lunk a beve t t vallá-
sok rendszere uralkodik. Ezeknek t a g j a i r a nézve 
á t t é ré s , házasodás, vagyonszerzés, ö n k o r m á n y z a t 
polgár i lag tö rvényes ; ezen val lási tes tü le tek 
képviselői , m i n t i lyenek, a fő rendiház tag ja i . 
Po lgá r i j ogokban egyik egyház sem áll a másik 
fe le t t . 

Közjogi vallási á l l apo ta ink olyanok, a be-
v e t t vallások viszonya az ősi kath . valláshoz oly 
kedvező, m i n t egy európai á l lamban sem. Az 

egyén ná lunk vallási lag szabad; a vallási t e s tü -
le tekből pedig annyi van bevéve s oly jogoknak 
örvend, a m e n n y i t egy történeti miditől biró or-

I szág az emberi l ax i smusnak csak engedhet . 

És u j k o r m á n y u n k ilyen körü lmények kö-
zöt t mégis a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
t ö rvény j avas l a to t ve t t e fel p rog rammjába . Mit 
je len the t ez? 

Mindenki , a ki csak ha l lo t t valaha vala-
m i t ezen kérdésről és hazánk liberális vallási 
i n t ézménye i t más európai á l lamok hasonló in-
tézkedéseivel összehasonlí t ja , az, ezen javas la t -
nál nem gondolhat egyébre, m i n t az amer ika i 
rendszer behoza ta lá ra . Mit is a k a r h a t n a még 
valaki egyebet a vallás szabad gyakor la ta czi-
mén ? Ha az nem elég a vallási szabadságból, a 
mi ná lunk van, akkor ennek a szabadságnak a 
m e g n y ú j t á s á r a Eu rópában pé ldá t nem ta lá lunk, 
hanem Amer ikába kell m e n n ü n k mus t r áé r t , ahol 
mindenk i a l a p i t h a t egyházat , s azt az ál lam, 
m i n t va lami iparegyesüle te t , bankvá l la la to t stb. 
el ismeri , m á s k é n t pedig nem törődik vele. Nálunk 
is m á r csak i lyen á l lapot meghonos í tására lehe t 
gondolni , ha a meglévő szabadsággal nem va-
gyunk megelégedve. Minden pol i t ikus csizmadia 
csináljon u j egyházat a szabadság nevében, a 
ku l tu ra i l ag alacsony fokon álló népünk nagy 
része ugy is a lka lmas az i lyen á m í t á s o k r a ! 

Hogy a k o r m á n y j avas l a t ának h a l l a t t á r a 
mindenk i az amer ika i rendszerre gondolt , m u t a t j a 
országgyűlési e l lenzékünk fellépése, mely éppen 
ezért a zsidó vallás külön reczepczióját felesle-
gesnek mondo t t a . 

Azonban nem igy áll a dolog, a k o r m á n y 
nem az a m e r i k a i rendszer t , de egy magya r val-
lási különlegességet akar ezen j a v a s l a t t a l t e r em-
teni , a m i n t polgári házasságot sem akar olyat , 
a milyen külföldön van, hanem mely a pap e lő t t 
k ö t t e t n é k . Ná lunk eredet i zsenik vannak, a kik 
egy idő ó ta „eredet i" gondolataik szer int a k a r j á k 
á t a l ak í t an i az országot ! 

Hogy a vallás szabad gyakor la tá ró l szóló 
j avas la tná l csakugyan ne Amer iká ra gondoljunk, a 
Pe s t e r Lloyd nov. 27-én megad t a a fé lhivatalos 
felvilágosítást . 

„A mos t folyó egyházpol i t ikai vi tában, igy 
szólt a félhivatalos, az u j k o r m á n y p r o g r a m m j á -
nak k é t sa rka la tos p o n t j a vol t erős t á m a d á s o k 
tá rgya . Ellenzéki részről fölöslegesnek m o n d o t -
t ák a zsidók reczepczióját , a r r a az esetre, ha a 
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törvényhozás e l fogadja az á l ta lános vallásszabad-
ságot , másrészről pedig k i fogásoka t t e t t e k a pol-
gár i anyakönyvek behoza ta la ellen. 

Mind a k é t esetben a t ámadások és ellen-
szenvek a tényál lás helytelen felfogásából s 
a k o r m á n y szándékainak hiányos ösmeréséből 
erednek. 

A mi a zsidó vallás reczepczióját illeti, 
amelye t elvben a képviselőház minden p á r t j a 
helyesel (no a zsidóknak adós Less ingnek nagy 
ö röme t e l t volna i lyesmiben!) , ez az á l ta lános 
vallásszabadság megadása esetén sem lesz feles-
legessé, m e r t ná lunk nem az amer ika i ér te lem-
ben ve t t szabadság van kon templá lva , hanem 
biz tos í tása a szabad va l lásgyakor la tnak minden 
vallási szövetkezet és szekta számára, b á rmiko r 
ke le tkeze t t is. 

E szabadelvű el tűrés és a reczepczió köz t 
az a r o p p a n t különbség van, hogy a reczipiál t 
vallás lelkészeinek állása, bizonyos ál lami funk-
czióknak, m i n t házasságkötésnek és anyakönyve-
zésnek ellátása, továbbá híveinek önmegadózta -
tás i joga t ek in te tében bizonyos kivál tságok 
a d a t n a k , a melyek újra keletkezett vallási t á r su -
la toka t és szek táka t meg nem i l le tnek. Az auto-
nómia és a megadóz ta tás i jog a reczipiál t val-
lásoknak fontos ko r r e l á tuma i , amelyek t e h á t a 
zsidóságnak biztosi tandók, mig az u j szekták, 
csak önkéntes adományokból t a r t h a t j á k fenn 
magokat , s a u t o n ó m jogok nélkül fognak állani. 
Az elvi különbség oly je lentős , hogy a zsidók 
reczepcziója elől egyet len számot tevő tényező 
sem zárkózhat ik el." 

Az ado t t fe lvi lágosí tásra a Budapes t i Hir lap 
ezeket jegyezte m e g : „Egy olyan vallásszabad-
ságo t biztosí tó törvényjavas la t t mely f e n t a r t a n á 
a beve t t és a t ű r t vallások megkülönböz-
te tésé t s csak éppen annyiban vá l t oz t a tná meg 
a m a i helyzetet , hogy a zsidót is bevenné a 
reczipiál t vallások közé, a lehető legszerencsét-
lenebb kísér le t volna. Egész r e f o r m o t mindig 
könnyebb csinálni, m i n t fe let vagy éppen fél-
szeget. Tessék csak visszaemlékezni a zsidó-
keresztény házasság szomorú tö r t éne té re . (Szo-
morúnak nem szomorú, de reá visszaemlékezni 
jó lesz!) S azután m i t akar az a h iva tkozás 
amaz ál lami funkcziókra , melyeke t a beve t t 
vallásfelekezetek a házasságkötés és az anya-
könyvvezetés körül te l jes í teni h iva tva lesznek? 
Hiszen a ko rmány p r o g r a m m j á b a föl van véve 

a kötelező polgári házasság s az á l ta lános pol-
gár i anyakönyvvezetés is ; mi köze akkor az 
á l l amnak ahhoz, hogy melyik felekezet p a p j a i 
kopulá lhassanak és vezessenek a n y a k ö n y v e k e t ? 
Egy ilyen privi légium fen ta r t á sa el lenkeznék az 
egyházpol i t ikai r e fo rm egészének alapgondola-
tával ." 

Tehá t a k o r m á n y egy uj vallásközi á l lapot 
meg te remtésé rő l gondolkozik, a m i n ő t eddig nem 
ismertünk. Most mindenk i csereberélhet a b e v e t t 
ker . vallások közöt t , jövőben pedig ezen felől a 
keresztény még zsidóvá is lehet . Lesz 6 beve t t 
vallás n á l u n k és a t ű r t val lások oly számban, 
a m i n t a p ró fé t ák szaporodni fognak s e lhódí ta-
nak h iveke t a m o s t a n i fe lekeze tek tő l ; Amer iká -
ban m á r 300-on felől vannak a fe lekezetek. 
Min tának elég, a mi apró országunk boldogi-
t á s á r a ! 

Ez lesz a valódi legalizálása a vallási in-
d i f fe ren t i smusnak , mely szer int minden vallás 
egyképpen jogosul t , mivel hogy a t ö r t é n e l m i 
val lásoknál objekt ív igazságra j u t n i nem lehet , 
a m i n t ennek az absurd i t á sá t a zsidó vallás 
reczepcziójáról szólva k i m u t a t t a m . Ná lunk csak 
annyiban következe t lenek lesznek ezen hamis 
elvhez, m i n t a Bpest i H i r l ap már is szemökre 
ve te t t e , hogy mégis különbséget fognak t enn i a 
beve t t és a t ű r t vallás közöt t , a mi egy indiffe-
r en t i s t áná l mindenese t re következet lenség. 

r 

Es ilyen t ö rvény t a k k o r szándékoznak ná lunk 
hozni, midőn egy sokkal művel tebb nemzetnek 
a császárja a w i t t enbe rga i ünnepen a lu thera -
n ismust p roklamál ja , ami bizony homlokegyenes t 
ellenkezik az indi f ferent ismus elvével! Ja , mi a 
szomszéd á l lamok „szemetének lerakodó helye 
vagyunk" , és a délibábok hazája . A mi eszünk 
még nem é re t t meg arra, hogy az indifferent is-
mus os tobaságá t be l á tha tnók , és azt, hogy az 
egyéni szabad a k a r a t visszéléseinek a közjólét 
és a t e rü le t t ö r t é n e l m i joga kell, hogy h a t á r t 
szabjon. 

Yaj jon mi is i n d í t h a t j a a m a g y a r k o r m á n y t 
az i lyen j avas l a t - t é t e l r e? Yaj jon mi teszi szük-
ségessé, hogy ez a sok nemzet iségű és szerte-
huzó nemzet , mely eddig csak a lengyel zsidók-
nak volt t á r t kapu ja , mos t k a p u j á v á vál jék a 
meg sem mondha tó számú u j szek táknak? 

Egye t vi lágosan lehet kons ta t á ln i , azt t . 
i., hogy a k o r m á n y négy pon tú p r o g r a m m j a a 
febr. r ende le t óta fe l idézet t huza-vona közben 
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ér le lődöt t meg. Ha a febr. rendele t sorsa mind-
j á r t kezdetben m á s fo rdu la to t vesz, ezekre a 
j avas l a tok ra nem j u t o t t a k volna. 

Oh az az ápr i l 12-ki konferenczia ! 
A febr. rendelet körül i ingadozásokkal ke-

rü l t felszinre a polgári a n y a k ö n y v e k eszméje, 
azzal a polgár i házasság, m i n t az 1868-iki 12. 
§ -ának aequivalense ; annak kapcsán j ö t t i smé t 
szóba, s a fe lkorbácsol t szenvedélyek hul lámai 
közöt t helyeslésre ta lá l t , I rányi á l ta lános vallás-
szabadsága és hozzá, mivel szemesnek áll a világ, 
a zavarosban kedvökre halásznak a zsidók is, s 
kér ik val lásuk reczepczióját , hogy az egész febr. 
v i tából ők húzzák a hasznot . 

A másik, a m i szintén kons ta tá landó , az 
Csáky grófnak a nyi la tkozata , hogy csak azér t 
m a r a d t meg minisz te rnek , mivel a február i 
r ende le t rekompenzáczió jakóppen az ő elvei j u -
t o t t a k győzelemre. 

Tehá t a helyzet t anu lmányozása világosan 
m u t a t j a , mikép az u j k o r m á n y egyházpol i t ika i 
p r o g r a m m j á n a k a szülő oká t bizonyos egyéni 
ambiczió és a ka tho l ikusok elleni ál lásfoglalás 
képez te ; ez és csakis ez hozta mos t felszinre a 
négy j avas la to t , mely a t ö r t éne lmi magyar álla-
mo t f enekes tü l f e l fo rga tn i van hivatva . Már 
pedig a szenvedély nem épit . hanem r o n t ; a 
szenvedély jó t anácso t adni sohasem szokott . 
Ya j jon a valódi s ta tusférf iak azok-e, a kik hiu 
egyéni ambiczió juknak országokat szoktak fel-
áldozni? Vájjon t ö r t énhe t i k - e i lyesmi oly or-
szágban, ahol valódi a lko tmányosság ura lkodik ? 

Az ősi erényétől el n e m rugaszkodo t t ma-
gyar nem tűrhet i , hogy ilyen körülmények d iktá l -
j anak rá tö rvényeke t és még o lyanokat , a milyen 
a ko rmány négy javas la ta . Az egész á r a d a t o t 
vissza kell szor í tani oda, a h o n n a n k i indu l t : a 
febr. r ende le thez ! Hiszen erről van tu l a jdonkép-
pen a szó, és ez nincsen még t isztázva, m i t 
a k a r n a k , még tovább is menni? 

A gondolkozók e lő t t elég volna enny i t is 
ezekről a j avas la tokró l s nevezetesen a vallás 
szabad gyakor l a t á r a vona tkozóró l mondani , elég 
volna a j avas la t apaságára r á m u t a t n i ; de az 
e lmék t á j é k o z t a t á s á r a jónak l á tom még köze-
lebbről foglalkozni vele. Nevezetesen j ó n a k l á tom 
kife j teni , m i t j e l en t az általános vallásszabadság 
elve ö n m a g á b a n és mit jelentene Magyarországra 
akár a k o r m á n y ál ta l k o n t e m p l á l t vallásszabad-
ság, akár pedig az amer ika i rendszer meghono-
s í tása? Dr Dudek János. 

Egy kis felvilágosítás és önvédelem. 
Dr Dudek János , kinek egyházpol i t ikai 

t a l p r a e s e t t fe j tege tése i t a „Rel igio"-ban kiváló 
figyelemmel o lvasgatom, *) ugyanezen lap 44. szá-
mában Apponyi Albert g ró fnak a polgári há-
zasságról t e t t n y i l a t k o z a t á t k o m m e n t á l j a , ügyes 
tollal k i m u t a t v á n , hogy a m a visszás á l lapotnak, 
mely ná lunk a házassági jog te rén k i fe j lődöt t s 
m á r „abszolúte t a r t h a t a t l a n n á vá l t " , nem a ka th . 
házassági jog, s még nem is a különböző vallás-
fe lekezetek különböző házassági jogai, hanem 
maga a magyar törvényhozás , nevezetesen az 
1868. évi 48. és 53. t.-cz. 8. §-a az oka, i smere-
tes, minden józan jogi felfogást arczul csapó 
rendelkezésével ; m ié r t is eme ba joknak orvos-
lása czéljából nem a polgár i házasságra, hanem 
a nevezet t tö rvénycz ikkek el tör lésére van szük-
ség. Je les czikke vége felé pedig bizonyos ne-
hezteléssel igy ja jdu l fe l : „Csak azt lehet saj-
nálni, hogy a képviselőházban nem találkozik 
férfiú, aki az általános elmezavart, mely ott nyi-
latkozik, tisztázni képes volna és a ki helyes logi-
kával a törvényhozók ügyeimét az 1868. évi 48. 
és 53. t.-cz. 8. §-ára terelné." 

Az e szavakban re j lő vád első sorban ben-
n ü n k e t papképvise lőke t i l le t ; miér t i s legyen 
megengedve a ló l i ro t tnak idevonatkozólag egy kis 
felvi lágosí tás és önvédelem. 

1. A polgár i házasság k o n k r é t t ö rvény-
javas la t a l a k j á b a n még p a r l a m e n t i v i ta t á r g y á t 
nem képezvén, annak tüzetes fe j tegetésébe a 
képviselőházban bocsátkozni nem lehet. Meg 
lehe t ezt t enn i pro, de nem engedik meg 
contra. I lyenek a m a g y a r p a r l a m e n t i viszonyok. 
A k o r m á n y p r o g r a m m b a n foglal t elvi k i je len tés-
sel szemben pedig a szintén elvi e l lennyi la tko-
za to t m e g t e t t e m én is, m e g t e t t e Vajay képvi-
se lő társam is. Ugyan igy j á r t el a magas püs-
pöki k a r is a főrendiházban az indemni tás i v i t a 
a lka lmával , k i j e l en tvén Schlauch püspök ál tal , 
hogy a k o r m á n y egyházpol i t ika i p rog rammjához 
mos t szólni nem kívánnak, de m e r t az „elveik-
kel, á l l á spon t jukka l és val lásukkal e l lenkezik" , 
f e n t a r t j á k m a g u k n a k a hozzászólást akkor ra , 
midőn az i l lető javas la tok nap i renden lesznek. 

2. Addig is, mig a képviselőházban a m á r 
nap i r enden levő kérdéshez hozzá szólhatunk, — 
m e r t legyen meggyőződve tudós b a r á t u n k , hogy 
hozzá fogunk szólni a laposan és férfias bá to r -

') Már országos hírre emelkedtek azok. A szerlc. 
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sággal, — nem mulasz to t tuk el magánér int -
kezéseinkben az illetők figyelmét a mindenki 
által t udo t t bajok egyedüli forrására — a rossz 
törvényekre, — s azoknak igazi orvosságára — 
a rossz törvények eltörlésére — tere ln i ; de fáj-
dalom, erről még ballani sem akarnak. Mikor 
pedig valamely ba jnak oka az akara tban fek-
szik. azt észokokkal orvosolni igen nebéz, mond-
ha tn i lehetetlen. — De még ezen szomorú tuda t 
sem riaszt vissza bennünket , hogy t. ba rá tunk 
azon aggodalmát, melyet czikke végén ezen sza-
v a k b a n fe jez k i : „ Vájjon lesz-e valaki, a ki a 
kérdésre ezen szempontból hivja fel a törvényhozók 
figyelmét?" a maga idejében kötelességünk hű 
teljesitésével eloszlatni törekedjünk. 

Dr Tódor József, 
kanonok, országgy. képviselő. 

Tomory Pál és a mohácsi vész. 
VI. 

Van egy negyedik ok is, mely előidézője volt a 
vésznek — a reformáczió. 

1517. Mindszentek előestéjén függesztette ki Luther 
Márton a vittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét. 
Ezzel kezdődik fellépése, s csakhamar megszerkeszti hit-
tanát, a mely azon előnyök folytán, melyeket a fejedel-
meknek és nagyoknak nyújtott és azon csekély kötele-
zettségnél fogva, mit követőitől kivánt, Németországban 
rohamosan kezdett terjedni, s csakhamar Magyarország-
ban is fellépett. 

A királyi hatalom gyengülése szükségképpen magá-
val ragadá az egyház sülyedését is. A főpapság hivatá-
sánál fogva gyámolította a királyi front, az olygarchia a 
trónt szeszélye játékává alacsonyitá, ennek hatását az 
egyháznak is, mint frigyesnek éreznie kellett. A főpapok 
intő szavát a főrendek többsége kárörvendő gúnnyal 
fogadta, mi az egyház tekintélyének sülyedését maga után 
vonta. Az ország állapota vészes, az egyháznak helyzete 
kényes és nehéz lévén, nem csoda, ha Luther tana Ma-
gyarországba szintén beszivárgott. 

De korántsem a magyaroknál talált első fogadta-
tásra, hanem legelébb is a szepesi és erdélyi szászok közé 
szivárgott be, kik Németországgal nem csak üzleti, hanem 
kulturai összeköttetésben lévén, Luther tanaival már 
1520-ban megismerkedtek, s pár év alatt az uj tan ter-
jedése a városokban lakó német polgárságnál meglehetős 
arányokat öltött. Mire nézve kedvező és ámitó körülmény 
volt az is, hogy az uj tan hirdetői az egyháztól még 
ekkor nem szakadtak el, annak szertartásait nem vetet-
ték el. 

De mig Magyarországban titkon, leginkább Szepes- és 
Sárosmegyékben és a bányavárosokban harapódzott el az 
uj tan, addig Erdélyben már nyilvánosan is fel mertek 
lépni annak hirdetői, ugy annyira, hogy maga a király 
a főpapság ösztönzésére jónak látta szigorúan fellépni, s 

mindazokat, kik azt terjesztik vagy elfogadják, javaiktól 
megfosztani parancsolta. De nem egyedül a szepesi és 
erdélyi szászok, hanem magában a királyi udvarban is 
elhintetett az uj tan magva. Brandenburgi György őr-
gróf, a király nagybátyja, Thurzó Elek kincstárnok vol-
tak buzgó elhintői és pártfogói. Henkel János és Corda-
tus Konrád udvari káplánok a reformáczió szolgálatában 
álltak s csak a nunczius és a rendek felszólalására távo-
littattak el az udvartól. Az 1523-ki országgyűlésen 
Vintheim és Grineus, a budai főiskola tanárai, oly meré-
szen tanították az uj tant, hogy az országgyűlés kimondta : 
„a lutheránusok s azoknak pártolói, követői, mint nyilvá-
nos eretnekek, fej- és jószágvesztéssel büntettessenek." 
Sőt Mária királyné Luther tanítása iránt érdekkel tuda-
kozódott, a pápa ellen való támadást elnézte, az uj hit 
követőit udvarában örömmel látta, udvaronczainak meg-
engedte Luther iratainak olvasását, udvari papját, Cor-
datus Konrádot, csak a rendek fenyegető felszólalására: 
„Azt, ki a szentszék ellen szólani merészel, felkonczol-
juk, akár ő felségeik jelenlétében is", bocsátotta el ma-
gától. ]) 

S mily magatartást tanusitott a nemesség Luther 
tévtana iránt? 

Ellenséges magatartást, mit a királynéval szemben 
mutatott felszólalásuk is bizonyít. S ez ellenséges maga-
tartásuknak, mint láttuk már előbb, az 1523-ki ország-
gyűlésen adtak kifejezést; mert látva a Szentszék hatha-
tós támogatását, segélyét a török vész ellen, bizonyára a 
pápa iránt érzett nemes érzelmeiknek, tiszteletöknek 
akartak kifejezést adni, midőn a „lutheránusokra" ki-
mondták a fő- és jószágvesztést ? 

De nem csak a nemesség, az egyház volt visszaható, 
hanem azon ellenséges viszony, mely azon korban a német 
és magyar között éles válaszfalat vont, — útját vágta 
nálunk minden német intézménynek. Maga Burgio nun-
czius is épp e szempontból megnyugtatni igyekszik a pápát, 
midőn i r ja : „Magyarország és Németország természetes 
ellenségek, a miért azt, mit az egyik országban felkarol-
nak, a másik ország megkívánni bizonyára nem fogja." 

A belviszonyok általános ziláltsága, a nemzetközi 
viszonyok válságos jellege miatt a reformáczió utat tört 
az igaz Magyarországba, de vívmánya behatással nem 
volt a mohácsi vész gyászos kimenetelére, — mert magyar 
földön csak később vetette meg a lábát, mikor Magyar-
ország állami létét már megbénította, az egyház ellen-
állási erejét már elsorvasztotta a mohácsi vész. Azonban, 
ha magyarországi sikere nem, de maga a reformáczió 
mégis súlyos behatást gyakorolt a mohácsi vész fejlemé-
nyére ! Miért ? ! 

Midőn Németország látva Magyarország válságát és 
veszélyét, feledve ellenszenvét, nem csak a birodalmat 
netalán szintén fenyegető válság elhárítása, hanem feje-
delmök családi érdeke végett is kész volt segélyt adni a 
sújtott szomszéd országnak, — fölhangzott Luther Már-
ton szava: „A törökök ellen harczolni, egyenlő az Isten 

l) 1524. nyarán az udvar jelenlétében egyik prédikácziójában 
keményen kikelt Cordatus a pápa és a bíborosok ellen, mi kinos 
feltűnést keltett a Szentszék iránt hálás indulatu rendek körében, 
már csak azért is, mert királyi megrovásban nem részesült. 
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ellen való harczczal ! A keresztényeket intem, ne egyez-
zenek bele vakon a megindítandó hadjáratba, avagy pénzt 
felajánljanak a törökök ellen." — Luther ugyanis a tö-
rökök hadjáratát mint Isten csapását hirdette, ki ezáltal 
akarja a katholikusokat s egyházukat megbüntetni. Nagy 
fanatizmus kellett ahhoz, hogy egy az invázió idején azt 
mondja valaki, hogy a török ellen harczolni bűn, mondja 
pedig azért, nehogy a pogány török ellen való harcz 
öregbítse — mint Cantu Caesar mondja — az európai 
szabadság állandó védőinek, a pápáknak tekintélyét, kik 
.a török ellen felkiáltották Európát. „Praeliari ad versus 
Turcas est repugnare Deo, visitanti iniquitates nostras 
per illos ! Christianos omnes hortor, ne temere consen-
t a n t ad suscipiendam expeditionem, aut ferendas pecunias 
adversus turcas!" De Captiv. babylon. 

Elég az hozzá, hogy Luthernek sikerült fanatizálni 
a kedélyeket, mely pld. Hollandiában — ez időben né-
met jogar alá tartozott — annyira ment, hogy az uj 
evangélikusok félholddal ékített zászlót hordoztak e fel-
írással: „potin turcae, quam pápistáé." Vájjon nem 
tulajdonitható-e Luthernek, hogy Németország azon se-
reget, melyet a vormsi birodalmi gyűlés 1521-ben, a 
kereszténység szorongatott helyzetét tekintve, Magyaror-
szág segélyére akart küldeni, visszavonta, a Luther által 
meghódított szász hesseni fejedelmek s főurak ellensze-
gülése folytán, kik a Luther által felállított dogmára 
hivatkoztak ! ? 

S ilyképen nem Luther Márton fanatismusának 
tulajdonitható-e, hogy Magyarország válságos helyzetében 
nem nyert a német birodalomtól segélyt, holott német, 
segélylyel a mohácsi katasztrófa elhárítható lett volna ? ! 

Nem-e Luther nógatására biztatta a szász-választó 
Solimánt, hogy támadjon Magyarországra, ő a császár 
erejét igénybe véteti ! ? Hisz Solimán maga hangoztatta, 
miszerint Luther neki sokat használt, irányában le van 
kötelezve, s ha nem lenne Luther oly idős, szolgálatába 
fogadná, benne jó urára találna! 

Csak néhány vonás is mutatja, hogy mily világosan 
lehet Luther fellépését a mohácsi vész kimenetelére 
végzetesnek tartani. Ez állítást korántsem gyöngíti azon 
körülmény, hogy V. Károly császár és I. Ferencz fran-
czia király ugyanezen időben egymás ellen hadakoztak : 
mert a császár egyedül volt részes e háborúban, nem 
pedig egyszersmind a német fejedelmek ; a harcztér olasz 
és spanyol földön volt ; a császár seregének csak kis része 
volt német, a nagyobb rész spanyol, belga, olasz csapa-
tokból állott, s igy Németország hadiereje nem igen volt 
igénybe véve. De ha még egész Németország is be lett 
volna vonva a háború iszonyaiba, még akkor is, ha 
Luther fel nem lép, lehetett volna Magyarországnak 
német támogatást nyernie, mert V. Károly és I. Ferencz 
1526. január 14-én kötötték meg a madridi békét. 

Ez utolsó ok felsorolásával befejezettnek tekintjük 
a mohácsi vész fölött való tanulmányunkat, azon gyász 
fölött, melyhez bár szomorú emlékek fűzik a magyart, 
mégis nagyszerű esemény a nemzeti történelem lapjain, 
mert ha önérdek vezette is e gyászemlékü korban a 
nemzet főbbjeinek lelkületét, mégis a haza veszedelmében 
éltét és vérét hozta áldozatul. E dicső tény pedig min-

dent kiengesztel, az önfeláldozás dicsősége kiárad az 
egész nemzetre, s megérdemli, hogy kegyelettel adózzunk 
szerencsétlenül elhullott őseink szellemének. A „martyrok 
vére, a kereszténység termékenysége", legyen a 22,000 
kiontott hős vére a késő remzedék kebelében a hazasze-
retet és hazafias erények termékenysége! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pannonhalma. Főpásztori intézkedés XIII. Leo-

pápa püspöki jubileumának megünneplése iránt. — 
Áldás és üdvözlet az Urban ! 

Szentséges atyánk, XIII. Leo, római pápa jövő 
1893. évi február 19-én fogja megélni a jó Isten nagy 
kegyelméből püspökké való fölszenteltetésének 50 ik év-
fordulóját. Amily ritka e nagy kegyelem a római pápák 
életében : oly kedves alkalom ez nekünk, római katholi-
kus keresztényeknek, a hódoló tisztelet, forró szeretet és 
őszinte hála szent érzelmeinek kifejezésére, melyektől 
szivünk áradoz. Legyen áldott a mi Urunk Istenünk, ki-
től minden jó származik, hogy szent atyánkat hosszú 
élettel megáldani és nekünk, szerető gyermekeinek ezen 
örömnapot szerezni kegyeskedett ! Örömnap lesz nekünk 
szentséges atyánk jubileuma; a szent hitnek, az anya-
szentegyháznak, Krisztus Urunk ezen jegyesének lesz az 
örömnapja, melyen minden igaz hivő készséges örömmel 
fog vallomást tenni az igaz hitről, mely nélkül lehetetlen 
kedvesnek lenni Isten előtt ; szent lelkesedéssel, törhetlen 
hűséggel és kitartó buzgósággal fogjuk ezen alkalommal 
minmagunkban fokozni és erősíteni azon lelki összeköt-
tetést, mely bennünket az egyház látható feje által ma-
gával Krisztus Urunkkal egyesit, hogy semmi se lehessen 
képes bennünket Isten szeretetétől elválasztani, azon sze-
retettől, melynek alapja az igaz, az egyedül üdvözitő hit. 

Szent hitünk tanitása szerint ugyanis az anyaszent-
egyháznak láthatatlan feje maga Krisztus Urunk, az élő 
Istennek egyszülött fia, ki érettünk és irántunk való 
szeretetből emberré lett ; látható feje pedig szent Péter 
és ennek a római püspöki székben utódai, a római pápák. 
Péterre, az élő kősziklára építette Krisztus Urunk az ő 
anyaszentegyházát, hogy a pokol kapui, vagyis az alvilág 
hatalma azon ne vehessen erőt (Máté 16., 18.). Péterért 
és utódaiért különösen imádkozott az Ur Jézus, hogy el 
ne fogyatkozzék az ő hite és hogy egykoron (Péter) meg-
térvén, erősitse meg atyjafiait (Luk. 22., 32.). Háromszor 
tett Péter vallomást szeretetéről és csak azután bizta meg 
őt az Ur, hogy legeltesse bárányait és juhait (Ján. 21., 
15—17.) vagyis tanitsa, vezesse és kormányozza a hiveket 
s azoknak lelki pásztorait. Ezen isteni intézkedés alapján 
nekünk, római katholikus híveknek, a pápa Isten után 
mindenünk : ő Isten fiának, a mi Urunk Jézus Krisztus-
nak földi helytartója, az igaz anyaszentegyház látható 
feje ; a szent hitnek főtauitója és hü őre az erkölcsök-
nek ; leikeinknek fő pásztora és gondos atyja gyerme-
keinek. 

A pápaság isteni intézménye minden időre szól ; a 
hitnek állandó erőssége ugyanis, melyet az Ur Jézus 
Péterben megdicsért, örökös és valamint állandóan fenn-
marad, hogy Péter Krisztusban hitt vala : ugy állandóan 
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fennmarad az is, amit Krisztus Péterben rendelt (Sz. 
Leo 3. b.). Minden időre fennmarad tehát az örök igaz-
ság intézkedése : Péter a kőszirthez hasonló hitszilárd-
ságbau állhatatosan megmarad és nem hagyja el az egy-
ház kormányát. Ennek következtében szentséges atyánk 
is elmondhatja nagy nevü elődjével, szent Leo pápával : 
„Ha tehát mi bármi jót teszünk, bármiben jól intézke-
dünk és minden napi imáinkban az Isten irgalmától bár-
mit megnyerünk: minden annak érdemei- és jó tetteiből 
származik, akinek hatalma saját székében él és akinek 
tekintélye kitűnik. Mindezen kegyelmet Péternek azon 
vallomása érdemelte meg, melyet maga a mennyei Atya 
sugallt az ő szivébe; ezen vallomás felülmúlja a bizony-
talan és ingadozó emberi véleményeket, mert az a minden 
viharral daczoló hit erős szikláján alapszik ; az isteni csal-
hatatlan Ígéretnek rendithetlen ereje védi azt, melyet sem 
az eretnek gonoszság nem volt képes megrontani, sem a 
pogány hitetlenség soha nem volt képes azt legyőzni." 
"Valóban az Isten bölcsesége, ereje és hatalma él Péter-
ben és a római pápábau. 

Midőn tehát szentséges atyánkat tiszteljük és sze-
retjük : magát szent Pétert, sőt, a mi több, magát Krisz-
tus Urunkat tiszteljük és szeretjük. Ha más okunk nem 
volna is, ezen hitágazati ok, hogy szent atyánk Krisztus 
Urunknak helytartója elégséges arra, hogy püspöki jubi-
leumán a gyermeki hálás sziv örömével eltelve vele 
örüljünk s a jó Istennek hálát adjunk, hogy nekünk ily 
jó atyát adott. De kérjük is az Ur Istent, hogy tartsa 
meg szent a tyánké az anyaszentegyház javára és boldo-
gitására ; ezt kivánja ő szentsége is f. évi szept. 8-ikán 
kelt apostoli iratában, midőn igy szól : „Fiainktól, kik 
Irántunk oly kegyeletes jó indulattal viseltetnek, üdv-
kivánatok és dicséretek helyett azt igen várjuk, hogy a 
jó Istennek szivből jövő hálával hódoljanak, Érettünk 
pedig buzgón imádkozzanak és igen fogunk örülni, ha 
esedezéseik által megnyerik. Nekünk azon kegyelmet, 
hogy minden erőnket és hátra levő életünket, minden 
tekintélyünket és jó akaratunkat az anyaszentegyház 
üdvére s a tévelygők és ellenségeink megtérítésére fordít-
hassuk. Minden kedves fiainknak, örömünnepünk alkal-
mából, atyai szeretetünk által indíttatva, a jó Istentől az 
igazság, békeség, jólét, jámborság és mindennemű jók-
nak bőséges adományát kérjük." 

Kérlek azért benneteket, kedves hiveim, hogy szent-
séges atyánk örömnapján ajánljátok fel érette a szent 
miseáldozatot és mondjátok el az ő szándékára a szent 
olvasót; igen óhajtom azt is, hogy a jubileum napján 
szent gyónást végezvén, a szent áldozást is ő érette 
ajánljátok fel az Ur Jézusnak ; a szentségekben része-
sülvén s a római pápa szándékára imádkozván, teljes 
bucsut is nyerhettek, melyet ő szentsége ezen napra en-
gedélyezett. 

A római pápák minden időben jótevői is voltak 
kedves hazánknak, a törökök ellen viselt hadjáratok al-
kalmával katonákkal és tetemes pénzadományokkal segí-
tették hazánkat; országos Ínségek idején ismét szeretet-
adományaikkal iparkodtak enyhíteni a szűkölködők szen-
vedésein és főpásztori irataikban türelemre, kitartásra és 
Isten akaratán való megnyugvásra buzdították hazánk 

fiait. Nem kell a múltban messze visszamennünk, dicsőén 
uralkodó 13 ik Leó pápa szegénységében sem feledkezett 
meg édes hazánkról, hanem pénzadománynyal is vigasz-
talta és segítette a szűkölködőket. Mindezt azért hozom 
fel, hogy szent atyánk iránt hálánkat tettekkel is mutas-
suk meg. 0 reá nehezedik az egész anyaszentegyház 
gondja ; gyermekeinek filléreiből tartja fenn a pogányok 
megtérítésén fáradozó hitküldéreket, építtet templomokat 
és iskolákat és segélyezi a szegényeket. Azért az Ur 
Jézus szent nevében az ő helytartójának számára könyör-
adoinányok, szeretet-fillérek adására hívlak fel benneteket, 
hogy, mint az apostol mondja, a ti bövelkedéstek segítse 
fel az ő fogyatkozását (2. Kor. 8.. 14.), hogy azután szent 
atyánk imája, jó cselekedetei és érdemei viszont nektek 
is használjanak ; de a jutalom sem fog elmaradni, azt 
maga az Ur Jézus fogja megadni, ki az utolsó napon 
igy fog szólani : Bizony mondom nektek, a mit egynek 
ezen legkisebb atyámfiai közöl cselekedtetek, nekem csele-
kedtétek (Máté 25., 40). Ezen jutalom pedig nem más, 
mint az igazak örök élete, az Urnák öröme, mely az 
Isten színről-színre való látásában és szeretetében örökre 
boldogítja az igazakat. 

Szent atyánk püspöki jubileumának méltó megülé-
sére s az örömnap külső fényének emelésére a követke-
zőket rendelem : 

1. Jövő évi febr. 18-án este ünnepélyes harangozás 
hirdesse a következő nap örömét. 

2. Febr. 19-én vagyis böjt első vasárnapján az ün-
nepélyes szent mise előtt a Te Deum hálaének elzengése 
által mondjunk hálát a jó Istennek mindazon kegye-
lemért, melyben szent atyánkat és általa bennünket része-
síteni méltóztatott. A szent misékben a pro Papa ima 
mondandó ; a szent áldozat bemutatása után pedig kitett 
szentség előtt a római pápa jólétéért 3 Miatyánk, 3 
Üdvözlégy mondassák végül ezen imával : 

Imádkozzunk szentséges atyánkért, Leo pápáért! Az 
Ur Isten tartsa meg őt et, éltesse őtet, boldogítsa őtet e 
földön és ne adja őtet ellenségeinek kezébe. 

V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
R. Es az én kiáltásom jusson Elődbe. 

Könyörögjünk. 
Isten, minden hívőnek pásztora és kormányzója, 

tekints kegyesen a te szolgádra, Leo pápára, kit egyházad 
pásztorává rendeltél: engedd, kérünk, hogy azoknak, kiket 
kormányoz, szóval és példával használjon; hogy igy a reá 
bizott nyájjal együtt az örök életre eljusson. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

3. Szent atyánk számára karácson, szent István vér-
tanú és kis-karácson (újév) ünnepén szeretet-adományok 
gyűjtessenek ; a befolyt összegek a vízkereszt-ünnepi 
gyűjtéssel együtt (az afrikai missiók számára) január 
15-ikéig a főapáti helynöki hivatalhoz küldessenek. Gon-
dom lesz reá, hogy a főapátság híveinek szeretet-adomá-
nya, mint a gyermeki hódoló kegyelet kedves áldozata a 
szent atya lábaihoz tétessék. 

<Elrendelem, hogy ezen körlevél és intézkedés kará-
cson-ünnepén, a szent beszéd után a hivő nép előtt fel-
olvastassék.) 

A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja legyen mind-
nyájatokkal. 

Az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által 
tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, 1892-ik évi karácsonhó 8-ikán, 
a bold, szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén. 

Fehér Ipoly s. k., 
főapát. 
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Róma. Parocehi bïbornok körlevele a világ összes püs-
pökeihez, — XIII. Leo pápa püspöki jubileumának meg-
ünneplése iránt: 

Illme ac Rme Domine 
Quae vota pro summi Ecclesiae Antistitis incolumi-

tate, abbinc quinque annis, Deo conservatori obtulimus, 
propediem impleta laetaturi sumus, anno appetente quin-
quagesimo, ex quo ipse, florenti adhuc aetate, episcopus 
rite inunctus est Adventantis gaudii signa iam emicant, 
filiorum quasi certamine ubique terrarum excitato, ad 
Parentis augusti solemnia alacriter peragenda. 

Verum tantae faustitatis celebrandae ratio ea esse 
debet, quae post effusam erga Ilium debitám filiorum 
liberalitatem, caetera omnium studia, Apostolicae Sedis 
decori amplificando, iuventuti ad christianam sapientiam 
colendae, levandae egenorum inopiae, tutandae fidei, ca-
tholico nomiuí quam latissime propagando, quantum 
fuerint uniuscuiusque vires, devoveat. 

Itaque cum Beatissimus Pater, optatis annuens 
Coetus solemnia ipsa curantis, me, pro benignitate sua, 
honorarium eiusdem Coetus Praesidem appellaverit, quod 
mihi, utpote Sanctissimi Domini Vicario, accidit iucun-
dissime; enixe Te rogo, Reverendissime Domine, ut qua 
praestas solertia et pietate, ea omnia praesidia adhibeas, 
quibus exoriens faustitas, anteactae splendorem nobilissime 
referat. Nova enim, eaque insignio, quae in Ecclesiam et 
civilem societatem sapientissimus Pontifex sibi mérita 
adiunxit, omnino poscunt. ut grati et fideles catholicorum 
animi erga supremum Ducem, vel agmini adverso, eo 
amplius patescant. 

Quoniam vero isthinc frequenter fortasse ad Urbem 
anno proximo erunt peregre adventuri, ideo exopto ab 
Amplitudine Tua, ut quidquid a Nobis (me révéra cum 
Coetu optime de re merito habeas coniunctissimum) exi-
gendum putes, quod ad sacras peregrinationes tempe? 
aggrediendas perficiendasque feliciter spectet, Nos ipsos 
de hisce similibusque rebus roges liberrime et consulas. 

Collatis omnes propositis viribusque adlaboremus 
ut quem memorabilem exitum, favente Deo, quinquage-
naria sacerdotii celebritas communi Parenti attulit, eun-
dem afferat atque compleat episcopatus celebritas opta-
tissima. 

Quod propitio Dei numine impetraturos esse confi-
dimus, dum Tibi fausta omnia ex animo adprecamur. 

Amplitudini Tuae, 
Romae, XI cal. décembres anno MDCCCLXXXXII, 

anniversaria die Prae^entationis Deiparae. 
addictissimus uti frater 

LUCIDUS MARIA CARDINALIS PAROCCHI. 

VEGYESEK. 
*** Moltke nyilatkozata az iránt, hogy utoljára is 

a protestánsoknak vissza kell térniök a kath. egyházba: — 
A „Debreczeni Prot. Lap" decz. 10-iki számában egy kir. 
járásbiró felpanaszolja azt, hogy Erdődön tartott missió 
alkalmával a jezsuita páterek azt hirdették, hogy kár volt 
a protestánsoknak elszakadni Krisztus egy igaz egyházá-
tól, s hogy oda végre is mindnyájan vissza fognak térni. 
Hát erre vonatkozólag csak azt mondjuk, hogy kár azokra 
a jó lelkű jezsuita páterekre haragudni, hisz a protestáns 
vallású nagy Moltke is ugyanebben a meggyőződésben 
élt s ugyanezt hirdette is. Legújabban megjelentek a 
vakbuzgó lutheránus Bernhardi Tivadarnak Moltkéval 
folytatott beszélgetései. Szóba került a katholikus vallás 

és a protestantizmus eredete. Bernhardi ezekre vonatko-
zólag következő nagybecsű szövegben örökíti meg Moltke 
túlnyomó szeretetét (Vorliebe) a kath. egyház iránt: 
„Beszélgeténk, úgymond (1. Courrier de Bruxelles, 1892. 
decz. 10-én), a vallási ügyekben rejlő nehézségekről is. 
Moltke — (szórói-szóra fordítva) — előszeretetét (Vor-
liebe) nyilvánítja a katholiczizmus iránt. 0 ugy találja, 
hogy Luther az ő reformjában igen messzire ment: a 
fürdővizet akarván kiönteni, kiöntötte avval együtt a 
benne volt gyermeket is." . . . És aztán alább: „Moltke 
azt gondolja, hogy ha a kath. egyház rászorult volt is a 
reformokra, mégis nekünk — (halld csak magyar protes-
táns világ!) egyszer ismét katholikus okká kell lennünk." 
Magasztalja a kath. egyház fensőbbségét (Vorzüge), a 
melyek abban gyökereznek, hogy a kath. egyháznak van 
feje, egy megtámadhatatlan legfőbb tekintélye, mely 
mindent elintéz és minden kétséget legyőz ; ebből szár-
mazik a dogma biztossága és a lélekre és képzeletre 
való befolyás nagyobb hatásossága stb." . . . Gondolom 
elég lesz. Macaulay és nagy Napoleon ismeretes világtör-
ténelmi nevezetességű tanúbizonyságaival szemben a 
katholiczizmus fensőbbsége mellett Moltke tanúskodása 
méltó helyett foglal el. A katholikus vallás apológiájá-
ban Moltke lángeszének nyilatkozata a bizonyítékok egész 
hadseregével felér. 

— Püspöki konferenczia. Magyarország megyés fő-
pásztorai jelenleg Budapesten vannak. F. hó 15 én kez-
dődik Budavárában a hgprimás elnöklete alatt a püspöki 
konferenczia. Főtárgyak : a congrua és a függő egyház-
politikai kérdések. 

A Szent-István-Társulat 1892-ik évi deczember hó 
15-én délután 4 órakor választmányi gyűlést tart. Tárgy-
sorozat : 1. Elnöki előterjesztés. 2. Uj tagok választása a 
Tudományos és Irodalmi Osztályba. Sffrolyó ügyek. 

— Galimberti bécsi nuntius f. hó 7-én kapott érter 
sitést arról, hogy a legközelebbi consistoriumban bibor-
nokká fogja őt a pápa creálni. 

= A világ legnagyobb harangjai: a moszkvai 4320 
mázsás, de nem használják, a kölni 528 mázsás, és a 
legújabban öntött mont-martrei Párisban 500 mázsás. 

INT Felhivás előfizetésre. 
M. t. olvasó-közönségünk már önként megindította 

a jövő évre szóló előfizetést. 
Ez az előzékenység reánk nézve megtisztelő, a lapra 

nézve örvendetes. Jele, hogy olvasóközönségünk meg 
van elégedve a múlttal s méltó folytatást vár a jövőben. 

Részletesebben később nyilatkozunk. Az egyház és 
haza sorsa Magyarországban oly alakulások és helyzetek 
felé tereltetik, hogy egy félszázados tapasztalásokkal ren-
delkező oly egyházi lapnak, mint a „Religio", 1893-iki 
évfolyama rendkívül érdekesnek és tanulságokban mesz-
sze kitekintőnek s kihatónak ígérkezik. 

Kérjük az előfizetések folytatását. Az előfizetési föl-
tételek a régiek : egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed 
évre 2 frt 50 kr, a jövő év elejétől kezdve korona ér-
tékben. Erga sacra is megkapható. 

Nagyobb szolgálatot azok, kik e lapot kedvelik, nem 
tehetnek, mint ha kiki egy-két uj megrendelőt vagy 
olvasót szerez a lap számára, mit tisztelettel s testvéri 
bizalommal kér a szerkesztő. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. : 
Előfizetési dij: | 

félévre helvben s posta- : 
küldéssel 5 frt. [ 

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

demény czimzendö. : 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, deczember 17. 49 II. Félév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Püspöki konferenczia Budavárában. — A kongrua-bizottság jegyzőkönyve. — Egyházi 
Tudósítások : f Szvorényi József. — B u d a p e s t : Gróf Zichy Nándor nyilatkozata és annak a szabadelvű táborban miként i fogadta-
tása. — M u n k á c s i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat XIII . Leo pápa püspöki jubileuma alkalmából. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Püspöki konferenczia Budavárában. 
Az ország soha oly érdeklődéssel nem ki-

sér te ka tho l ikus egyházunk főpász tora inak t a -
nácskozásai t , m in t j e len leg . 

Az egyház ellenségei rendkivül k iváncsiak 
arra , mu ta tkoz ik -e a régiségek l o m b t á r á b a szánt 
m a g y a r k a t h . egyházban még életrevalóság, és 
milyen, mily a r á n y b a n , mily i r ányban? 

Az egyház hi vei pedig vá rva -vá r j ák a nagy 
veszedelemben, a fenyegető küzde lmek végig-
v ívására vagy békés e lodázására az u j helyze-
t ekke l és viszonyokkal számí tó i r ányadás t . 

Vaszary Kolos hgpr imás , k inek minden t e t -
t é t á t lá t szó vi lágosság jellemzi, meghívójában 
három nagy ügyet t űzö t t ki t anácskozás t á r -
gyáu l : a fe lmerül t va l láspol i t ika i kérdéseket , a 
k o n g r u á t és az au tonómiá t . 

Magyarország püspöki k a r a nagy lélekkel 
és nagy elhatározással csa t lakozik a p r imás 
tevékenységéhez. M u t a t j a ezt a je lenleg folyó 
budavár i főpapi értekezés, a melyen m e g j e l e n t e k 
a következő főpásztorok : 

Vaszary Kolos herczegpr imás e lnökle te a l a t t , 
Császka György kalocsai érsek, Samassa József 
egri érsek, Hornig Károly veszprémi püspök, 
Schlauch Lőrincz nagyvárad i püspök, Zalka J á n o s 
győri püspök, Schuszter Kons tan t in váczi püspök, 
Steiner Fülöp fehérvár i püspök, Schopper György 
rozsnyói püspök, Bubics Zsigmond kassa i püspök, 
Dulánszky Nándor pécsi püspök, Bende Imre 
beszterczebányai püspök, Dessewffy Sándor Csa-
nádi püspök, Drohobeczky Gyula körösi püspök, 
Firczák Gyula munkács i püspök, Mihályi Vik tor 
lugosi püspök, Pá,vel Mihály nagyvárad i gör.-

ka th . püspök, Szabó J á n o s s z á m o s - ú j v á r i püspök 
Szmrecsányi Pá l szepesi püspök, Vályi J á n o s 
eper jes i püspök és Fehér Ipoly pannonha lmi fő-
apá t , Venczell Ferencz ny i t ra i káp t . helynök. 
Csak Hidassy Kornél szombathelyi , Meszlényi 
Gyula sza tmár i és Lönhardt J á n o s erdélyi püs-
pök hiányoztak, a k i k igazol ták t ávo lmaradásuka t . 

Alább köve tkeznek erről a nevezetes gyű-
lésről a részletes tudós i tások , gyéren és sová-
nyan ugyan , de azér t elég é r the tően és a t á j é -
kozódásra nézve elég vi lágosan. 

Hódoló t i s z t e l e t t e l üdvözli Magyarországnak 
minden éber hi tű ka tho l ikus polgára szent Is t -
ván örökségének őreit , az Is ten dicsőségére, a 
le lkek üdvére, az egyház jólétére , a haza béké-
jé re i rányuló magasz tos törekvéseikben. 

A kongrua-bizottság jegyzőkönyve, 
a mint a püspöki konferenczia elé került: Felvétetett a 
nagyméltóságú püspöki kar 1892. évi május hó 10-én 
tartott értekezlete által a kongrua-ügyben javaslattételre 
kiküldött bizottságnak kalocsai érsek Császka György 
ur ő nagyméltósága elnöklete alatt, Budapesten 1892. 
évi november hó 29-én, délután 4 órakor tartott ülésén. 

Jelen voltak : Pável Mihály nagyváradi görög szer-
tartású, Mihályi Viktor lugosi, Szabó János szamosnjvári, 
Bende Imre beszterczebányai, Firczák Gyula munkácsi és 
Szmrecsányi Pál szepesi megyés püspök urak. 

I. 
Elnök ur ő nagyméltósága üdvözli a megjelent 

megyés püspök urakat és a bizottság mai ülésének 
jegyzökönyve vezetésére felkéri Mihályi Viktor görög 
szertartású püspök urat. 

II. 
Elnök ur ő nagyméitósága felhivja a bizottság 

figyelmét Samassa József dr egri érsek ur ö nagyméltó-
49* 
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sága által 1892-ik évi augusztus 1-én 3668. sz. alatt ezen 
bizottság 1892-ik év május hó 14-én kelt javaslata felett 
az ország Primása Herczegségéhez intézett iratára (lásd 
alább Samassa érsek javaslatát. Szerk.) és kéri a 
bizottságot, miszerint amaz iratot, mint a püspöki kar 
tagjaival előzetesen közlött nyilatkozatot, felolvasottnak 
tekintve a szőnyegen levő kongrua-ügy további tárgyalá-
sánál annak indokait tekintetbe venni és megfontolás tár-
gyává tenni el ne mulassza. 

Az egri érsek ur ő nagyméltóságának imént tisztelt 
iratát a bizottság felolvasottnak tekinti és miután eme 
birálat a püspöki kar 1885 ik évi május hó 15-én bol-
dogult Trefort miniszter ugyanezen évi 666. számú átira-
tára adott válaszában nyilvánuló felfogás kifolyásaképp, 
az összes egyházmegyei plébániákra kiterjedő és pedig 
az ország valamennyi egyházmegyéjében egységes irány-
elvek szerint folytatandó tárgyalás sürgetésében kulmi-
nál ; — másrészről ezen bizottság 1892-ik évi május hó 
14-én tett javaslatában a lelkészi javadalom minimumá-
nak megállapítását ugyan magában véve minden más 
kérdés előleges megoldástól függetlennek tekintette, az 
egyes vitás kérdések elintézését pedig a kongrua-feljavi-
tás végrehajtása alkalmával azzal kapcsolatosan tartotta 
eszközölhetőnek a konkrét esetekben; de az ország lel-
készeinek jövedelmeiről beérkezett vallomások kiállításá-
nál netalán követett eltérő eljárás aggályos voltát maga 
a minimum alatti vagy feletti jövedelem biztos előtünte-
tésére, a nagyméltóságú püspöki kar bölcs elhatározása 
által megállapítandó irányelvek szerint a kongrua-feljavi-
tás foganatosítása alkalmával tartotta elháríthatónak. 

Ez indokból a bizottság 1892-ik évi május hó 14-én 
tett javaslatát az egri érsek ő nagyméltóságának 1892. 
évi augusztus hó 1-én 3668. sz. a. kelt nyilatkozatával 
egyidejű méltatás és elbírálás végett a nagyméltóságú 
püspöki kar magas elhatározása alá bocsátani bátorko-
dik, esedezve a czélra vezető irányelvek és eljárási mó-
dozatok tüzetes megállapításáért. 

III. 
Elnök ur ő nagyméltósága értésére adja a bizott-

ságnak, miszerint bíboros prímás ur ő herczegsége 1892-ik 
évi nov. hó 11-én lajstromos vevény mellett személye-
sen átadta kalocsai érsek ur ő nagyméltóságának, mint a 
bizottság elnökének, az egyes megyés püspökök részéről 
1892 ik évi május hó 28-án 2850. sz. a. kelt felszólítás 
folytán beérkezett s a közlött nyomtatott minta szerint 
szerkesztett kivonatos kimutatásokat a plébániák évi ösz-
szes jövedelmeiről és terheiről, valamint a lelkészek és a 
káplánok tiszta jövedelmeiről. 

Beérkeztek a kimutatások a következő tizennyolcz 
főegyházmegyéből, illetve egyházmegyékből : Esztergom, 
Kalocsa, Eger, Székesfehérvár, Vácz, Győr, Kassa, Rozs-
nyó, Pécs, Veszprém, Csanád, Nagyvárad görög, Lúgos 
görög, Eperjes görög, Munkács görög, Szamosujvár görög, 
Gyulafehérvár-Fogaras görög és a szepesi egyházme-
gyéből. 

Nem érkeztek még be a beszterczebányai, nyitrai, 
szombathelyi, nagyváradi latin, szatmári és erdélyi, össze-
sen hat egyházmegyéből. 

A beérkezett kimutatásokból előtűnik, miszerint a 

bevallott helyi jövedelmekhez oly czélból, hogy minden 
plébánia legalább is 600 frtnyi kongruának örvendjen, a 
káplánok illetménye ped igJ^ä j^ß to t tegyen — a jelzett 
tizennyolcz egyházmegyének az •/• alá idecsatolt kivonat 
(lásd alább a táblázatot. Szerk.) szerint évi 907.359 
frtnyi kongrua-kiegészitési összeg szükségeltetik, melyből 
12 latin szertartású megyére évi 198.591 frt o. é. és 6 
görög szertartású megyére pedig évi 708,768 forint 
o. é. esik. 

A beszterczebányai püspök ur ő méltósága jelenti, 
miszerint egyházmegyéjének kongrua-kiegészitési szük-
séglete körülbelül évi 12,000 frt o. é. 

A bizottság tisztelettel felkéri biboros prímás ur ő 
herczegségét, hogy az utóbb elősorolt hat egyházmegyei 
püspök urakat felszólítani méltóztassék, egyházmegyéjük 
plébániai jövedelmeinek a lelkészek és káplánok vallomá-
sai alapján szerkesztett kimutatásai sürgős beküldésére, 
melyek a bizottsághoz beérkezve, ez azon helyzetben 
lenne, hogy az összes egyházmegyék kongrua-feljavitására 
megkívánt szükséglet iránt egyelőre lehetséges tájékozást 
magának megszerezze. 

IV. 

A beérkezett kimutatások kisérő jelentései is arról 
tesznek határozott tanúságot, hogy az 1888-ik évben el-
rendelt jövedelmi összeírások nem mindenben egységes 
irányelvek szerint foganatosíttattak az ország valamennyi 
egyházmegyéjében ; egyes jövedelmi ágaknál a jövedelem 
kiszámítása egymástól lényegesen eltérő mód szerint esz-
közöltetett ; — az ingatlan vagyon jövedelmének kimuta-
tásánál a kataszteri tiszta jövedelem mellett részben az 
illető vidéken fizetni szokott haszonbér is alapul véte-
tett ; — s a felmerült kétségek vagy egyáltalában el nem 
oszlattattak, vagy pedig nem egyöntetű határozatokkal 
oldattak meg. 

Az egyöntetűség ezen hiánya, az egymástól eltérő 
eljárás szerint szükségképp, nagyobb különbözeteket és 
aránytalanságokat eredményezett, mi az irányelvek tüzetes 
kijelölésének elmulasztása folytán természetesnek mutat-
kozik. 

A bizottság tehát most már kénytelen kijelenteni, 
miszerint a beérkezett összeírásokat a lelkészi kongrua 
rendszeres feljavítása és állandó megállapítására kifogás-
talanul alkalmas alapul nem tekintheti. 

Ellenkezőleg, mellőzhetetlenül szükségesnek tartja, 
hogy a plébániai jövedelmek összeírásánál és hitelesítésé-
nél figyelembe veendő irányelvek és az eljárási módoza-
tok a püspöki kar által közös elhatározással egyöntetűen, 
minden eltérő alkalmazást lehetőleg megelőző szabatos-
sággal és a jövedelem összes számitásba veendő czimeire 
kiható részletességgel, valamennyi egyházmegyére nézve 
kötelezőleg megállapittassanak ; — a felmerülhető kétsé-
gek egyöntetű elintézést nyerjenek, és az összes egyház-
megyék összeírásai, az eljárás szabatosságának ellenőrzése 
végett, egységes fölülvizsgálat alá vétessenek. 

Minthogy pedig ezen teendők hosszabb időt veende-
nek igénybe : Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur által 
inditványoztatott a bizottságban, hogy kérné föl a nagy-
méltóságú püspöki kart, miszerint addig is, mig az egy-
idejűleg foganatba veendő előmunkálatok befejeztével a 
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kongrua rendszeres szabályozása megindulna és érvényre 
emeltetnék : állapítson meg a püspöki kar egy évi ösz-
szeget, melylyel a szegényebb egyházmegyék lelkészi és 
kápláni állomásai ideiglenesen segélyezendők lennének ; 
méltányos arány szerint vesse ki ebből az összes nagyobb 
javadalmasok által évről-évre fizetendő hozzájárulási rész-
leteket, határozza meg a szegényebb egyházmegyékre eső 
segélyezési összegeket, valamint az eljárást, melyet az 
illető egyházmegyei hatóságok a segélyösszegek felosztása 
és elszámolásában követni tartozzanak. 

Az egyes egyházmegyénknek adandó segély mérté-
keinek megállapításában támpontokat nyújthatnak a most 
beküldött jövedelmi összeírások, az illető egyházmegyék 
másnemű segélyforrásainak, felhasználható segélyezési 
pénzalapjainak bekivánandó kimutatásai s a vidék gaz-
dasági viszonyai mellett a hivek és a lelkészek szám-
aránya. 

Pável Mihály nagyváradi gör. szertartású püspök 
ur ő nagyméltósága készséggel elfogadja az inditvány 
ama részét, mely a nagyobb javadalmasok által évről-
évre fizetendő hozzájárulási összegre vonatkozik, óhajtja 
azonban, hogy a kivetési kulcs a nagyobb javadalmak 
birtokainak kataszteri tiszta jövedelme alapján állapít-
tassák meg és az évi részletek 20 éven át tőkósittessenek 
s csak azután eszközöltessék a kongrua-feljavitás az igy 
beszerzett tőke kamataiból 

A bizottság Pável Mihály püspök ur ő nagyméltó-
sága ezen módosításának mellőzésével, a szűkölködő egy-
házmegyék klérusának haladéktalan segélyezését óhajtja 
s felkéri primás ur ő herczegségét, miszerint a bizottság 
jelen, — valamint 1892-ik évi május hó 14 én hozott 
javaslatait a püspöki kar tárgyalása alá bocsássa. 

V. 
Elnök ur ő nagyméltósága a jelen ülés jegyző-

könyvének hitelesitésére a bizottságot csütörtökre, 1892. 
decz. hó elsejére, d. u. 4 órára ülésre hivja, a jelen ülést 
pedig esti 7 órakor berekeszti. 

Kelt Budapesten, mint fent. Császka György kalocsai 
érsek, mint elnök, Mihályi Viktor lugosi püspök, mint 
jegyző. 

Samassa érsek javaslata. 
A püspöki kar 1892. május 10-én tartott értekezlete 

által kiküldött kongrua-bizottság javaslatára Samassa 
József egri érsek egy hosszabb munkálattal válaszolt, 
melyet Egerből, 1892. aug. 1-i kelettel küldött meg a 
herczegprimásnak. Samassa javaslatát a kongrua-bizott-
ság a saját 1892. máj. 14-én tett javaslatával egyidejű 
méltatás és elbírálás végett bocsátja a püspöki kar hol-
napi elhatározása alá. 

Az egri érsek javaslata tulajdonképpen bírálata annak 
az eljárásnak, melynek alapján a kongrua-bizottság a 
plébániai és kápláni állomások jövedelmeinek kimutatását 
kívánta a püspököktől. 

A jövedelmek összeirása és kimutatása az egri érsek 
szerint is a kongrua ügy helyes rendezésének alapfelté-
tele. De éppen ennél fogva e kimutatásnak teljesen ala-
posnak és hitelesnek kell lenni. Az összeírásnak az ország 
valamennyi egyházmegyéjében egységes irányelvek szerint 
kell történnie. E felfogással nincs összhangban a bizott-

ság eljárása. A bizottság nézete szerint megengedhető az 
az eljárás, hogy „el lehet tekinteni attól, vájjon egyes 
lelkészek javadalmába betudandó-e a stólajövedelem, a 
misealapitványok után járó dijak — és vájjon a papi 
telkek jövedelme a vallomásba a régi, ugy nevezett „cal-
culo cameratico", vagy pedig az adó alapját képező 
katasztrális tiszta jövedelem szerint lesz-e fizetendő?" Az 
egri érsek szerint ugyanis, ha a jövedelmi tételek s kü-
lönösen is legtöbb helyen a legfőbb : a telki jövedelem 
tételei, ily kétségesnek, bizonytalannak, az illetők válo-
gatására, tetszésére hagyatnak : az ekkép készült és a 
számítás különfélesége szerint múlhatatlanul differáló 
összeírások valódi értéke iránt alig maradhat fenn alapos 
kétely. 

Es a jövedelmek ily ingatag alapokra fektetett 
j összeírásának megengedhetősége nem igazolható még abból 

a szempontból sem, melyből a bizottság a jövedelmek ki-
mutatását ahhoz mérve nézi, hogy az fölötte vagy alatta 
áll-e a megállapítandó kongrua-minimumnak. A bizott-
ság ott végzi, a hol kezdeni kellene. Ez lévén az egy-
öntetűség s a határozott elvek nélküli összeírások értéke, 
ugyanaz az ezekből készítendő jövedelmi kivonatos ki-
mutatásoké is : azoknak egy hasonlóan minden biztos 
irányelvek nélkül működő bizottság általi felülvizsgálása, 
illetőleg ez összeírások alapján a kongrua-feljavitási szük-
séglet megállapítása — mit a bizottság szintén javaslatba 
hoz — helyesen, igazságosan szintén nem történhet-
nék meg. 

Mindezeknél fogva az egri érsek a bizottság által 
a jövedelmek kimutatására nézve tett javaslatot nem he-
lyeselheti, bármennyire óhajtja maga is a szegényebb 
állású lelkészek rendszeres segélyezésének mielőbb ke-
resztülvitelét. Nem helyeselheti a javaslatatot különösen 
ama lényeges főhibája miatt, hogy az egyöntetűség 
hiányával lévén, minden egyházmegyére egyképpen kiter-
jedő kötelezettségi alapot nem alkothat meg. Teljesen 
megnyugtató és igazságos eljárás csakis a valódi helyzet 
kiderítésére alkalmas módozat szigorú megtartása mellett 
történő összeírás alapján lenne várható. 

Még a fedezeti források biztos ismerete és rendel-
kezésre állása mellett is nagy megfontolást kívánna a 
bizottságtól óhajtásképp s minden részletes megokolás 
nélkül már most javaslatba hozott 1000, 800, 700, 600 
forint lelkészi és 500, illetőleg 300 forint kápláni illet-
ményminimumok megállapítása: annál kevésbbé szabható 
ez meg most előbb, a fedezeti összeg és szükséglet jelen 
bizonytalansága mellett. 

Az egri érsek egyébiránt a szükséglet és fedezet 
kérdésének tisztázásánál egyik elengedhetetlen előfölté-
telnek tartja a görög-katholikus plébániák szabályozását, 
tulajdonképpen számuk leszállitását. Kényes természetű 
ügy ez kétségkívül, mely már 1791 óta bonyolultságánál 
fogva mindeddig megoldatlanul hagyatott. Pedig a görög-
katholikus plébániák gyökeres rendezése nélkül a kérdés 
igazságos megoldása lehetetlén. 

A fedezetre nézve a bizottság nézete szerint mindenek-
előtt a vallásalap van hivatva a kongrua feljavításához 
tetemes mértékben hozzájárulni. Ez az egri érsek meg-
győződése is. Nincs kifogása a nagyobb javadalmak hozzá-

49 
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járulása ellen sem. A mi a bizottság e javaslatának ér-
demét, a kulcs szerinti hozzájárulást illeti : ez eszme nem 
uj ; a püspöki kar tudvalevőleg egy fokozatos százalék 
szerinti hozzájárulást, az egri érsek inditványára, elvben 
nem ellenzett. „De — igy szól az egri érsek irata — 
jól megfigyelve a közhangulatot, a plébániai beneficumok 
rendezésével kapcsolatban nem tartom sokáig elódázha-
tónak maguknak a főpapi javadalmaknak szabályozását 
sem, melyet azok egymásközti jövedelmi aránytalansága 
az egyházmegyék ugyanoly, sőt némely helyen nagyobb 
és egyenlően kielégítést követelő szükségletei mellett, 
valamint a változott korviszonyok első tekintetre kívána-
tosnak mutatnak. Komoly intésül szolgálhat ebben az I. 
Ferencz idejében már felmerült előző eset, midőn a püs-
pökségek szabályozásával a primási, érseki és püspöki 
kongruák megállapittattak, s illetőleg részükről a val-
lásalapba tetemes évi összegek beszolgáltatása elrendel-
tetett, s hosszabb időn át tényleg foganatosíttatott is. 
Érintem csak itt ez ügyet; de ebben az alapos rendez-
kedés egyik el nem utasítható föltételét látom." 

Az érsek ezek után mellékeli a kimutatást az egri 
egyházmegye plébániái és káplánságai jövedelmének ösz-
szeirásáról, azzal a megjegyzéssel, hogy a föld jövedelme 
a kataszteri tiszta jövedem alapján van fölvéve. De imént 
felsorolt kifogásai után azt is kijelenti, hogy a kimuta-
tások megküldése az általa elfogadhatatlannak tartott 
bizottsági javaslat megvalósításához való hozzájárulásnak 
nem tekinthető. 

Az egri érsek irata ekként végződik : 
„A mi a bizottsági jegyzőkönyvnek a tanulmányi 

alap gyámolitásához való hozzájárulásra vonatkozó részét 
illeti, engedje meg herczegséged, hogy erre — felszólítás 
nélkül bár — már most röviden szintén nyilatkozzam. 
A püspöki karra a felekezeti tanítók állami segélyezése 
tárgyában közeli kilátásban levő törvény intézkedéseinél 
fogva, az eddigi sokféle teherhez egy ujabb és pedig nem 
kevéssé súlyos járuland, melyet a püspökökuek egyház-
megyéikben elodázhatatlanul elviselniök, követelményeit 
kielégiteniök kell, ha csak az állami segély igénybevéte-
lének révén a róm. kath. iskoláink fölött való rendelke-
zés és főfelügyeleti jogunk csorbittatlan megóvását fel-
adni nem akarjuk, a mint nem akarhatjuk. A tanulmányi 
alap további támogatása e helyzettel szemben nagyon 
megfontolandó. De ezen általános szemponton kivül kü-
lönösen is a magam helyzetéből nézve az ügyet, kény-
telen vagyok kinyilvánítani, hogy részemről többé a ta-
nulmányi alapra évi befizetéseket nem fogok elvállalni. 
Ez eljárásomnak megvan a legteljesebb jogosultsága." 

„Mindazon általános humanisztikus és kulturális 
kiadásokon kivül, melyeket főpásztori állásomnál fogva 
többi püspöktársaimmal múlhatatlanul viselnem kell: a 
püspöki kar többi tagjától eltérőleg, főkáptalanommal 
együtt rám nehezül még különösen a helybeli joglyceum 
fenntartásának gondja, mely fenntartás költségei külön-
ben természetszerűleg a tanulmányi alapra hárulnának, 
mindamellett fedezésükben ez alap semmi részt nem vesz ; 
viselve tehát eme költségeket, tulajdonképp a tanulmányi 
alap terhét könnyitem. S mivel az e czimen fedezésre 
váró költségből jelenleg évi 11,786 frt 92 krnak főkáp-

talanomra eső 5993 frt 46 kr részén kivül évi 5793 frt 
46 krt kell fizetni a sajátomból már is — mely összeg 
pedig a tanári ötödéves pótlékkal még növekedőben van 
• — azt hiszem, kétségkívül jóval nagyobb lévén ez összeg 
annál, a melv bármi igazságos kulcs szerint reám kisza-
bandó járulékképpen részemről a tanulmányi alapba fize-
tendő lenne : ennek fizetésétől magamat teljes joggal fel-
mentettnek tekinthetem. 

Fogadja főméltóságod stb. Eger, 1892. augusztus 1. 
Dr Samassa József, egri érsek." 

A kongrua-összeg kimutatása: 
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xxin. .Szombathely . . . 383119 187 — — 55 
XXIV. : Erdély 292934 218: — — 47 

Az edd ig b e t e r j e s z t e t t összeírások u t á n a kon-
grua-összeg ki tesz t e h á t : 
12 latin egyházmegyére 198591 f r to t , 

6 görög egyházmegyére 708768 f r to t . 
Összesen 907359 f r to t . 

Budapes t , 1892. december 1. 
Császka György, 

kalocsai érsek, mint b izot tsági elnök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

SZVORÉNYI JÓZSEF. 
1 8 1 6 — 1 8 9 2 . 

Magyarország nevelés- és tanügyét, irodalmát, első 
sorban pedig a nagyérdemű cisterci rendet, melynek 
Egerben e lap szerkesztője is mindenkor hálás emléke-
zettel adózó tanítványa vala, érzékeny veszteség érte. 

Szvorényi József, zirc. r. áldozár, perjel, az egri 
rendház főnöke, az egri főgvmnasium igazgatója, a ma-
gyar tudományos akadémiának tiszteleti, a budapesti ma-
gyar történelmi, s a tiszavidéki régészeti társulatoknak, 
és a magyar képzőművészeti társaság hevesmegyei állandó 
bizottságának tagja, a Ferencz-József-rend lovagkeresz-
tese, tiszteletbeli kir. főigazgató stb. stb. élete 76-ik évé-
ben, erős, nemes lelke megadásával, hosszas szenvedés 
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után, a mult vasárnap f. decz. hó 11-én délutáni 2 óra-
kor az Urban elszenderült. 

Temetése f. hó 13-án, Egerben, országos részvét 
mellett ment végbe. 

A tanítvány hálás érzelmeivel rebegünk imát a bol-
dogult mester sírja fölött. R. i. p. ! 

Budapest, decz. 16. Gróf Zichy Nándor nyilatko-
zata és annak a szabadelvű táborban mikénti fogadta-
tása. — 

Halljuk először is a nagy katholikus vezérférfiunak 
nyilatkozatát teljes szövegében. Intézte pedig a nemes 
gróf ur ezt a nyilatkozatot tulajdonképpen az egész or-
szághoz, habár az, levél alakjában, csak egy elvbaráthoz 
van czimezve Szövege ez: 

„Tisztelt barátom ! 
Politikai programm, mely meg nem valósitható, 

csak nyugtalanít, teljesithetlen igényeket ébreszt. 
A jelenlegi kormányprogramm ilyen. 
Ami benne elfogadandó, nem uj és mégis némelyek-

ben határozottabban volna körvonalazható. 
Képzelhetünk-e kormányt, mely nemzeti érdekein-

ket fel ne karolná, a nemzetiség, nemzeti művelődés és 
térfoglalás, anyagi jobblét és állami hatalom fejlesztése 
által. 

Politikailag azonban két irányban definiálandó ezen 
eszme. 

Először is a kiegyezéssel szemben. 
Meggyőződésünk szerint a kiegyezést, ha nem volna 

meg, meg kellene csinálni; és mivel az megvan, ahoz 
kell ragaszkodnunk, nem mintha emberileg jobb, tökéle-
tesebb, talán előnyösebb nem volna képzelhető, hanem 
azért, mert ez egy pozitív jó, mely, hogy fejlődésünknek 
kedvező, a tapasztalás által igazoltatott és azért is, mivel 
ennek bolygatása megbizhatóságunkat csorbítaná. 

A dualisztikus kapcsolat nagyobb érdekünk, mint 
bárki másé. 

Azt erősíteni nemzeti politika, nem pedig gyengí-
teni : tehát mindenekelőtt innen és túlról annak baráto-
kat és nem elleneket kell szereznünk. 

Másodszor az adminisztratív szervezkedés szempont-
jából központosított állami közigazgatás szükséges, hogy 
állami és nemzeti létünket fejleszthessük és minden kö-
rülmények között biztosithassuk, de viszont az egyéni és 
politikai szabadság érdekében a közigazgatás tisztviselője 
önérdek vagy politikai pártérdekből eredhető befolyásolás 
elöl rendszeresítése által biztositandó. Továbbá az állami 
közigazgatás egymaga nemcsak, hogy minden érdeket 
nem elégíthet ki és a közigazgatás minden feladatának 
nem felelhet meg, de nem is szervezhető helyesen azt 
kiegészítő és ellenőrző önkormányzat nélkül, melynek a 
község, járás és megye érdekeit fokozatosan kell kifej-
tenie. Ezt pedig az eddigi javaslatok eléggé ki nem fej-
tették s a jelen kormány programmja sem értelmezte 
kellőleg. 

A programm egyházpolitikai része, az, mely nem 
mindennapi, hanem határozottan uj valami, legalább is 
uj, egy magyar kormány programmjában. 

A programm ezen része egyszersmind az, amit nem-

csak hogy el nem fogadhatunk, hanem határozottan 
visszautasitandónak tartunk. 

Nem tagadható, hogy maga az alapeszme, mely 
ezen programmban rejlik, abban nem is formuláztatott: 
ez az alapeszme nem a vallásszabadság, — mert azt e 
programm nemcsak, hogy legitim korlátjai között sem 
ismeri el, hanem igenis határozottan korlátolja, — ez az 
alapeszme : az állam elválása az egyháztól. 

És ha ezen programm nem is ment még minden-
ben odáig : az logikailag és tényleg szükségkép oda vezet. 

Hazánkban, ha nem is mindenkor és ha nem is 
teljesen kielégitőleg, minden törvényesen elismert és be-
fogadott egyház, vagy felekezet a maga hitelve és fel-
fogása szerint élhetett és fejlődhetett. Ezt tartom a jövőre 
is, és pedig kielégítőbben biztositandónak ; és ezt értem 
a vallásszabadság alatt. 

Határozottan elvetendőnek tartom azt a felfogást, 
mely a katholikus egyház ügyeire nézve a Szentszék 
kormányzatát tagadásba veszi, vagy illetéktelen beavat-
kozás által korlátolni akarja: holott ezen kormány szu-
verén jogosultsága, nemcsak hogy a katholikus egyház 
szervezetének alapja, hanem a katholiczizmusnak hitelve 
is, oly hitelv, mely az állami lét kellő fejlesztésével meg 
volt egyeztethető mindenkor és ma is megegyeztethető, 
amint azt akár Angliában, akár az amerikai Egyesült-
Államban és akárhány más államban látjuk ; holott az 
ellenkező, ezen hitelv megtagadása, még sehol sem bizo-
nyult üdvösnek, vagy életrevalónak. 

A kath. egyház szervezete az állam szervezetével 
hazánkban egyidejűleg és benső kapcsolatban érvényesült, 
maga a magyar király apostoli jogai a Szentszék szuve-
rénitásából erednek és attól elválaszthatlanok : az állam 
elválása az egyháztól, az apostoli király s az egyház 
jogi és közjogi viszonyát felforgatná, sőt nagyobbrészt 
meg is semmisitené: már pedig mi mindezeket fenntar-
tatni óhajtjuk és ezek megtámadását veszedelmesnek és 
károsnak tartjuk. 

Épen igy nem óhajtjuk, — hogy a többire ne ter-
jeszkedjem ki, — bogy a reformált testvér-egyházak 
kormánya más államok példájára államosittassék, azok 
összetartozandóságát szívesen elismerjük. Vannak ezen 
felekezeteknek kielégítetlen és méltányos igényei : számot 
tarthatnak ők is az állam segélyezésére, a kulturális 
fejlődés szükségéhez és az állam anyagi helyzetéhez mér-
ten, anélkül, hogy ezért az állam ellenértékként szabad-
ságokat korlátoló befolyást követelne ; és pedig nemcsak 
azért, mivel ezt méltán várhatják, de azért is, mivel ezt 
az állam jól felfogott érdeke viszonyaink közt igy kí-
vánja. íme a kérdések, melyek kölcsönös jó akarattal 
rendezendők. 

És itt a mozaismus reczepcziójáról is szólhatunk. 
A mi álláspontunkból a reczepcziót komolyan kell 

venni, mivel az a konfesszionális ügyek intézkedésének 
egyik alapja, a vallásszabadság feltétele. 

És ezért ki kell nyiltan mondanunk ; a mozaizmus 
egyszerű reczepcziója, olyan értelemben, minővel a ke-
resztény konfessziók reczepcziója bir, lehetetlen: és pedig 
egyszerűen azért, mivel a reczepczió a reczipiált kon-
fesszió hitelvének befogadása minden konzekvencziájával 
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együtt; mi pedig a mozaizmus hitelvszerü szocziális szer-
vezkedését, szintoly kevéssé reczipiálhatjuk, mint annak 
összes morálját, és hogy egy konkret és aktuális kérdésre 
utaljak, mint annak családjogát. 

De viszont, szintoly nyiltan ki kell mondanunk : 
hogy a mozaizmus állása, mely eddig törvényesen defi-
niálatlan volt, törvényesen definiálandó, és lia ezt akar-
juk reczepcziónak nevezni, reczipálandó, hogy az e tör-
vény korlátjai között joggal és szabadsággal bírhasson. 

Elég annyi ama elvi álláspontról, melyben a kor-
mány egyházpolitikai programmjától eltérünk. És ezzel 
áttérhetünk annak konkrét javaslataira. 

Dominálja e programmot a polgári házasság kérdése. 
Nálunk az evangélikus egyház azt határozottan 

visszautasította. A reformátusok el nem fogadták, hanem 
elnapolták a határozott állásfoglalást. A katholikus és 
görög hitelvénél fogva nem fogadhatja el. Világos tehát 
ma már a programm felállítása után alig néhány hétteh 
hogy a kötelező polgári házasság az ország nagy kon-
fessziói egyikének sem kell : s ezzel elesett a kérdés s a 
programm el volna temetve. 

De hát van-e ebben mit sajnálni? és e szempontból 
nézzük máshol a polgári házasságot. 

A kötelező polgári házasságot vagy a forradalom, 
vagy az állami hatalomnak a katholikus egyházzal foly-
tatott tusái hozták létre. Francziaországban az első for-
radalom szülte és I. Napoleonnak a pápasággal folytatott 
küzdelme tartotta fenn és terjeszté ki foglalásai által más 
államokra is. Olaszországban a pápaság elleni küzdelem 
hozta ujabbau létre és tette utóbb kötelezővé. 

Poroszországban a kulturharcz alatt vált a polgári 
házasság kötelezővé. 

A katholikus államokban, a katholikus felfogás sze-
rint, az akatholikus államokban azok gyakorlata szerint, 
amott rendszerint a felbonthatlanság, emitt a felbontha-
tóság irányában érvényesült a gyakorlatban. 

Vegyes konfesszióju államokban egyöntetőleg nem 
létezik kötelező polgári házasság, legalább ugy, hogy 
arról határozott fogalmat szerezhetnénk. 

Angolország, az Egyesült-Államok a házasság dol-
gát, nem kötelező polgári házasság alapján rendezték. 

Ott, ahol kötelező polgári házasság létezik, a köz-
erkölcs hanyatlott. Ezt Francziaország eléggé bizonyítja. 
Belgiumban a házasság vagyoni üzlet szinét viseli. Ber-
linben a keresztség nélküliek száma, a kormány minden 
törekvése daczára, megdöbbentőleg növekedik. 

Alkalmas-e a kötelező polgári házasság a különböző 
konfesszióju államokban az ellentétek kiegyenlítésére ? 
Ezen kérdésre gyakorlati adattal nem felelhetünk. Elmé-
letileg a konfessziók egyike vagy másika a győztes, de 
felfogásunk szerint mindenike vesztes : az semmi esetre 
sem szolgál a jogosult vallásszabadságnak. 

A kérdés tehát az : miért vétetett fel a kötelező 
polgári házasság a kormány programmjába ? 

E kérdésre pedig a kormány avval felel, hogy csak 
annak behozatala után lesz az 1868 : LIII. t.-cz. revi-
deálható. 

De a kettő közt nincs belső összefüggés, a mit logi-
kailag bizonyítani felesleges, mivel kétségtelen is. 

De a kormány ezen feltevésének csakis akkor volna 
értelme, ha a kötelező polgári házasság ellen konczesz-
sziónak volna tekinthető, aminek azonban azt egyik kon-
fesszió sem tekinti, amint azt a két protestáns egyház 
zsinatja már ki is mondotta, de az állam sem tekintheti 
ezt ellenkonczessziónak, mivel arra nézve e két kérdés 
csakis annyi értékkel bir, amennyit annak a konfessziók 
tulajdonítanak. 

A mennyiben azonban a mi interkonfessziónális vi-
szonyainkból eredő bonyodalmak a házassági ügy iránti 
legislaczió kiegészítését vagy módosítását követelik : véle-
ményünk szerint ez az eddig követett uton, történeti 
fejlődésünknek megfelelőleg lesz eszközlendő. 

A kormány programmjának másik lényeges része a 
polgári anyakönyvelés. 

A polgári anyakönyvelés voltaképp a polgári há-
zasság folyományának volna tekintendő. Azonban a kor-
mány a polgári anyakönyvelést a polgári házasságot 
megelőzőleg az 1868. LUI. t.-cz.-nek a miénktől eltérő 
felfogása által ujabb időben követelt olyforma végrehaj-
tása érdekében követeli, mely ezt a keresztelő katholikus 
pap lelkiismereti konfliktusa elkerülésével tenné elérhetővé. 

Mi határozottan az 1868. LIII. törvény revízióját 
követeljük. És pedig azon értelemben, hogy a törvény-
nek a gyermekek vallási hovátartozandósága iránti intéz-
kedése csak provízió azon esetekre, melyekben a szülők a 
kereszteléskor máskép nem határoznak. 

De különben is a polgári anyakönyvelés még a 
törvény keresztülvitele érdekében sem szükséges, mivel 
az az egyházi anyakönyvek alapján szintén ugy keresz-
tülvihető, mihelyt az anyakönyvekben a szülők kon-
fessziónális hovatartózandósága pontoson meg lesz jelölve. 

Ennek eszközlésére pedig riem is kell uj törvény, 
hanem elegendő a szülők vallásának pontos feljegyzése 
az összes konfessziók anyakönyveiben, mi iránt külön 
lehet intézkedni. És ezen intézkedéstől a keresztelendő 
gyermekeknek majdan bekövetkezendő iskolakötelezett-
ségéig csakis annyi idő fog kelleni, mint az államilag 
anyakönyvelendők iskola kötelezettségeig. 

Ami magát a polgári anyakönyvelést illeti, az leg-
inkább kifogásolandó, mind nem szükséges, mivel költsé-
ges és mivel soha sem lesz annyira megbízható, mint a 
jelenlegi anyakönyvelés. 

Az első ellenvetést a fentebbiekben már okadatoltuk, 
a többire nézve a következőket jegyezzük meg. 

A jelenlegi rendszer felekezeti anyakönyvelés, rész-
ben államilag kiegészítve. 

Ezen anyakönyvelés oly csekély terherrel jár, hogy 
általán anyakönyvelést ezen áron eszközölni nem is lehet. 
Továbbá ezen anyakönyvelési rendszer nemcsak szokásos 
és készségesen elfogadott, de mivel hitgyakorlaton sar-
kallik, ethikai alappal is bir s a népélettel összeforr ön-
kénytelenül teljesül, úgyszólván, kiki által kerestetik és 
követeltetik, holott minden más rendszer önkényes alapon 
kényszer mellett lesz csak keresztül vihető és ha mégis 
nagy költséggel és a nép ujabb terheltetésével létesít-
tetnék is : annyi biztosítékot soha sem fog nyújthatni, 
mint a jelenlegi anyakönyvelés, mint azt a franczia pél-
dák igazolják. 
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De, ha mégis, amit egyébként a katholikusokra 
nézve tagadunk, — az anyakönyvi eljárásnak gyakorlata 
részben javítandó volna: ezen minden sérelem nélkül 
könnyen lehetne segíteni. 

Ime rövideden körvonalozva a kormány programmja 
és az ez által felvetett kérdések iránti véleményünk. 

Sokban kiegészítést igényelnének az elmondottak, 
sok függ azokat érdeklöleg is az alkalmazástól ; de re-
mélem, elég világos és konkrét e sorok tartalma arra, 
hogy álláspontunk iránt magad tájékozhasd. 

Tisztelő hived Zichy Nándor gróf." 
Ez gr. Zichy Nándor urnák nagyjelentősségü leg-

újabb nyilatkozata. 
Ami azt a hatást illeti, melyet az a szabadelvű tá-

borban keltett, álljon itt most csupán a „Magyar Hirlap" 
enuncziácziója ; a melynek egy helyen, egész cynismussal 
megnyilatkozott gúnyos elbizakodottsága igen találóan, 
jellemzi a katholiczizmusnak, szent István vallási öröksé-
gének nyomorult helyzetét e hazában. Halljuk csak Horváth 
Gyula lapját : 

„Mi a legmelegebben üdvözöljük gr. Zichy Nándort, 
hogy mindezeket nyiltan elmondta és ezzel „hajléktalanok 
menhelyét" nyitotta azok számára, akik vele egy vélemé-
nyen vannak, de eddig titokban működtek s nem merték 
bevallani, hogy klerikálisok és czentralisták. 

Különös elismeréssel tartozunk a klerikalizmus 
őszinteségeért, — mert ebben az országban a klerikaliz-
mus csak addig veszedelmes, amig titokban lappang, amig 
azt — a parlamentben vagy a sajtóban — liberális czé-
gér alatt árulják. 

A mi Zichy Nándor grófnak egyes állításait illeti, 
most csak azt jegyezzük meg, hogy mi sem helveselnők 
a zsidók reczepczióját, ha a vallásszabadság azt a nemét 
tudná a kormány létesíteni, melv a reczepcziónak egész 
jogi tartalmát magában felöleli. De mert a kormány erre 
nem képes és nem akarjuk, hogy az ország zsidó polgárai 
ne részesüljenek a reczipiált felekezetek jogaiban csak 
azért, mert a kormány Ígéretei és cselekvési képessége 
közt nagy ür van : ennélfogva mi is föltétlenül helyesel-
jük, hogy a zsidó vallás reczipáltassék." 

Munkácsi egyházmegye. Főpásztori szózat XIII. 
Leo pápa püspöki jubileuma alkalmából. — 

A munkácsegyházmegyei nt. Klérusnak. 
5885/1892. Bizonyára élénk emiékezetökben vannak 

még ama lélekemelő események, melyek öt évvel ezelőtt, 
midőn szentséges atyánk, XIII. Leo pápa, ötven éves 
áldozári jubileumát ünnepelte, Rómában végbementek. 

Az anyaszentegyház egységének magasztos eszméje, 
a legmélyebb alattvalói hódolat s az odaadó szeretet az 
ős városba gyűjtötte a buzgó híveket: ünnepelni szent 
Péter utódját, egységünk élő központját, leróni a kegye-
let adóját a közös, legjobb atya iránt s hódolni az egy-
ház fejének, Jézus Krisztus helytartójának, ki oly nehéz 
megpróbáltatások között annyi bölcseséggel kormányozza 
Isten egyházát. 

Nem hagyta érintetlenül e világraszóló mozgalom 
még az egyház közösségén kivül eső nemzeteket s hatal-
masságokat sem. 

Még ezek is elismerésök s tiszteletök megkülönböz-
tetett bizonyítékaival siettek tanúságot tenni arról, hogy 
a pápaságban kifejezésre jutott eszme az emberiség köz-
javának kiapadhatatlan forrása, hogy maga a pápaság a 
legnagvobbszerü, legüdvösebb s legéleterősebb intézmény 
mindazok között, melyeket a kihalt nemzetek társadalmai 
valaha felmutattak, avagy a most élő emberiség felmu-
tatni képes. 

A mindenható Isten, kinek „Ítéletei megfoghatatla-
nok s utai megvizsgálhatatlanok", kinek végtelen kegyel-
méből a szent atya áldozári jubileuma a katholiczismus 
diadalünnepévé lett, megsokasítván leghűbb szolgája nap-
jait. megengedte, hogy szent atyánk püspöki 50 éves 
jubileumát is elérhesse. 

A jámbor keresztény hivek. a nemzetek és hatal-
masságok ismét fokozott érdeklődéssel tekintenek Róma 
felé. Egyesek és társulatok buzgó versenyre kelnek, hogy 
a közelgő nagy napot, „melyet az Ur adand nekünk, 
hogy örvendezzünk és vigadjunk azon", mennél fénye-
sebbé, mennél emlékezetesebbé tegyék. 

Jövő 1893. évi február hó 19-ike lesz ama neveze-
tes nap, melyen ő szentsége püspökségének 50-ik évét 
betölti. 

Midőn erre önöket, Krisztusban igen kedvelt fiaim, 
figyelmesekké teszem, egyúttal hálával eltelve az isteni 
Gondviselés iránt, a mely XIII. Leo pápánkat szentegy-
háza dicsőségére s a nemzetek békéjének munkálására 
oly hosszú élettel áldotta meg, szeretetteljesen fölhívom., 
hogy mint a szent atyának valóban hü s hódoló gyer-
mekei e jubileum örömeiben méltó részt venni s az apos-
toli szentszék iránti törhetetlen ragaszkodásukról ezen ne-
vezetes alkalomból kiváló bizonyságot tenni buzgólkodjanak. 

Az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk, 
Krisztusban igen kedvelt fiaim, hogy a kereszténység első 
századában „mindazok, kik mezőket és házakat birnak 
vala, eladván, eléhozák azok árát, miket eladtanak és az 
apostolok lábaihoz tevék." (IV. 34. 35.) Ime jó példa ez 
nekünk, hogy mi is tekintettel arra, mikép szentatyánk 
földi javaitól megfosztva, a világegyház kormányzatával, 
a hittéritéssel s a szeretet különféle müveinek létesítésé-
vel járó kiadásokat legnagyobb lelki fájdalmára viselni 
nem képes, anyagi javaink egy részének felajánlásával is 
mutassuk ki iránta való odaadó ragaszkodásunkat. Mi 
több nekünk, a magyar nemzet tagjainak, ez még inkább 
kötelességünk, mint a világ sok más nemzete katholiku-
sainak. Mert nem szabad felednünk, hogy mi a római 
pápáknak nemcsak a magyar királyság megalapítása 
körül tett buzgó szolgálataikért ; nemcsak azon bölcs 
tanácsaikért, melyekkel a viszályok és pártoskodások nap-
jaiban nemzetünk békéjének visszaállításán ismételten 
atyai bölcseséggel közreműködni törekedtek: hanem ama 
anyagi áldozataiért is hálára vagyunk kötelezve, melyeket 
ők hazánk épségének megóvása érdekében sajátjukból 
hoztak érettünk. 

Ezeket előrebocsátva, felhívom önöket, Krisztusban 
kedvelt fiaim, hogy : 

1. a jelzett örömnap előestéjén, 1893. évi február 
18-án anya- és fiókegyházaik templomainak összes ha-
rangjaival egy fél óráig harangoztassanak. 

2. február 19-én anyaegyházaik templomaiban ün-
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nepélyes szent misét mondjanak. E szent misén a római 
pápáért különben is minden misén mondatni szokott imá-
kon felül a mindenféle kérési szándékra előirt imák is ő 
szentsége hosszú életéért s további bölcs kormányzatáért 
elmondandók. A mise végén a „CiaBa B Í B H I H H I I X ' B " 

kezdetű hálaadó dicsének éneklendő. " " " 
A megtartandó jubileumról hiveiket a jelen fel-

hivásomat közvetetlenül követő vasár- vagy ünnepnapon 
szent beszéd közben megfelelő módon fogják értesíteni. 
Ugyanekkor melegen fölhívják a híveket, hogy a szent 
atya fölsegélésére tehetségökhöz képest adakozzanak, 
megmagyarázván azt, hogy az ily adományok mily czélra 
szoktak fordíttatni. A gyűjtés karácson másod napjáig 
folytatandó. 

A hivek pénzbeli szeretetadományai az önökével 
együtt hozzám 1893-ik évi január hó 31-ig, esperesi 
uton, az egyes parochiákból begyült adományok feltünte-
tése mellett, beküldendők. Ezen adományok a magam és 
káptalanom részéről felajánlandó Péter-fillérekkel együtt 
általam ő szentségéhez, mint a munkácsi egyházmegye 
szeretetadományai kellő időben felküldetnek. 

Egyébiránt püspöki áldás adása mellett vagyok 
Ungvárott, 1892. nov. hó 26-án. 

Krisztusban szives atvjok : 
Gyula püspök. 

H I V A T A L O S . 
Jelentés a püspöki konferencziáról. 

A csütörtökön tartott konferencziáról következő 
hivatalos communiqué jelent meg: 

„ Vaszary Kolos herczegprimás elnöklete alatt jelen 
volt az egész püspöki kar, Lönhardt Ferencz erdélyi és 
Hidassy Kornél szombathelyi és Meszlényi szatmári 
püspök kivételével. A jegyzőkönyv vezetésével Feb 
Ipoly pannonhalmi főapát bízatott meg. A herczegprimás 
visszapillantó előterjesztést tett az egyházpolitikai kérdé-
sekben az ez évi julius óta beállott fejleményekről és az 
illetékes körökkel folytatott tárgyalások lefolyásáról. A 
püspöki kar a herczegprimás előterjesztései alapján a 
helyzetnek minden oldalról való mérlegelése után egy-
hangúlag elhatározta, hogy együttes előterjesztést intéz 
egyrészt ő szentségéhez, a pápához, másrészt ö felségéhez 
és a kormányhoz, kifejtvén a kormány által kontemplált 
egyházpolitikai programm komoly konzekvencziáit és 
veszélyességét. Kimondta továbbá a püspöki kar egyér-
telmüleg, hogy a kormány jelzett egyházpolitikai prog-
rammjának káros következményeit a főrendiházban már 
a költségvetés tárgyalásakor kifejti. 

A napirend második pontját a kongrua-ügy ké-
pezte. Császka György kalocsai érsek előterjeszti az el-
nöksége alatt működő kongrua-bizottságjavaslatát, hozzá-
csatolván a kivitel módozatát, illetőleg saját indítványát. 
Ezzel kapcsolatban Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök 
terjesztette a püspöki kar elé saját tervezetét, mely szé-
les keretben mozogva, felöleli mindazon érdekeket, melyek 
a magyar katholikus egyház beléletében kiválóan ponde-
ránsak, milyenek ez autonómia, az oktatás és a kongrua 
ügye. E tervezetet a kongrua-bizottság a Császka kalo-
csai érsek javaslatával való kapcsolatos tárgyalásra a 
püspöki kar egyhangúlag elfogadta s holnap délelőtt 10 
órakor folytatandó gyűlés napirendjére tűzte ki." Az 
ülés tartott reggeli 10 órától d. u. l-ig. 

A pénteki püspöki konferenczia kizárólag a kongrua 
kérdésével foglalkozott. Az ülés délelőtt 10 órától délután 
fél 3 óráig tartott. A tárgyalásokról küldött hivatalos 
jelentés igy szól : 

„A püspöki karnak 1892. évi deczember 16-án 
tartott folytatólagos ülése Vaszary Kolos herczegpri-
más elnöklete alatt. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fel-
olvastatván napirendre került a kongrua ügye, neveze-
tesen a kongrua-bizottságnak és Schlauch Lőrincz 
püspöknek ugy a kongrua-ügy, mint a katholikus 
autonómia együttes megoldására vonatkozó javaslata. A 
kérdés megvitatása élénk szellemben folyt s résztvettek 
abban, egy-kettőnek kivételével, a püspöki kar tagjai 
valamennyien. Az eszmecsere teljes négy órát vett 
igénybe és abban a megállapodásban végződött, hogy 
a püspöki kar elvben elfogadta Schlauch Lőrincz nagy-
váradi püspöknek a kongrua- és az autonómia-ügy 
együttes megoldására vonatkozó nagyobb szabású 
javaslatát, mely a herczegprimás elnöklete alatt a püs-
pöki kar tagjaiból és fölkérendő világi egyénekből 
alakítandó 15-ös vegyes bizottság elé vitetik, abból a 
czélból, hogy Schlauch Lőrincz javaslata alapján rész-
letes tervezetet dolgozzon ki. E bizottság tagjait illető-
leg a püspöki kar holnap (szombaton) délelőtt 10 órakor 
folytatandó ülésén fog megállapodásra jutni, a mikor a 
még elintézetlenül maradt egyéb ügyek is napirendre 
kerülnek." 

Pályázati jelentés. A Horváth-féle alapból 800 
forinttal jutalmazandó „A bűnbánat szentségének elmélete 
és lényege" czimü pályatételre a kitűzött f. é. nov. 30. 
határidőre két dolgozat érkezett be, az egyik „Poenitet, 
et facto torqueor ipse meo," a másik: „Ha bűnbánatot 
nem tartotok stb." jeligével; kiadattak szabályszerű bí-
rálatra. 

Ugyanazon Horváth-féle alapból fogja a hittudományi 
kar az esedékes jutalomban részesíteni az 1889. év ele-
jétől 1892. év végéig nyomtatásban megjelent egyháztu-
dományi tekintetben is figyelembe vehető magyar munkák 
ielesbjeit, nem zárva ki a. pályázatból azokat sem, me-
lyeket szerzőik nem küldöttek be. 

Budapesten, a hittudományi kar 1892. decz. 12-én 
tartott III. rendes üléséből. Dr Bita Dezső, 

e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
Rómából. Megérkezett a pápa püspöki jubileumát 

előkészítő bizottságtól a „Leone XIII." czimű havi folyó-
irat deczemberi száma. Ebből azt az örvendetes meggyőző-
dést meríthetjük, hogy szentséges atyánk püspöki jubileuma 
nagy arányú ünnepélyek által lesz emlékezetessé téve az 
egyház évkönyvei számára. Mennyire érdeklődik az ügy 
iránt maga a szent atya, mutatj cl cLZ cl körülmény, hogy az 
előkészítő bizottság tiszteletbeli elnökévé Porocchi bibor-
nokot, az ő vicáriusát nevezte ki. A jubiláris mise stipen-
diumára eddig 116, 634 líra gyűlt össze. 

— A bibomokok sz. collegiuma az uj creálások kö-
vetkeztében 32 olasz és 29 nem olasz tagból fog állni. Az 
arány olaszok és nem olaszok közt háromszáz év óta ritkán 
érte el ezt a csekély kiilömbséget. Magyarországból jelen-
leg csak Vaszary Kolos hg. prímást emlegetik állandóan. 
A jelöltek a mult hét folytán kaptak hivatalos értesítést a 
pápa szándékáról. 

— Galimberti helyébe, ki bíbornoki kalapot nyer, 
bécsi nuntíusul állandóan mgr. Agliardi müncheni nuntiust 
emlegetik. 

— Saj tóhiba- igaz í tás . Lapunk legutóbbi számának első 
vegyesében a vége felé „tanúbizonyságaival szemben" helyett 
„tanúbizonyságaival együtt" olvasandó. Es alább : „helyett" helyett 
„helyet'-et kell olvasni. Még a sajtóhibáknak is sokszor van — 
jótékony mysteriuma. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Általános vallásszabadság. 
II. 

A vallásszabadság, melyről ná lunk javas la-
t o t készí tenek most , másképp b í rá landó el az 
egyes ember, az e lvontan ve t t egyed és más-
képp az á l lam szempont jából , ná lunk és min-
denü t t . 

Az egyéni kor lá t l an szabadságot egy á l lam 
sem engedhet i érvényesülni a s a j á t t ö r t éne lmi -
leg f e j l e t t inst i tucziói és a közjólé t rovására 
sem nemzeti , sem vallási t ek in t e tben . Ha ilyes-
minek helye volna, akkor nincs vége-hossza a 
fo ly tonos ú j í t á snak és t á r sada lmi fe l forgatásnak. 
Nevezetesen áll ez vallási t ek in te tben . A vallás 
az ember t ura ló érzelmek legerősebbikének bi-
zonyult mindenkor . Va lamin t semmisem egye-
s i the t i jobban a po lgár tá r saka t , m i n t egységes 
vallás, ugy semmisem is képes őket anny i ra 
e l távol í tan i egymástól , m in t a vallás, ha — az 
megszakadozik . A vallás egysége vagy sokféle-
sége a közre fé l re i smerhe te t len befolyást gya-
korol . 

Igaz ugyan, hogy az ál lam az egyén belse-
jével , érzelmeivel nem rendelkezhet ik , de i n t e r -
nis non jud ica t p r a e t o r ; de igenis rendelkezik 
az á l lam a társulati jogokkal , a me lyeknek el-
ismerésénél vagy megtagadásáná l nem az egyé-
nek kor lá t lan szabadságának az elve, mely oly 
sokszor szabadossággá fajul , h a n e m csak egy 
bizonyos elv vezethet i , mely ugy hangzik, hogy : 
salus reipublicae suprema lex esto. A mi sza-
badság ezzel egyezik, azt az ál lam az egyéntő l 
nem t a g a d h a t j a m e g ; a mi ezzel ellenkezik, azt 
az á l lam érvényesülni nem engedhet i . 

Mer t az ál lam hivat cLScL â közjóról gondos-
kodni s ennek érvényesülnie is kell, az egyete-
messég j avának , ha eset leg egyik-másik egyed 
szenved is a la t ta . A juszticzia is egyesek bün te -
tésével t a r t j a fen a közbiztonságot . 

A tö r téne lmi leg fe j lődöt t á l l amoknak van 
va l l á sa , v a n n a k megá l l apodo t t ins t i tucz ió ik , 
melyek amazzal szerves kapcso la tban ál lanak. 
Igy van a magya r á l lam is. Ezekkel szemben 
valamely uj val lás jövevényhez hasonló, a mely-
nek, m i n t i lyennek, az egyéni szabadság czimén 
az á l l amtó l nincs j oga va l ami t is követelni; 
m e r t a t e rü le t b i r tokosa a te rmésze t i j og a lap-
ján u ra s a j á t házának. Engedhe t szállást a jöve-
vénynek, amennyiben a közjó megkáros í tása 
nélkül esetleg tehet i , de t enn ie nem kell és 
senki jog igény t vele szemben nem támasz tha t . 

De az á l l a m o k r a semmisem h a t oly bom-
lasztólag, m i n t a vallási sokféleség, mely a to-
mizálja a po lgá roka t a köz- és a magáné le tben , 
megosz t ja összes törekvéseiket . Azért a jó l 
kons t i tuá l t á l lam semmitő l sem áll oly távol , 
m in t t e rü le tén a korlátlan val lásszabadság elis-
merésétől , m in t a vallási t e s tü l e t eknek kor l á t l an 
számban való meghonos í tásá tó l . Muta t j a ezt 
ná lunk is az a hosszú küzdelem, mely u tán a 
ka th . Magyarország a p r o t e s t á n t i s m u s t t ű r t val-
lásnak el ismerte . Csak akkor köve tkeze t t ez be, 
midőn a pol i t ika i á l l apo tok az ilyen lépésnek a 
szükségét nyi lvánvalóvá t e t t é k . Miként Magyar-
ország, ugy j á r t a k el e t e k i n t e t b e n a czivilizált 
világ összes á l lamai . Mert a dolgok mélyére 
lá tó pol i t ikus az egész nemze t életére, je lenére, 
jövőjére k iható ilyen kérdésben sem elhamar-
kodni, sem u tóp iák u t án indulni nem szokot t . 

50* 

t 
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Nem t ek in t i az egyesnek eset leges igényei t 
akkor , a midőn a nemzet egyetemének jogáról , 
jó lé té rő l van szó. 

Hogy milyen józan el lenál lást , menny i k a -
paczi tá lás t szokot t egy nemzet k i fe j ten i akkor , 
midőn vallási megoszlás fenyegeti , ar ról min-
denki meggyőződhet ik Bodnár Zsigmond ma-
gyar i r oda lomtö r t éne t ének azon részletéből, mely 
a P á z m á n y - k o r á t bő i roda lmi i smer te tésse l fej-
teget i . Védekezik o lyankor a nemze t a veszélyes 
megoszlás e l len; védekezik maga a honos vallás, 
mely a s a j á t igazságáról és a más iknak , a jö-
vevénynek, téves vol táról meg van győződve. 

A sok val lásnak az á l lamban való köny-
nyelmü elismerése ugyanis, nemcsak hogy a t á r -
sadalom béké jé t veszélyezteti , de egyú t t a l a szel-
l emi rendben is egy veszélyes téve lynek, az 
indi f fe rent i smusnak a szentesi tése. 

Azért a mely á l l amokban idő folytán az ősi 
ka th . val lás lakásá t az u j eredetű val lásokkal 
megoszto t ta , az sohasem a dogmat ika i to le ran-
czia, h a n e m a pol i t ika i to leranczia indokából 
t ö r t én t . A vallás, melynek van meggyőződése, 
sohasem fog ja m a g á t egy vele e l lenté tes vallás-
sal t an i lag egyenlőnek mondani , á m b á r a körül-
mények közö t t ezen vele e l lenté tes val lás köve-
tő i t polgár i jogokban részesi t i is. 

A meggyőződés ugyanis mind ig in to leráns a 
vele ellenkező néze tekke l szemben, ez természe-
tével j á r ; anná l inkább , m e r t semmisem nyi lván-
valóbb az ember i észre, m i n t az a té tel , hogy 
több egymássa l el lenkező tö r t éne lmi vallás egy-
képen igaz nem lehet, és hogy a k u t a t á s a val-
lások t ek in t e t ében is csak ugy veze the t i az em-
be r t az igazság felismerésére, m i n t a t udomány 
más kérdéseiben. 

Az indi í fe rent i smus az ember te rmésze téve l 
ellenkezik, s nem is szokás az t sehol emlegetn i , 
sem tá r sada lmi , sem erkölcsi, sem jogi t é r e n ; a 
val lási t é r r e is csak az — elfogult emberek v i t t ék 
át , a val lásnak ellenségei, akik indi f ferent i smust 
h i rde tve r á a k a r j á k szokta tn i az embereke t , hogy 
a legfőbb dologban, a val lásban, az észszerű 
meggyőződésről l emond janak , s marad janak ot t , 
a hová őke t a születés vélet lenül ve te t te . Vagy 
éppen egyál ta lán ne tö rőd jenek a vallással, 
Schiller mondása sze r in t : ich habe keine Reli-
gion aus Religion. 

Ezek azonban csak egyes emberek személyes 
ch imérá i ; m e r t a gyakor la t i életben az egész 

vi lágon, mindig és m indenü t t , a meggyőződések 
te rmésze tes tü re lmet lensége u ra l j a az embereket , 
s nem ismeri az é le te t az, aki ezt kétségbevonni 
vál la lkoznék. 

A differencziák ezen meggyőződésén fejlőd-
tek Európa á l lamainak mai vallási viszonyai is, 
s a p r o t e s t á n t i s m u s is i n to l e ráns módon lépe t t 
fel m i n d e n ü t t s ezen i r ányban fo ly t be az á l lami 
viszonyok a lakulásába ot t , a hová befészkel te 
m a g á t . És ez igy t a r t a mai napig, nemcsak 
Európában , de a vallási szabadságáról e lhiresül t 
Amer ikában is. Nem is lehet ez máskép s u tóp iák 
u t á n egy s ta tus-férf i sem fog törekedni , a val-
lások nivellirozása u tán , ha a meggyőződések 
e re jé t mérlegelni képes. 

Sok küzdelem u t án az európai á l l amok 
egyenk in t végre a' val lások bizonyos quan tumá-
nál megá l l apod tak s ezt a pontot most mindenütt 
nebántsd-virágnak nézik s eszök ágában sincs a 
megszi lá rdul t val lási á l l apo to t az á l ta lános val-
lásszabadsággal , a mindenféle vallási t e s tü le tnek 
b iz tos i t andó jogokka l felcserélni. 

Az ilyen vallási csereberét egy tö r t éne lmi 
jogú á l lam sem b i rná kiá l lani ka tasz t ró fák nél-
kül, a m i n t a mai á l lapot ra is csak százados 
harczok u t á n s ikerül t ju tn i . 

N á l u n k magya rokná l ez az á l lapot a beve t t 
val lások rendszerében s az á l ta la á t sző t t közjogi 
ins t i tucz iókban nyi latkozik, a mihez akkor, midőn 
az á l ta lános val lásszabadságot egy európai ál lam 
sem val l ja elvül, midőn Anglia is csak állam-
va l lás f e n t a r t á s a me l l e t t tűri a val lásokat , 
akkor ehhez a már megá l lapodot t rendszerhez 
nálunk sem szabad nyúlni, hacsak valaki ka tasz t ró-
f á k a t felidézni nem akar. 

Azér t á m b á r országunk egyes vidékein t a -
lá lkoznak egyesek ( anabap t i s t ák , nazarénusok 
stb.), kik a fenálló és tö rvényes vallási tes tü le-
t e k t ő l e l t é r ő vallási e lveket val lanak, k o r m á n y a i n k 
ennek daczára ezeknek megadandó külön testü-
leti jogokra nem gondoltak. Már 68-ban adot t 
ki a vallás- és közokta tás i minisz ter rende le te t 
a nazarénusok ügyében, hasonlóképpen 1875. 
ju l . 13-án, a mely u tóbbi szer in t : „a m a g á t 
n a z a r é n u s n a k vagy Krisztus köve tő jének valló 
egyén előbbi felekezete kebeléből törvényesen 
k i l épe t t nek nem tek in the tő , s azér t a kö rükben 
t ö r t é n ő születések és halálozások, a polgár i 
ha tóság á l ta l azon felekezet lelkészéhez is á t -
i r andók rendes anyakönyvezés véget t , a melyhez 
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az i l letők előbb t a r t oz t ak , a felekezeten kivül 
k ö t ö t t házasságok pedig törvényeseknek nem 
tek in te tnek , ugy szintén előbbi fe lekezetök ter -
heinek hordozásától sem m e n t h e t ő k fel." 

Ez egészen a hazai á l lapot szükségleteihez 
r 

m é r t intézkedés. Es legyen va lak i bármily nagy 
t isz te lője is az egyéni jognak , a haza jó l fel-
fogot t érdeke szempont jábó l az ilyen in tézkedé-
sen vá l toz ta tn i nem a k a r h a t . 

Különben is ezek a szerteágazó u j szekták 
mind a prot . a lapelven : a sz. i rás szabad vizs-
gá la t án és az egyéni szabad h i ten a lapulnak . 
Ennek az elvnek a keretében millió és millió em-
ber elfér, h a részletekben el is t é rnek egymástól . 
A hol t e h á t Lu the r vagy Kálvin egyháza szervezve 
van, m in t ná lunk is, abban mind e l l akha tnak 
azok a sokféle keresz tyének lelki ismeret i sérel-
mök nélkül ; egy organizmus a l a t t képezhet ik 
azt az egyetemes kereszténységet , melyet az uj 
szekták t an té t e lü l val lanak, anélkül, hogy külön 
konven t iku lumoka t kellene képezniök. Mert, hogy 
minden vélemény-el térés egy és ugyanazon prot . 
elvi a lapon m i n d j á r t külön egyház képezésére 
ad jon jogot , i lyen luxus t egy európai á l lam sem 
engedhet meg magának , mivel tud ja , hogy ahány 
külön egyház alakul , ugyananny i súrlódó ténye-
zővel szapor i taná az ország baja i t . És a vallási 
súrlódások a legveszélyesebbek. 

Ugyan nem ideális á l lapotok az i lyenek , de 
a m a i szétforgácsol t val lási á l lapotok közö t t 
csak a bolondok tö rekedhe tnek idealizmusra. 

Egyébi rán t azokról a nazarénusokról Grug-
genberger lu the ránus esperes nem rég azt i r t a : 
„Ugy hiszem a nazarén i smus t nem szükséges 
elősegiteni. Van a n n a k a hazára nézve egy ve-
szedelmes elve." 

Tehát ne a k a r j u n k mi most európa iabbak 
lenni az európaiaknál és ne bolygassuk a m á r 
megál lapodot t vallásközi á l l a p o t a i n k a t a kor lá t -
lan vallásszabadság u t á n i ábrándozással . A kor-
mány t e rveze t t j avas la ta a val lás szabad gya-
kor la tá ró l különben is, ha az indifferent ismus 
szempont jából nézzük, félszeg, ha pedig az ame-
rikai rendszer szer int módosi tanók, a hazára 
veszedelmes. Önmagában pedig csak I rány i bete-
ges ideal izmusának a folyománya, a mely az 
á l lamok t en t a r t á sá r a nem alkalmas. 

Tudom ón, hogy magyar ideal is tá ink, midőn 
a kor lá t lan tes tü le t i val lásszabadságér t lelkesül-
nek, mindig A m e r i k á t t a r t j á k szemeik e lő t t . Ezt 

az u tóp i á t ná lunk tek in té lyével megerős i t e t t e 
Deák Ferencz 1873. jun. 27-én t a r t o t t ország-
gyűlési beszédében, midőn a szóba j ö t t á l lam-
egyházi viszonyok rendezésére az európai rend-
szer mellőzésével az amer ika i t a ján lo t ta . Ez a 
r a jongás egy neme — az i smere t lenér t . De a ki 
i smer i az amer ika i vallási rendszer t ö r t é n e t i 
fej lődését s mibenlé té t , az tud ja , hogy i lyen 
rendszer a különös f'ejlődésü Amer ikának szük-
ségből j ó lehet , de Európára , melynek más a 
fejlődése, mások az insti tucziói , nem a lka lmaz-
ható. 

Igen a j án lom ennek a rendszernek megis-
merésére dr Tó th J á n o s m ü v é t : Az egyház 

r 

Éjszak-Amer ikában . (Kapha tó dr Kiss Jánosná l , 
a Szent - Is tván-Társula t igazgatójánál . ) Igen sok 
ná lunk e rendszerről a balvélekedés. Igy sokan 
azt hiszik, hogy a függet lenség kivivása u t án 
(1776) az Egyesül t -Ál lamok kormánya , min t 
ilyen, k i m o n d o t t a a val lásszabadságot és hogy 
ez az a lapelv kiegészi tő részét képezi az a lko t -
m á n y n a k , mely a különböző á l l a m o k a t egy t e s t t é 
o lvasz t ja össze. 

Pedig távol ró l sem áll ugy a dolog. 
Az amer ika i a lko tmány vallásszabadságot 

nem m o n d o t t ki, ellenkezőleg ugy t ek in t i a val-
lási kérdés t , m i n t a belső közigazgatás t á rgyá t , 
melyet minden egyes állam saját belátása szerint 
intéz el. I nnen az egyes á l l amok szer int külön-
bözők is o t t a vallási viszonyok, a h i tközségeknek 
az Unió különböző á l lamaiban különböző jogaik 
vannak. A kongresszus sohasem ava tkozo t t a 
vallási kérdésekbe, nem akadályozta az egyes 
á l l amoka t , midőn valamely vallás gyakor lásá ra 
vagy e lnyomására sa já t t e rü le tökön belől törvé-
nyeke t hoztak . New-Hampsh i re á l lamban pl. 
egész nap ja ink ig ki vannak zárva a közhivata-
lokból a kathol ikusok. 

Ál ta lában azonban az amer ika i á l lamok 
mégis csak j o b b á r a közömbös ál lást foglalnak el 
a val lásokkal szemben, olyat , m in t más profán 
czélü ember i egyesüle tekkel vagy vá l la la tokka l 
szemben. 

Es e t e k i n t e t b e n nálunk i smét az a téves 
felfogás ura lkodik , m i n t h a ennek az á l l apo tnak 
a mai-féle l iberal ismus, toleranczia, vagy éppen 
a p ro t e s t an t i smus befolyása képezné az okát . A 
leg távolabbró l sem. 

Az a vallásszabadság, mely Amer ikában 
dívik, egyszerűen az o t t an i viszonyoknak kény-
szerű követelménye. 

•50 
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Amer ika a különböző európai nemzetek val-
lási üldözöttéiből népesedet t . A m e r i k á b a n keres-
t ek menedéke t a kathol ikusok, hugono t t ák , bap-
t i s ták , methodis ták , pur i t ánok s mások, m i n d e n ü t t 
apró g y a r m a t o k a t a lapi tva , különösen a 17-ik 
század óta. Mint i lyenek kényte lenek vol tak 
egymással szövetségre lépni az indián t á m a d á s o k 
e l len; kereskedelmi összeköt te tésbe lépni, hogy 
áruikon, t e rménycz ikke iken tú l ad j anak . Már ilyen 
legkülönbözőbb á r n y a l a t o k a t a kisebb-nagyobb 
g y a r m a t o k o n hogyan is l ehe t e t t volna egy közös 
vallásczikk á l ta l együvé o lvasz tani? 

Midőn pedig a szabadságér t való mozgalom 
a mul t század közepén Anglia ellen tűz te ki 
lobogóját , anny i fe lekezetből való nép közö t t 
nem t e h e t e t t egyebet , m i n t hogy a vallásszabad-
ságot i r t a ki a zászlóra, el lenkező esetben nem 
volt volna képes anny i k a t o n á t toborzan i össze, 
amenny i a b r i t t iga le rázására szükséges volt. 

Hasonlóképpen a szabadság kivivása u t án 
összeült kongresszus a val lásfelekezetek rengete-
gével t a l á l t a m a g á t szemben, azér t a val lásra 
vona tkozó intézkedés az ado t t viszonyok közöt t 
l eg tanácsosabbnak l á t szo t t oly módon, ha a val-
lással mi t sem törődik a szövetség, intézze el azt 
minden ál lam sa já t be l á t á sa szerint . 

Igy ke l e tkeze t t A m e r i k á b a n a vallásszabad-
ság, m i n t mega lkuvás a körülményekkel . A 
külön á l lamok kényszerből a val lásokkal szem-
ben közömbös m a g a t a r t á s t t anús í t o t t ak , kivévén 
azokat , melyeknek lakói tú lsúlyban valamely 
felekezetből á l lo t tak , ezek még nap j a ink ig is ki-
zárólagos val láspol i t ikát űznek. 

Az ál lam a ka th . egyházat , m i n t egye temes 
egyházat A m e r i k á b a n nem ismeri , csak ki tköz-
ségeket ismer, m i n t külön, egyenk in t álló t á r -
su la toka t s ezek ugy alakulnak, hogy a h ivek 
t e s tü l e t t é á l lnak össze, bizalmi fér f iakat válasz-
t anak , kik a hi tközséget képvisel ik és folyamod-
nak az il lető egyes á l lam kormányához , melynek 
te rü le tén l aknak , egyesület i jogok elnyerése vé-
get t . A k o r m á n y megvizsgál ja az alapszabályai-
kat , vagy legtöbbször egyszerűen tudomásu l 
veszi a hi tközség n e v é t és k iá l l í t j a számára a 
bekebelezési o k m á n y t és a hi tközség az állam 
o l t a lma a la t t áll, m i n t bá rmely más t á r su la t , 
mely pl. pe t ro leum-aknázássa l foglalkozik. Igy 
a laku lnak a felekezetek községei is, egyik a 
másik mel le t t . 

Ami m á r most az ilyen vallási asszocziá-
czióknak az amer ika i á l lamhoz való viszonyát 

i l leti , az egyházak belső é le tökben az á l l amtó l 
te l jesen függet lenek; az ál lam lehető leg sok szí-
vességet tesz nekik, de ők vele szemben semmi-
vel sem ta r toznak . Igy, hogy csak va lami t em-
l í t sek : az egyházak vagyona A m e r i k á b a n te l je -
sen adómentes , pedig pl. csak a ka th . egyházé 
is 320 mill ió f r t r a rug ; a quäkerek , k iknek val-
lása t i l t j a a ka tonáskodás t , egyál ta lában fel 
v a n n a k men tve a ka tona i szolgálat alól : a fele-
keze tek iskoláihoz az á l l amnak semmi köze, 
á l l ami tanfe lügyelő sohasem lép be azokba és 
hasonlók. Amer ikában igazán az egyházak álla-
n a k az állam felet t . 

Már mos t ha ezekkel az európai á l lamok 
bá rme ly ikének fejlődését, t ényleges a l k o t m á n y á t 
összehasonl í t juk, a lka lmazha tó -e r á az amer ika i 
r endszer? Alka lmazható-e Magyarországra? Leg-
fel lebb ugy, ha összes ins t i tucziói t visszafejleszt-
jük s újból megépí t jük a m a g y a r á l lamot . 

Tehá t ná lunk a kor lá t lan val lásszabadság 
meghonos í t á sa képtelenség. Azér t a tényleges 
á l lapotná l meg kell maradnunk . De miu tán ná-
lunk a felekezetek az á l l ammal szemben auto-
nomikusok, ezt meghagyva , csak eqyre van szük-
ségünk, hogy az á l lamok az egyházakhoz való 
helyes viszonya szempont jából megadassák a 
k a t h o l i k u s o k n a k is az őket megil le tő másod-
autonómia . Dr Dudek János. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA 

AD EPISCOPOS ITALIAE 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ARCHIEP1SCOPIS ET EPISCOPIS ITAL1AE 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Inimica vis, instinctu irapulsuque mali daemonis cum 
christiano nomine sueta confligere. certos homines sibi 
semper adiunxit, in id consociatos ut traditas divinitus 
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doctrinas deditâ operâ pervertere, ipsamque christianam 
rempublicam distrabere íunestis dissidiis conarentur. At-
que istae velut compositae ad oppugnationem cohortes, 
nemo nescit quantam Ecclesiae cladem omni tempore 
attulerint. — Iamvero sectarum, quotquot antea fuere 
institutis catholicis infensae, in ea revixere spiritus, quae 
secta Massonica nominatur, quaequae virium et opum 
valida, acerrimam bello facem praeferens, quidquid usquam 
sacri est. aggreditur. Eam quidem, quod probe nostis, 
saeculi unius dimidiatique spatio, romanorum Pontificum 
decessorum Nostrorum non semel sed saepius sententia 
proscripsit : eamdem Nosmetipsi, ut oportebat, damnavi-
mus, monitis vehementur populis christianis, ut eius in-
sidias summa providentia caverent, conatusque nefaries 
fortiter, ut asseclas Iesu Christi decet, refutarent. Quin 
etiam, ne obreperet ignavia et sopor, consulto studuimus 
sectae perniciosissimae aperire mysteria, et quibus arti-
bus in excidium catholicae rei niteretur, velut intento 
digito demonstravimus. — Nihilominus, si fateri volumus 
id quod res est, plurimos italorum parum cautos parum-
que providos inconsiderata quaedam securitas facit : ideo 
magnitudinem periculi aut omnino non vident, aut non 
ex veritate metiuntur. Atqui fides avita, parta hominibus 
per Iesum Christum salus, et quod consequens est, ipsa 
christianae humauitatis benefacta in discrimine vertuntur. 
Siquidem nihil timens, nemini cedens, maiora quotidie 
audet secta Massonum : totas civitates velut contagio in-
vasit, omnibusque reipublicae institutis se implicare altius 
in dies nititur. coniurata, quod passim sólet, catholicam 
religionem, principium et fontem bonorum maximorum, 
italico generi eripere. — Hinc adhibitae ad oppugnandum 
fidem divinam infinitae arfcçs : hinc spreta, oppressa legi-
bus, légitima Ecclesiae libertás. Receptum et doctrina et 
re, non vim non rationem in Ecclesia perfectae societatis 
inesse : antistare rempublicam. sacraeque potestati princi-
patum civilem antecedere. Ex qua doctrina perniciosa et 
falsa, Sedis Apostolicae iudicio saepe damnata, cum mala 
multa consequuntur, tum hoc maxime, ut inférant se 
gubernatores rei civilis, quo minime fas est, nec verean-
tur ad se traducere quod Ecclesiae dextraxerint. — Videtit, 
in beneficiis ecclesiasticis illud quale sit, quod ius perci-
piendi fructus sibi arrogant dare, demere, ad arbitrium. 
Nec alterum minus insidiosum, quod Clerum inferioris 
ordinis permulcere pollicitando cogitant. Quae res quor-
sum pertineat, facile est dispicere, maxime quia ipsi 
huius consilii auctores non satis curant occultare quid 
velint. Yolunt nimirum administros sacrorum in partes 
suas blande compellere, permistosque semel rebus novis 
ab obsequio legitimae potestatis divellere. Quamquam 
haud satis hac in re videntur Clericorum nostratium 
cognosse virtutem : qui sane tot iam annos, tam multis 
modis exerciti, exempla abstinentiae et fidei edidere non 
obscura, ut omnino confidendum sit, in eadem religione 
officii, qualiacumque tempóra inciderint, Deo adiutore, 
constanter permansuros. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 20. Visszapillantás a püspöki kon-

ferencziára s a végzett munkák összegezése. — 
Magyarország katholikus közönsége élénk kíváncsi-

sággal várta mielőtt összeült, feszült figyelemmel kisérte 
midőn ülésezett, és most, hogy háromnapi derekas munka 
után befejezését nyerte, hálás megnyugvással üdvözli fő-
pásztoraink nagy dolgokra és hosszú időszakra irány adó-
lag kiható tanácskozásait. 

Mielőtt e tanácskozások eseményeit s közvetlen 
eredményeit a történelemnek átadnók, tekintsünk még 
egyszer vissza erre a nevezetes három napra, s összegez-
zük főbb vonásokban a megállapodásokat. A mennyire a 
lapokba kiszivárgot hírekből, s hiteles informácziókból 
kitudni lehetett, az első nap az egyházpolitikai kérdések-
ben az a megállapodás történt, hogy mindenben, a hol 
az egyház hitelvei ellen sérelem mutatkozik, például a 
polgári házasságnál, a püspöki kar erélyes védelmet fog 
kifejteni. Némely lap elnevezte a hitvallásnak ezt a köte-
les akczióját hadjáratnak. Ám legyen, de gustibus non 
est disputandum. Az egyház mikor harczol is, a békesség 
érdekeit, alapjait védi. Oly dolgokban, a hol dogma 
sértve nincs, például, a polgári anyakönyvelésnél, a püs-
pöki kar a politikai exigentiák, az egyház és haza lét-
érdekei védelmének álláspontjára helyezkedik. — Csak egy 
dolog nem szivárgott ki elég világosan a püspöki tanács-
kozás első napjának megállapodásaiból, t. i, szándékozik-e 
és mit szándékozik tenni a püspöki kar a kormány ama 
fogása ellen, mely szerint a kath. lelkiismeret felszabadí-
tása, vagyis az 1868-iki ismeretes törvény megjavítása 
egy, sőt több, a kath. lelkiismeret ellen elkövetendő sé-
relem sikerülésének föltételéhez van a kormány által 
kötve ? Ez az eljárás a kormány részéről az önkény 
megduplázását, sőt megtriplázását jelenti. Ezt szokássá 
válni engedni nem szabad ; mert l'appétit vient en 
mangeant, s igy rövid idő múlva könnyen arra ébredhe-
tünk majd fel, hogy apostoli királyostól kidobnak az 
országból a katholikus vallás összeesküdt ellenségei. 

A második és harmadik napi konferencziák meg-
állapodásai kézzelfoghatóbbak. A mi a kongruát és az 
autonomiát illeti, erre nézve három főpap állásfoglalása 
domborodott kiszembetünőbben. Császka Gy. kalocsai érsek 
a kongrua-bizottság nevében csupán a kongrua rendezé-
sére szorítkozva az ismeretes javaslatot terjesztette elő. 
Ezen javaslat szerint, ugyanis tiz millió forint, vagy 
husz millió korona kölcsön volna felveendő a király 
jóváhagyásával a magyarországi összes főpapi, káptalani, 
apátsági, prépostsági és birtokos szerzetesi javakra való 
telekkönyvi betáblázás mellett. Ebből a tízmilliós köl-
csönből egységes irányelvek szerint hiteles vallomások és 
összeirások alapján foganatosítanák a kongrua-segitséget. 
A tízmilliós kölcsön ötven esztendei amortizáczióra volna 
felveendő, a mi az utódokat csak néhány évtizedre ter-
helné meg. Mihelyest meg volna a kölcsön, az alsó pap-
ság azonnal segítségben részesülhetne a segítő forrás 
kiapadásának veszélye nélkül. Az igy kontemplált kongrua -
alap az egyházi vagyon bármily eshetőségeivel szemben 
is tökéletesen biztosítva volna, s mindenesetre több jogot 
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adna a püspöki karnak arra nézve, hogy a kongrua ügy 
tökéletes és végleges rendezésére a vallás-alap hozzájá-
rulását is kikérje. A tízmilliós kongrua-alapot évről-évre 
növelhetnék az által, hogy egyházi törvény utján minden 
egyházi javadalmast arra köteleznének, hogy a hagyaték 
bizonyos hányadát a kongrua-alap gyarapítására fordítsa. 
Az alap fejlesztését czélozza az a számitás is, hogy a 
főpapi javadalmak időközi jövedelmeit, a király bele-
egyezésével, szintén a kongrua-alap növelésére lehetne 
fölhasználni. 

Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök a kongrua-
ügyet és az autonomiai mozgalmat egy elintézés kereté-
ben javasolta megoldandónak. Az ő indítványa, melyet 
elvben a püspöki konferenczia el is fogadott, kiküldvén 
annak tüzetes ártárgyalására a hgprimás elnöklése alatt 
egy 15 tagu bizottságot, a következő pontokba foglalható 
össze : 

A püspökök, káptalanok, javadalmas rendek és 
prépostságok tíz millió forinttal járuljanak az alsó pap-
ság dotácziójának javításához, esetleg tanintézetek segé-
lyezéséhez. 

Ez a tiz millió ő felségének és a kormánynak bele-
egyezésével bekebleztessék az összes magyarországi nagyobb 
egyházjavadalmakra s e tiz millió évenkinti kamatját egy 
központi pénztárba fizessék. 

E központi pénztár kezelése egy, a püspökökből, 
káptalanokból s más egyháziakból alakítandó és ő felsége 
mint legfőbb kegyúr által ugyanannyi, a püspöki kar 
felterjesztése folytán kinevezendő világi katholikusokból 
álló központi tanácsra bizatik. 

E testület hatáskörébe fogja vonni a kongrua, az 
autonómia, az iskolák és plébániák és általában a katho-
likusokat érintő ügyeket. 

E terv szerint e testület körülbelül 70 egyházi és 
ő felsége által kinevezendő 70 világi tagból állana, 
utóbbiak részben az egyházmegyék szerint neveztetné-
nek ki. 

Samassa érsek álláspontjáról az 0 . E. a következő 
felvilágosító, s részben czáfoló jelentést tett közzé : 

„Az egri érsek magokkal a javaslatokkal birálólag 
foglalkozva, azt fejtegette, hogy ama javaslatok a hiva-
talosan feltüntetett szükségletek fedezésére elégtelenek ; 
a javaslatba hozott módozat, a főpapi birtokoknak akár 
a Császka, akár a Schlauch javaslatai szerinti megterhe-
lése, lekötése, a czélnak meg nem felel, mint a mely 
megterhelés, lekötés, a püspöki karnak s magának a 
kormánynak jogkörét is meghaladja, s jelen viszonyaink 
között az országgyűlés hozzászólása nélkül nem történ-
hetnék meg. Az érsek a maga részéről már előbb, Simor 
primás idejében, tett ama javaslatához ragaszkodik, hogy 
a püspöki kar a maga erejéből szerezze meg a kongrua-
javitás anyagi eszközeit akkép, hogy a főpapi javadalmak 
jövedelmeit a kultusz- és pénzügyminisztérium hitelesen 
megállapítják, az ekkép megállapított jövedelem után, 
fokozatos százalék szerint, évi befizetéssel járuljanak a 
nagyobb javadalmasok az állandó kongrua-alaphoz és 
pedig 50,000 frt jövedelemig 5%, 100,000 frtig 10%, 
150,000 frtig 15%, ezentúl 20%-al. E számitás szerint 
pl. az esztergomi s kalocsai érsek külön-külön 60—80 

ezer frttal járulna, a nagyváradi latin szertartású püspök 
30—40 ezerrel, a csanádi, veszprémi 20—30 ezerrel stb. 
Az ekkép befolyandó összeg bőven pótolná, sőt megha-
ladná a Császka és Schlauch részéről kontemplált 10 
millió frt 5%-kos maximumig terjedő kamatát, és az 
egyházi nagybirtok-komplexumok szabadon, bárminemű 
megterhelés nélkül maradnának. Kivánja pedig az érsek 
a lelkészek segélyezésének biztos megállapithatása végett 
a plébániai jövedelmek, állami közegek közreműködése 
melletti hiteles összeírását. — Az állami segitség igény-
bevétele a mennyiben erről a lapokban szó tétetett, csakis 
ily értelemben volna tehát vehető. Az autonómiára nézve 
pedig a Schlauch püspök által fejtegetett felfogással 
szemben az érsek azt hangsúlyozta, hogy oly testület, 
mely kinevezett tagokból áll, az autonómiai elnevezésre 
igényt nem tarthat." 

A konferenczia harmadik napján megválasztották a 
váradi püspök kongrua-inditványának tárgyalására a 
tizenöttagu bizottságot és elintézték az alább felsorolt 
ügyeket : 

1. A 15-ös bizottság tagjai: Schlauch Lőrincz, 
Schuszter Konstantin, Steiner Fülöp, Hornig Károly 
báró, Dessewffy Sándor, Firczák Gyula, Fehér Ipoly. A 
primás a világiak közül fog hét tagot választani akként, 
hogy a képviselőházból is párttekintet nélkül legye-
nek tagok. 

2. A kath. nagygyűlés tartása tárgyában elvileg ki-
mondatott, hogy a püspöki kar helyesli, de a kiviteli 
modozat és határidő megállapítását magának tartja fenn. 

3. Az országos tanitógyülés megtartását helyesli. 
4. Az intencziókkal való visszaélés megakadályozá-

sát óhajtja. Ez ügyben a Szentszékhez fog előterjesztés 
tétetni. 

5. A kisdedóvási törvény folytán az iskolai rend-
szabályok átalakítása. Bizottság küldetett ki. 

6. A nazarénusok anyakönyvezése tanulmányoztatni 
fog s a határozat a jövő konferencziára marad. 

7. A vadházasságok kérdésében határozatba ment, 
hogy a kormányt felkérik, hogy ugy a törvényhozási, 
mint közigazgatási uton támogassa a papság törekvését. 

8. Középiskolai hitoktatás kérdése. Bizottsághoz 
utasitatott. 

Ezekből láthatjuk, hogy mily szívből fakadó, meleg 
lehetett az a köszönet, melyet Vaszary K. hgprimás a 
végzett munkáért a főpapi karnak mondott. ?? 

Eger. Szvorényi József haláláról — az „Egri 
Egyhm. Közlöny" következő, emelkedett hangú emléke-
zésben parentált : 

„Bár előre láttuk, mégis midőn megérkezett, fáj-
dalmasan hatott e hír. 

Tehát nem földi többé, kit oly tisztelettel párosult 
szeretettel környezénk. Elköltözött csendben, minden fel-
tűnés nélkül. Halála tükörképe volt életének. Tudta, 
hogy meg fog halni, de nemes lelke nem félt a haláltól. 
Nem is volt reá oka. A szép halál jó élet jutalma. 

Forró vágya volt egész életében, hogy értelmi 
erejét és munkakedvét, jellemének e két drága gyöngyét, 
megőrizhesse koporsója zártáig. Isten megadta hiv szol-
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gájának e kegyelmet. Lassan hagyta el testi ereje, de 
szelleme megőrizte friss üdeséget; megőrizte az utolsó 
pillanatig. Az elválás nem volt fájdalmas. Halála sárgult 
levél őszi hullása volt; lassan elhaló mécs, mely e£y 
lobbanásban hal el. 

Szombaton reggel nyugodtan elbúcsúzott rendtár-
saitól. „Az égi szeretet bivására távoznom kell, úgymond, 
de ne szomorkodjatok." 

11-én már perczről-perezre várható volt elköltözése. 
Karos székében ült, felöltözve szerzetesi ruhájába, mely-
hez annyira ragaszkodott, s melynek annyi tiszteletet 
szerzett. Egy óra tájban erősítőt vett magához. Pár perez 
múlva szemei lezárultak ; feje kissé hátrahanyatlott és a 
balhatatlan lélek elröppent, itt hagyva a halandó testet, 
melyben meglakni már nem tudott. Utolsó nyoma ott 
derengett a halavány arezon egy csendes, nyugodt mo-
solyban. Esteli szürkület, midőn a nap leáldozott. 

Mily nagyszerű halál ! kifejezése egy felemelő, vi-
gasztaló, megnyugtató hitnek : vándorok vagyunk itt s 
jövője a koporsóban nyugvónak is van. Igaz, a sirnál 
végződik a földi élet. A létet enyésíet váltja föl. De a 
sirba nem mindent temetünk : lelket, érdemet oda le nem 
viszünk. Miért születnénk, miért volna küzdelem s jóra 
törekvés létünk? A semmiért? Érdemeink égi jutalmu-
kat mindig megkeresik s lelik a halálban. 

A megboldogult folytonos munkában és becsület-
ben eltöltött hosszú életének kiemelkedőbb mozzanatai a 
következők : 

Szvorényi József szül. 1816. julius 5. Borsodmegye • 
Sáta nevü palócz községében, hol atyja Ferencz tanitó 
volt. Középiskolát Egerben já r t ; ennek végeztével 1833. 
aug. elején az egri főegyházmegye növendékpapjai közé 
vétetett föl, hol bölcsészeti tanulmányai folyamán szíve-
sen szentelte idejét kedves tárgyának, a magyar iroda-
lomnak. Korán kezdett verselni. Költeményei először az 
1835-ki „Regélő* társlapjában a „Honmüvész"-ben jelen-
tek meg. 1838-ban szive belső sugalmát követve a zircz-
cziszterczi jeles tanitó rendbe lépett. Tanár akart lenni, 
hogy magasztos eszméit, melyek nemes keblét dagasztot-
ták, közvetlenül plántálhassa az ifjú szivekbe. A követ-
kező év szorgalmi idejének kezdetén hő vágya teljesült : 
a székesfehérvári gymnásium 2-ik nyelvészeti osztályának 
tanára lett. 1840-ben pappá szenteltetett, de előbbi mi-
nőségében megmaradt 42-ig, mely évben a szónoklat 
tanszékét kapta. Hivatalos teendői némileg csökkenvén, 
saját képzésére több időt szentelhetett. Mint általában 
azon idő íróit, ugy őt is a nemzeti nyelv foglalkoztatta 
első sorban. Szvorényi jól ismerte nyelvünket ; ismerte 
palócz és tiszai árnyalatában ifjú korából, most a dunán-
tuli szójárást figyelte meg. Az észlelt eltérések a nyelv-
tudomány mélyrehatóbb müvelésének érdekét keltik benne. 
Nem nyugszik, mig meg nem ismeri minden izében a 
nemzeti élet e csodálatos szervezetét. Küzd, fárad és mun-
kálkodásának első nagyobb gyümölcsével világ elé lép. 
„Magyar ékes szókötés" (Buda, 1846) czimü müvével 
magára vonta a figyelmet. A magyar tud. akadémia, 5 
pályázó között, 100 aranynyal és ezüst billikommal jutal-
mazta, nem késvén őt még ez év decz. 18-án levelező 

tagjai közé beválasztani; székfoglalóul „A magyar köz-
mondások és példabeszédek "-ről olvasott fel értekezést. 

Ez volt a bevezetés e nemben folytatott nagybecsű 
munkálkodásához. 51-ben indulván meg a középiskolák 
szervezésének mozgalma, közvetlenül szerzett gazdag 
tapasztalait nem habozott a nagyfontosságú ügy érdeké-
ben értékesíteni. Ezzel a tanügyi irod. terére lépett, 
melyen kiváló hivatottságot és jártasságot tanúsított. 
„Ékes szólástan", „Olvasmányok a gymn. és ipartanodai 
alsóbb osztályok számára", „Magyar nyelvtan" czimü 
több kiadást ért és széles körben elterjedt müvei legjobb 
tankönyveink közé tartoznak. 

Szvorényi Székesfehérvárról Egerbe küldetett. Itt 
folytatta áldásos életét, nagy észszel, erős akarattal és 
széles tudománynyal töltve be előbb tanári, majd gymn. 
igazgatói, és házfőnöki tisztét. Érdemei elismeréseül ő 
felsége a Ferencz-József-rend keresztjével tüntette ki. 

Ha az elröppenő évek megviselték is a testi erőt, 
nem tudták csökkenteni a lélek elevenségét. Folytonosan 
dolgozott, miglen a halál letétette vele a tollat. 

Hála neki, ki oly sokat tett. Legyen neve tiszte-
letünk, kegyeletünk tárgya; emlék, melyben megőrizzük 
érdemeit, egyéniségét." 

Győr, decz. 16. {Missió.) — Ma távoznak körünk-
ből P. Floduny, P. Gulyás és P. Daubner, Jézus-társasági 
áldozópapok, kik a gvőrujvárosi plébániában 12 napon át 
népmissiót tartottak. Mintegy kétezer ember végezte ez 
időben a missionariusoknál sz. gyónását. A nép a szom-
szédos belvárosi, nádorvárosi és győrszigeti plébániákból 
is annyira tódult az esti sz. beszédekhez, hogy pl. az nap, 
mikor a missiói emlékkereszt szentelése volt kitűzve esti 
5 órára, már 3 órakor minden ülő hely le volt foglalva. 
A gyóntató székek formális ostrom alatt állottak. Isten 
áldása kisérje a derék munkásokat s edzze erejöket, hogy 
más helyeken is folytathassák a halfogást. 

A Győrött tartandó missióra mintegy tiz évvel ezelőtt 
három magyar, Bécsben lakó hölgy örökös alapitványt 
tett, s igy van kilátás, hogy népünk minden tiz évben 
részesülhet missió áldásaiban. -f-

IRODALOM. 
= Az egyház Éjszak-Amerikában. Irta dr Tóth 

János, theologiai tanár Nyitrán, a Szent-István-Társulat 
tud. és irod. osztályának tagja. Budapest, 1892. Kiegé-
szítő füzetek a „Hittudományi Folyóirat"-hoz. I. füzet. 
8-r. 192 1. 

Igen érdekes és tanulságos olvasmány. 

+ III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739. 
Sakir bej és Szubhi török történetírók könyvének e há-
borúra vonatkozó fejezetei. Törökből fordította Dr Kará-
cson Imre. Különnyomat a „Hadtörténeti Közlemények" 
III. kötetéből. Budapest, 1892. 8-r. 74. 
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VEGYESEK 
*** A ^Bwlapcsti érseki Szentszék" kinevezését, 

mint megtörtént tényt, ezennel be lehet vezetni az egyház 
évkönyveibe. Elnök : Cselka Nándor püspök, budapesti 
érseki helynök. Ülnökök : dr Bita Dezső, dr Berger 
János, dr Breznay Béla, dr Bognár István, dr Asehenbrier 
Antal tud. egyetemi ny. r. tanárok, Bogisich Mihály pré-
post, esperes-plebános, Vezinger prépost-plébános, Nóvák 
Lajos hittanár. Szentszéki jegyző Zoványi Mihály, házas-
ságvédő dr Purt Iván kir. palotai káplán. A budapesti 
érseki szentszék „külön házassági biróság" — a „buda-
pesti fő- és székváros, valamint a budapesti alesperesi 
kerület katholikusai részére." 

— XIII. 
legveszedelmesebb s legádázabb ellenségére, a szabad-
kőművességre — Olaszországban, azzal a két levéllel, 
melyeknek elsejét latinul az olasz püspökökhöz, másodi-
kát olaszul egyenesen az olasz néphez intézte. Feltűnően 
erős, de a velőkig hatólag találó a bölcsen kormányzó 
pápának, a fentebb közölni elkezdett levélben, az a mon-
dása, a hol a modern naturalizmusról, mint uj pogányság-
ról beszél és a hol azt mondja, hogy a ki a ker. vallást 
és Krisztus egyházát a szabadkőművesség ellen sikra 
szálva nem védi. az áruló. 

— Cselka Nándor püspök, budapesti érseki hely-
nök fogadtatása Budapestre érkezése alkalmából tegnap 
délután valamint a pályaházban ugy a püspök ur buda-
vári lakásán is, igazán lelkes és fényes volt minden te-
kintetben. Mutatja e fogadtatás azt, hogy az orsííig 
fővárosának főpásztora, Vaszary Kolos herczegprimás a 
vikárius ur személyét választva, kitűnő választást tett. 
Isten hozta körünkbe Budapest érseki helynökét, ki husz 
év előtt már a „Religio" szerkesztője. Benedictas, qui 
venit in nomine Domini ! 

— Apponyi Albert gróf tegnap a képviselőházban 
ismét nevezetes beszédet mondott, a kath. egyház ügyeire 
vonatkozólag talán az általa eddig mondottak között a 
legnevezetesebbet. Mind inkább kitűnik s megdönthetetlen 
ténynek bizonyul az, hogy Apponyi Albert gróf nélkül 
akár az egyház, akár a haza közjavát nagyszabásulag előbbre 
vinni aligha lehet immár. E legutóbbi beszédnek egyhá-
zunk ügyeire vonatkozó részét legközelebb közöljük mi 
is. Megbeszélése azonban a jövő évfolyamba fog benyúlni, 
a melynél aligha volt tanulságosabb évfolyama eme fél-
százados lapnak. Előre figyelmeztetjük reá t. olvasóinkat, 
avval a kéréssel, hogy egy-két ismerősüket a Religio 
olvasói s előfizetői közé való belépésre rábirni el ne 
mulasszák. 

— Ausztria nem vetheti többé szemére Magyaror-
szágnak, hogy ott a szabadkőművesség törvény által van 
tiltva, nálunk nem. F. hó 10-én tartott Bécsben a bün-
tető-törvényjavaslat ügyében kiküldött rajxráti bizottság 
ülést, a mely a titkos társulatokban való részvevést tiltó 
150. §-t 11 szavazattal 2 ellen törölte. Szomorú vívmány, 
melyben legszomorúbb az, hogy a törlés Pininski lengyel 

képviselő indítványára történt. Isten ellenj,. lázadás nem 
fogja visszaállit^ijyLengyelországot. 

* — A miùjya/)' római zarándoklat február 16-án 
indul Budapeslről a magyar kir. államvasutak külön 
gyorsvonatán llómáig, s igy az átszállás kellemetlenségei 
el lesznek kelülve. A zarándokok jelen lesznek a pápa 
miséjén a szelt Péter templomban, mikor a vatikáni 
káptalan 80,001) belépő jegyet bocsát ki. Az utazási 
menettérti jegyek ára, beleértve a Rómában való öt 
napi ellátást (lAás, élelmezés) s a vezetők dijait — Fló-
renczen át Rólnába és vissza: I. oszt. 140 forint, II. 
osztály 100 frt.lA zarándoklat alkalmából ezenkivül cse-
kély árkülönbséggel oly kombinált menettérti jegyeket 
is adnak ki, melyekkel az utazás visszafelé Milanónak és 

Leo pápa óriás csapást mért az egyház j yelenczének vJry Anconának vezet. Jelentkezni lehet 
König Gusztáv lendezőnél (Budapest, I. ker. krisztinavá-
rosi plébánia) lis a budapesti városi menetjegyirodánál 
(Hungária-szállói, a hol a részletes programm már 
kapható. 

— LavigeAie bibornok temetése fejedelmi temetés 
volt, a milyet Afrika ritkán láthat. A francíia állam ha-
talma tisztelettel hódolt a bibornok érdemeinek, katonai 
pompát fejtett I i s jelen volt a temetésen Algir »kor-
mányzója személyében. Lavigerie bibornok maga készí-
tette sírjára a kivetkező felírást : 

HIC 
IN . SPEM . I N f I N I T A E . MISE RICORDIAE . REQVIESCIT 

KAROLUS . PARTIALIS . ALLEMAND-LAVIGERIE 
OLIM 

S . K | E . PRESBYTER . CARDINALIS 
ARCHIEPISCOPUL. CARTHAGINIENSIS . ET . ALGERIENSIS 

NVNC . CINIS 
ORATE . PRO . EO 

Felhívás előfizetésre. 

M. t. olvasóközönségünk már önként megindította 
a jövő évre szólói előfizetést. 

Ez az előzékenység reánk nézve megtisztelő, a lapra 
nézve örvendetes! Jele, hogy olvasóközönségünk meg 
van elégedve a rJulttal s méltó folytatást vár a jövőben. 

Részletesebben később nyilatkozunk. Az egyház és 
haza sorsa Magyarországban oly alakulások és helyzetek 
felé tereltetik. hory egy félszázados tapasztalásokkal ren-
delkező oly egyhlzi lapnak, mint a „Religio", 1893-iki 
évfolyama rendkiJül érdekesnek és tanulságokban mesz-
sze kitekintőnek I kihatónak Ígérkezik. 

Kérjük az előfizetések folytatását. Az előfizetési föl-
tételek a régiek : fcgész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed 
évre 2 frt 50 kr, la jövő év elejétől kezdve korona ér-
tékben. Erga sacrl is megkapható. 

Nagyobb szolgálatot azok, kik e lapot kedvelik, nem 
tehetnek, mint m, kiki egy-két uj megrendelőt vagy 
olvasót szerez a l lp számára, mit tisztelettel s testvéri 
bizalommal kér 1 a szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. t u l . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnöváde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

íélévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM, 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, deczember 24 51 II. Félév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Megjelent a mi üdvizitő Istenünk kegyessége és emberisége. — Sanctissimi Domini Nostri 
Leonis Divina Providentia Papae XIII. Epistola. — Gróf Apponyi Albert deez. 20-iki beszédéből a valláspolitikai részlet, — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t : Budapest első érseki vikáriusának megérkezése. — N y i t r a : A tervezett polgári házasság bajai . — 

Irodalom : A kisdedóvás és Frőbel kisdednevelési rendszere. — Vegyesek. 

Megjelent a mi üdvözitő' Istenünk kegyessége 
és emberisége. 

Tit. 3, 4. 

Is ten t ú l á r adó szerete tének tanúbizonysága 
az. hogy nem csak megkönyörü l t az eleset t em-
beren, h a n e m egyszülöt t F ia maga szállott le a 
földre, ember i t e rmésze te t vőn m a g á r a ós m i n t 
tehe te t len , gyönge kisded j e len t meg a család-
ban. Megváltási m u n k á j á t a család megvál tásá-
val kezdé meg. Megjelenésével megszente l te azt, 
k i je löl te t e rmésze t fö lö t t i r ende l te tésé t s oly mél-
tóságra emelte , mely t iszte le te t követel minden-
kitől. A család megszentelésével megá ldo t t a a 
nemzeteket , az á l l amot és a t á r s a d a l m a t ; a sze-
re te t , ragaszkodás, vonzalom, türe lem, minden 
erény ku t fo r r á sá t ny i to t t a meg. Innen csergede-
ze t t amaz é l te tő viz, mely megöntözé Európa 
á l l amai t és valódi ku l tu rá t , jólétet , boldogságot 
t ámasz to t t . 

p 

H o n n a n van mégis, hogy e j ó t é t e m é n y t 
mos t el nem a k a r j á k i smerni , sőt ellene t ámad-
nak. Meg a k a r j á k fosztani a csa ládot is teni je l -
legétől , hogy a t á r s a d a l m i és pol i t ika i é le te t 
téves elveik szerint a laki thassák á t . Megvetik, a 
mi magas , fönséges, t e rmésze t fö lö t t i , i s t en i ; az 
ál lat i t , a földi t fogadják el csupán s azt i s ten i t ik 
Szé tszaki t ják a m a finom szálakat , melyek a szi-
vet éghez fűzik; megzava r j ák az összhangot s 
azt hiszik, hogy az á l ta lok k i á l t o t t r émes sza-
vakból u j összhang fog keletkezni . Az „á l lam" 
szóban összpontos í t ják s a j á t fe l fogásukat és ter -
veiket , ezek szer int a k a r j á k a házasságjogot 
mega lko tn i és nem veszik észre, hogy a n n a k 
Is ten az a lko tó ja és f e n t a r t ó j a az egyház. Jó -

létet , boldogságot igyekeznek mega lap í t an i és 
azzal kezdik, hogy a boldogság a lap já t , a vallá-
sos érzüle te t dúl ják fel. Mikor élvez az á l lam 
jó lé te t , boldogságot? N e m d e akkor , ha az egye-
sek is megelégedet tek , boldogok. Non aliunde 
beata civitas est, aliunde liomo. (S. Aug.) Megelé-
gede t t boldog az ember, ha minden t e t t é t a 
vallás szentséges t i sz te le te ha t j a á t és az ál lam 
törvényei le lki ismerete követésében nem akadá-
lyozzák. hanem inkább elősegít ik. 

Megvan az á l l amnak Is ten á l ta l k i je löl t 
jogköre , m a r a d j o n abban. Védelmezze az e rény t , 
üldözze a bűnt , szerezzen békét , nyuga lmat , t e l - -
jes i tse h iva t á sá t sa já t k ö r é b e n ; a r ra építsen, a 
mi ö n m a g á b a n biztos, szi lárd; ne mozgassa sa já t 
házának a lapkövei t , m e r t ha ezek inogni kezde-
nek, rászakad a ház és az anny i ra ke rese t t u jdon 
t á r sada lmi és pol i t ikai élet he lye t t halál t lel a 
r omha lmaz a l a t t . 

Az á l l amhata lom, ere jének túlbecsülése ál tal , 
sokszor nagy küzde lmeke t szokot t előidézni. De 
bá rminő hevesek legyenek e küzdelmek, bár-
m e n n y i r e érvényes í t se tö rvénye i t : a család is teni 
je l legé t nem semmis í the t i meg. A nyers ha t a lom 
nem t a r t j a össze a sziveket. Egye t len király 
ura lkodik fe le t tök áldó ha ta lmával , az, a ki ön-
magáró l m o n d j a : „En pedig k i rá ly lyá rende l t e t -
t em tőle Sionon, az ő szent hegyén, és p a r a n -
csát h i rdetem." (Ps. 2, 6.) Ezen lelki ha t a lmáva l 
beha t a szivek mélyébe és nem engedi, hogy 
t é v ú t r a vezet tessenek. Az igazságot h i rde t i min-
den i r ányban t á r sada lomban és po l i t ikában , a 
családi szenté lyben és ny i lvánosan; elűzi az ön-
é rdeke t , a szere te t t ö rvénye i t j u t t a t j a érvényre 
mindenü t t , a le lk i i smere t szavát megha l lga t j a 

51 
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és n e m engedi , h o g y a z t e l n é m í t s á k ; a fö ld i 
d o l g o k a t l épcsőnek t e k i n t i m a g a s a b b , t e r m é s z e t -
fö lö t t i j a v a k e lé résé re , n e m vész el a m u l a n d ó -
ság t e n g e r é b e n , h a n e m a h a l h a t a t l a n s á g b i ro-
d a l m á b a e m e l k e d i k , m a g á h o z vonz m i n d e n t , a 
m i jó , igaz és szép, m e g d i c s ő i t m i n d e n t és bol-
dogságga l t ö l t be, cujus rex Veritas, cujus lex 
Charitas, ejus modus aeiernitas. (S. Aug. Ep i s t . ad 
Marcell in.) 

Az egyház i s t en i i gé r e t ö rököse . Nincs az a 
h a t a l o m , m e l y k é p e s l e n n e m e g v á l t o z t a t n i t a n a i t . 
A csa lád s zen t j e l l egének f e n t a r t á s á é r t n a g y 
k ü z d e l m e k e t á l l o t t m á r k i ; k i j u t o t t nek i m i n d e n 
században , t e l j e s e n i s m e r i az e l l ensége t és m i n -
den f o r t é l y á t . Az egyház f ö l k e n t j e i készek m e g -
v é d e n i az i g a z s á g o t és j ogo t . A t é v e d é s t f e l t á r j á k 
egész m i v o l t á b a n , e l ő z m é n y e i b e n és k ö v e t k e z -
m é n y e i b e n . S az igazság f e l r agyog , f e l t á m a d a 
k a t h o l i k u s öné rze t , a f e l é l e sz t e t t h i t é l e t u j s a r -
j a k a t fog h a j t a n i és a v i l ág t a p a s z t a l n i fogja , 
h o g y m e g j e l e n t és ve lünk van a m i ü d v ö z í t ő 
I s t e n ü n k k e g y e s s é g e és e m b e r i s é g e . 

Dr Kádár Ambrus. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
Dl VIN A PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA 

AD EPISCOPOS ITALIAE 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS ITALIAE 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES FRATRES 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Vége.) 

At vero ex his, quae perbreviter attigimus, facile 
apparet quid possit secta Massonum itemque quid ex-
pectat ut extremum. Quod autem auget malum, quodque 
cogitare sine magna animi sollicitudine non possumus, 
nimis multi etiam ex nostratibus numerantur, quos nomen 

sectae operamve dare suarum spes utilitatum et misera 
ambitio subigit. — Quae cum ita sint, episcopalem cari-
tatem vestram, urgente propositum conscientia officii, 
appellamus, Venerabiles Fratres, in primisque petimus 
ut eorum, quos modo diximus, sit vobis proposita salus : 
in iis ab errore certissimoque interitu revocandis assidue 
et constanter vestra certet industria. Extricare posse, qui 
se Massonum impedivit in piagas, res profecto est et 
multi negotii et exitu aneeps, si sectae ingenium specte-
tur : nullius tarnen desperanda sanatio, quia caritatis 
apostolicae mira vis est, Deo nimirum opitulante, cuius 
in potestate arbitrioque ipsae sunt hominum voluntates. 

Dein exeubandum in omnem occasionem, ut sanari 
ii quoque possint, qui timiditate in hoc genere peccant : 
qui videlicet non suopte ingenio pravo, sed mollitiâ animi 
atque inopiâ consilii ad favendum coeptis Massonicis dela-
buntur. Admodum gravis est illa Felicis III decessoris 
Nostri in hanc rem sententia: Error, cui non resistitur, 
approbatur ; et Veritas, quae non defensatur, opprimitur... 
Non caret scrupulo societatis occultae, qui evidenti faci-
nori desinit obviare. Fractos borum spiritus attollere 
necesse est, traducendis cogitationibus ad exempla maio-
rum, ad custodem officii et dignitatis, fortitudinem, ut 
pigeat omnino ac pudeat facere quicquain aut fecisse non 
viriliter. Est enim vita nostra omnis cuidam dimicationi 
proposita, in qua maxime de salute decernitur, nihilque 
homini christiano turpius, quam claudicare in officio 
propter ignaviam. 

Pariter omnibus modis fulciendi. qui per impruden-
tiam ruunt: de iis intelligimus, nec exiguo numero, qui 
simulatione capti variisque illecebris deliniti, illigari se 
societate Massonica sinunt, inscii quid agant. De his 
magna spes esse debet, Venerabiles Fratres, aliquando 
Deo aspirante posse errorem deponere et vera cernere, 
maxime si vos, quod vehementer rogamus, studueritis 
fictam sectae speciem detrahere, et occulta consiliorum 
retegere. Quamquam haec ne occulta quidem nunc videri 
possunt, posteaquem ipsimet conscii multis modis prodi-
dere. His ipsis postremis mensibus audita iîerum per 
Italiam vox est consilia Massonum usque ad ostentatio-
nem vulgo enunciantis. Repudiari funditus religionem Deo 
auctore constitutam. atque omnia cum privata tum 
publica meris naturalismi principiis administrais volunt: 
idque instaurationem societatis civilis impie simul ac 
stulte appellant. Quo igitur praecipitatura civitas, si po-
pulus christianus non induxerit animum vigilare, laborare, 
saluti consulere ? 

Sed in tanta rerum malarum audacia, nec satis est 
cavere sectae teterrimae insidias : illud quoque necessa-
riuin, capessere pugnam, idque sumptis a fide divina 
armis iis ipsis. quae olim contra ethnicismus valuerunt. 
Quapropter vestrum est, Venerabiles Fratres, accendere 
suasione. hortatu, exemplo animos : et in Clero populo-
que nostro studium religionis salutisque fovere operosum, 
constans, impavidum, cuiusmodi apud catholicos ex gen-
tibus ceteris in similibus caussis haud raro videmus eni-
tescere. Ardorem animi pristinum in fide avita tuenda, 
vulgo aiunt apud italas gentes deferbuisse. Nec fortasse 
falso : propterea quod si animorum habitus utrimque 
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spectetur, plus quidem videntur adhibere contentionis qui 
inferunt religioni bellum, quam qui propulsant. At vero 
salutem cupientibus nihil medium inter laboriosum cer-
tamen aut interitum. Itaque in socordibus et languidus 
excitanda, vobis adnitentibus, virtus est: in strenuis, 
tuenda: pariterque omni dissidiorum extincto semine, 
efficiendum ut ductu auspiciisque vestris una omnes mente 
eademque disciplina in certamen animose descendant. 

Gravitate rei, prohibendique periculi necessitate per-
specta, ipsurn Italiae populum compellare litteris decre-
vimus. — Eas litteras una cum his ad vos, Yenerabiles 
Fratres, curavimus perferendas : eritque diligentiae vestrae 
quam latissime propagare in vulgus, itemque opportuna 
explanatione, ubi opus esse videatur, populo interpretari. 
Qua ratione, ita adsit propitius Deus, spes est futurum, 
ut excitentur animi prementium contemplatione malorum, 
et ad remedia, quae indicavimus, sese sine cunctatione 
convertant. 

Divinorum munerum auspicem, et benevolentiae No-
strae testem, vobis, Venerabiles Fratres, populisque fidei 
vestrae concreditis Apostolicam benedictionem peraman-
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die VIII. Decembris 
An. MDCCCLXXXXII, Pontificatus Nostri decimoquinto. 

LEO PP. XIII. 

Gróf Apponyi Albert decz. 20-iki beszédéből 
a valláspolitikai részlet.1) 

„Áttérve a vitának legfőbb mozzanataira, én is ahhoz 
akartam alkalmazkodni és ahhoz akartam magamat tar-
tani, a mit Horánszky Nándor t. barátom oly igen he-
lyesen mondott, hogy t. i. nem csélszerü ma, mielőtt 
még konkrét javaslatok a ház asztalára letéve lennének, 
az egyházpolitikai kérdéseknek folytonos általános bolyga-
tásával foglalkozni, és igy ezt a thémát kerültem volna 
egészen. Nem tehetem azonban ezt két incidens folytán, 
melyeknek egyike e házban, másika e házon kivül folyt 
le. Ez utóbbi különösen oly nagy fontossággal bir, hogy 
kötelességem ezen első alkalmat megragadni, hogy ahhoz 
hozzá szóljak. (Halljuk ! Halljuk !) 

Az első mozzanat, mely engem arra késztet, hogy 
az egyházpolitikai helyzettel is röviden foglalkozzam, 
Vajay István t. képviselőtársam felszólalása, illetőleg 
azok a szemrehányások, melyeket ő szives volt hozzám 
intézni. Részletes czáfolatába az általa előhozottaknak, 
nem megyek be ; csak az egész általánosságban mondom 
a következőket: 

A t. képviselő ur, midőn az én fejtegetéseimet 
czáfolni igyekezett, egy tételről teljesen megfeledkezett 
és egy szempontot teljesen figyelmem kivül hagyott, a 
mely szempont pedig, különösen a házassági jog reform-
jának kérdésében nálam a domináló és nálam a sokszor 
ismételt feltételt képezi arra nézve, hogy én a házassági 
jog reformjához, a mint azt a t. kormány tervezi, vagy 
amint az elénk adatni fog, hozzájárulok, t. i. mindig oly 

') Jóakaratú kritikai megbirálása és méltatása a jövő év 
feladata lesz. A szerk. 

házassági jog lebeg szemem előtt, mely a házassági köte-
léknek megerősitésére, megszilárdítására alkalmas és ezt 
tűzi ki czélul. (Elénk helyeslés balfelől.) Hiába hivatko-
zik t. képviselőtársam arra, hogy hiszen a katholikus 
házassági jog e tekintetben a legmagasabb fokot képvi-
seli, mert a házasságnak f'elbonthatatlanságát tartalmazza, 
miért akarom tehát én ezt rontani. 

Először is nem akarom rontani, mert hiszen a 
házassági jognak állami rendezése nem hatályon kivül he-
lyezése az egyházi házassági jognak. (Ugy van ! Ugv van !) 
Én reám, mint katholikusra nézve, egyénileg') a házassá-
got illetőleg soha más szempont, soha más felfogás mérv-
adó nem lesz, mint a katholikus egyháznak a házasságra 
vonatkozó szabályai. (Helyeslés balfelől.) 

De a honpolgárok általánosságát tekintve, mit hasz-
nál ez a szigorú katholikus házassági jog közerkölcsi 
állapotainknak, mikor ez alól a fennálló, meg nem ta-
gadható, meg nem másítható, sőt kibővitendő vallássza-
badsági elv alapján, oly könnyű a kitérés utján szaba-
dulnia. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) Ha tehát kevésbbé 
stringens, de a házassági köteléket mégis megerősítő oly 
házassági jogot akarok, melv elől ne lehessen kitérni, 
mely alól ne lehessen szabadulni, ezzel nem rontok, hanem 
javítok. (Élénk helyeslés balfelől.) 

Ez a vezérszempont, melyet ha figyelmére méltat 
vala a t. képviselő ur, nem teszi azokat a szemrehányá-
sokat. melyekkel engem illetni szives volt. (Helyeslés 
balfelől.) 

Odáig megy t. képviselőtársam, hogy egyik felszó-
lításomat az igen tisztelt egyházi tényezőkhöz egyszerűen 
politikai frivolitásnak nevezi. En t. i. a t. egyházi ténye-
zőkkel szemben azon felfogásnak adtam kifejezést, hogy 
habár ők azt a reformot állásuknál, hivatásuknál fogva 
elő nem segíthetik és elvileg nem is helyeselhetik, azért 
ne tekintsék azt casus bellinek, ne tekintsék a vallási 
béke megrontásának, ne tegyék kiindulási pontjául a val 
lási harcznak. Ez az, amit t. képviselőtársam politikai 
frivolitásnak nevez. 

No hát. t.. ház. ha ez politikai frivolitás, akkor az 
ily politikai frivolitással meg van telve az egyháznak 
politikája az összes keresztény századokon át, (Ugy van ! 
Ugy van ! balfelől) mert az összes keresztény századokon 
át az egyház, midőn tulajdon elveihez tántoríthatatlanul 
ragaszkodott, midőn azokat megmásithatlan letétemények-
nek tekintette, és olyanokul kezelte, mindig el tudta 
ismerni a változó időknek, a fenálló társadalmi állapo-
toknak tényleges szükségeit, és ezen tényleges szükségek 
kielégítésének sohasem állt útjában. (Ugy van ! Ugy van !) 
Fentartotta álláspontját világitó-toronv gyanánt, a szá-
zadok viharjai közt, a változó társadalmi viszonyok kö-
vetelményei közt, de ezen változó társadalmi viszonyok 

') I t t kezdődnek az aggodalmak. Semmi konkrét dolog a 
tervezett házasságügyi állami reformból nem jelenvén meg előttünk, 
nem látjuk az áthidalást e közt a katholikus egyéni és a közvetle-
nül következő pontban jelzett, a „polgárok általánosságát tekintő" 
államférfiúi álláspont között. Nevezetesen nem lévén konkrét terv 
előttünk, nem tudjuk megmondani, vájjon ez az áthidalás az egyéni 
kath. hit sérelme nélkül történik-e ? A dolgok fejlődése világot 
fog vetni az ügy minden részletére. A szerk. 

51* 
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tényleges igényeinek kielégítését sohasem gátolta, soha 
abból konfliktus anyagát nem csinálta. (Elénk helyeslés.) 

Ez, t. ház, nem politikai frivolitás, hanem szerin-
tem, politikai bölcseség. (Élénk általános helyeslés). És 
ha t. képviselőtársam azt mondja és azt érteti át, hogy 
midőn én magának az egyház politikájának ezen tradi-
tiójára hivatkozom, midőn én a Magyarországon létező 
és fejlődő társadalmi viszonyok szükségeinek és igényei-
nek deferálni kivánok, akkor magam ellen bizonyos inge-
rültséget idézek elő — érti az egyházi körökben, — 
akkor először bátor vagyok megjegyezni azt, hogy nem 
hiszem, hogy ezen ingerültséget kivétel nélkül és az egy-
házi körök összeségében sikerüljön előidézni, bármily 
buzgón fáradozzanak ezen eredmény elérésén sokan. (Élénk 
helyeslés balfelől.) 

Nem hiszem és tapasztalásból beszélek igy, mert 
ámbár az az álláspont, a melyet nem rég kifejtettem, 
ugyanaz, melvet már két és fél év előtt is elfoglaltam, 
(Ugy van ! Ugy van ! balfelől) mégis alkalmam volt 
tapasztalni, hogy az én egyházam klérusának nagy részé-
nél az a rokonszenv, a melynek eddig örvendettem s a 
melyre végtelen nagy súlyt fektetek, meg nem ingott, 
meg nem tántorodott. (Helyeslés balfelől.) Ha pedig el-
éretnék az a czél, hogy csakugyan sikerülne ezen inci-
densből az én személyem és a velem egyenlő gondolko-
zású politikusok iránt ingerültséget előidézni, tőlünk az 
egyházi köröket elidegeníteni, velünk őket ellentétbe he-
lyezni, talán ebben a törekvésben volna politikai frivoli-
tás. (Élénk helyeslés és tetszés.) 

Én, t. ház. bizonyos mozgalmakban, a melyek meg-
indultak, bizonyos nyilatkozatokban, a melyek történtek 
és a melyeknek tendencziája igenis, ezen ingerültség elő-
idézése. — részben saját személyem iránt, megvallom, 
igen nagy veszedelmet látok nemcsak a hazai közállapo-
tokra nézve egyáltalában, de igen nagy veszedelmet látok 
az ezen országban megóvandó speciális kath. érdekekre 
nézve. (Élénk helyeslés.) Én éppen a katholikus egyház 
érdekeire nézve igen nagy veszélyt látnék abban, ha azt 
ellentétbe hoznók ugy a fennálló és el nem tagadható 
társadalmi állapotoknak követelményeivel, a szabadság 
összes ideáljaival, mindazzal, ami e kornak gyermekei 
előtt drága, ami azok fejében és szivében él. (Hosszan-
tartó élénk helyeslés és tetszés.) 

Én, t ház, ilyen szirteknek, ilyen veszélyeknek ami 
egyházunk helyzetét és érdekeit ebben az országban neki 
vinni nem akarom. (Élénk helyeslés a bal- és a szélső-
baloldalon.) Ha azért sikerül is bizonyos tulbajtások va-
rázslata alá jutott körökben ellenem ingerültséget elő-
idézni, biztosítom a t. képviselő urat és a t. házat, hogy 
rövid idő múlva be fog állani az a pillanat, melyben 
ugyanazok a körök nagyon fognak örülni, hogy van a 
politikai tényezők közt egy olyan is, akinek a kath. egy-
ház valódi érdekei iránt táplált odaadásában kételkedni 
nem lehet (Altalános helyeslés. Tetszés a bal- és szélső-
baloldalon),— nem is kételkedik senki, ha talán ugy is tesz 
ideig óráig, mintha kételkednék, — és aki ezen veszedelmes 
irányzatok által nem engedte magát elragadtatni, hanem 
harmóniában akarta és tudta tartani az egyház érdekei-
nek megóvását, azzal, a mivel a hazai szükségleteknek, 

a helyzetnek és a kor igényeinek tartozunk. (Általános 
élénk helyeslés és tetszés.) 

Ennyit, t. ház arról, ami ezen ház falai közt folyt 
le. De megvallom még sokkal nagyobb fontosságot tulaj-
donítok annak a másik incidensnek, a mi a házon kivül 
történt, a melyet azonban apprecziácziómból ki nem 
hagyhatok; ki nem hagyhatok azért, mert véleményem 
szerint kötelességet mulasztanánk el, ha az első, erre 
alkalmas pillanatban tájékozást nem aanánk gondolkodá-
sunkról, érzelmeinkről, a lehetőségekről és a lehetetlen-
ségekről." (Halljuk! Halljuk!) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 23. Budapest első érseki vikáriusá-

nak megérkezése — ünneppé tette f. hó 21-ikének dél-
utánját, bevonulása pedig valóságos diadalmi utjává vál-
tozott a szeretetnek, melylyel a főváros közönsége Vaszary 
Kolos hgprimás helynökének i dózik. 

Kik jelentek meg a vasúti állomáson az ünnepélyes 
fogadásra, kik kisérték hosszú sorban az ünnepelt főpa-
pot budavári lakására s ott hányan és hogyan hódoltak 
újra és újra Budapest kedvencz papjának, arról beszá-
moltak a napilapok. Mi itt e nevezetes nap emlékére 
összeállítjuk az üdvözlő és válaszoló beszédeket, melyek 
kedves hangulatot keltő világosságot derítenek múltra, 
jelenre és jövőre egyaránt. 

A pályaházban Gerlúczy Károly alpolgármester a 
következő beszéddel üdvözölte a várva-várt főpapot: 

»Méltóságos és főtisztelendő püspök ur ! Tisztelt 
polgártársunk ! Szeretett kedves barátunk ! A fővárosi 
polgárság köréből számosan jelentünk meg itt vallás-
különbség nélkül, hogy meleg érzelemmel üdvözöljük 
méltóságodat. A főváros katholikus hivei határtalanul 
örvendenek, hogy a végre-valahára létesült érseki hely-
nökségre méltóságod jelöltetett ki, a ki körünkben élve, 
rendithetlen hitbuzgalma által a főváros valláserkölcse 
körül halhatatlan érdemeket szerzett. (Éljenzés.) 

Nemcsak a katholikus, hanem más felekezetek is 
bizalommal fogadják méltóságodat, mert ismerik lángoló 
hazaszeretetét, fenkölt gondolkodását, igazságszeretetét s 
tudják, hogy a felekezeti békének, mint a múltban, ápo-
lója lesz a jövőben is. (Zajos éljenzés.) A fővárosban 
eddig ismeretlenek voltak a felekezetek közötti súrlódá-
sok, a miben nagy része van méltóságod bölcseségének 
és tapintatának. Hisszük, hogy ezentúl sem lesz meg-
zavarva a béke, a mire méltóságodnak a haza és a fő-
város iránti szeretete biztos zálogul szolgál. (Éljenzés.) 
Barátaid, a kik nagy számmal vannak, ezentúl is szere-
tettel ragaszkodnak hozzád s örömmel és bizalommal 
mondják: Isten hozott! Újra a mienk vagy és kívánjuk, 
hogy tartós, jó egészségben sokáig az is maradj !•' (Hosz-
szantartó, viharos éljenzés.) 

Cselka Nándor érseki vikárius meghatottan igy 
válaszolt : 

„Kedves barátaim! Az érzelmek tuláradása tombol 
bennem. Mondhatom, szívesen és örömmel jöttem ide s 
megvallom, hogy mint egyszerű pap, ilyen nagyszerű 
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fogadtatásról nem is álmodtam. Bízvást mondom, a fő-
város iránt érzett szeretetemet és hálámat a távolban 
is hiven megőriztem, s e két érzelem, valamint a kölcsö-
nös barátság fogja vezérelni a jövőben minden lépésemet 
és tettemet. Ez érzelmek lelkesitenek engem, s ez ünne-
pélyes pillanatban szivemet és lelkemet a főváros szol-
gálatára ajánljom. A főváros érdekeit előmozdítanom 
lesz czélom, törekvésem, büszkeségem s majd egykoron 
— dicsőségem. (Zajos éljenzés.) És most áldást mondok 
a hazára, a fővárosra s az összes megjelentekre!" (Hosszan-
tartó éljenzés.) 

Budavári lakásán a vikáriust, kit az utczákon le-fel 
hullámzó közönség is lelkes éljenzéssel s kalapemeléssel 
köszönte, Ország Sándor üdvözölte. Kiemelte Budapest 
jogosult kívánságát, hogy a katholikus egyház a klérus-
nak egy magasabb rangú tagjával legyen képviselve. 
Köszönetet mondott a herczegprimásnak, hogy a főváros 
kívánságát meghallgatta s örömének adott kifejezést, 
hogy oly férfiut nyert a főváros helyettes érsekül, kit 
30 évi működéséből a főváros közönsége ismer és szeret. 
Kivánja, hogy az Isten adjon erőt és egészséget Cselká-
nak magasztos feladata teljesítésére. 

A vikárius e beszédre igy válaszolt: 
„Méltóságos miniszteri tanácsos ur ! Igen tisztelt s 

szeretet uraim és barátaim ! Ha ebben a perczben meg-
hatottnak mondom magamat, igen keveset mondok, mert 
hisz' oly fokú meghatottság vett rajtam erőt, a szeretet-
nek ily nyilvánulását látva, hogy alig tudok érzelmeim-
nek kifejezést adni. Engedjék meg először is különösen 
egyre felhívnom a figyelmüket. Még nincs egy éve, hogy 
szeretet főpásztorunk, Vaszary Kolos a herczegprimási 
széket elfoglalta s nincs egy éve, hogy kijelentette, hogv 
a főváros régi óhaját teljesiteni akarja. íme, beváltotta 
szavát ; (Éljenzés) sőt többet tett. A főváros ugyanis azt 
óhajtotta, hogy vagy helyezze át a herczegprimás szék-
helyét a fővárosba s tartózkodjék itt állandóan, vagy 
nevezzen ki érseki helynököt. 0 mindkét kívánságnak 
eleget tett : állandóan itt lakik s a helynököt személyem-
ben kinevezte. Ezért ez ünnepélyes alkalommal hálát 
mondok neki a főváros polgársága nevében (Éljenzés) s 
kívánom, hogy az Ur Isten a haza és az egyház javára 
még sokáig tartsa meg közöttünk. (Hosszas éljenzés.) 
Ezek után az üdvözletre felelek. Ez a gyürü, melyet a 
főváros polgárságától kaptam, eljegyzett engem a fővá-
rossal, ez a láncz itt a nyakamban összekötött a főváros 
polgárságával. A régi szeretet nem hült ki szivemben, 
hanem fokozódott. Jól esik lelkemnek ez a diszes fogad-
tatás, mert egy papot, egyszerű papot illet. Én, uraim, 
egyszerű pap vagyok, vallásom hirdetője, hitoktató a 
hitoktatókkal s plébános a plébánosokkal ; azért jöttem, 
hogy dolgozzam, hivatásomnak éljek minden erőmmel. 
Tüzet hozok magammal — uraim, barátaim — a szeretet 
tüzét, mely melegít s éltet s kívánom, hogy a ti szerete-
tetek mellett épüljek és melegedjem én, s ti az enyém 
mellett (Éljenzés). Ez a szeretet a működésem alapja, 
nyissátok meg tehát sziveteket előttem, legyetek őszin-
ték, bizalmasak hozzám, hadd örvendezhessek az örvende-
zőkkel, bánkódhassam a bánkódókkal s dolgozhassam a 
munkálkodókkal. Ez az én programmom, a szeretet pro-

grammja; tőletek függ, hogy teljesülhessen. (Hosszas 
éljenzés.) Körültekintve e teremben, az üdvözlésemre 
megjelentek közt olyanokat is látok, kik más vallás hívei. 
Fogadják őszinte köszönetemet megtisztelő megjelené-
sükért. Eljöhettek ide bátran, mert a katholika egyház 
nem rombol, nem tör senki ellen, hanem épit. Az Úristen 
megengedte, hogy az emberek elvben, meggyőződésben 
és hitben elváltak, de nem a szeretetben. Fogadják újból 
köszönetemet s tartsanak meg szeretetükben ezentúl is. 
A jó Isten visszahozott ide s működésem könnyű lesz, ha 
mint testvérek szeretjük egymást. Isten áldja meg mind-
annyinkat. családjaikat s kérem, tartsanak meg továbbra 
is szeretetükben." (Perczekig tartó éljenzés.) 

Látható e beszédek tenorjából, hogy Budapest első 
érseki vikáriusának már csak megérkezése is — a fővá-
rosra Isten áldása, a melynek hatása egyre növekvő kö-
rökben lesz érezhető. Faxit Deus ! ? ? 

Nyitra, decz. 18. A tervezett polgári házasság bajai. — 
Nem tudom helyeselni, sőt különösnek találom, 

hogy a közvélemény a felszínre került 4 egyházpolitikai 
reformkérdés közül az egyiket felkarolta, sokat foglal-
kozik vele, mig a többi hármat nem eléggé méltatja 
figyelmére. Pedig mindegyikének megvan a maga fon-
tossága és súlya, s nem kevésbé érinti a keresztény ér-
zületet, mint a polgári házasság. 

Nem egy, de tiz érdemleges fejtegetés is ráfér 
mindegyikre ezen kérdések közül; olyan fejtegetéstértek 
azonban, mely a tartalomra, a kérdés minden oldalú meg-
világitására és nem az erős hangra fekteti a fősúlyt, inert 
csak amabból tanulnak az emberek ; már pedig nálunk 
mindennél inkább az elmék felvilágositására, tájékozta-
tására van szükség. Ezt kell tenni mind a 4 kérdésre 
vonatkozólag. 

Igy a kereszténység viszonya az ó-szövetségi zsidó 
valláshoz, a mai zsidó vallás viszonya a mozaismushoz 
sok részletet nyújt a reczepczió kérdéséhez, melyeket, 
ismerni jó, nehogy a tudákos azt vesse szemedre, hogy 
hiszen a kereszténység a zsidóságból fejlődött, hát miért 
nem lehetne a zsidó vallást reczipiálni? — Mennyi 
részletes fejtegetést kiván a vallás szabad gyakorlata, ez 
az embereink előtt eléggé ismeretlen tétel, akár tani, akár 
történelmi, akár hazai viszonyaink szempontjából? — 
A polgári anyakönyveknek hiábavalósága a febr. ren-
delet jog és dogmaellenes voltából következik : ennek 
kimutatására a protestánsok tanát a keresztségről meny-
nyire kellene előtérbe tolni ? S igy tovább. 

Szóval az egyiket meg kell tennünk, a másikat el 
nem szabad mulasztanunk. Az egyik tanulva és irva, a 
másik társadalmi érintkezései által igyekezzék az emberek 
felvilágositására és kapaczitálására közreműködni, s e 
mellett csak minél kevesebben akarjunk vezérkedni. A 
csata is akkor sikerül, ha csak egy az arra hivatott vezér, 
de sok a lelkes, képzett katonája. Legyünk és akarjunk 
lenni sokan, nagyon sokan, csak jól képzett közkatonák 
ebben a pro aris et focis vívandó mostani harczban ! 

Ámbár azonban a publikum több figyelmet szentel 
a polgári házasságnak, mint a többi kérdéseknek, mégis 
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ugy látszik, hogy ez a többi kérdésnél könnyebben fog 
meghalni, mielőtt még a világra jönne. Természeti gyen-
gesége már az anyja méhében kioltja életét. Legalább a 
jelek arra látszanak mutatni. 

Tudjuk, hogy a polgári házasságot a febr. rendelet 
hozta felszínre ; a kormány benne vélte feltalálni a tör-
lendő 1868. LIII. t.-cz. 12. §-ának az aequivalensét, 
pótolóját, a mivel, azt hitte, a protestánsok meg lesznek 
elégedve. A kormány ugyanis nem a bevett vallások hit-
elveinek igyekszik igazságot szolgáltatni, hanem tüskön-
bokron keresztül a protestánsok kedvét keresi — minden 
áron. Nem figyelmezteti őket arra, hogy nem a hitelveik-
kel ellenkező 12-ik §. törlése apasztaná hiveik számát, 
hanem a „vidékenkint divó egy-gyermek-rendszer" apasztja 
azokat. „Ez, mondja a statisztika, lassitja meg sokfelé a 
két protestáns felekezet hiveinek szaporodását." (Nemzet-
gazdasági Szemle. 1892. 593. 1.). Nem figyelmezteti őket 
arra, amit ugyancsak ez a statisztika hangsúlyoz, hogy 
„a szaporodásra a valláserkölcsi érzületnek lényeges be-
folyása van." A kormány sem hitelveikre, sem az erkölcs-
telen egy-gyermek-rendszerre nem figyelmezteti a pro-
testánsokat, hanem aequivalenseket keres, a midőn pedig 
azt a §-t önmagáért kell törülni. 

Igy jöttek rá, hogy a tarthatatlan 68-iki 12-ik §-t 
törlik s helyébe behozzák a polgári házasságot, a mely 
kettő között különben semmi aequivalensi összefüg-
gés nincs. 

Wekerle programmjában, miután bejelentette a kö-
telező polgári házasságot, ezt mondta: „Ezen a házassági 
jogra vonatkozó törvényes intézkedések által az 186?: 
LIII. t.-czikknek abbeli rendelkezései, melyek a szülőket 
azon jogukban, hogy gyermekeik vallási hovátartozása 
iránt rendelkezhessenek, jelenleg akadályozzák, hatályon 
kivül helyeztetni fognak." 

Ezt akarja tenni a kormány a protestánsok kedveért. 
Es a protestánsok talán hálával fogadták ezt az okadat-
lan lojalitást ? Nem. Állást foglaltak ellenében. 

Deczember elején zsinatot tartottak a lutheránusok 
és kálvinisták és más programmot irtak elő a kormánynak. 

A lutheránusok zsinati bizottsága ebben állapodott 
meg: a) nem ellenezzük a házasságoknak állami törvény 
utján való szabályozását, ha abban a házasság felbontha-
tósága (!) kimondatik ; b) az 1868. LIII. t.-czikkhez fel-
tétlenül ragaszkodunk s annak fenállását nem tartjuk a 
polgári házasság behozatalától függővé tehetőnek ; c) ha 
a házassági ügy a legközelebbi időben állami törvénynyel 
nem rendeztetik, a prot. egyház élni fog azzal a jogával, 
hogy — szervezve lévén konzisztoriumai — a házassági 
bíráskodást maga gyakorolja. 

Más szóval a lutheránusok zsinati bizottsága nem 
kivánja ugyan, de nem is ellenzi (már hogy is ellenez-
hetné saját tanai szerint?) a polgári házasságot, hanem 
annál fontosabbnak tekinti, hogy az 1868 : LIII. t.-cz. a 
vegyes házasságból származó gyermekek vallására nézve 
fentartassék akkor is, ha a polgári házasság behozatnék. 

A kálvinisták zsinati bizottsága szintén tárgyalta az 
egyházpolitikai kérdéseket, de véleményét nem formu-
lázta, sőt befolyása folytán a két felekezetből kiküldött 
közös zsinati bizottság — Tisza Kálmán indítványára — 

ezt az egyhangú határozatot hozta : mivel a házassági 
ügyek mai állásukban első sorban állami szempontból 
birálandók el, a zsinati közös bizottság nem tartja idő-
szerűnek ez alkalommal a házassági kérdésben nyilat-
kozni. (Budapesti Hirlap decz. 6.) 

A nagy taktikus tehát homályba burkolódzott s 
arra birta a zsinatot is, pedig hat héttel előbb a szabad-
elvű pártban, midőn Szápáry Bécsben járt, ő mozgatta 
a polgári házasság kérdését, hogy Szápáryt megbuktassa. 
De azért hogy nem nyilatkoztak, a kálvinisták igényei 
sem tarthatók kisebbeknek, mint a milyeneket a luthe-
ránus zsinat nyilvánított. S igy bízvást mondhatjuk, hogy 
az uj kormány programmjának ezen pontjával szemben 
azok is állást foglaltak, a kiknek kedveért Csáky már 3 
éve törte a fejét, mig a 12-ik §. aequivalensét a polgári 
házasságban megtalálni vélte. A protestánsok fennebbi 
határozata pedig azt mondja, azt jelenti, hogy a febr. 
rendelet miatt kár volt a kormánynak a polgári házas-
ságot szóba hozni, mert hiszen a rendelet a polgári 
házasság daczára is rendezendőnek maradna. 

Ha a zsinatoló urakhoz vesszük magát a protestáns 
népet, ennek a polgári házasság iránti hangulatát, a kor-
mány javaslatát ezen részről akár ma is már megbukott-
nak tekinthetjük. 

Mocsáry Lajos ezt irta a „Sárospataki Lapokban" : 
„Épp oly kevéssé lelkesül érte a nép zöme, mely hallott 
ugyan harangozni, de eszeágában sem volt, hogy a dolog 
oly közel áll; a nép nem fogja egyhamar belátni, „mitől 
jó" a régi bevett szokásnak és életmódnak ilynemű meg-
bolygatása s kellemetlenül fogja tapasztalni a szaporodó 
polgári funkcziókkal járó felemelt községi pótadót." 

Hogy továbbá a protestánsok a kormány mai 
programmja ellenére csak a 12-ik §-t tolják előtérbe s 
éppen nem nagy súlyt látszanak fektetni a polgári házas-
ságra, részletesen elmondta a Pester Lloyd decz. 7-iki 
számában Sztehlo Kornél, a luth, zsinat jegyzője, a ki 
szükségesnek tartotta a zsinati közös bizottság által 
hozott semmitmondó határozathoz kommentárt irni. Czikke 
sok tekintetben tanulságos. 

Hangsúlyozta elsőben is, hogy a közös határozatban 
az a kifejezés, mely szerint a protestánsok a házassági 
ügyek rendezését első sorban állami jognak ismerik el, 
legkevésbé sem jelenti azt, mintha a prot. egyház a 
házasságra való jogáról lemondana. Ok csak első sorban 
bizzák az ügyet az államra, de abból senki se követ-
keztesse azt, mintha a házassági jognak az állam részé-
ről történő bárminő rendezésével is megelégednének. 

Igy megtörténhetik, hogy a törvényhozás a polgári 
házasságot az állam összes lakóira, vagy a katboliku-
sokra és a vegyesházasságban élőkre felbonthatatatlan-
nak fogja akarni kimondani ; ez a házasságról vallott 
prot. felfogással ellenkeznék, s megröviditése lenne az 
1868-ki liberális vívmányoknak. Mi akarjuk, úgymond, a 
polgári házasságot, hanem csak ugy, ha az a mi eddigi 
szabadságainkat nem korlátozza és a felbonthatóságot ki-
mondja. 

De éppen ezért kétségesnek tartja, hogy a kormány 
a polgári házasságot rövid idő alatt behozhatná, mert az 
ellentáborban (a katholikusok) hirdetik, hogy a házassági 
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jogot a kath. dogmák megsértésével Magyarországon 
reformálni nem szabad. Már pedig tény — jó lesz ezt a 
liberális katholikusoknak a luth. Sztehlotól megtanulni, 
— hogy „a házasság felbonthatóságának az állam összes 
polgáraira tekintet nélkül a felekezeti különbözetekre ki-
mondása valóban serti a trienti zsinat által statuált kath. 
dogmát." „Azok, akik azt hirdetik, hogy a polgári házas-
ság liberális felfogás szerint nem sérti a kath. dogmákat, 
vagy csak csitítani akarnak másokat, vagy magok is csa-
lódásban élnek." 

Hogy mit jelent nálunk, valamely reformot keresz-
tülvinni akarni, mely dogmát érint, azt láthattuk az el-
keresztelési kérdésnél. S ez az oka, magyarázza Sztehlo, 
hogy a luth, zsinat őszintén és világosan kimondta, hogy 
ha az állam rövid idő alatt a házassági ügyben nem 
intézkedik, ők maguk veszik kezeikbe a házassági bírás-
kodást, melyet eddig a József-féle pátens értelmében a 
kir. törvényszékek vezetnek. 

Kimondja továbbá, hogy „a protestánsok az 1868: 
LIII. t.-czikkhez feltétlenül ragaszkodnak és a polgári 
házasságot ezen törvényczïkkêrt lcompenzácziónak el nem 
fogadják." 

Valódi ügyvédi fogással tévesnek mondja továbbá 
azt a felfogást, mintha a kötelező polgári házasság be-
hozatala valamiféle konczesszió volna a protestánsok 
részére. „A protestánsoknak, úgymond, a polgári házas-
ságra nincs szükségök . . . A kiknek az szükséges, azok 
egyedül a katholikusok, akik mindaddig, még a házassági 
jog felekezeti alapon áll, a kath. dogmák bilincsei alatt 
szenvednek és ha valami baleset őket bilincseiktől való 
megszabadulásra készteti, kénytelenek vallásukat változ-
tatni. Csak a katholikusokra nézve tarthatatlan a jelen-
legi helyzet, és ezeknek első sorban érdekét képezi, hogy 
az állam őket saját egyházuk kemény, változhatatlan 
törvényei ellen (!) oltalmába vegye, hogy egyúttal jó katho-
likusoknak is (!) megmaradhassanak." 

Hát a jó katholikus ezt a beszédet, mely az álla-
mot egyenesen immoralitásra izgatja a kath. egyház ellen, 
megköszöni ; az egy-két rossz katholikusról pedig a prot. 
Kovács Albert azt mondta: „Nem lehet bölcs törvény 
az, a mely azért, hogy az ezredik ember tág lelkiismere-
tét kielégítse, a többinek komoly erkölcsi érzületét 
megsérti." 

Vallja be csak Sztehlo, hogy a prot. hitelvet és a 
prot. jogot a házasságról az ország összes lakosaira kö-
telezővé tenni, annyi, mint a prot. uralmat e pontban az 
országra kiterjeszteni, a mi óriási konczesszió a protes-
tánsok részére. Ezt jelenti pedig a polgári házasság, 
mint én ezt már Sztehloval szemben másutt kifejtettem. 

A prot. zsinati végzések és ezen kommentár szerint 
a protestánsok tehát a polgári házasságért nem lelkesed-
nek és ha behozatnék is, azt csak a prot. elveknek meg-
felelő alakban fogadnák el. I)e még erre az esetre is a 
68-iki 12-ik §.-t fentartani kívánják. 

Mi következik ebből? 
Az, hogy a kormány, midőn a katholikusok ellen 

a febr. rendelet helyébe radikális eszközt keresett, azt a 
polgári házasságban fel nem találta. Egy felesleges re-
formot akar insczerirozni, mely semmit sem reformál, 

hanem sokat deformál és a 68-iki törvényt mégis érin-
tetlenül hagyja. Uj programmja daczára is csak ott van 
a kormány, ahol volt a programm előtt : — a febr. ren-
deletnél. Ide, ehhez visszatérítik azok a dédelgetett pro-
testánsok, a kiknek kedve ellen pedig, hogy semmit sem 
szabad ez országban tenni, az a kormány dogmája. Azért 
mondtam, hogy a polgári házasságot természetes gyen-
gesége már csirájában fogja megölni. Mert hogy a többi 
vallások is teljes ellenállást fognak a polgári házasság 
ellen kifejteni, arról a mindennapi események biztosítanak. 

Az események ilyetén alakulásában ránk katholi-
kusokra nézve kettős tanulság rejlik. 

Első az, hogy a polgári házasság miatt a többi 3 
kérdést tl ne hanyagoljuk, mert a polgári házasság a 
saját súlya alatt is össze fog omlani ; nem oly könnyen 
azonban a második 3 kérdés, melyet a kormány is előbb 
akar a törvényhozás elé terjeszteni. 

Másodszor, hogy a 4 pontú uj programm helyébe 
a régi egy pontút hangoztassuk, a febr. rendelet rende-
zését a herczegprimás javaslata szerint. A 4 kérdés csak 
önkényesen lett előrántva, a napi rendet még mindiga 68-ki 
12-ik §. képezi. Maradjon a kormány annál, oldja meg 
azt, hiszen ő hozta felszinre ! És ha, mint a buzgó és 
kötelességtudó képviselőnk, dr Tódor irja, az illetékesek 
az igazság szavára hallgatni nem akarnak, ám hallgas-
sanak a protestánsokra ; ezek is minden uj programm 
daczára még mindig a 68-iki törvénynél perseverálnak. 
Ennek a megoldásától semmiféle uj programmal szaba-
dulni nem lehet. 

v Hogy pedig e törvény körül még mindig homály 
uralkodik, onnan van, mert a katholikusok nem kénysze-
ritették a protestánsokat, hogy jogigényüket hitelveik 
alapján kimutassák. Am mutassák ki ezek, hogy hitelveik 
szerint egy csecsemő a szülők akarata ellenére is a prot. 
felekezet tagja lehet! Hitelveik felhordásától fáznak ők, 
mert azok verik meg őket és igazságtalan követelésöket; 
már pedig egy bitfelekezet vallási ügyben mire másra 
alapithatná igényeit, mint a hitelvekre? 

Meg kell nekik mutatni, hogy számbeli gyengesé-
gük okát hitelveik erejében és az immorális egy-gyer-
mekrendszerben keressék és ne akarjanak törvényt, mely 
hitelveikkel ellenkezik, mert ilyesmihez joguk nincs. 

Az események tehát magok megjelölik a kath. 
akczió-programm helyes egymásutánját. Suaviter in modo, 
fortiter in re ! Dr Dudek János. 

IRODALOM. 
= A kisdedóvás és Frőbel kisdednevelési rend-

szere. Irta Kraffszky József esztergom-főegyházmegyei 
áldozópap. Budapest, 1892. 6-r. XVI, 501. 1. Ára 3 frt. 

Temérdek tanulság van e könyvben. Frőbel azon-
ban nem érdemli meg azt az önfeláldozó lelkésedést, 
melyet szerző iránta tanusit. Egyebekben, mint mondám, 
ez a mü gazdag tárháza a törvény szerint országossá 
váló kisdedóvás megismerésének. 
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VEGYESEK. 
— Francziaország népességénele csökkenéséről meg-

döbbentő adatokat közöl a hivatalos statisztika, mely 
szerint a házasságok évről-évre apadnak, még pedig a 
következő arányokban : uj házasság köttetett 1884-ben 
289,555, azóta folyvást kevesebb, ugy hogy 1890-ben már 
csak 269,332, vagyis az adatok szerint mig 1884-ben 
1000 lakosra nvolcz, az 1890-ik évben pedig már csak 
hat uj házasság esik. Az istentelenség elsorvasztja az 
országokat. 

— Uj katholikus napilap alapitása került napi-
rendre ismét. A lap részvényekre lenne alapítva. Képvise-
lők, főrendek és főpapok körében, főleg a kath. egyház ellen 
mind inkább több sérelmet hömpölygető politikai program-
mok keltették fel az érdeklődést egy uj kath. napilap 
aiapitása iránt. Egyelőre ennyit. T. olvasóinkra nézve, 
akár lesz a dologból valami, akár nem, az ügynek nyil-
vánosság elé kerülése tehát már meglepő nem lesz. Szóval, 
egyházunk körében kezdenek a holtaknak hitt kövek is 
megmozdulni s életjelt adni. Az üldöztetésnek mutat-
koznak már hasznai. Terjed az erős katholikus öntudat 
és kötelességérzet. Kezd nagyobb terekre kihatólag meg-
mozdulni az egész a katholikus társadalom, a mely eddig 
— nemlétezése által tette magát feltűnővé. Isten segit-
sen előbbre ! 

— XIII. Leo pápa Perraud autuni püspöknek s a 
franczia AMtdémia tagjának „La mort et les funérailles 
(Je M. Remft" cz. könyvek alkalmából levelet irt. dicsérve 
a könyvben a gondolatok bölcseségét, a kifejezés találó-
s á é t és a tárgy fontosságához mért szabatosságai. 

— Ki járt jobban? E napokban temették el az 
aiguebelli trappista kolostorban P. Antoniust, 86 éves 
korában. Vájjon ki volt ez a P. Antonius ? Louis Bona-
parte herczeg, a későbbi III. Napoleon ifjúkori pajtása, 
Malatesta herczeg, a ki 1831-ben részt vett a háladatlan 
Bonaparte hadakozásában a pápa ellen. E banditaharcz 
tudvalevőleg az/al végződött, hogy a kalandos Bonaparte 
bujdosni volt kénytelen- Bujdosása közben a spoletói ér-
seknél talált a bizonyos halál elől biztos menekülést. Az 
akkori spoletói érsekből később IX. Pius pápa lett, 
Louis Bonapartéból pedig III. Napoleon. Hogy mivel 
hálálta meg III. Napoleon IX. Pius jótéteményét, azt 
az egész világ tudja. Malatesta hg követte Bonapartét 
Francziaországba és ott III. Napoleontól uti biztosi 
állást nyert. A sok csapás lassankint észre téritette a 
herczeget. A világ hiúságát megunván, lelkének nyugal-
mát a trappistáknál kereste és nyerte vissza. Ime, ez P. 
Antonius életének rövid története. Ki járt jobban : ő-e, 
vagy III. Napoleon ? 

— A pécsi passziójáték előkészületei serényen foly-
nak. Az eszme, mint levelezőnk irja, eredetileg Dulánszky 
Nándor püspöktől származik, kivitelén pedig dr Rézbá-
nyai theológiai tanár buzgólkodik, kinek gróf Zichy Géza 
közreműködését is sikerült már megnyernie. Egyelőre csak 

] a játék első feléről, a Krisztus gyermekkorát tárgyaló 
Oratóriumról van szó, mely a hires oberammergaui pasz-
szióból hiányzik. Ebben vagy százötven személy fog 
szerepelni a pécsi székesegyház falképeinek jelmezeiben. 
A kiválóbb szerepeket esetleg a budapesti opera tagjai 
énekelnék, a többit a pécsi dalárda tagjai vállalnák ma-
gukra. Zenét Ekhardt tanár szerzett, a szerepeket Réz-
bányái késziti azokon a nyomokon, a melveket a régi 
szentesi és pécsi előadások már megjelöltek. Uj színházat 
nem fognak építeni, mert erre a czélra a tornacsarnok 
hatalmas épülete éppen alkalmasnak mutatkozik. 

f Az ugocsai róm. kath. esperes kerületi papság, 
ugy a maga, mint a rokonok nevében fájdalommal tu-
datja, hogy Krisztusban szeretett testvérük Duchnovszky 
István, beszterczebánya-egyházmegyei áldozár, öt év óta 
királyházai káplán, életének 51., áldozárságának 27 ik 
évében, 8 napi ker. türelemmel viselt szenvedés és a hal-
doklók szentségének ájtatos felvétele után, folyó évi 
deczember hó 17-ikén esti 8 órakor elhunyt. A megbol-
dogultnak földi része f. hó 19-én d. u 3 órakor fog örök 
nyugalomra helyeztetni Királyházán, az engesztelő szent-
mise pedig deczember hó 20-án d. e. 9 órakor fog lelki 
üdvéért megtartatni. Királyháza, 1892; déczember 18. Az 
Ö. V. F. N. 

Szerkesztőségi üzenet. 

Lapuuk legközelebbi száma a közbeeső ünnepek 
miatt jövő szombaton fog megjelenni — a tartalomjegy-
zékkel együtt. 

i P F Felhívás előfizetésre. 

M. t. olvasó-közönségünk már önként megindította 
a jövő évre szóló előfizetést. 

Ez az előzékenység reánk nézve megtisztelő, a lapra 
nézve örvendetes. Jele, hogy olvasóközönségünk meg 
van elégedve a múlttal s méltó folytatást vár a jövőben. 

Részletesebben később nyilatkozunk. Az egyház és 
haza sorsa Magyarországban oly alakulások és helyzetek 
felé tereltetik. hogy egy félszázados tapasztalásokkal ren-
delkező oly egyházi lapnak, mint a „Religio", 1893-iki 
évfolyama rendkívül érdekesnek és tanulságokban mesz-
sze kitekintőnek s kihatónak ígérkezik. 

Kérjük az előfizetések folytatását. Az előfizetési föl-
tételek a régiek : egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed 
évre 2 frt 50 kr, a jövő év elejétől kezdve korona ér-
tékben. Erga sacra is megkapható. 

Nagyobb szolgálatot azok, kik e lapot kedvelik, nem 
tehetnek, mint ha kiki egy-két uj megrendelőt vagy 
olvasót szerez a lap számára, mit tisztelettel s testvéri 
bizalommal kér a szerkesztő. 

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

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 fai. 

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

demény czimzendö. 

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

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, deczember 31. 52 II. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok : Az év végén. — Gróf Apponyi Albert decz. 20-iki beszédéből a valláspolitikai részlet. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Magyarország hgprimása a függő kérdések i ránt való tájékozás végett meginterviewolva. — 
B u d a p e s t : A budapest i érseki helynökségi szentszék. — H o n t l i : Az egyház egy igazi patrónusa. — Irodalom : Az egyház és az 

állam közöt t való viszony kérdése hazánkban — Vegyesek. — Nyilt Tér: A vallás- és tanulmányi alap ügye szellőztetve. 

Az év végén. 
Dicsőség a magasságban Istennek, 

és békesség a földön a jóakara tú em-
bereknek ! 

Hálá t rebegve a jóságos I s tennek zár juk be 
e l apnak ötvenegyedik évfo lyamát . 

A mi az egyház helyzeté t i l le t i hazánkban 
— minden op t imizmus t és pes t imizmus t egy-
a r á n t kerülve — azt mondha tn i , hogy az rosz-
szabbra nem fordult , sőt t a l án kissé jobbra kezd már 
fordulni , anny iban legalább, hogy szent va l lásunk 
eddigi vagy csak még ezután f enyege tn i készülő 
sérelmeivel szemben az egyház egyetemében, a 
papságban és a h ívekben egyarán t , nagyobb az 
érzékenység, fokozódot tabb az ellenállás ereje, 
é lénkebb s t e t t r evágyóbb az ön tuda t , hogy, ha 
azt aka r juk , hogy segítve legyen r a j t u n k , h á t 
akkor erősen kell aka rn i segí teni m a g u n k o n s 
keresni és gyorsan felhasználni a ka tho l ikus ön-
segélynek eszközeit. 

A helyzet j obbra fo rdu lásának kezdeté t je lent i 
t ovábbá az is, hogy a k o r m á n y á l ta l t e rveze t t 
és a ka th . egyházra több-kevesebb sé re lmet t a r -
t a lmazó u. n. „ re fo rmok" ú t j á b a n : a zsidók 
recept iójáról , a po lgár i házasságról , egyre több 
és nagyobb akadályok merü lnek fe l ; másrészről 
pedig a hires február i r ende l e tnek visszavonása 
a k o r m á n y ál ta l már ki van mondva, a szülőknek 
vallásos h i tök és le lk i i smere tök szerint igazodni 
köteles nevelési j oga pedig sz intén kezdi vissza-
vívni u r a l m á t az eddig e l fogulva volt e lmék 
fölöt t . „ H o m i n u m c o m m e n t a delet dies, n a t u r a e 
au t em judicia conf i rmât ." Az ebben az elvben 
rej lő igazságnak e re je kell hogy l assank in t meg- ; 

őröl je az 1868-iki tö rvény é r te lmének impera - , 
t iv, kényszer í tő i r ányban való erőszakolását . 

A jelek t e h á t nem éppen a legrosszabbak. 
Ámde azér t mégsem mondha tók még megnyugta-
t ó k n a k és k ie lég í tőknek. A kathol icz izmusnak 
Magyarországon folyton ébren kell lennie és a 
résen kell ál lnia, a m i n t I s ten k ivá lasz to t t népe 
t e t t e az ószövetségben a babylónia i fogság után , 
hogy egyik kezökben karddal v iv t ak az egyre 
t á m a d ó ellenségek ellen, másik kezökben a 
m u n k a eszközeit megfesz í te t t erővel f o rga t t ák 
a szent város falainak felépítésére. Ha nem vi-

I gyázunk s minden e rőnke t a folyton megnyúló 
t á m a d á s o k visszaverésére, százados mulasz tások 
pót lására , s egy jobb jövő előkészitésére — meg 
nem fesz i t jük: akkor a fe l fo rga tásnak szelleme vala-
mely ellenőrizetlen p i l l ana tban könnyen k i t ö r h e t 
Aeolus-bar langjából s oly pusz t í t á s t t ehe t szent 
I s tván ka tho l ikus örökségében, hogy a késő 
unokák is könynyel a szemökben fogják érezni 
a köve tkezményeke t . 

Az egyháza és hazá ja békéjé t , j ó t ékony ha-
t a l m á t egya rán t szerető ka thol ikus kebelre leg-
örvendezte tőbb az, ha a hivek milliói ha ta l -
massá , országossá válni kész akczióval csat la-
koznak a papsághoz, a kath . vallás védelmére , 
az egyház joga inak ol ta lmára , a hona lap í tó 
kathol iczizmus áldásos ere jének kifejlesztésére. 

K i tö rő ö römmel és lelkesedéssel üdvözöl jük 
ennélfogva, m in t a lefolyt év egyik legszebb 
ka tho l ikus e lőnyomulásá t és v ívmányá t , azt a 
katholikus közgyűlést, melyet a soprommegyei 
katholikusok f. hó 28-án t a r t o t t a k Sopronban, 
á l lás t foglalva minden el lenünk i rányuló sérelem 
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ellen s kívánva, követe lve a ka tho l ikus ügyek 
országos ápo lásának megind í tása vége t t — or-
szágos kath. nagygyűlésnek m e g t a r t á s á t . 

Nagy idők előjele, nagy ka tho l ikus akeziók 
e lőfutára . 

Adjon Isten á ldást a t i sz ta lelkű és j óaka -
r a t ú emberek igyekezetére ! 

A múl té r t pedig, akár jó , a k á r rossz volt 
az, fogadja jóságos mennye i A tyánk imáda tos 
há lánka t ez e lmúl t esztendő a lkonyán ! *** 

Gróf Apponyi Albert decz. 20-iki beszédéből 
a valláspolitikai részlet. 

(Vége.) 

A mire itt hivatkozom s amiről itt beszélek, az a 
róm. kath. püspöki karnak konferencziáján történt né-
mely dolog s némely elfogadott határozat. (Halljuk ! 
Halljuk !) Értem azt a határozatot, amely a kongrua-ügy 
rendezésére nézve és ezzel kapcsolatosan a kath. autonó-
miát is érintőleg hozatott. (Halljuk! Halljuk!) 

Hogy a határozat, ugy, amint a nyilvánosság elé 
került, autentikus, abban alig lehet kételkednem, mert 
hiszen az a közlöny, mely egyházi körökhöz legközelebb 
áll, a hitelességnek majdnem ünnepélyes formájában 
közölte azt már több nap előtt s azóta rektifikáczió nem 
történt. 

Nem óhajtok e határozatnak tisztán a kongrua-ügy 
rendezésére vonatkozó részével foglalkozni, nem mint 
hogyha erről egyáltalán lemondani akarnék, de azért, 
mert mai beszédem keretébe ezt nem akarom bele vonni, 
ma kizárólag azokra kívánok kiterjeszkedni, amik e ha-
tározatban a kath. autonomia ügyét érintik. (Halljuk ! 
Halljuk !) 

Csak egész általánosságban legyen szabad megje-
gyeznem, hogy én meg vagyok győződve a püspöki kar 
alkotmányos felfogásáról. (Általános helyeslés.) Meg 
vagyok tehát győződve arról is, hogy összes határozataik 
érvényesitését csak a mi közjogunk követelményeivel kon-
formis módon és uton gondolják és vélik (Helyeslés.) és 
hogy itt a királyi főkegyúri jog azon karaktere, miszerint 
az nem gyakorolható a többi fejedelmi jogoktól eltérő-
leg, hanem egyedül alkotmányos módon, (Ugy van! Ugy 
van! a bal- és szélsőbaloldalon) tehát a miniszteri fele-
lősség garancziái mellett meg vagyok győződve, — mon-
dom — bogy e szempont a nagyméltóságú püspöki kar 
összes határozataiban is bennfoglaltatik (Élénk helyeslés 
a bal- és szélsőbalon.) és általuk teljesen respektáltatik. 
(Helyeslés.) A katholikus autonomiát illetőleg azonban 
ebben a határozatban, ebben az általános elvi megálla-
podásokban a következő pontok foglaltatnak. Miután a 
megállapodások első pontjai a létesítendő kongrua-pénztár 
kezeléséről szólnak, az 5-ik pont ezt tartalmazza. Méltóz-
tassanak megengedni, hogy azt szószerint felolvassam : 
(Halljuk ! Halljuk !) 

„A központi kongrua-pénztár kezelésére ő felsége, 
mint főkegyur. a herczegptimásnak előterjesztésére annyi 

katholikus világi férfiút nevez ki, a mennyit a püspöki 
karon kivül az ahhoz hozzájáruló javadalmasok a maguk 
kebeléből részint választás, részint meghatalmazás utján 
kijelölnek." 

Tehát ez a központi kongrua-pénztár kezelősége 
állna az ezen kongrua pénztárhoz hozzájáruló javadal-
masok képviselőiből és az ezen egyházi képviselőkkel 
egyenlő számú ő felsége által a hgprimás felterjesztésére 
kinevezendő férfiakból. 

Itt bizonyára csak a formaságnak nem teljes kidol-
gozása folytán maradt ki a miniszteri ellenjegyzésre 
való hivatkozás. (Élénk derültség s általános helyeslés.) 
Kérem, ez iránt nekem semmi kételyem nincsen s mert 
utóvégre is ez csak egy, bár autentikusnak tekintendő, 
de mégis csak ujságközlemény. Állana tehát a nevezett 
bizottság bizonyos számú világi férfiúból is, kiket ő fel-
sége nevez ki. 

A 6-ik pont azután igy szól: „Az egyháziak és 
világiakból igy alakult központi vegyes bizottság, mint 
testület a katholikus autonómiának országos tanácsát 
képezi." A folytatásában körülírja azt, hogy mire van 
hivatva a katholikus autonomia országos tanácsa. A 7-ik 
pont pedig igy szól : „Ezen autonomikus központi testü-
let jogkörét a püspöki kar felterjesztésére ő felsége, mint 
főkegyur állapítja meg. 

Ez az indítvány a nevezett közlemény szerint, el-
vileg elfogadtatván, annak kidolgozására, életbeléptetése, 
módozatainak megállapítására a püspöki kar saját kebe-
léből szűkebb bizottságot nevez ki, amelyhez világi tagot 
is fognak kinevezni. 

Annál, a tiszteletemnél fogva, melyet egyházamnak 
főpásztorai iránt viseltetem, annál a loyalitásnál fogva, 
amelylyel nekik tartozom, nem tartanám helyesnek, ha 
nyomban nem tájékoztatnám őket és az ő tanácskozmá-
nyukból kiküldött bizottságot az iránt, hogy ebben a 
tervben a mi felfogásunk szerint, — én különben csak a 
magam nevében beszélhetek — de a mennyire tájékozva 
vagyok, igen sok világi katholikus férfiú felfogása is az, 
(Helyeslés.) mi az elfogadható és mi az el nem fogadható. 

Mindenekelőtt a katholikus autonomia kérdésében 
eddig létezett stagnáczióval szemben magát azt a tényt, 
hogy a püspöki kar ezen kérdés megoldásával foglalko-
zott, ezen kérdés megoldása felé egy gvakorlati lépést 
tett ; ezt a tényt örömmel, megelégedéssel és hálával 
üdvözlöm. De ha már ennek a lépésnek a természetét, a 
javaslatba hozott módozatnak főbb vonásait tekintem, 
kénytelen vagyok kimondani, hogy ezen az uton, ezekben 
a formákban a kérdés kielégitő módon meg nem oldható. 
(Élénk helyeslés. Ugy van !) Ily megoldás a katholikus 
autonomia létesítéséhez fűzött ugy egyházi, mint nemzeti 
érdekeknek semmi tekintetben meg nem felel. (Általános 
élénk helyeslés. Ugy van !) 

Az egyházi érdek, mely a kath. autonomia létesité-
hez fűződik, a katholikus közszellemnek ébresztése, (Élénk 
helyeslés. Ugy van !) a katholikus ügyek iránti érdeklő-
désnek fokozása az összes katholikus közönségnek bele-
vonása az egyház világi vonatkozású ügyeinek kezelésébe 
és igy az ezek közül fennálló jogoknak megvédésébe is. 

Ugrón Gábor: A vagyon kezelésébe! 
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Apponyi Albert gr. : Ezt már mondtam. De nem 
biszem t. ház, hogy a katholikus közönségnek, saját egy-
házának világi vonatkozású ügyei, érdekei, joga iránti 
részvétele, melegsége, érdeklődése, a helyes és jó érte-
lemben vett katholikus közszellem ébreszthető volna az 
által, hogy a képviseleti elv teljes mellőzésével ő felsége 
bárkinek előterjesztésére bizonyos számú urakat e köz-
ponti tanácsba kinevezzen. (Igaz! Ugy van! a bal- és 
szélsőbalon.) A katholikus világ ezeket az urakat, bár-
mily tiszteletre méltók legyenek is egyenként, a maga 
képviselőinek, jogai representánsainak és betéteménvesei-
nek elismerni nem fogja soha. (Altalános helyeslés.) Hogy 
minő alakban lesz keresztül vihető, arról most időelőtti 
volna szólani, de nem tartom lehetségesnek, nem tartom 
képzelhetőnek a katholikus autonomia kérdésének kielé-
gitő megoldását más, mint képviseleti alapon. (Általános 
élénk helyeslés. Ugy van ! Ugy van !) 

Feltűnik továbbá e pontozatokban az, hogy midőn 
a kongrua-bizottsághoz hozzájáruló nagy javadalmasok 
képviseletéről és bizonyos számú világiaknak kinevezés 
utján való belejutásáról gondoskodva van, egy igen fon-
tos tényező képviseltetése t. i. a lelkészkedő alpapság 
képviseletet, ez a tervezet, ugy látszik, teljesen kifelejtette. 
(Igaz ! Ugy van ! balfelől.) 

Es végül a 7. pont azt mondja, hogy : „Az autono-
mikus központi testület jogkörét a püspöki kar felter-
jesztésére ő felsége, mint kegyúr, állapítja meg." Itt 
ismét nem akarok közjogi fejtegetésekbe bocsátkozni, de 
megvagyok győződve arról, hogy a nagyméltóságú püs-
pöki kar éppen olyan jól tudja, mint én, hogy mindazon 
intézkedések, melyek valamely törvény megváltoztatását 
teszik szükségessé, természetesen máskép, mint a törvény-
hozás hozzájárulásával nem létesíthetők. (Általános he-
lyeslés.) Azt szinte fölösleges mondanom. De azt hiszem, 
hogy egyfelől az állam érdeke ; másfelől — az egyházunk 
szervezete által megvont korlátok közt a hatáskör meg-
állapítása sem történhetik helyesen merőben oktrojálás 
utján, a nélkül, hogy ezen hatáskör megállapításába 
hozzászólás engedtessék azoknak, kik ezen hatáskörben 
részt venni hivatva lesznek. (Helyeslés bal- és szélső bal-
felől.) Végre is t. ház, azoknak a korlátoknak tudata, 
melyek közt a katholikus autonomia működésének mo-
zognia kell, lehet mondani, mélyen beleesnek a közvéle-
ménybe. Nagyon jól tudja mindenki, hogy a képviselő-
házban e tekintetben történt legradikálisabb felszólalások 
is át voltak hatva attól a tudattól, hogy hitelvi és egy-
házfegyelmi dolgok az autonomikus működés köréből ab 
ovo kizárandók abba bele nem vonhatók. 

Tehát semmi aggodalomra nincs ok, hogy e tekin-
tetben a katholikus egyház hierarchikus szervezetével 
össze nem egyeztethető velleitások támadnak és ha mégis 
támadnának ilyenek, azokkal szemben mindég megvan a 
remedium abban a jogban, mely a katholikus püspöki 
kart, mely a főkegyurat megilleti, a szervezés létreho-
zása, a szervezés megerősitése körül. 

De ezeken a határokon senki tul nem akar lépni 
és én volnék az első, aki tiltakoznám az ellen és minden 
erőmet és befolyásomat felhasználnám minden oly ten-
dencziával szemben, mely az autonómiai ürügye alatt 

felforgató politikát akarna az egyházba bele vinni. (Elénk 
helyeslés a bal- és szélsőbalon.) 

De ezeken a kereteken belül ezt kimondani szerin-
tem, az őszinteségnek és loyalitásnak követelménye, a 
kath. autonómiának kielégítő szervezete csak minden 
faktor belevonásával és csak a képviseleti rendszer alap-
ján képzelhető, másképen az halva született gyermek fog 
lenni, (Helyeslés.) és sem az egyházi, sem azon nemzeti 
érdekeknek, melyek ezen nagy kérdéshez vannak fűzve, 
nem fog megfelelni. (Elénk helyeslés.) Én a magam 
részéről el is fogok követni saját hatáskörömben mindent, 
hogy midőn a vallásszabadság irányában indul meg a 
törvényhozás, akkor ezen ország kath. közönsége is meg-
nyerje, a mire szüksége van, hogy az egyensúly közte 
és az országnak többi tényezői között helyre legyen 
állítva. (Elénk helyeslés.) 

És, hogy az autonomia szervezése által azon nagy 
hatalmi eszközök kezelésébe, melyek az egyháznak világi 
vonatkozású ügyeit képviselik, magának a nemzetnek 
erre illetékes, t. i. a kath. közönség belevonassék. (Élénk 
helyeslés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 29. Magyarország herczegprimása 

a függő kérdések iránt való tájékozás végett meginter-
viewolva. — 

A „Budapesti Hirlap" szerdai számában közli, hogy 
egvik munkatársa abban a szerencsében részesült, hogy 
ő hgsége, Magyarország prímása, nem csak fogadni volt 
szives őt, hanem magát általa meginterviewoltatni is 
engedte. 

A tájékoztató kérdések és feleletekről a nevezett 
lap a következő jelentést tette közzé : 

„Való-e — volt ő eminencziájához munkatársunk 
első kérdése — a „Neue Freie Presse" ama hire, hogy 
a Vatikán s a magyar kormány, illetőleg Budapest, Bécs, 
Esztergom és Róma közt, a polgári házasság kérdésében 
ujabban tárgyalások folytak, a melyek bizonyos közele-
désre, sőt megegyezésre vezettek ? 

— „Nekem, biztosithatom önt — volt a herczeg-
érsek válasza — ezekről a tárgyalásokról s erről a köze-
ledésről semmi, tudomásom nincs.11 

— Eminencziádat azonban tegnap a miniszterelnök 
ur meglátogatta. Szabad talán kérdeznem: összefügg-e ez 
a látogatás az egyház s az állam közt támadt kontro-
verziákkal ? S való-e, hogy a miniszterelnök ur tegnap 
közölte herczegségeddel a zsidó reczepczióról s a polgári 
anyakönyvvezetésről szóló törvényjavaslatokat ? 

— „A miniszterelnök ur tegnap tényleg szives volt 
látogatásával megtisztelni s ez alkalommal köztünk fontos 
állami ügyek is kerültek szóba. Miről beszéltünk, arról 
természetesen nem nyilatkozhatom. Azt azonban határo-
zottan kijelentem, hogy ez alkalommal sem a zsidó re-
czepczióról, sem a polgári anyakönyvvezetésről, sem a pol-
gári házasságról köztünk szó nem volt. E szerint magától 
értetődik, hogy az a hír, hogy az ön kérdésében említett 
törvényjavaslatokat Wekerle miniszterelnök ur tegnap 
közölte velem, nem felel meg a valóságnak." 
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— Engedjen még meg, eminencziád, egy kérdést. 
Micsoda herczegséged álláspontja azzal a kívánsággal 
szemben, hogv a katholikus autonómia képviseleti alapon 
szerveztessék, s hogy ugy ez a szervezés, mint a kongrua-
rendezés kormányi, illetőleg parlamenti hozzájárulás vagy 
ellenőrzés mellett történjék ? 

— „Kérdésére csak azt válaszolhatom, hogy a püs-
pöki konferenczia elvben elfogadta Schlauch püspök ur 
amaz indítványát, hogy ugy az autonómia, mint a kongrua 
ügye együtt tárgyaltassék. Ez indítvány elfogadása a 
részletekre nézve nem alkotott prejudiciumot egy irányban 
sem, s a részletek megállapitása, ama részleteké is, me-
lyeket az ön kérdése érint, a bizottság feladata lesz. A 
mi pedig az én egyéni nézeteimet illeti, azokat, belát-
hatja, nem volna helyes, a bizottság tanácskozásait meg-
előzve, nyilvánosság elé engednem." 

Ezek voltak ő eminencziája nyilatkozatai, melyek 
közzétételére munkatársunk felhatalmazást nyert." 

Egy-két sugár — ebből is esett a közügyre. ? ? 

Budapest, decz. 29. A budapesti érseki helynökségi 
szentszék ma tisztelgett először testületileg Cselka Nán-
dor vikárius urnái, majd utóbb ő méltósága a vikárius 
ur vezetése alatt a primási palotába vonult át, hogy a 
főmegye főpásztorának s Magyarország szeretett her-
czegprimásának első hódolatát s újévi hő üdvkivánatait 
bemutassa. 

A budapesti érseki helynökség szentszékét a hg-
primás következőleg állította össze : Cselka Nándor 
püspök, esztergomi kanonok. Ülnökök : dr Aschenbrier 
Antal, esztergomegyházmegyei áldozár, budapesti egye-
temi tanár ; dr Berger ev. János, esztergomegyházmegyei 
áldozár, budapesti egyetemi tanár ; dr Bitta Dezső. sz. 
benedekrendi áldozár, budapesti egyetemi tanár ; Bogisich 
Mihály, cz. prépost, esperes, budapest-budavári plébános ; 
dr Bognár István, esztergomegyházmegyei áldozár, buda-
pesti egyetemi tanár; dr Breznay Béla, esztergomegy-
házmegyei áldozár, budapesti egyetemi tanár ; Kirschojfer 
Károly, ó-budai plébános; Lollok Lénárd, budapesti lipót-
városi plébános; Nóvák Lajos, esztergomegyházmegyei 
áldozár, középiskolai hittanár ; Bomeiser József, cz. pré-
post, budapesti belvárosi plébános; Stiebër Vincze buda-
pesti terézvárosi plébános és Vézinger Károly, cz. apát, 
budapesti várlaki plébános. A szentszék jegyzője Zoványi 
Mihály hitoktató, ügyésze dr Való Simon esztergom-
egyházmegyei áldozár, pápai kamarás s központi papne-
veldei prefektus, bázasságvédő dr Búrt Iván, budapesti 
várlaki s. lelkész. 

Bogisich Mihály prépost, esperes-plebános meghí-
vására az ő lakásán gyülekeztünk össze, s onnan mentünk 
át testületileg a vikárius lakására, a mely az uri-utczai 
u. n. skót házban van, csak egy utcza által elválasztva a 
hgprimási palotától. Bogisich volt a szónok. Gyakorlott 
ékesszólással tolmácsolta eszméinket és érzelmeinket, 
mire a vikárius ur lelkesitő nyilatkozatot tett a budapesti 
érseki helynökségi szentszék hivatásáról és hatásáról, 
egyben meghiván bennünket, hogy az ő vezetése alatt 
a kegyes főpásztor elé járuljunk hódolásra és újévi üd-
vözlésre. 

A mint a herczegprimás elébe kerültünk, újra is-
métlődött egyike azoknak, a melegen érző szivtől sugallt 
és igy szivhez is elragadóan szóló jeleneteknek, a melyek 
a hgprimásnál történő hódolatoknál s tisztelgéseknél elő-
fordulni szoktak. A főpásztor atyai kegyessége megelőzi 
élénkségével és legyőzi nagyságával — minden más ér-
zelemnek a megnyilatkozását. Most is igy történt a dolog. 
Csakis egy tömeges „éljen" tudott némileg érvényesülni 
— újévi üdvözlésül. 

A hgprimásnál végzett fiúi hódolat teljesítése után 
haza kisértük a vikárius urat lakására, a honnan mind-
nyájan egy szép és szent nap emlékével távoztunk vissza 
körünkbe. 

A „Religio" olvasóit érdekelni fogja bizonyára, a 
mire a vikárius ur, az aranytollú volt lapszerkesztő és 
budapest-esperes-kerületi jegyző emlékeztette e lap mos-
tani szerkesztőjét. „Épp ma (29-én) telik be, úgymond, 
husz esztendeje, hogv a „Religio" szerkesztéséről való 
lemondásomat megírtam." Nagy idők voltak azok, nagy 
küzdelmek kora : a vatikáni zsinat ideje. Cselka szerkesz-
tése alatt a „Religio" mint világító torony állt az infal-
libilitás dogmájának mennyei fényét ragyogtatva — a 
hullámzó magyar szellem tengere fölött magasan kiemel-
kedetten. Ma nem világegyházi, belegyházi küzdelmek 
háborgatják a lelkek tengerét. Példát veszünk s lelkese-
dést merítünk a husz év előtti időkből, a midőn Cselka 
volt az „őrtorony"-ban — az őr. 

Emlékezet okáért ide iktatjuk most végül, — mert 
csakugyan ide tartozik ám a dolog, — a herczegprimás-
nak azt a levelét, melylyel Budapest főváros közönségé-
nek a budapesti érseki helynökség és szentszék felállítá-
sát tudtul adja, — a mint következik: 

„Budapest fő- és székváros tekintetes közönségének. 
Budapesten. 

A fő- és székváros tekintetes közönsége többször 
nyilvánított óhajának, a császári és apostoli királyi fel-
sége legkegyelmesebb meghagyásának megfelelőleg, Buda-
pesten érseki helynökséget és szentszéket állítottam föl, 
budapesti belynökömmé Cselka Nándor vál. püspököt és 
esztergomi kanonokot nevezvén ki, a ki működését jövő 
1893. évi január hó 1-én meg fogja kezdeni. A buda-
pesti érseki helynök állandó közege lesz az egyházi kor-
mányzatnak a fő- és székvárosban s hivatása lesz a fővá-
rosi klérus működését, egyházias magaviseletét közvetlen 
közelről figyelemmel kisérni és a papi fegyelem megtar-
tása fölött őrködni. Feladata lesz bizonyos napokon ün-
nepélyes isteni tiszteletet tartani és a főváros hitélet és 
vallásos buzgóság fejlesztésére jótékony befolyást gyako-
rolni. Azonkívül külön szentszéke és házassági bírósága 
lesz, hogy a fővárosi perlekedő felek ne kényszerüljenek 
Esztergomba fordulni kihallgatásra és békéltetésre. Mi-
dőn szerencsém van erről a fő- és székváros tekintetes 
közönségét értesíteni, egyúttal kérem, hogy érseki hely-
nökömet jóakaratú támogatásában részesiteni szíveskedjék. 

Kelt Budapesten, 1892. decz. 19-én. Vaszary Kolos, 
herczegprimás, esztergomi érsek." = 

Honth, Szobb, decz. 23. 1892. 
A szent írás azt mondja: „beatus qui post aurum 

non abiit, nec speravit in pecunia." Tehát igaz az, hogy 
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csak az a gazdag boldog, kinek a szivét a pénz el nem 
rontotta és igy eszét sem vitte el tévútra. Sajnos, hogy 
korunkban a szent Írással emigy kell felkiáltanunk : 
„quis est hic et laudabimus eum? fecit enim mirabilia 
in vita suu." Kevesen vannak — különösen azok között 
a kik maguk szereztek nagy vagyont — olyanok, kik 
mentek maradtak a mammon rossz behatásaitól. Utolján 
a vastag egoizmus és pusztán az érzéki vágyak kielégí-
tésének meleg ágya jelenleg a vagyon. Igen kevesen van-
nak olyanok, kik okosan, kevesebben azok, kik nemesen 
használnák a nagy vagyont ; de legkevesebben azok, kik 
vagyoni magas állásponton meggondolnák, hogy vagyo-
nukat Istennek is köszönhetik inkább, mint saját erejük-
nek. Avagy talán olyanok is vannak, kik lelkükben érzik, 
hogy vagyonukat nem az Isten segélyének köszönik ? ! 
De a tapasztalatok után indulva egy jelenség el nem 
tagadható, a mi időnkben. Régebben a vagyon, a birtok 
tovább tartott, mint manap. Most mi gyakran látjuk, 
hogy a Croesusok, a mint feltűnnek gyors egymásután-
ban, ugy el is tűnnek és már a másodizi utódok csak 
mint mesét emlegetik az ősök vagyonát, maguk pedig 
busán éneklik, hogy: „fuimus troes — sedebamus in 
puppi" most még — nincs a mi volt. Oka ennek — a 
sok más mellett — leginkább az. hogy vajmi kevésnek 
jut eszébe, legalább titkon elmondani, hogy : „Deo gra-
tias." Még titokban sem mondják el, annál kevésbé 
nyilványosan ; hiszen ők vagyonukat az észnek, a sze-
rencsének, a jó időknek, no még talán a speculatio szel-
lemnek köszönhetik ; azért aztán, ha a szerencse könnyű 
szekere felbillen, ha eszök cserbe hagyja, ha a jó idők 
elmúlnak, ha a speculatio szellemben mások túltesznek 
rajtuk, vagy ez körmükre ég, akkor a sok millióból 
egyszerre csak a sok 000000 marad, és beáll a romlás ! 

De vigasztalódjunk ! az egész emberiség soha sem 
romlott el egyszerre ; vannak a sötétségben még fény-
pontok. Az irás ama kérdésére, hogy: „quis est hic?" 
még mindig a „laudabimus eum"-nak is jut valami. Igaz, 
hogy ezek az átaljános corruptióban „mirabilia fecerunt" 
— de épp azért kell fenntartani emléküket, ha van olyan 
a ki nagy vagyona mellett nemcsak elmondja, de kőbe 
is véseti lelkületét, mondván: „soli Deo gloria." 

Ily gondolkodású vagyonos ember a szobbi Luczen-
bacher Pál és családjának tagjai. Ország világ tudja, hogy 
idősb Luczenbacher Pál főrendiház tagja szaktudománya, 
fáradságteli lankadatlan szorgalma és tegyük hozzá be-
csületessége által szép és nagy vagyont szerzett magának 
és családjának. Ez egyike manap azon ritka vagyonúk-
nak, mely nem véletlen börzei vagy hasonüzemü speku-
laczió eredménye. Ezen vagyon a becsületes munka dijja 
és eredménye ; éppen azért az, a ki ezt szerezte, tudja is 
használni; szivét el nem rontotta, hanem a mely mérv-
ben a vagyon nőtt, szivében ugy mint nyilvánosan és 
tettekben hangoztatta a „Deo gratias"-t. L. család feje 
hálásan elismeri mindenkor, hogy őt munkájában az Isten 
segitette, s gyakran a megpróbáltatás és veszély pillana-
tában óvta is, fenntartotta is. Ezért hála telt szivvel gon-
dol Istenére, és az emberiség javára tett áldozataiban, 
Isten dicsősége, a kath. vallás emelésére tett számtalan 
adakozásában, mintegy visszaadni kész a vett sok jó 

részét, tudván azt, hogy: „quod uni ex his fecistis, mihi 
fecistis." A szobbi fiúiskola, a leánynevelő-intézet, a kál-
vária, a számtalan alamizsna, segély, a haza javára és 
közjóra tett megszámlálhatlan áldozata, nem egyébb, 
mint Isten iránti hálájának kifejezése. Honnan ezen érzés, 
honnan e manap ritkán tapasztalható enunciatio ? Erre 
őt ki nevelte, erre őt megtanitotta az ő kath. vallásos 
érzülete ; ezen érzés ősei hagyománya. Ötet Istenben 
vetett hite fenntartotta, hogy a vagyonosodás sikos pá-
lyáján vallási hajótörést nem szenvedett. 

Egyébbiránt a nemes fának a gyümölcse is nemes. 
Idősb L. Pál vagyonával együtt vallási lelkületét is átadja 
gyermekeinek ; és az Isten már megengedte neki, hogy 
lássa utódaiban is fellángolni azon érzést, mely őt vezette 
és nagygyá tette, Pál fia — a ki jelenleg a nagy üzlet-
nek a vezetője — iparkodik a családja ősi hagyományos 
és édes atyja példáját követni, és tettleg mégis mutatta, 
hogy tud tenni is ezen értelemben. 

Folyó év október havában ifjabb Luczenbacher Pál 
megvette és átvette az esztergomi főkáptalantól a szobbi 
földbirtokot, a melylyel reá szállott a templom és plé-
bánia véduri joga, és mondjuk ki terhe is. És ime ő a 
vagyoni gyarapodás pillanatában (a mint ezt a templom-
ban levő fölirat is tanúsítja) nem a földes uraság hiu 
dicsőségét kereste, hanem éppen a vagyoni gyarapodásért 
Istennek akarván hálát adni, a véduri kötelmének vagy 
Jbbban mondva terheinek szives viselésében leié örömét 
és a véduri jogot megtisztelésnek vévén, rögtön belefo-
gott a szobbi templom belső restauratiójába. Scholcz 
Róbert jó hirü bpesti festő által igen jó Ízlésben kifes-
tette a templomot, orgonát, szószéket a festéshez össz-
hangzólag helyre állíttatta ; uj ajtókat csináltatott és 
müve koronájaként a 8 templom ablakba üvegfestett ké-
peket és diszt tétetett. Az üvegfestett ablakok Roth 
Miksa budapesti műhelyéből kerültek ki és mondhatni 
gyönyörű szinvegyületben pompáznak. És mindezen munka 
október hóban kezdődött és folyó hó 18-án a templom 
újra megáldatván a használatnak átadatott. A még hiányzó 
külső és belső munkák a beállott tél miatt befejezetlen 
maradván, tavaszra fognak folytattatni és ha elkészül 
minden, akkor a szobbi templom messze vidéknek legszebb 
temploma és egy katholikus ézelmü és hithű családnak 
emlékoszlopa leend. 

Egyébiránt a katholikus hithűség és buzgóság csa-
ládi hagyomány a Luczenbacheroknál ; ők elmondhatják, 
hogy: „eleink vérével szivünkbe oltatott" a vallás iránti 
hűség, mert azon időtől, mióta a Luczenbacherek Szobbon 
megtelepedtek (a 17. század végével) fel tud mutatni a 
szobbi templom több és pedig értékes emléket, mely a 
Luczenbacher ősöktől származik ; a mely emlékek közül 
legszebb a jelenleg is jó karban levő főoltár, mely egy 
Luczenbacher Pái hagyatékából 10,000 váltó forintba 
került ; és ha ezen oltár a jelenlegi kegyúr bőkezűségé-
ből restaurálva lesz, remekműnek beválik : de nemzeti 
kultúránknak is becsületet szerez, mert Budapesten honi 
iparosok által készült. 

Ennyi egyelőre elég, pro memoria temporum. Mi, 
lelkész és hivek csak azt mondhatjuk, hogy Isten fizesse 
meg nagylelkű védurunk jóakaratát. Éljen sokáig! és 
adja Isten, hogy késő unokáira is reá maradjon a véd-
uri tisztesség és ebből kifolyó Isten áldása. P. S. 
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IRODALOM. 
— Az egyház és az állam között való viszony 

kérdése hazánkban. (Irta dr Rézbányái József. Buda-
pest, Pallas-részvénytársaság nyomdája, 1892. Nagy 8-ad 
rét, 162 lap. Kapható a szerzőnél Pécsett. Ara 1 frt.) 

Ezen czim alatt jelent meg a napokban a Hittu-
dományi Folyóiratból külön lenyomat a pécsi papnevelő 
intézet jeles tanári kara egyik tagjának tollából. Fontos, 
életbevágó kérdést tárgyal e vaskos füzet: az egyház és 
az állam viszonyának problémáját. E fogas kérdés már 
évszázadok óta foglalkoztatja az egyházi tudósok és poli-
tikai irók, szemlélődő szakférfiak és gyakorlati államfér-
fiak eszét és tollát. Lelkes örömmel üdvözöljük e jogi s 
történeti részletekben dus és hangyaszorgalommal össze-
gyűjtött adalékokat, melyek a napi politika szenvedel-
meitől és efemer előítéleteitől menten, mint a jog- és a 
történettudomány megannyi alapkövei illeszkednek mű-
vészi mozaikba; sóváran ragadjunk kezünkbe a terjedel-
mes füzetet, mert oly közel áll hozzánk, hisz kiválólag 
hazánknak egyház-politikai viszonyaival foglalkozik. Fon-
tos és aktuális munka annál is inkább, minthogy az állam 
csakugyan mint egy modern Leviathán pontról-pontról 
absorbeálni igyekszik minden életnyilvánulatot, nivellálni 
igyekszik minden intézményt. Az állam pótol mindent; a 
mi a jogfejlődés kezdetén magánügy, a további fejlődés 
folyamán egyházi ügy vala, a jogfejlődés tetőpontján 
állami ügygyé leszen. A jogállam, nemzeti állam, kultur-
és humanitasállam csillogó köntösében készülnek az 
absolutismus rablánczai. Az állam önczél. Mi sem termé-
szetesebb tehát, mint hogy nivellálni törekszik az intéz-
ményeket, elnyelni igyekszik az egyént, a családot, a 
társulatokat, az egyház szabadságát és a detail-intézkedé-
sek rabszijjára füz minden életnyilvánulatot. Végered-
ményben mindegyre mén ; kisértsen bár Hobbes absolu-
tismusa, mely ellen egyetlen menekvés a halál, vagy 
Spinoza absolutismusa, melyet pusztán a kivitel lehetet-
lensége korlátoz ; lépjen bár föl Rousseau nép-souver:ini-
tása, mely semmi biztositékot sem nyújt alattvalóinak 
(Contrat Soc. I. k. VII. f.); nyilvánítsa bár követeléseit 
Kuncze nemzetállama, Apponyi nemzeti állama, vagy a 
liberálismus jogállama hazug köntösében : -— a kormány-
zat zsarnoki lesz. Nemcsak az észjog követelménye, hanem 
az államférfiúi bölcseségnek is zsinórmértéke : annak a 
korlátnak a megillető helyen való megvonása, mely az 
egyház- és állam-jogköreit egymástól elválasztja. A 
magyar tudós- és államférfiuuak azonban elmulaszthatlan 
kötelessége a magyar állam és egyház viszonyainak meg-
értésére a hazai közjogi fejleményeknek alapos megvizs-
gálása. A tényeket kell megértenie és az elvekig kell 
emelkednie, Plato és Aristoteles szellemét kell egyesítenie 
annak, ki e kérdést vizsgálja, nehogy innen avagy tul 
átlépjen a történelmi jogokon, megszakítsa a jogfolyto-
nosságot, akár per excestum, akár per defectum vétsen : 
Mert valljuk be: „peccatur intra et extra muros!" 

E jelen érdekfeszítő és magyarosan irt munka elő-
ször az egyház és az állam közötti viszonynak elméletét 
nyújtja, azután ismerteti az egyház és állam viszonyá-
nak történetét hazánkban, végül a jelen jogi állapotokat, 

melyekre e viszonyt az 1868. törvényhozás fektette. Három 
szakaszból áll : 

I. szakasz : Az egyház és az állam közötti viszony 
elmélete. (Hogyan kellene lennie?) 

II. szakasz: Az egyház és az állam közötti viszony 
története hazánkban. (A mint nálunk történetileg kifej-
lődött.) 

III. szakasz : Az egyház és az állam közötti viszony 
kérdése hazánkban a jelenkorban. (Tényleg, hogy van ?) 

Legfontosabb és legérdekesebb a II. és a III. sza-
kasz. Az I. szakasz tárgya annyiszor és oly kitűnően van 
földolgozva jelesebbnél-jelesebb munkákban, hogy e 
tárgyról bajos dolog volna, valami ujat mondani. Mind-
azon által jobb lett volna, ha a tudós szerző behatóbb 
jogbölcseleti és jogtörténelmi fejtegetésekbe bocsátkozik,, 
melyekről már bevezetésében lemond. Vagy tán attól 
való félelem tartotta vissza az irót behatóbb fejtegeté-
sektől, hogy igy egész nagy könyvvé dagadt volna a 
munka. Osztom aggodalmait, mivel e sorok Írójának is 
keserű tapasztalatai vannak e téren. Mondjon bármit a 
sajtó, ajánljon valamely munkát a legmelegebben, mondja 
bár számottevő irodalmi eseménynek, úttörő, örvendetes 
irodalmi jelenségnek, ha a kiadót nagylelkű Maecenások, 
jó ismerősök és egyházmegyéje paptársai becsületből nem 
gyámolitanák, a munkának nagy árszabása mellett is föl-
kophatnék a kiadónak álla. Kinek alkalma vala a mi 
könyvvételi és kereskedelmi viszonyaink tanulmányozá-
sára, mint ismertetőnek, olyan dolgokat regélhetne, mi 
bámulattal töltené el a laikusokat. De hagyjuk a pana-
szokat! — Reméljünk és küzdjünk, akkor teljesedni 
fog Magyarország egyik elsőrangú tudósának és Írójának 
az ismertetőhöz irt jóslata: .Minden törekvésnek van 
gyümölcse ; adjon az Isten csak életrevaló férfiakat, kik 
a keresztény munkának tért nyissanak a magyar kö-
zönségben." 

Dr Rézbányay jeles füzete megérdemli a pártolást. 
Adjunk neki alkalmat, hogy a füzet tárgyát vaskos kö-
tetben, vagy kötetekben dolgozhassa föl és akkor erős a 
reményem, hogy jogbölcseleti és jogtörténelmi fejtegeté-
sekben sem fog szűkölködni, nem fogjuk nélkülözni a 
legújabb viszonyok beható tárgyalását sem. Nem fogja 
szerző eltitkolni a jogbölcselet Ítéletét a mai aktualis 
kérdések eldöntésére vonatkozólag sem. Nyújtani fog egy 
oly munkát, mely a mi féltudósaink előítéleteit szét fogja 
oszlatni, tévedéseit föl fogja deríteni, a liberális katholi-
czismust föl fogja ébreszteni közönyös álmaiból, ki fogja 
mutatni, hogy jobb az egyháznak az államban élvezett 
minden előnyéről lemondani, hogysem szolgalelkü servi-
lizmusban állami protekczió szárnyai alatt elcsenevészedni 
engedje azt az erkölcsi erőt, melyet az anyagiakhoz való 
ragaszkodás puszta társadalmi és politikai prestige-é ala-
csonyít. A szerző ma a szűk keretnél fogva csak in meleo 
és elburkoltan tehette, de tehetségeitől és szorgalmától 
reméljük, hogy meg fogja tenni a jövőben, ha tán a 
jelenben nem is valami fényes anyagi siker koronázza 
törekvésének zsenge gyümölcseit. Faxit Deus! 

Scholasztikus. 
— Felhívás a ft. papsághoz! Az események kérlel-

hetlen nyomása folytán elhatároztuk magunkat, hogy egy 
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katholikus hetilap szerkesztésére és kiadására vállalko-
zunk, mely „Nyitramegyei Szemle" név alatt Nyitrán 
jövő év január l-étől öt forint évi előfizetési ár mellett 
hetenkint egyszer fog megjelenni. 

E lap szükségességét fölösleges bővebben indokol-
nunk. A fenálló vidéki közlönyök jobbára a mi pénzün-
kön teszik nevetségessé egyházi intézményeinket, frivol 
guny tárgyává katholikus érdekeinket. Az indifferentizmus 
lassan ölő mérgét becsempészik a katholikus családokba, 
mely ott rombol, pusztit, s megakadályozására nemcsak 
hogy mit sem teszünk, hanem ellenkezőleg a mi támo-
gatásunkkal tesszük egyedül lehetővé, hogy ezen érde-
keinket gúnyoló sajtó létezik, sőt virágzik is. 

Elég sajnos, hogy eddig megtörtént, de jövőre 
többé megtörténnie nem lehet, 'előfordulnia nem szabad. 
E kategorikus parancsolót nem mi, hanem szent ügyeink 
sérthetlensége diktálja. 

Egy katholikus hetilap megjelenése a felvidéken 
soha kedvezőbb körülmények között nem történhetett 
volna meg, mint éppen napjainkban. Az egyház egére 
vészterhes fellegek torlódnak, a fergeteg elsöpörni készül 
természeti és évezredes történeti jogainkat, a harcz már-
már az egész vonalon kitörőben, az ellenség a határon 
áll, sőt már tul is lépte azt, és mi készületlenek vagyunk. 
Sőt odáig jutottunk, hogy még azon hitfeleink is, kik 
eddig közönyösek voltak, megdöbbenve veszik tudomásul 
a protestantizmus óriási térfoglalását és szemrehányással 
illetik az egyháziakat, hogy ölhetett kezekkel nézik, mint 
vernek ki egyik pozicziónkból a másik után. 

A gyámoltalan sopánkodásnak, a tétlen lamentá-
cziónak, a meddő panaszkodásnak vége legyen már. A 
leányzó nem halt meg, csak alszik, — de fel kell ébresz-
teni ! A felvidék katholikusaiban szunnyadó ősi erő van, 
melyet életre kelteni leszen lapunk legszebb hivatása. 

Azért teljes bizalommal, lángoló lelkesedésünk egész 
hevével fordulunk támogatásért a felvidéki kath. papság-
hoz, hogy lapunkat nemcsak pártfogolni, de a katholikus 
családokba bevezetni is szíveskedjenek. Tudjuk jól, hogy 
a főt. papság áldozatkészsége, majdnem végleg ki van 
meritve, de veszély idején a hajós — pedig a veszély 
megvan — értékes holmiját is vizbe dobja, hogy jármü-
vét megmenthesse. Ezen kivül legmelegebben kérjük 
mindazon elvbarátainkat, kik e sorainkat olvassák, mi-
szerint lapunkat ne csak anyagilag támogatni, hanem 
tollal is közreműködni szíveskedjenek, akár önálló dol-
gozatokkal, akár pedig és különösen vidéki hirek közlé-
sével a „Nyitramegyei Szemlét" érdekessé tenni szíves-
kedjenek. 

A vidéki lapok egyik feladata a „szűkebb haza" 
eseményeit szemmel kisérni és jelezni, melyeket a fővárosi 
sajtó csak elvétve vesz tudomásul. És erre annál inkább 
kérjük t. elvbarátainkat, mert a világi közönség annál 
tömegesebben fog lapunk köré csoportosulni, minél bő-
vebben fog ott vidéki hírekkel találkozni. Azért nem 
gyenge erőnkben, hanem Isten után egyházi olvasóink, 
főképpen ilyen támogatásában van erős bizodalmunk, 
hogy a vidéki események tartalmas regisztrálása révén 
olyan családokba is bejuthatunk, hol eddig a katholikus 
ajtó hiába kopogott, s hol ennélfogva arra legnagyobb 

szükség vagyon. Lapunk czélja a fenforgó katholikus kér-
déseket megvitatni, azokat kellő világításba hozni oly 
közönség előtt, melyhez egyelőre csak megyei lap révén 
remélünk szabad bemenetet. 

Részünkről érintkezésbe helyeztük magunkat nem-
csak a nyitrai egyházmegyei hivatallal, hanem az eszter-
gomi, nagyszombati és beszterczebányai aulával, s,azon 
helyzetben leszünk, hogy az illető összes egyházi híreket 
első kézből közölhetjük. 

Midőn lapunkat és vállalatunkat a ft. klérus meleg 
pártfogásába ajánlanók. maradunk kiváló tisztelettel. 

Nyitrán, 1892. évi decz. hó elején. 
Huszár István, I)r Tóth János. 

a „Nyitramegyei Szemle' a ,Nyitramegyei Szemle" felelős 
laptulajdonosa és kiadója. szerkesztője, papneveidei tanár . 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetés. Bognár Istvánt, a kir. magyar 

tudomány-egyetem ny. r. tanárát és Horváth Ferencz 
esztergomi szemináriumi professzort ő szentsége a római 
pápa tiszteletbeli kamarásaivá nevezte ki. (Eszterg. H.) 

— Még egy pápai kamarás. József főherczeg példás 
katholikus szellemű udvarában és családjában Holdházy 
püspök mellett, Köppl Károly áldozópap volt Ágost 
József és László főherczegek nevelő-tanítója. Miután a 
nagyreményű főherczegek gymnáziumi tanulmányaikat 
befejezték, Holdházy után Köppl is távozott a főherczegi 
udvarból s érdemei kitüntetéséül pápai kamarási méltó-
ságot nyert s egyúttal nagymártoni plébánossá nevezte-
tett ki. 

— Uj kath. gymnasium. A békés-gyulai gymnázium 
ügye. mint tudósítónk írja, lassan bár, de halad előre. 
Gr. Wenckheim Frigyesné szül. gr. Wenckheim Krisztina 
50.000 forintos alapítványa, valamint a Wenckheim- és 
Almássy-családok nagylelkű adakozásai hova-tovább lehe-
tővé teszik, hogy Békésmegyének egy katholikus jellegű, 
mintaszerű gymnáziuma lehessen. Rajtok kivül kiváló 
buzgalmat fejtenek ki az intézet megteremtése körül 
Göndöcs Benedek apát és lelkész, valamint Terényi Lajos, 
Gyula város országgyűlési képviselője. Legutóbb Schlauch 
Lőrincz nagyváradi püspökhöz fordultak támogatásért. 
Van rá remény, hogy ha nem is a legközelebbi iskola-
évre, de két év múlva, a kalocsaihoz hasonló, internátus-
sal egybekötött gymnázium lesz Gyulán. 

— Magyar tudósok háza Rómában. Szó volt arról 
már hónapokkal ezelőtt, hogy Fraknói Vilmos Rómában 
berendez egy házat magyar tudósok számára, hogy bú-
várkodásukat a klassziczizmus ős hazájában megkönnyítse. 
Az intézet neve „Instituto storico" és az építkezésnek 
az idén kellett volna kezdődnie. De a telek tulajdonosa 
ellen Fraknóinak pört kellett volna indítania, mert nem 
volt joga a telket örökáron eladni. Fraknói inkább, hogy 
minden pörösködésnek elejét vegye, Uj-Róma legszebb 
részén a Macaon uj telket vásárolt, hol az építkezés mái-
javában folyik. A jövő évben tehát legnagyobb való-
színűség szerint kész lesz a magyar Maecenas-főpap 
palotája. 

N Y I L T T É R . 
A vallás- és tanulmányi alap ügye szellőztetve. 

A „Nagyvárad" után a lapok néhány nap előtt ezt 
a szenzácziós táviratot közöltek : 

,.A vallás- és tanulmányi alapból négy millió forint 
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nyomtalanul eltűnt, elveszett. A hiányról már Trefort 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk is tudott, sőt ez 
az ő miniszterkedése alatt támadt, de gondja volt rá 
Trefortnak, hogy nyilvánosságra ne jöjjön. Csáky Albin 
gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter tárczája átvéte-
lekor tudomására jutott a négy millió forint nyomtalan 
eltűnésének, de eltitkolta, s titkoltja még ma is, mert 
nem akarja, hogy elődje nevéhez szenny tapadjon." 

Az „Egyetértés" tüstént hozzá szólt kérdéshez, kö-
vetkező közleménynyel: 

„Berzeviczy Albert államtitkárt a hir nagyon meg-
lepte, mert a szenzácziós közlemény alapjáról ő még 
soba sem hallott. „Ez minden esetre oly abszurd dolog 
— mondotta — hogy most el se tudom képzelni, hogy 
micsoda alapon nyugszik." 

Báró Rudnyánszky József a vallás- és tudományi 
alap ellenőrzésére kiküldött bizottság jegyzője, ő adhatja 
az alap négy milliós károsodására vonatkozólag a leghi-
telesebb felvilágosítást. Tudósítónk röviden elmondta a 
hirt. Rudnyányky hosszasan beszélt. A közleményt nem 
tartja alaptalannak, a mennyiben károsodás tényleg for-
didt elő mind a két alapnál. A hir különben felmelegített 
étel, a mit néha-néha fel szoktak tálalni. Boldogult 
Haynald érsekünk élete utolsó esztendejében sokszor fenye-
getődzött bizalmas társaságban, hogy az államot a vallás-
és tanulmányi alapból való négy millió frt jogtalan elvé-
teléért bepörli. Hogy négy millió forint-e a kérdéses ösz-
szeg vagy kevesebb, azt szóló nem tudja. Az azonban 
tény, hogy a két alapot ugy a provizórium, mint Trefort 
minisztersége alatt a bérletek olcsón adásával nagyon 
megkárosították. A pénz kellett, kénytelenek voltak, 
kénytelen volt különösen Trefort a törzsvagyonhoz is hozzá-
nyúlni. Az alap jövedelménél jóval többet kellett költe-
nie a sok építkezésre, a melyek e nélkül a kétségtelenül 
helytelen és el nem fogadható intézkedés nélkül máig 
sem létesülhettek volna. Itt van a lipótvárosi bactíék".. a 
budavári Mátyás-templom, a kassai bazilika. Százezreket 
emésztett meg ezeknek a fölépittetése, amit a törzsvagyon 
akkori rossz kihasználásából nem fedezhettek. Trefort egy 
felfordult uradalomba lépett, mikor a miniszteri tárczát 
átvette. — És az „édes fejetlenségen, zavaron" nem 
segített. Ugy, hogy mikor a király a két alap ellenőrzé-
sére azt a bizottságot kiküldötte, a melynek Rudnyánszky 
a jegyzője, az alapok kezelői úgyszólván azt se tudták, 
hogy mijok van. Törzskönyvük, se volt. Igy aztán nagyon 
természetes volt ezeknek a károsodásoknak a fölmerülése. 

Ennyit mondott a hir egyik részéről. Ami a dolog-
ban Csáky Albint illeti, bár vannak tekintetek, amelyek-
ben ő vele egészen ellentétes álláspontot foglal el, itt a 
legnagyobb elismeréssel szólhat róla. Csáky alatt mind a 
két alap jövedelme tetemesen szaporodott s szaporodik 
folyton. Csak azóta nincs deficzit különösen a vallási 
alapnál, mióta ő ül a közoktatási miniszteri székben. 
Eddig is emelkedett mind a két alap jövedelme 2 — 200,000 
forinttal, legközelebb néhány régi bérlet lejártával ismét 
ennyivel szaporodnak a bevételek. Mert amit Trefort 
bérbeadott 3 — 400,000 frtért, arra Csáky kétannyiért is 
talál bérlőt. 

Szóval a hir alapos, csak nagyon régi, s annak 
idején már feszegették s részletesebben hozták nyilvános-
ságra, mint most. Ugy látszik, minden áron feltűnést 
akartak előidézni e hirrel. Az alapoknál a tórzsvagyonban 
tényleg volt veszteség s talán nem ís kevesebb négy mil-
liónál, de Csáky rendbe hozott mindent. 

Ami az újdonság szányrakelését illeti, azt hiszi 
Rudnyánszky, hogy nem világi körökből kerülhetett ki 
s e hir mostani lanszirozása összefüggésben van a kon-

grua-tanácskozásokkal, mert ha a vallás- és tanulmányi 
alap fogyatkozás helyett gyarapszik, a főpapság kongrua-
terhe bizonyára kisebb lesz." 

A „Nagyvárad"-nak arra a hírére, hogy a vallás-
és tanulmányi alapból több millió hiányzik, maga Csáky 
gróf miniszter sietett közzé tenni a „Nemzet"-ben a kö-

I vetkező czáfolatot : 
„A „Nagyvárad" nyomán a fővárosi napilapokban 

az a hir közöltetett, hogy Trefort minisztersége alatt 
„a vallás- és tanulmányi alapokból négy millió forint 
nyomtalanul eltűnt, s hogy erről a jelenlegi kultusz-
miniszter is bir tudomással, de elődje iránti tekintetből 
takarja a hiányt" — s e közléshez az „Egyetértés" több 
rendbeli kommentárt is csatol. Ezekre szükségesnek tar-
tom a következőket kijelenteni: először, hogy itt nincs 
semmi ok takargatásra, mert a rendelkezésre álló összes 
adatok a fennjelzett, vagy bármely összegnek eltűnését, 
vagy elveszését teljesen kizárják. Nekem ilyesmiről nem 
volt, nem lehetett tudomásom és ehhez képest nem is 
tehettem ily értelmű közlést semmi irányban. Másodszor: 
Igaz, hogy a miniszterségemet megelőzött időszakban a 
vallás- és tanulmányi alap költségvetése hiánynyal is zá-
ródott. de annak oka nem személyi körülményekben ke-
resendő, hanem a birtokok értékesítésére is kiható, akkori, 
általános kedvezőtlen gazdasági viszonyokban és azon 
körülményben is, hogy ugyanakkor nevezett alapok foko-
zott kiadási tételekkel is meg voltak terhelve. Harmad-
szor konstatálandónak tartom a fentieken felül azt, hogy 
az 1880-ban alakított ellenőrző bizottság azóta a leg-
éberebb figyelemmel teljesítvén feladatát, egyáltalán nem 
képzelhető, hogy a fenti birben foglaltak, vagy ahhoz 
hasonló körülmények titokként megőriztethettek volna. 
Budapest, 1892. decz. 27-én. gróf Csáky Albin." 

Erre a czáfolatra a „Nagyvárad" a következő köz-
leménynyel válaszolt : 

A vallás- és tanulmány-alap kárára eltűnt milliók-
ról következő hiteles adatokat közölhetem : A milliók ere-
jéig — szemben Csáky Albin gróf nyilatkozatával — 
tényleg károsodott az alap. A milliók elvesztek, mert egye-
sek, köztük számos kormánypárti képviselő, 3—4 írtjá-
val, sőt 2 frtjával is béreltek parczellákat az alap föld-
jeiből. Persze ezek, a miniszter nyilatkozatában hang-
súlyozott „szigorúbb ellenőrzés" aknájában, ma már 
holdankint 10—13 frtjával vannak bérelve. De még most 
is van néhány bérlet, melyet egyesek még most is oly 
olcsón birnak, mivel a szerződésüket fölbontani nem le-
hetett. Azonkívül rengeteg számú felesleges hivatalnoka 
volt az alapnak, kiknek tömérdek pénzt elűzettek. Ennek 
daczára a számadások legnagyobb rendetlenségben voltak, 
ugy, hogy három évig dolgoztak, mig a számadásokat 
rendbe bírták hozni. Még vagyonleltáruk se volt. A be-
hajthatatlan követeléseket pedig templomok épitési szám-
lájára irták, melyeket soha nem építettek. Igy számoltak 
el velők, csakhogy épp el legyenek számolva. Igy sike-
rült rendezni a dolgot, de a milliók azért oda vannak. 
Csáky, mikor először tudomására jutott ez a szép álla-
pot, megijedt. Hanem a dolgot azért nem forczirozhatta, 
mivel Trefort elhunyt ; a pénzt másokon sem hajthatta 
be és mert ez alapból a kormány ezéljaira is történtek 
kiadások. Már pedig ennek bolygatásával kompromittáló 
adatok kerültek volna napfényre. Inkább leiratások tör-
téntek „vagyonrongálás" czimen, a mivel az alapok rendbe 
vannak hozva. De a négy millió odaveszett." 

Eddig jutott ez a szomorú ügy a lap bezártáig. 
Jövőre fog következni Wolafka püspök nyilatkozata. 

Mi az ellenőrző bizottságra tekintünk fel. 

Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. <^anár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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